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صرح رئي����س الهيئة اإلدارية 
لفرع بيان ومشرف بجمعية إحياء 
الت����راث اإلس����امي الداعية ناظم 
املسباح بأن اللجنة حرصت على 
احياء سنة ذبح وتوزيع األضاحي 
على األس����ر الفقي����رة واملتعففة، 
البهجة  وذلك سعيا منها إلدخال 
والس����رور على نفوسهم في هذا 

البلد الطيب.
وانطاقا من ذلك فقد مت االتفاق 
مؤخرا مع األمانة العامة لألوقاف 
عل����ى تصريف األضاح����ي داخل 
الكويت لهذا العام، وذلك من باب 
التعاون على اخلير بني الطرفني، 

وحتقيق نتائج ايجابية بهذا الشأن.
وقد دأبت اللجنة في كل عام على تنفيذ هذا املشروع 
املبارك، حرصا منها على احياء س����نة النبي ژ في 

ذبح األضاحي، وم����ا يعود منها 
بالنفع العميم على فقراء املسلمني، 
وتسهيا على االخوة احملسنني في 

اتباع سنة املصطفى ژ.
وقد أعرب املسباح عن استعداد 
اللجنة للقيام مبهام هذا املشروع 
املب����ارك على أمت وج����ه، موجها 
ش����كره للقائمني على مش����اريع 
األمانة العامة لألوقاف مببادرتهم 
الطيبة وتعاونهم مع اللجنة بهذا 
اخلصوص. هذا وقد مثل األمانة 
العيس����ى  العامة لألوقاف محمد 
بصفته نائب األمني العام للمصارف 
الوقفية، ومثل جمعية إحياء التراث 
االسامي الداعية ناظم املسباح بصفته رئيس الهيئة 
اإلدارية لفرع بيان ومشرف للتوقيع على عقد االتفاق 

بهذا اخلصوص.

بداح العنزي
ذكر مدير بلدية العاصمة م.فالح الش����مري أن رسوم ذبح االضاحي 
في املس����الخ تبلغ دينارا واحدا عن كل رأس. وقال الشمري ل� »األنباء« 
ان هذه الرسوم موحدة على جميع املسالخ في احملافظات حيث ستكون 
بواقع دينار لكل من الذبيحة واملاعز والغزال و10 دنانير بالنسبة للجمال 
واالبقار. واضاف ان املسالخ انهت استعداداتها الستقبال االهالي لذبح 
اضاحيهم ملدة ثاثة ايام على فترتني صباحية ومسائية. مشيرا الى ان 
اجلهاز الفني متواجد على مدار الساعة في تلك املسالخ للتأكد من سامة 
االضاحي عند الذبح بعد اجراء الكشف الظاهري عليها. وبني ان بلدية 
العاصمة قد حددت خطا ساخنا يتعلق بالشكاوي ىهو الرقم املخصص 
لفرق الطوارئ )1855555( حيث يستقبل شكاوى املواطنني واملقيمني. 
وشدد على ضرورة االلتزام بعمليات الذبح داخل املسالخ وعدم اللجوء 
الى القصابني الذين يتجولون في املناطق، مستدركا بأن البلدية لن تسمح 

بعمليات الذبح العشوائية والتي تقوم بها بعض العمالة.

ناظم املسباح

الشيخ راضي حبيب

أحمد الفالح

عبداهلل العجمي

م.فالح الشمري

محمد العازمي مترئسا اجتماع إدارة مساجد حولي
»القانونيين« تهنئ القيادة السياسية

بعيد األضحى المبارك
تق���دم مجل���س إدارة نقابة 
القانوني���ني، بخال���ص التهنئة 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والى س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد، والى النائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
املبارك  الش���يخ جاب���ر  الدفاع 
الرئيس الفخري لنقابة القانونيني 
� والشعب الكويتي واألمة العربية 
واإلسامية مبناسبة حلول عيد 

األضحى املبارك.
وقال رئيس مجلس إدارة نقابة 

القانونيني حمد الوردان في تصريح صحافي نيابة 
عن مجلس إدارة نقابة القانونيني بهذه املناسبة: »ال 

يسعنا في هذا املقام إال أن نرفع 
آيات التهنئة والتبريكات لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وإلى سمو ولي عهده األمني، والى 
الكويتي مبناسبة عيد  الشعب 

االضحى املبارك.
ال���وردان: »بهذه  واض���اف 
املناس���ب الطيب���ة، نتمنى كل 
الكويت،  اخلير والبركات ألهل 
البلد احلبيب  وأن يجعل ه���ذا 
آمنا مطمئن���ا« داعيا املولى عز 
وجل أن يدمي نعمة األمن واألمان 
واالس���تقرار على الكويت، وأن 
تكون الكويت في مصاف الدول 
املتقدمة واملزدهرة في جمي���ع املجاالت الثقافية 

والرياضية والعلمية.

حمد الوردان

الشمري: دينار واحد لذبح األضحية
و10 دنانير للجمال واألبقار

المسباح: االتفاق بين »األوقاف« و»إحياء التراث« 
على تصريف األضاحي داخل الكويت

العازمي: »مساجد حولي« استعدت لصالة العيد في 10 أماكن

وعددهم اربعة وبوجود الهاف 
لوري اخلاص بكل مصلى على 
حدة ومن ثم ارجاعها الى املخزن 

بنفس األعداد املتسلمة.
وأكد العازمي انه بعد االنتهاء 
من توضيح مهام املراحل الثاث 
اخلاصة بنقل 5000 سجادة مت 

االتفاق والتأكيد على ما يلي:
املشرفون املنتسبون ملراقبة 
الصيانة مسؤولون عن استكمال 
القبلة  االعمال اآلتي���ة: حتديد 

الثالثة.
وبني العازمي تفاصيل املرحلة 
الثالثة، الفتا الى انها ستبدأ يوم 
الثاثاء 2010/11/16 فجر يوم العيد 
حسب اآلتي: يتم استكمال فرش 
السجاد، وذلك من قبل حراس 
املواقع، وعددهم اثنان لكل مصلى 
حتت اشراف مش���رف املصلى 
ومتابعة مش���رف عام املنطقة، 
وبعد االنتهاء من صاة العيد يتم 
طي السجاد من قبل عمال الشركة 

املخ���زن الى املصلي���ات برفقة 
مش���رفي املصلي���ات ومتابعة 

مشرفي املناطق.
وب���ني العازم���ي ان املرحلة 
الثانية س���تبدأ الي���وم االثنني 
العش���اء  11/15 عق���ب ص���اة 
مباشرة حسب اآلتي: يتم تواجد 
مشرفي املصليات في مواقعهم 
مع وج���ود 4 عمال لكل مصلى 
ليتم فرش سجاد مصليات العيد 
)نصف طية( لتهيئتها للمرحلة 

ووضع اخلطوط اخلاصة بتوجيه 
السجاد باجتاه القبلة.

وجتهيز املصليات مبكبرات 
الصوت وإع���داد ما يلزم لذلك، 
باإلضافة إلى جتهيز الس���واتر 
النس���اء.  اخلاص���ة مبصليات 
والبنرات اخلاصة بتهنئة املصلني، 
فضا عن وضع العامات الدالة 

على أماكن مواقع املصليات.
وشدد العازمي على اجلميع 
باحلضور املبكر ملواقف املصليات 
في كل مرحلة من مراحل اخلطة 
خاصة في صباح يوم العيد ومت 
التأكي���د على اجلميع بضرورة 
تأدي���ة صاة الفج���ر في أقرب 
مس���جد ملصلى العيد، ومن ثم 
الذه���اب للمصلى في أس���رع 
وقت ممكن إلمتام عملية فرش 
الس���جاد قبل حضور املصلني 
والتأك���د من جاهزي���ة املصلى 
بجميع مرفقاته وتقدمي تقرير 

واف مدعم بالصور.
اإلداري  املراق���ب  وخت���م 
االجتماع بالتأكيد على ضرورة 
االلتزام بخطة العمل واملواعيد 
املتفق عليها، وأن يبذل اجلميع 
قصارى جهدهم إلجناح املصليات، 
وشكرهم على حماسهم وهمتهم 
العالية وتعاونهم املتميز بروح 

الفريق الواحد.
القي���ادة  العازم���ي  وهن���أ 
السياسية بالكويت وكل االمة 
االسامية مبقدم العيد املبارك.

أسامة أبو السعود
أكد املراق���ب اإلداري بإدارة 
مس���اجد محافظة حولي محمد 
سالم العازمي ان اإلدارة قد أكملت 
جهوزيتها إلحياء سنة صاة عيد 
األضحى املبارك في اخلاء من 
خال 10 أماكن اعدتها اإلدارة لذلك 
األمر، حرصت على أن توفر بها 
كل ما يلزم أداء املصلني الصاة 
ف���ي أريحية وأج���واء إميانية 
عالي���ة. وأوض���ح العازمي انه 
عقد اجتماع���ا بحضور كل من 
سامي احلامت مشرف عام املنطقة 
األولى وعبداهلل الرباح مشرف 
عام املنطقة الثانية وضم جميع 
االطراف املكلفة بإقامة مصليات 
العيد في إدارة مساجد محافظة 
حولي قبل يومني، وذلك لتنسيق 

وتوزيع املهام اخلاصة بهم.
وقال العازمي: قسمنا مشروع 
مصليات العيد الى ثاث مراحل: 
األولى ب���دأت امس األحد حيث 
تواجد جميع مشرفي املصليات 
ومشرفي املناطق في مخزن اإلدارة 
مبنطقة غرب مشرف للتنسيق 
مع الشركة املكلفة بنقل السجاد 
من مخزن اإلدارة بغرب مشرف 
العيد وعددها 10  الى مصليات 
مصليات حيث ستوفر الشركة 
40 عاما و10 سيارات هاف لوري 
تقسم على مصليات العيد بواقع 
4 عمال وهاف لوري واحد لكل 
مصلى، ليتم نقل الس���جاد من 

تقدم نائب األمني العام لألمانة 
العامة للعمل اخليري بجمعية 
اإلصاح االجتماعي أحمد الفاح 
بخال���ص التهنئ���ة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد مبناس���بة عيد األضحى 
املب���ارك، كما تقدم بالتهنئة الى 
الكويتي بهذه  الش���عب  جموع 
املناسبة، متمنيا ان يعيد اهلل هذه 
األيام املباركة على الكويت وأهلها 
باخلير والبركات. وقال الفاح في 
تصريح صحافي ان عيد األضحى 
املبارك من املناسبات السعيدة، 
والتي يجب استغالها واالستفادة 
منها في تقوية العاقات واألواصر 
بني املسلمني واحلرص على صلة 
الرحم، مشيرا الى ان األضاحي 
التي تخ���رج من الكويت تدخل 
الس���عادة على قلوب كثير من 
احملتاجني والفقراء في مختلف 
األقط���ار األخرى، فاملناس���بات 
الدينية ش���رعت لتقوية روح 
ال���ود واحملب���ة والتراحم بني 
الناس، مبينا ان موقع خير أون 
 ،)www.khaironline.net( الي���ن
التبرع  الناس  سهل للكثير من 
الدولة  باألضاح���ي واختي���ار 

صرح رئيس جلنة اجلهراء 
لل���زكاة واخلي���رات بجمعية 
االص���اح االجتماعي عبداهلل 
العجم���ي ب���أن اللجن���ة وفي 
اطار انش���طتها اخليرية قامت 
بتوزيع عيادي بقيمة 10 آالف 
دينار على عدد 480 يتيما وذلك 
بالتعاون مع جلنة الدعية للزكاة 
واخليرات. وق���ال العجمي في 
تصري���ح صحاف���ي ان العمل 
اخليري رسالة اجتماعية سامية 
ألنه يتوجه اساسا الى االنسان 
وكرامته ومكانته التي انزله اهلل 
فيها )ولقد كرمنا بني آدم( مشيرا 
الى انه للحفاظ على نقاء هذه 
الرسالة وبقائها ودميومتها فإن 
ذلك يحتاج الى ش���روط ذاتية 
وموضوعية ولكي نسير معا 

مساجد األحمدي أعدت 16 مصلى للعيد
أعلن مدير ادارة مساجد محافظة األحمدي كريدي 
الدوسري عن إعداد اإلدارة ل� 16 مصلى خصصتها ألداء 
صاة عيد األضحى املبارك لهذا العام، مشيرا الى ان 
االدارة حرصت على توزيع املصليات بشكل متساو 
على مناطق احملافظة. وهنأ الدوسري صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
وشعب الكويت واملقيمني على أرضها واألمة االسامية 

جمعاء مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك.
ولفت الى ان االدارة خصصت عدة مواقع وهي: 
األحمدي بجانب املطافئ من جهة اجلنوب ق8 ش244، 
الصباحية ق3 خلف صالة أفراح احلباج، الفحيحيل 
ق8 ش���مال مسجد سالم العلي، الرقة بجانب بنزين 

الرقة، هدية مدخل شارع الغوص جمعية الرقة بجانب 
روضة هدية، فهد األحمد غرب بيت التمويل، الظهر ق3 
مقابل املسلخ، جابر العلي ق3 خلف ثانوية عبداهلل 
األحمد مقابل اجلمعية، الفنطاس ق3 بجانب صالة 
األفراح، أبوحليفة على الطريق الساحلي ق1 بجانب 
مدرسة أبوحليفة املشتركة بنات، املنقف ق3 مقابل 
املس���توصف، املهبولة ق2 على الشارع الساحلي، 
العقيلة ق2 ش���ارع 233 بجوار مسجد حمد رشود 
العازمي، علي صباح الس���الم )1( مقابل ق9 موازي 
طريق امللك عبدالعزيز السريع، علي صباح السالم 
)2( مدخل طريق امللك فهد اجلنوبي مقابل ق2 وق4، 

الوفرة بجوار السوق املركزي ق7.

الفالح: نثمن عطاء شعب الكويت 

»زكاة الجهراء« وزعت 10 آالف دينار 
على 480 يتيماً بالتعاون مع »الدعية«

العوضي: تنفيذ مشروع األضاحي
للجنة مسلمي آسيا في 27 بلدًا

واختيار التكلفة لألضحية.
وتقدم الفاح بخالص الشكر 
الكويتي واملقيمني على  للشعب 
أرض الكويت على مس����اهماتهم 
وتبرعاتهم املجزي����ة في أعمال 
اخلير واألعمال اإلنسانية، وعلى 
ثقتهم الغالية في األمانة العامة 
للعمل اخليري بجمعية اإلصاح 
االجتماعي، ممثلة في قطاع آسيا 
وافريقيا، وقطاع الرحمة العاملية، 
وقطاع السنابل الوقفية، مؤكدا ان 
الشعب الكويتي منوذج يحتذى في 
البذل والعطاء سواء على املستوى 

احمللي او اخلارجي.

نحو حتقيق الهدف املنشود وهو 
خدمة الفقراء واحملتاجني، البد 
من توافر املؤازرة للعمل اخليري 

حتى يحقق رسالته.

الس��ويط، رئيس  تقدم مطلق 
اجلمعية الكويتي��ة ملتابعة وتقييم 
األداء البرملان��ي بتهنئة مبناس��بة 
عيد األضحى، قال فيها: مبناسبة 
حل��ول عي��د األضح��ى املب��ارك 
وباسمي وباس��م اعضاء اجلمعية 
الكويتي��ة ملتابع��ة وتقيي��م األداء 
البرملان��ي، نرف��ع أس��مى آي��ات 
التهان��ي وأخل��ص التبريكات الى 
صاح��ب الس��مو األمير الش��يخ 
صب��اح األحم��د، ولس��مو ول��ي 
العه��د األمني وإلى رئيس وأعضاء 
مجل��س األمة والش��عب الكويتي 
الكرمي س��ائلني املولى عز وجل ان 
يعيده على اجلميع باخلير واليمن 
والب��ركات. وف��ي هذه املناس��بة 
العظيمة والعطرة نتمنى للسلطتني 
التش��ريعية والتنفيذية كل توفيق 
التع��اون واالنس��جام  وان يت��م 

بينهما ملصلحة البالد والعباد.

تنفذ جلنة مسلمي آسيا التابعة للهيئة اخليرية االسامية العاملية 
استعداداتها لتنفيذ مشروع االضاحي جريا على عادتها كل عام، وقال 
مدير عام اللجنة عبدالرحمن العوضي: ان املشروع هذا العام سينفذ 
في نحو 27 بلدا في آسيا الفتا الى ان هدف املشروع هو توفير حلوم 
االضاحي للفقراء واملس����اكني في دول آسيا والتوسعة عليهم في ايام 
العيد تقربا الى اهلل وتأس����يا بس����نة النبي محمد ژ وابرازا لوجه 
الكويت احلضاري. واوضح العوضي ان اللجنة درجت على تنفيذ هذا 
املشروع الذي يشكل تعزيزا لقيم التواصل والتراحم بني احملسنني في 
الكويت واخوانهم في دول املشروع داعيا احملسنني الداء هذه السنة 
املباركة واملساهمة في التوسعة على اخوانهم في دول قارة آسيا والذين 

ينتظرون هذه االضاحي كل عام خصوصا في املناطق الفقيرة.
واضاف: تتولى اللجنة عن املتبرع شراء وذبح وتوزيع االضحية 
ف����ي املوقع الذي يريده والدولة التي يبتغي توزيع اضحيته فيها في 
قارة آسيا والتي تش����كل موقع عمل اللجنة. واستطرد العوضي: ان 
اسعار االضاحي لهذا العام في قارة آسيا تتراوح ما بني 30 � 80 دينارا 
للغنم و60 � 360 للبقر. وناشد العوضي احملسنني الكرام املشاركة في 
هذا املشروع احليوي والتبرع للجنة مسلمي آسيا لتنفيذه في بلدان 
القارة والبالغ عددها 27 دولة موجها الشكر والتقدير جلميع املتبرعني 

من شركات وجمعيات وافراد على دعمهم اللجنة.

الباحث اإلسامي الشيخ  قال 
راضي حبي���ب ان عيد األضحى 
يعتب���ر خاص���ة منس���ك احلج 
وهو من أبرز انعكاسات الوحدة 
اإلسامية العملية على أرض الواقع 
العبادي بني املسلمني كافة، وأكد 
ان هذا املؤمتر اإلس���امي العاملي 
الوحدوي الظاهر بلباس الصفاء 
والنقاء من درن الشقاق دال على 
اإلم���كان االس���تعدادي، بحركته 
االنسجامية والتناسقية في سياق 
الوحدة العبادية العملية بني جميع 
املس���لمني مع اخت���اف األوطان 
واأللوان والتعدديات الشعوبية، كما 
أشار في قوله تعالى: )وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند اهلل أتقاكم(. وأضاف: إن كلمة 
»العيد« تفيد معن���ى اإلعادة اي 
تكرارية الش���يء، وهذا يعني انه 
يجب علينا االستفادة من التجربة 
األولى الستدراك ما فات من التكامل 
القلبي والقالبي في املرة األخرى، 
لذلك جعل اهلل هذا احملفل اإلمياني 
التكرارية في  األكبر على نح���و 
كل س���نة، ألجل ان تتماحى فيه 
التعددية املذهبية والنزعة الطائفية 
عندما منتثل لقوله تعالى: )فا رفث 
وال فس���وق وال جدال في احلج( 
البقرة 197، عندها تتحد القلوب 
في التوجه الى رب العزة واجلال 
دون اي مان���ع او حاجب يعطل 
مسيرتها الوحدوية. وزاد: وارتكاز 
»توحيد الكلمة« ال يكون إال على 

وقوله تعالى: )وإلهكم إله واحد(، 
آمنوا  الذين  وقوله أيضا: )يأيها 
ادخلوا في السلم كافة(، وما رواه 
محدثونا بن���ص صريح ال يقبل 
التأويل في مسألة استحباب جواز 
الصاة خلف جماعة أهل السنة، 
ما جاء عن الش���يخ الصدوق في 
كتابه )الفقيه( عن زيد الشحام، 
عن الصادق )گ(، قال: »يا زيد 
خالقوا الن���اس بأخاقهم، صلوا 
في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، 
واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم 
ان تكونوا األئمة واملؤذنني فافعلوا، 
فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤالء 
اجلعفرية، رح���م اهلل جعفرا ما 
كان أحسن ما يؤدب أصحابه وإذا 
تركتم ذلك قالوا: هؤالء اجلعفرية، 
فعل اهلل بجعفر، ما كان أسوأ ما 
يؤدب أصحابه(. وأيضا ما رواه 
الكليني في »الكافي« عن احللبي، 
عن ابي عبداهلل )گ( قال: »من 
صلى معهم في الصف األول كان 
كمن صلى خلف رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله. وغيرها كثير من 
الروايات الصحيحة الصريحة، فكل 
هذه األدلة القرآنية والروائية تشير 
بصراحة الى أهمية توحيد الصف 

اإلسامي دون أي شك وترديد.
وقال: وباملناسبة أهنئ األمة 
اإلسامية جمعاء بعيدها األضحى، 
الس���يما الكويت حكومة وشعبا 
وعلى رأسها صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

مبنى »كلمة التوحيد«، كما أشار 
النبي األكرم في حديثه املشهور 
ژ: »أيه���ا الناس قولوا ال إله إال 

اهلل تفلحوا«.
وختم احلبيب كامه: أعجب 
وأستغرب ممن يحاول ان يشتت 
ش���مل املس���لمني بكام متهافت 
ومخالف ملبدأ عقيدة »التوحيد« 
بوضع ش���رط او قيد او ان صح 
التعبير »عرقلة« كحاجة إلصدار 
فتوى مثا لتوحيد الصف اإلسامي، 
حيث انها من ضروريات الدين وال 
يجوز فيها التقليد، كما هو مقرر 
في أصول االستدالل، بل ان مثل 
هذه املسائل بديهية ال حتتاج الى 
نظر وفكر او حتى ان ننتظر فتوى 
جتيز لنا توحيد صفنا اإلسامي، 
وأي���ن مثل هذه العقول عن قوله 
تعال���ى: )كان الناس أمة واحدة( 

أكد أن الحج دعوة إلهية للتخلص من النزعة الطائفية

راضي حبيب: العيد من أبرز مظاهر الوحدة اإلسالمية

»األداء البرلماني«
تهنئ بالعيد


