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المهري: ناصر المحمد إصالحي وكفؤ
وال يوجد من هو أفضل أو أحسن منه

ص���رح وكي���ل  املرجعي���ات 
الدينية في الكويت السيد محمد 
باقر املهري بأن الشعب الكويتي 
الش���ريف عرف حقيقة وماهية 
بعض الن���واب التأزمييني الذين 
ال يريدون األمن واالستقرار لبلدنا 
السباب سياسية والغراض خفية 
والمور أخرى، مشيرا الى ان أبطال 
التأزمي يدخلون البلد في أزمة تلو 
أخرى حتى ميل ويسأم الشعب 
من االوض���اع الداخلي���ة، وزاد: 
اختلقوا ازم���ة احلبيب وبعد ان 
حلت القيادة السياسية العليا هذه 
االزمة ادخلوه���ا في أزمة اخرى 
وباألم���س القريب تطاول بعض 
املؤزمني على رمز إسالمي كبير 
عند املاليني من املسلمني لنزعته 
الطائفية البغيضة والجل تعكير 
صفو العالقات ب���ل توترها بني 
البلدين املس���لمني وال نعلم ماذا 
يخلقون لنا من ازمات جديدة في 
املستقبل القريب لكي تعم الفوضى 
وتسود حالة القلق واالضطراب 

والتش���ويش في املجتمع الجل 
تشويه سمعة الكويت وصورتها 
احلضارية ولعرقلة وتعطيل قطار 
االجن���ازات والتنمية التي يقوم 
بها رئيس احلكومة االصالحية 
الش���يخ احمد  والوزير احملترم 
الفهد. وش���دد  عل���ى ان هؤالء 
التأزمييني يجب محاسبتهم من 
قب���ل ناخبيهم بل من قبل جميع 

قطاعات الش���عب الكويتي حتى 
يرجعوا الى صوابهم ورش���دهم 
ويحافظوا على امن واس���تقرار 
الكويت وعلى مركزها االجتماعي 
والسياسي واالقتصادي وتقدمها 
على سائر دول املنطقة، فإن الكويت 
للجميع بال استثناء وهؤالء االبطال 
في اخت���الق االزمات اخطأوا في 
حس���اباتهم الباطلة فإن الكويت 
بقيادة صاحب السمو األمير وولي 
عده سمو الش���يخ نواف األحمد 
وسمو رئيس الوزراء االصالحي 
الشيخ ناصر احملمد باقية باقية 
على الرغم ممن ال يريد ذلك وجميع 
الش���رفاء في الكويت يفتخرون 
بأن يكون رئيس حكومتهم الذي 
هو محل الثقة واالعتماد لصاحب 
السمو األمير رئيسا تكنوقراطيا 
كفؤا اصالحيا وال يوجد من هو 
أفضل واحسن منه ولذا على جميع 
اعضاء السلطة التشريعية التعاون 
والتنسيق في مجال العمل مع هذه 

احلكومة املوقرة.

اكدت مديرة اللجنة النسائية 
في جمعية االصالح االجتماعي 
غدي���ر الس���ابج ان مركز مي 
الب���در للتدريب والتطوير في 
اللجنة نظم الكثير من البرامج 
التدريبية في مختلف املجاالت 
موضح���ة ان املركز يهدف من 
خالل ه���ذه البرامج الى تقدمي 
التدريب والتعليم املتطور للمرأة 
الكويتية مبا يكفل  واالس���رة 
تنمية مهاراتها الفكرية والثقافية 
والتربوية واالجتماعية والفنية 
والعلمية، ورف���ع كفاءة واداء 
املرأة الكويتية في املجتمع، اذ 

نظم املركز نحو 400 دورة تدريبية استفاد منها 
قرابة 1200 امرأة وفتاة.

وقالت السابج في تصريح للصحافيني عقب 
اختتام اللجنة برنامجها الثقافي االسبوعي الذي 
اقامت���ه حتت عن���وان »أال هلل الدين اخلالص« 
وحاضرت فيه الداعية املصرية سمية رمضان، 
واللجنة مس���تمرة على مدار الع���ام في تقدمي 
ثلة من البرامج التدريبية املتنوعة مبا يش���بع 
حاجة املرأة الكويتية وينمي قدراتها على رعاية 
اس���رتها وابنائها بصورة مثلى، مشيرة الى ان 
هذه البرامج تستضيف فيها اللجنة ثلة مميزة 
م���ن املتخصصني والعلماء والدعاة من الكويت 

ودول اخلليج والوطن العربي.
وقالت السابج: حرصنا على تنويع برامجنا 
واعطائها بعدا اجتماعيا وتدريبيا ينمي مهارات 
املرأة الكويتية ويعينها على اداء دورها في بناء 
االسرة عبر استقطاب برامج تدريبية متنوعة في 
شتى املجاالت تسلط الضوء على اهم جوانبها 
واهدافها التي يغل���ب عليها الطابع الذي ينمي 
الش���خصية ويعزز الثقة لدى املرأة، مؤكدة ان 

مثل ه���ذه البرامج تلقى رضا 
واستحس�����ان اجلمي���ع على 
النج���اح الذي حتققه وحتظى 
باهتمام املش���اركات من اجل 
استمرار هذه البرامج على مدار 

العام.
وبينت الس���ابج ان اللجنة 
لديها العديد من االنشطة التي 
تولي الطف��ل والفتاة الكويتية 
كل االهتم��ام والرعاية اذ تسعى 
من خ���الل حضان���ة االصالح 
النموذجية ال���ى رعاية اطفال 
املرأة الكويتية العاملة وتوفر 
لهم بيئة تربوية آمنة، ووضعت 
منهج��ا تربويا متكامال يهدف الى تنمية ق��درات 
ومهارات الطفل من عمر سنتني الى اربع سنوات 
حتت اشراف متخصصات من املشرفات واملربيات 
ذوات اخلبرة في تربية االطفال ومحاكاة الطفل 

واحتضانه.
ومضت قائلة: لدينا كذلك نادي سجايا لالطفال، 
للفئات العمرية من خمس س���نوات حتى سن 
الثامنة، ونس���عى من خالله الى تعزيز الهوية 
الكويتية والوالء للوطن واالسرة وتكريس مبدأ 
قيم االجناز عند الطفل في جو من املرح والترفيه 
الهادف املوجه، اضافة الى نادي سنايا للفتيات، 
الذي سيستقبل الطالبات من املرحلة املتوسطة 
للفئة العمرية من س���ن 10 الى 13، بهدف غرس 
املعاني املجتمعية واالنس���انية ل���دى الفتيات 
وتوعيتهن ومساعدتهن على استقبال املرحلة 
العمرية املقبلة من حياتهن واملساهمة في تأهيل 
الفتيات الداء دورهن في بناء االسرة واملجتمع مبا 
يعزز قيمة االجناز واالنتاج لدى الفتاة الكويتية، 
وتعزيز مبدأ الوالء السرتها ووطنها، واكسابها 

املهارة والثقة بالنفس واخلبرة.

السابج: 1200 امرأة وفتاة شاركن في برامج 
»نسائية« اإلصالح االجتماعي التدريبية

السيد محمد باقر املهري

)قاسم باشا(جموع املصلني يؤدون صالة االستسقاء  الدعاء هلل بأن يسقي املسلمني الغيث

غدير السابج 

جموع المصلين ردّدوا: اللهم اسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين

اسامة ابو السعود
أدت جموع عديدة من املسلمني في 
الكويت صباح امس صالة االستسقاء 
طلبا للغيث ونزول املطر اقتداء بسنة 
النبي االكرم ژ في الدعاء والتضرع 
الى اهلل عز وجل »اللهم اغثنا.. اللهم 

اغثنا.. اللهم اغثنا«.
وحث ائمة املس���اجد املصلني على 
التوبة الى اهلل واالستغفار من الذنوب، 
وحذروا من املعاصي ألنها أسباب القحط 

وأسباب حبس املطر وأسباب العقوبات 
وان التوبة واالنابة الى اهلل من من اسباب 
نزول املطر وعموم اخلير مستشهدين 
بقوله تعالى )فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
وميددكم بأموال وبنني ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنه���ارا( وكان النبي ژ 
يخطب في املسلمني فيحذر الناس من 
أسباب العقوبات من املعاصي والشرور، 
وأكل أموال الن���اس بالباطل، والظلم، 

وغير ذلك من املعاصي، ويحثهم على 
التوبة واالستغفار ويقرأ عليهم اآليات 
ال���واردة في ذلك، واألحاديث ثم يدعو 
ربه رافعا يديه، ويرفع الناس أيديهم 
»اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا« 

ثالث مرات.
وكما جاء في السنة النبوية الشريفة 
الدعاء الى اهلل تعالى »اللهم اسقنا غيثا 
مغيثا هنيئ���ا مريئا غدقا مجلال صحا 
طبقا عام���ا نافعا غير ضار، حتيي به 

البالد وتغيث به العباد وجتعله يا رب 
بالغا للحاضر والباد«، وهذا من الدعاء 
الذي دعا به النبي ژ، »اللهم أنبت لنا 
الزرع، وأدر لنا الضرع، واس���قنا من 

بركاته«. ويلح في الدعاء.
وشدد اخلطباء على دعاء النبي ژ 
»اللهم اس���قنا الغيث وال جتعلنا من 
القانط���ني« مؤكدين انه ينبغي اخراج 
الصدقات واإلحسان واإلكثار من ذكر 

اهلل واستغفاره حتى ينزل املطر.

المساجد شهدت صالة االستسقاء واألئمة حذروا من المعاصي ودعوا المسلمين إلى االستغفار حتى ينزل المطر

د.عجيل النشمي

عبداحلميد الباللي

مشعل الزير

النشمي: الحج ال يصح إال بالنفقة الطيبة

مؤتمر البشائر: إنشاء مراكز تأهيل شعبية مرادفة للحكومية 
واعتماد المنهج اإليماني في برامج الوقاية من اإلدمان

الزير: »اإلصالح االجتماعي« تساهم في إيضاح سر تعظيم األيام العشرة

ليلى الشافعي
أك����د رئي����س رابط����ة علماء 
الش����ريعة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي د.عجيل النشمي ان احلج 
يجب ان يكون من طيب الكسب 
فال يحج املسلم من املال احلرام أو 
ينفق من نفقة غير طيبة. وقال في 
الندوة العلمية التي نظمها قطاع 
املساجد بوزارة األوقاف بالتعاون 
مع رابطة علماء الش����ريعة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي والتي 
كانت بعنوان »احلج.. مناس����ك 
وأحكام« والتي أقيمت في مسجد 
سعود الراشد بالعديلية وشارك 
الرابطة د.شافي  فيها أمني س����ر 

العجمي والداعية طالل العامر.
وحتدث د.النش����مي عن بداية 
النية باحلج وبدء الش����روع فيه 
سواء عن طريق احلج بالطائرة 
أو بطري����ق البر، وأك����د على ان 
واجب احلاج ان يحرم مبالبس����ه 
ويجعل رأسه حاسرا فإذا وصل 

حتت رعاية صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد عقد 
في الكويت مؤمتر البشائر األول 
االربعاء واخلميس 3 و4 نوفمبر 
اجلاري حتت شعار: »دور اجلهات 
الدعم واملساندة في الوقاية من 
اإلدمان عل���ى املؤثرات العقلية« 
ال���ذي نظمته ش���ركة مجموعة 

الراية.
وشارك في املؤمتر ممثلون عن 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
باإلضافة ال���ى جمهورية اليمن 
وجمهورية الهند وايطاليا وبلجيكا 

وهولندا وسويسرا واستراليا.
كما ش���ارك في املؤمتر مدير 
مكت���ب األمم املتح���دة املعن���ي 
باملخدرات واجلرمية د.حامت علي 
وعبر املش���اركون عن امتنانهم 
وشكرهم جلمعية بشائر اخلير 
على إقامة املؤمتر الذي ساهم في 
تبادل التجارب واخلبرات في سبل 

أسامة أبوالسعود
العامة  العالق���ات  أكد مدير 
في جمعية االصالح االجتماعي 
مشعل الزير ان جمعية االصالح 
االجتماعي حريصة على التفاعل 
مع املناسبات واملناسك الدينية 
التي يعيشها املسلمون، وذلك 
بهدف ايضاح فضل هذه املناسبات 
واملناسك جلميع أبناء املجتمع 

الكويتي.
وقال الزير في تصريح صحافي 
ان اجلمعية تهدف من وراء هذا 
التفاعل الى تسليط الضوء على 
فضلها ولبي���ان أهميتها، وذكر 
املناقب والفوائد التي من املمكن 
على املؤمن حتصيلها من جراء 
االلت���زام بتطبيق م���ا جاء في 
الكتاب والسّنة حول الشعائر 
واملناسك التي سيؤديها املسلم 

خالل تأديته لفريضة احلج.

الى جدة يش����تري إحراما ويغير 
مالبسه ويلبس اإلحرام وال يجوز 
له ان يؤخر في اإلحرام حتى يصل 
الى جدة وال ينتظر املسؤول في 
الطائرة ان يقول اننا فوق امليقات 
بل ين����وي احلاج قبل ذلك احدى 
النسك الثالثة وهي التمتع واالفراد 

والقران.
وعن التمتع أوضح د.النشمي 
ان احلاج يحرم بالعمرة وحدها 
في أش����هر احلج، فإذا وصل مكة 
طاف وس����عى للعمرة وحلق أو 
قصر فإذا كان يوم التروية وهو 
اليوم الثامن من ذي احلجة أحرم 
باحلج وحده وأتى بجميع أفعاله 
وال يوصف الناس����ك بالتمتع اال 
اذا أحرم بالعمرة في أشهر احلج 
يقال له مفرد وال يقال له متمتع. 
أما االفراد، وهو ان يحرم باحلج 
وحده في أش����هر احل����ج فيقول: 
لبيك حجا، فإذا وصل مكة طاف 
للقدوم ثم سعى للحج وال يحلق 

آفة املخدرات وألقى  الوقاية من 
الض���وء على اجله���ود العربية 
والدولي���ة التي تك���ون حلماية 
املجتمعات من هذه السموم القاتلة. 
وإميان���ا من املش���اركني بأهمية 
تنسيق اجلهود وبالعمل اجلماعي 
املنظم وبتضافر اجلهود الرسمية 
واألهلية للحد من تداعيات هذه 
الظاهرة اخلطي���رة فقد أوصى 
املؤمتر بإرسال برقية شكر وتقدير 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد على رعايته الكرمية 
للمؤمتر كما أكد املؤمتر اهمية عقد 
اجتماعات س���نوية بني اجلهات 
املتخصصة في مكافحة املخدرات 
بالتناوب بني دولها لتعميم الفائدة 
البشرية  واالستعانة باخلبرات 
والفنية وذل���ك لتطوير اخلطط 
والبرامج املتعلقة بهذا الش���أن. 
واوصى املؤمتر بإنش���اء مراكز 
تأهيل شعبية مرادفة ملراكز العالج 

وأضاف ان ما جاء عن النبي 
ژ في احلدي���ث الصحيح انه 
قال: »ما من أيام العمل الصالح 
أح���ب الى اهلل ع���ز وجل فيها 
من هذه االيام � يعني العش���رة 
االولى من ذي احلجة � قيل له: 
يا رسول اهلل وال اجلهاد؟ قال: 
وال اجلهاد، إال رجل خرج بنفسه 
وماله فلم يرجع من ذلك بشيء«. 
فما احلكمة من تعظيم هذه االيام 
وتخصيص النبي ژ أن العمل 
الصالح فيها أحب الى اهلل عز 
وجل من سائر االعمال في سائر 

االيام حتى اجلهاد؟
وأشار الى ان الشيخ د.يوسف 
القرضاوي، حفظه اهلل، قال: ايام 
العشرة من ذي احلجة هي من 
افض���ل االيام عن���د اهلل تبارك 
وتعال���ى كما روى الش���يخان 
عن ابن عب���اس، احلديث الذي 

وال يقصر وال يحل من إحرامه بل 
يبقى محرما حتى يحل منه بعد 
رمي جم����رة العقبة واحللق يوم 
العيد، وأما القران فهو ان يحرم 
بالعمرة واحلج جميعا فيقول لبيك 
عمرة وحج����ا، أو يحرم بالعمرة 
أوال ثم يدخل احل����ج عليها قبل 
الشروع في طوافها وعمل القارن 

الرسمية، وذلك لتحقيق التكامل 
بني القطاعني الرس���مي واالهلي 
في اجلهود املبذولة إلعادة تأهيل 
التائبني نفسيا وصحيا واجتماعيا 
واستبدال القيم اخلاطئة باملفاهيم 
الدينية الصحيحة. وشدد املؤمتر 
على اعتماد املنهج االمياني وغرس 

ذكرت���ه هذا »ما م���ن أيام أحب 
ال���ى اهلل تعالى العمل الصالح 
فيهن من هذه االيام: يعني االيام 

العشرة«.
التفضي���ل  ان  وأوض���ح 
والتخصيص واالجتباء ش���أن 

يلبي بالعمرة واحلج معا وعليه 
الهدي شكرا هلل تعالى اذ يسر له 
العمرة واحلج عبادتني في سفر 
واحد، واملفرد يلبي باحلج وحده 

وليس عليه هدي.

أحكام ميسرة

الرابطة  وتن����اول أمني س����ر 
د.ش����افي العجمي ما يتعلق من 
احكام في تيسير احلج قائال: قال 
تعالى )يريد اهلل بكم اليسر وال 
يريد بكم العس����ر( وقد ذكر اهلل 
تعالى هذه اآلية ألصحاب األعذار، 
حيث أراد التخفيف عن الضعفاء، 
وتطرق العجمي الى مقاصد احلج 
وقال انها عبادة توفيقية ال اجتهاد 
فيها مع النصوص الشرعية وهي 
حق  اهلل عز وج����ل من الطواف 
والسعي س����بعة أشواط والرمي 
بسبع حصيات والوقوف بعرفة 
يوم عرفة وإلى غير ذلك وال حق 
ألحد ان يبدل ما شرعه اهلل وهذا 

الوازع الديني لدى املدمن في برامج 
الوقاية والتأهيل باعتباره احلافز 
األقوى الذي اثب���ت تفوقه على 
سائر النظريات املادية في تشجيع 
املدم���ن على التوبة واإلقالع عن 
املخدرات كما اكد أهمية التنسيق 
بني األسرة واملدرسة في متابعة 
أوض���اع األبن���اء وتعزيز القيم 
واملفاهيم التربوية التي تش���كل 
السياج اآلمن لكل أشكال االنحراف 

في السلوك.
وفي البند سادسا شدد املؤمتر 
على وض���ع آليات عملية حتقق 
مبدأ »الرعاية« بع���د »الهداية« 
التائبني  وذلك ملتابعة أوض���اع 
اس���ريا وماديا وحل مشكالتهم 
االجتماعية وتذليل جميع الصعاب 
التي تعترض طريقهم. واش���ار 
الى املس���اعدة في تأهيل بعض 
قدامى التائبني وتدريبهم ليكونوا 
املرجع والقدوة احلسنة للتائبني 

آلهي، من شأنه سبحانه وتعالى 
ان يفض���ل بعض االي���ام على 
بع���ض وبعض الش���هور على 
بع���ض وبعض الس���اعات في 
اللي���ل والنهار على بعض، كما 
يفضل بعض االماكن على بعض. 
ملاذا فضل املسجد احلرام على 
املساجد االخرى، فضل املساجد 
الثالثة املسجد احلرام واملسجد 
النبوي واملسجد االقصى على 
سائر املس���اجد في العالم، وال 
تشد الرحال اال الى هذه املساجد 
الثالثة، وجعل الصالة في املسجد 
احلرام مبائة أل���ف صالة فيما 
عداه من املساجد اال في املسجد 
النبوي والصالة فيه بألف صالة 
واملس���جد االقصى الصالة فيه 
بخمس���مائة صالة، ملاذا فضل 
مكة واملدينة على سائر البقاع، 
هذا من تفضيل االماكن، وهناك 

يؤكد صدق العبادة وإخالصها هلل 
عز وجل والتسليم ألمره.

أخطاء

ثم تناول د.العجمي اخطاء يقع 
فيها احلاج وحتدث بالتفصيل عن 
كل خطأ منها أخطاء في االحرام 
كغطاء الرأس واملزاحمة عند احلجر 
األسود وإيذاء احلجاج باملزاحمة 
وان يترك االنسان السنن في الدعاء 
عند الصفا واملروة وإلزام االنسان 
نفسه ببعض السنن كالذهاب الى 
جبل الرحمة او من يلزم نفس����ه 
بالقيام في عرفة وهناك من يذهب 
من عرفة قبل غروب الشمس وبني 
ان هناك اخطاء في الطواف مثل 
ابتداء الطواف قبل احلجر األسود 
والطواف داخل احلجر ومس����ح 
جميع أركان البيت وغيرها. بعدها 
ألقى الداعية طالل العامر قصيدة 
عن احل����ج كانت مح����ط اعجاب 

احلضور.

اجلدد باعتبارهم األقدر على تفهم 
ظروفه���م وطبيعة مش���كالتهم 
اخلاصة وتقدمي النصح واإلرشاد 
العملية.  التج���ارب  من واق���ع 
وإع���داد برامج خاصة لألس���ر 
اكتش���اف  لتدريبها على كيفية 
املدمن بوق���ت مبك���ر، وكيفية 
التعامل معه الحتواء املوقف قبل 
استفحال املرض وتفشي الوباء 
في أركان البيت. والدعوة لتطوير 
التشريعات القانونية باستحداث 
دائرة خاص���ة بقضايا االدمان، 
وتقليل فترة رد االعتبار للتائب 
والسماح له بالعودة ملزاولة العمل 
وذل���ك لتوفير العيش الكرمي له 
وألسرته، والدعوة إلنشاء هيئة 
عاملية للبش���ائر مقرها الكويت 
وذلك لتنسيق اجلهود بني جميع 
اجله���ات العربية والدولية التي 
تتبنى املنهج اإلمياني في الوقاية 

من املخدرات.

تفضيل االش���خاص ملاذا فضل 
النبيني على سائر البشر، وفضل 
النبيني بعضهم على بعض )تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم اهلل ورفع بعضهم 
درجات( اهلل من شأنه أن يفضل 
ويختار ويختص كما قال تعالى 
)وربك يخلق ما يشاء ويختار ما 
كان لهم اخليرة( فهو يختار من 
االشخاص ويختار من االماكن 
ويختار من االيام ما ش���اء عز 
وجل ألسرار يعلمها هو سبحانه 
وتعالى، أحيانا يبني لنا سر هذا 
االختيار، ملاذا فضل شهر رمضان 
على غيره؟ قال: )شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان( ملاذا 
فضل ليلة القدر على غيرها؟ قال 
ألنه أنزل فيها القرآن، وقال: )إنا 

أنزلناه في ليلة القدر(.

الندوة العلمية »الحج.. مناسك وأحكام« نّظمتها »األوقاف« بالتعاون مع رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون

أنهى أعماله وأصدر توصياته وأكد أهمية التنسيق بين األسرة والمدرسة

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة ال�سميط الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

حمد حممد حمد ال�سميط

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


