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السفير الشيخ حمد جابر العلي وأعضاء السفارة خالل زيارة أمير منطقة القصيم صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

القنصل صالح الصقعبي متفقدا مقر بعثة احلج الكويتية في حي النسيم

تكرمي النائب محمد املطير

سفيرنا بالرياض التقى أمير القصيم: 
تسهيالت كبيرة لمواطنينا أثناء مرورهم بالمنطقة

القصيم: التقى سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشيخ 
حمد جابر العلي أمير منطقة القصيم صاحب السمو امللكي االمير 
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه باالمارة في مدينة بريدة 
بحضور نائب أمير منطقة القصيم االمير د.فيصل بن مش���عل بن 

سعود بن عبدالعزيز.
وقال الش���يخ حمد اجلابر ل� »كونا« عقب اللقاء انه نقل لألمير 
فيصل حتيات وتقدير صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولى العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وتوجه بالشكر الى أمير منطقة القصيم على توجيهاته السديدة 
ملس���اعدة مواطني الكويت أثناء مرورهم بالقصيم س���واء كانوا 

مسافرين أو حجاجا أو ساكني منطقة القصيم.
وأش���اد الش���يخ حمد اجلابر بالتس���هيالت التي تقدمها إمارة 
منطق���ة القصيم واألجهزة احلكومية األخرى ملواطني الكويت في 

القصيم.
ورافق الشيخ حمد اجلابر خالل زيارته للقصيم كل من املستشار 
في سفارتنا بالرياض ذياب الرشيدي وامللحق الديبلوماسي مشعل 

املطيري ومندوب السفارة سلطان الهويدي.
يذكر أن منطق���ة القصيم االدارية تضم 11 محافظة ومركزا هي 
بريدة وعنيزة والرس والبكيرية ورياض اخلبراء والبدائع واملذنب 
واالسياح والنبهانية وعيون اجلواء والشماسية وفيها تتفرع الطرق 

املؤدية الى مكة املكرمة واملدينة املنورة للقادمني من الكويت.

الصقعبي تفقد مقر لجنة الحج الكويتية: استكمال 
كل االستعدادات وتقديم أفضل الخدمات لحجاجنا

ق����ام القنصل الع����ام للكويت 
في جدة صال����ح الصقعبي بتفقد 
مقر بعثة احلج الكويتية في حي 
النس����يم مبكة املكرم����ة للوقوف 
على جاهزيتها في تقدمي اخلدمات 

للحجاج واحلمالت الكويتية.
وأعرب الصقعبي في تصري���ح 
ل� »كونا« عن سعادته الكتمال جميع 
االستعدادات لتقدمي أجود اخلدمات 
وأفضلها للحجاج الكويتيني، وذلك 
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وأش����اد بجهود جميع أعضاء 
بعثة احلج الكويتية الذين حرصوا 
منذ بدء توافدهم الى مكة املكرمة 
مطلع االسبوع اجلاري على تهيئة 
بيئة مناس����بة وراقية الستقبال 

حجاج البعثة.
وأوض����ح ان اعض����اء البعثة 
س����يتواجدون في جميع املشاعر 
أثن����اء تنقل احلج����اج الكويتيني 
لتوفير كل االحتياجات الالزمة التي 
تساعدهم على أداء املناسك بيسر. 
وقال ان القنصلية الكويتية في جدة 
سيكون لها تواجد في مقر البعثة 
الكويتية في مكة املكرمة كما هو 
متبع سنويا ملتابعة عملها وشؤون 
احلجاج عن قرب إضافة الى تقدمي 
املساعدة لهم وتيسيير أمورهم. 

املقدس����ة حتى أصبح احلج أكثر 
س����هولة ويسرا، وذلك بفضل من 

اهلل عز وجل ثم بجهودها.
هذا وأهاب الصقعبي باملواطنني 
الراغبني في أداء مناسك احلج هذا 
العام للقدوم بجوازات سفرهم 
الس���لطات  تنفي���ذا لتعليمات 

السعودية بهذا اخلصوص.
وأوض���ح الصقعبي ان هذه 
التعليمات الصادرة من األشقاء 
في اململكة العربية الس���عودية 
جاءت ألمور تنظيمية لكي يتم 
م���ن خاللها ختم ج���واز احلاج 

وأكد ح����رص الطاق����م القنصلي 
على متابعة شؤون واحتياجات 
احلمالت الكويتية واحلجاج. ودعا 
حجاج البعثة الى االلتزام باألنظمة 
واللوائح املعمول بها خالل موسم 
احلج، مؤك����دا ان متجاوزي تلك 
االنظمة واللوائح س����يعرضون 
أنفسهم للمساءلة القانونية. وثمن 
عاليا اجلهود اجلبارة التي تبذلها 
حكومة خادم احلرمني الشريفني في 
خدمة ضيوف الرحمن مبن فيهم 
حجاج الكويت وإضافة املزيد من 
التطويرية في املشاعر  املشاريع 

بختم احلج وإرفاق ملصق احلج 
باجلواز.

وأضاف انه فيما عدا ذلك ميكن 
الى األراضي  الق���ادم  للمواطن 
السعودية ألغراض أخرى غير 
الذكية  البطاقة  احلج استخدام 
)الهوية الوطنية( والتي بدأ العمل 
بها اعتبارا من ال� 22 من الشهر 

املاضي.
ال����ى ذل����ك أكد رئي����س فريق 
اخلدم����ات الطبية في بعثة احلج 
الكويتية د.محمد العازمي االستعداد 
الطبي املتكامل لتغطية احتياجات 

حجاج بيت اهلل احلرام في احلمالت 
الكويتي����ة، مبينا انه مت تأمني كل 
االجهزة الطبية واالدوية الالزمة 

لهذه املناسبة الدينية.
وقال د.محمد العازمي ل� »كونا« 
مبناس����بة مغادرة الدفعة الثانية 
من أعض����اء البعثة انه مت جتهيز 
املستلزمات الطبية واملواد األخرى 

للفرق الطبية املرافقة للحمالت.
انه سيتم  وأضاف د.العازمي 
تسليم احتياجات الهيئات الطبية 
املرافقة للحمالت في مقر بعثة احلج 
الكويتية السابق مبنطقة النسيم 
ي����وم اجلمعة للحمالت  بدءا من 
املتوجهة الى املدينة املنورة، في 
حني سيتم تسليم احتياجات باقي 
احلمالت بدءا من يوم السبت املقبل. 
وأوضح ان فريق اخلدمات سيكون 
بكامل أعضائه يوم االحد املقبل في 
اململكة العربية السعودية من أطباء 
وصيادلة وهيئة متريضية ومفتشني 
صحيني وإداريني بغية استكمال 
باقي االستعدادات الستقبال أفواج 
احلجيج والقي����ام على خدمتهم. 
وأش����ار الى انه »مت التأكيد على 
ضرورة التزام االطباء باالستمارات 
الطبية املوزعة لهم اضافة الى اهمية 
ابالغ فريق اخلدمات الطبية التابع 
لوزارة الصحة في حال حتويل أي 
مريض للمستشفيات السعودية 
ليتسنى للفريق متابعة حالته مع 

املستشفيات«.

دعا الحجاج إلى االلتزام باألنظمة واللوائح المعمول بها

وزراء العدل وقعوا على مشروع وثيقة الكويت 
للتعاون القضائي في المسائل الجزائية

اختتم وزراء العدل بدول مجلس التعاون 
ل���دول اخلليج العربي���ة االجتم���اع الثاني 
والعش���رين الذي استضافته الكويت، حيث 
اصدر الوزراء البيان اخلتامي بعد اقراره من 
جميع رؤساء الوفود والوفود املشاركة، وتال 
البيان اخلتامي نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
بصفته رئيسا لذلك االجتماع، وشكر الوزراء 
في مقدمة البيان صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد رئيس الدورة احلالية للمجلس 
االعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
وتشرفهم بلقائه وس���مو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وس���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد واستماعهم الى توجيهات صاحب 
السمو االمير ما من شأنه دعم مسيرة التعاون 

العدلي والقضائي بني دول املجلس.
وذكر البي���ان ان الوزراء اس���تمعوا الى 
املواضيع املدرجة على جدول االعمال بهدف 
تعزيز مس���يرة التعاون املشترك بني الدول 
االعضاء، السيما في املجاالت العدلية والقضائية، 
واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات املناسبة 
التي متثلت في املوافقة على مشروع وثيقة 
الكوي���ت للنظام )القانون( املوحد للتفتيش 
القضائي، ومش���روع وثيقة الكويت للنظام 
)القانون( املوحد لتنفيذ االحكام القضائية، 
ومش���روع وثيقة الكويت للنظام )القانون( 
املوحد العوان القضاء ومشروع وثيقة الكويت 
للنظام )القانون( املوحد العمال اخلبرة امام 
القضاء كأنظمة )قوانني( استرش���ادية ملدة 
اربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود 
مالحظات عليها من الدول االعضاء واملوافقة 
عل���ى متديد العمل بوثيق���ة ابوظبي للنظام 
)القانون( املوحد للتوفيق واملصاحلة ووثيقة 

ابوظبي للنظام )القان���ون( املوحد ملكافحة 
االجتار باالشخاص، ووثيقة الرياض للنظام 
)القانون( املوحد لالجراءات اجلزائية بصيغتها 
اجلديدة املعدلة كأنظمة )قوانني( استرشادية 
ملدة اربع سنوات جتدد تلقائيا حال عدم ورود 
مالحظات عليها، وكذلك املوافقة على متديد 
وتعديل مدد العم���ل ببعض وثائق االنظمة 
)القوانني( االسترشادية التي مت اقرارها من 
خالل اجتماعات اصحاب املعالي وزراء العدل 
بدول املجل���س واعتمدت من املجلس االعلى 
كأنظمة )قوانني( استرشادية ملدة اربع سنوات 
تتجدد تلقائيا حال عدم ورود مالحظات عليها، 
كما كلفوا جلان اخلبراء بدراس���ة واجناز ما 

تبقى من املواضيع.
وفي ختام االجتماع رفع الوزراء برقيتي 
ش���كر وتقدير لكل من صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد رئيس الدورة احلالية 
للمجلس االعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وسمو ولي عهده الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الستضافة الكويت هذا االجتماع وما 
لقيه رؤس���اء واعضاء الوفود املشاركة من 
حس���ن اس���تقبال وكرم ضيافة، كما عبروا 
عن خالص ش���كرهم وتقديرهم للمستشار 
راش���د احلماد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون القانونية ووزي���ر العدل ووزير 
االوقاف والش���ؤون االسالمية بالكويت على 
جهوده املتميزة التي ساهمت في اجناح هذا 

االجتماع.
ورحب الوزراء بالدعوة الكرمية التي وجهها 
د.هادف بن جوعان الظاه���ري وزير العدل 
باالمارات العربية املتح���دة لعقد اجتماعهم 
الثالث والعشرين في االمارات العربية املتحدة 

خالل العام املقبل.

أقروا خمسة قوانين في ختام اجتماعهم

أسامة أبو السعود
دعت وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية ممثلة في قطاع املساجد 
الى اقامة صالة االستسقاء في عدد 
من املساجد التابعة لها وذلك يوم 
السبت 6 اجلاري في متام الساعة 
السادسة وعشرين دقيقة صباحا، 
فيما سيتم تضمني خطبة اجلمعة 
املوافق 2010/11/5 دعاء االستسقاء. 
وقال وكيل وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية املساعد لشؤون املساجد 
وليد الشعيب ان هذه الدعوة تأتي 
احياء لس���نة النبي ژ وما جرى 
عليه عم���ل اصحابه رضوان اهلل 
عليهم من بعده عند حدوث اجلدب 
وانقطاع املطر، وشدة حاجة االنسان 
واحليوان والنبات الى املاء، ان يلجأ 
الناس الى اهلل تعالى ويتوجهوا اليه 
سبحانه بدعاء االستسقاء كي يغيث 
عباده، ويعجل لهم بالفرج، ومين 
عليهم ببركات الس���ماء وخيرات 
األرض، وعم���ال بقول اهلل تعالى: 
)فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا.. نوح 
10�11(، وفعل رسول اهلل ژ، فعن 
عبداهلل بن زي���د ÿ: »ان النبي 
ژ خرج الى املصلى فاستس���قى 
واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى 
ركعتني« اخرجه البخاري ولقوله 
ژ »الدعاء هو العبادة« »صحيح 

اجلامع«.
ووجه الشعيب الدعوة جلمهور 
املسلمني للتوجه الى املساجد في 
املوعد احملدد الحياء س���نة صالة 
االستسقاء واملشاركة في التضرع 
الى اهلل بالدعاء حتى ينزل الغيث 
ويعم اخلير. وعلى صعيد متصل، 
اصدر الوكيل املس���اعد لش���ؤون 
املساجد تعميما اداريا مت توزيعه 
على االئمة واخلطباء طالبهم فيه 
مبواصل���ة التوجه الى اهلل بدعاء 
االستسقاء في جميع املساجد وذلك 
في خطبة اجلمعة الثانية من كل 
اس���بوع الى ان يغيث اهلل البالد 

والعباد.
واش���ار الشعيب الى ان صالة 
االستس���قاء س���تقام في عدد من 
املساجد مت حتديدها في كل محافظة 

على النحو التالي:
أوال: املساجد املرشحة لصالة 

االستسقاء مبحافظة الفروانية: 
محمد ناصر الشهري – الفروانية، 
الع���الء ب���ن عقبة – الف���ردوس، 
ضاحي���ة العارضية – العارضية، 
مرمي العتيق���ي – االندلس، حصة 
الهاجري – الرقعي، ضاحية اجلليب 
– جليب الشيوخ، حنظلة بن ابي 
عامر – العمرية، مجاهد بن جبر – 
الرحاب، ضاحية الرابية – الرابية، 
زبن يوسف الزبن – عبداهلل املبارك، 
فهد العناز – اش���بيلية، فهد سند 
العجمي – خيطان، موضي مضحي 

– صباح الناصر.
ثانيا: املساجد املرشحة لصالة 
االستس���قاء مبحافظ���ة مب���ارك 

الكبير: 
عمر بن عمير – ضاحية صباح 
السالم ق 4، محمد بن علي – ضاحية 
العدان ق3، اب���ن كثير – ضاحية 
القص���ور ق5، طلح���ة االنصاري 
– ضاحي���ة القرين ق2، د.عبداهلل 
الكبير  العتيبي – ضاحية مبارك 

ق4.
ثالثا: املساجد املرشحة لصالة 

االستسقاء مبحافظة حولي:
االذين���ة اجلديد – الس���املية، 
العصف���ور – الرميثية، فهد الزبن 
– بيان، البش���ر- مشرف، كميخ 
العازمي- سلوى، مبارك العبداهلل 
– مبارك العبداهلل، الراشد – السالم، 
صالح العبدلي – الزهراء، اخلليفي 
– الشهداء، البالول – حولي والنقرة، 
املال السرحان – الشعب، الهاجري 
– اجلابرية، شاهة العبيد- ميدان 
حولي، املش���اري – حطني. رابعا: 

املساجد املرشحة لصالة االستسقاء 
مبحافظة اجلهراء:

الفتح – ضاحية الواحة، عامر 
العازم���ي – الواحة ق2، واثلة بن 
األسقع - ضاحية النسيم، دغيم 
الش���مري – النس���يم ق1، ابو بكر 
الصديق – س���عد العبداهلل، رقية 
املزيني - سعد العبداهلل ق6، كعب 
بن زيد االنصاري- سعد العبداهلل 
ق4، القبة – القصر ق2، خالد بن 
بكير – القص���ر ق4 ب، ابو قتادة 
– القصر ق3، عبداهلل بن االرقم – 
العيون ق1، كعب بن مالك – النعيم 
ق1، شريح القاضي – تيماء ق1، ابن 
حبان – القيروان ق3، ابو عمر بن 
عبدالبر – النهضة ق2، ابو مسلم 

اخلوالني – الصليبية ق6.
خامسا: املساجد املرشحة لصالة 

االستسقاء مبحافظة االحمدي:
االحمدي الكبير – االحمدي ق1، 
ضاحي���ة الفحيحيل – الفحيحيل 
ق2، بيبي البدر – الصباحية ق4، 
االمام ابن س���يد الناس – املنقف 
ق4، طاووس اليماني – ابوحليفة 
ق1، احلم���دان – الفنط���اس ق2، 
اوس بن الصام���ت – فهد االحمد 
ق2، ضاحية الرق���ة – الرقة ق5، 
االمام احلاكم – هدية ق4، ضاحية 
الظهر – الظهر ق1، ضاحية جابر 
العلي – جابر العلي ق7 احمد راشد 
الرشود – العقيلة ق2، ضاحية ام 
الهيمان – ام الهيمان ق9. سادسا: 
املساجد املرشحة لصالة االستسقاء 

مبحافظة العاصمة:
الزب���ن – الس���رة ق5، الكليب 
– قرطبة ق5، الراش���د – العديلية 
ق4، املشاري – اليرموك ق3، مرمي 
القطامي – الشويخ السكنية ق2، 
ضاحية الصليبخات – الصليبخات 
الدوحة  الدوح���ة –  ق2، ضاحية 
ق3، ناصر الب���در – غرناطة ق2، 
الطبطبائي – الشامية ق4، سعيد بن 
جبير – كيفان ق7، الفارس – الفيحاء 
ق2، مسجد فاطمة – ضاحية عبداهلل 
السالم ق3، علي ابن ابي طالب – 
القادسية ق9، بوحيمد – بنيد القار 
مركز الضاحية، حمود الصباح – 
الدعية ق4، الزبن – الروضة ق4، 
امل���ال عثم���ان – املنصورية ق2، 

التركيت – اخلالدية ق2.

وليد الشعيب

»األوقاف« تدعو لصالة االستسقاء
المطير: الملتقيات اإليمانية تسهم  في إنشاء  في عدد من المساجد 6 الجاري

جيل واٍع قادر على تحمل المسؤولية

»الثقافة اإلسالمية« دشنت مسابقة الحج اإللكترونية
الكرمي بلغت قيمتها 10000 دينار، 
سيتم توزعها في نهاية املسابقة 
على 100 فائز، كل فائز 100 دينار، 
والذين سيتم اختيارهم عبر القرعة 
االلكترونية، وأوضح الدرباس ان 
االحصائيات احلالية مبشرة الى 
حد كبير حيث تشير الى مشاركة 
أكثر من 3000 مشارك من داخل 
الكويت، مضيفا ان هذا  وخارج 
الرقم قابل للزيادة خاصة ان باب 
املشاركة في املسابقة مفتوح أمام 
اجلمهور الكرمي من داخل وخارج 
الكويت حتى يوم السبت املوافق 

27 نوفمبر اجلاري.

مسابقة احلج الثقافية االلكترونية 
الدولية جاءت هذا العام لتواكب 
هذا احلدث العظيم بثلة مختارة 
التي تتعلق بهذه  من األس���ئلة 
الشعيرة االسالمية مع التركيز على 
تصحيح بعض املفاهيم والتركيز 
على القيم العظيمة للحج ويوم 
عرفة وجميع السنن املشهورة في 
احلج، من خالل املعلومة الشرعية 
املنضبط���ة واملتفقة مع صحيح 

الكتاب والسنة.
وبنينّ الدرباس ان االدارة قامت 
برصد مكافآت مالية تشجيعية 
ملسابقتها وذلك حتفيزا للجمهور 

وف���ي الس���ياق ذات���ه، أعلن 
الدرباس عن انطالق أنشطة الدورة 
االميانية »م���ع اهلل جل جالله« 
والتي يحاضر فيها ضيف االدارة 
فضيلة الش���يخ د.سيد العفاني 
م���ن جمهورية مص���ر العربية 

الشقيقة.
من جانب آخر، أعلن الدرباس 
عن تدشني االدارة ملسابقة احلج 
الهجري  الدولية للعام  الثقافية 
www. 1431 على موق���ع االدارة

islam.gov.kw/thaqafa والتي تأتي 
ضمن انشطة االدارة للعام الهجري 
احلالي، وأش���ار الدرباس الى ان 

مع مراعاة التنوع والتجديد في 
اخلطاب الديني شكال ومضمونا 
ليش���مل جميع مناحي احلياة:  
ج���اء ذلك بعد اع���الن الدرباس 
الداعية االسالمي  عن استضافة 
املعروف فضيلة الشيخ سلطان 
الدغيلب���ي من اململك���ة العربية 
السعودية الشقيقة، والذي سيحل 
ضيفا عزي���زا على ادارة الثقافة 
الثاني  االس���المية وفي موطنه 
الكويت، وبني الدرباس ان االدارة 
أعدت لهذه املناسبة العزيزة لقاء 
جماهيريا ش���بابيا كبيرا يلتقي 

خاللها بشريحة الشباب.

ليلى الشافعي
أكد رئيس قسم الوعظ واإلرشاد 
الديني في ادارة الثقافة االسالمية 
بوزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
االدارة  الدرباس ح���رص  محمد 
على اس���تمرار توجيه برامجها 
التوعوية واالميانية املشتملة على 
اجلرعات التوجيهية والتربوية من 
خالل تكثيف الندوات واللقاءات 
واحملاضرات، وتطلعها من خالل 
مسيرتها الثقافية والدعوية الى 
الثقافية  الشراكة  تفعيل روابط 
املجتمعية احملقق���ة لغايتها في 
صناعة املناخ الثقافي االسالمي 

في يس����اري على ان اترك هذا االمر ما 
تركته حتى يظهره اهلل او أهلك دونه« 
وهذا خير دليل على صبر الرسول ژ 

في مواجهة الكفار واذاهم.
وتابع ان عائشة رضي اهلل عنها كانت 
تعيش في غرفة تبلغ مس����احتها 2 في 
3 لكنها اس����تطاعت ان تخرج لنا 2210 
احاديث صحيحة، االمر الذي يدل على 
الدور الكبير الذي قامت به رضي اهلل 

عنها خدمة للبشرية.
ومن جانبها قالت رئيس جلنة العمل 
االجتماعي ف����ي الصليبخات والدوحة 
)نساء( صباح الصفران ان اللجنة تفتتح 
الكبرى  امللتقى بهدف االس����تفادة  هذا 
من موسم احلج كمنحة اميانية ربانية 
ولتس����ليط الضوء على اهمية الليالي 

العشر االولى من ذي احلجة.
واضافت الصفران ان اللجنة ستواصل 
مس����يرتها اخلي����رة في طري����ق اخلير 
واالرشاد والتوجيه الذي يعود بالنفع 
والفائ����دة على اجلميع وهو ما يعد من 
اهم اهدافنا الت����ي نعمل جاهدين على 

حتقيقها.

واضاف الكفيف ان قريش����ا حاولت 
اغراء النبي ژ باملال والدنيا اال انه بقي 
صابرا محتسبا االجر والثواب من عند 
اهلل، ولهذا قال حني س����أله عمه »واهلل 
لو وضعوا القمر في مييني والش����مس 

باالستغفار والدعوات في الثلث االخير 
من الليل النه س����بحانه وتعالى يقبل 
السائل في هذا الوقت ولهذا يجب استغالل 
هذا الوقت للتقرب م����ن اهلل عز وجل 

والفوز مبرضاته.

اكد النائب محمد املطير ان امللتقيات 
االميانية تساهم وبشكل فاعل في تهيئة 
االجواء التي متكن جميع فئات املجتمع 

من االستفادة من دروسها الروحانية.
وقال املطير خ����الل رعايته افتتاح 
امللتقى االجتماعي االمياني »وليال عشر« 
الذي تنظم����ه جلنة العمل  )اخلامس( 
االجتماعي ف����ي الصليبخات والدوحة 
)نس����اء( التابع����ة جلمعي����ة االصالح 
االجتماعي حتت شعار غنائم ربانية مساء 
اول من امس في صالة افراح الصليبخات 
ان مجتمعنا من املجتمعات احملافظة على 
التي  الدين االسالمي وعاداته السمحة 
جعلها نبراسا ومنهاجا سار عليها خالل 

تاريخه الطويل.
واضاف املطير ان الواجب على اللجان 
اخليرية االس����تمرار ف����ي تنظيم هذه 
امللتقيات واالنشطة حتى نتمكن من انشاء 
جيل واع قادر على حتمل املسؤولية في 

مواجهة احلياة في املستقبل.
ومن جانبه قال الداعية االس����المي 
الشيخ ابراهيم الكفيف ان الواجب على 
كل مس����لم التوجه ال����ى اهلل عز وجل 

لجنة الصليبخات والدوحة النسائية افتتحت »وليال عشر«


