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 الباللي: عودة ٢٢ تائبًا  من رحلة  في االجتماع السابع للجنة عمداء كليات الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي

الحج لجمعية بشائر الخير  الهاجري: كليات الشريعة مصنع الدعاة وحاضنة علماء المستقبل
   وصمام األمان للمجتمعات في مواجهة الهجمات الشرسة على اإلسالم وأهله

  ليلى الشافعي
  اعرب عميد كلية الشريعة والدراسات 
االسالمية د.مبارك الهاجري عن سعادته 
بلقائه عمداء كليات الشريعة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي مبناســــبة 
انعقاد االجتماع السابع للجنة العمداء 
بالكويت، وقال أســــأل اهللا تعالى ان 
يثيبكــــم خيرا على ما حتملتموه من 
مشاق السفر وعناء احلضور وان يجعل 
ذلك كله اثقاال في موازين اعمالكم يوم 
القيامة، وشكر عميدة كلية الشريعة 
والدراسات االســــالمية بجامعة قطر 
د.عائشة املناعي وعميد كلية الشريعة 
بالرياض وأمــــني جلنة عمداء كليات 
الشريعة والدراسات االسالمية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي د.عبداهللا بن 
صالح الوشيل على جهوده املباركة في 
متابعة اعمال امانة اللجنة، واضاف: 
مما ال يخفى على حضراتكم أهمية هذه 
اللجنة واجتماعاتها التي تضم رؤوس 
العلم الشرعي في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وخاصة فــــي هذه املرحلة 
احلرجة التي متر بها االمة االسالمية 
بل والعالم اجمع، حيث تتداعى اخلطوب 
على البشرية وال مخرج منها اال بالعودة 
الى كتاب اهللا عز وجل والتمسك بسنة 
نبيه محمد ژ، وتطبيق شرع اهللا عز 
وجل فــــي جميع مناحي احلياة، ولن 
يكون ذلك اال بتخريج اجيال جديدة 
تتولى زمام الدعوة الى اهللا عز وجل، 
وكليات الشريعة التي منثلها في هذه 
اللجنة هي اجلهة املعنية بهذا االمر حيث 
البد من مضاعفة اجلهود وتضافرها 
للعمل علــــى احياء جذوة االميان في 
نفوس طالب كليات الشــــريعة النهم 
هم علماء املستقبل الذين سيقومون 
بإرشاد االمة ونصحها.وزاد: إنه من 
حقنـــا ان نفخر بهـــذه اللجنة التي 
حتتضن كليات الشـــريعة تخطيطا 
وتوجيها وتنفيذا لكل ما هو من شأنه 
االرتقاء بالكليات الشرعية واحملافظة 
على مستوى خريجيها وهذا البد معه 
من االهتمام بأعضاء هيئة التدريس 
والهيئة االكادميية املساندة والعمل على 

تطوير املناهج مبا تتطلبه احلياة في 
هذا العصر لتواكب النهضة العلمية 
احلديثة باســـتخدام جميع وسائل 
التقنية واستغالل الثورة االلكترونية 
في كل ما يخدم دعوة االسالم في كل 

زمان ومكان.

  جهود واضحة

  وشـــكر د.الهاجري اجلهود التي 
اضحت ثمارها واضحة للعيان ممثلة 
في التصدي للهجمات الشرسة على 
االسالم واهله وعلمائه بصفة أخص 
من خالل االهتمـــام النوعي والكمي 
مبدخالت ومخرجات كلية الشريعة، 
وقال: اننا على ثقة من استمرار هذه 
اجلهود لضمان مسيرة هذه الكليات 
والعمل على سد حاجة مجتمعاتنا 
بأصحاب الـــرأي املعتدل بعيدا عن 
التطرف والغلو وتطبيقا لوسطية 
االسالم التي يحتاج اليها الناس في 
كل وقت وحني، واكد ان كلية الشريعة 
لهـــا وضعها اخلـــاص حيث ينظر 
اليها اجلميع على انها مصنع الدعاة 
وحاضنة علماء املستقبل فالبد ان تبقى 
كلياتنا دائما على القمة باستشعارها 
هذه املسؤولية والعمل على ترسيخ 
مفهوم ان هـــذه الكليات هي صمام 

االمـــان للمجتمع في جميع مجاالت 
احلياة مبا حتمله من احلق واخلير 
والرشاد. وشكر أمني جلنة عمداء كليات 
الشريعة والدراسات اإلسالمية وعميد 
كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلســــالمية د.صالح بن أحمد 
الوشيل الكويت ممثلة بكلية الشريعة 
في جامعة الكويت وعميدها د.مبارك 
الهاجري على اســــتفادتهم الكرمية، 
ومــــا بذلوه مــــن جهــــد متواصل بدأ 
مبكرا لترتيب االستقبال واالستضافة 
والعناية بتفاصيل أدق أمور االجتماع 
لضمان جناحه، كما أتقدم بالشكر لكلية 
الشريعة في جامعة قطر على ما قدموه 
من حسن ضيافة وتنظيم لالجتماع 
السابق وما قاموا به من توثيق االجتماع 
ورفع احملضر في وقت مبكر، والعناية 
مبتابعة توصيات اللقاء السابق والتي 
منها االعتماد األكادميي.وذكر من أبرز 
نتائج وتوصيات االجتماع السابقة 
للجنة: حتديد أماكن االجتماعات األربعة 
القادمة، وطرح عدة مقترحات لتفعيل 
املشاركة والتفاعل بني كليات الشريعة، 
والعمل على مواجهة التحديات التي 
تواجهها كليات الشــــريعة من مثل: 
تهمة اإلرهاب، مواكبة التقنية، عزوف 
الطالب، محدودية سوق العمل، التأهيل 

املهني للطالب، إعداد الطالب للمشاركة 
في املنظمات الدولية، كذلك التوصية 
بإنشاء موقع إلكتروني للجنة لتسهيل 
مهامها، وأوكل ذلك جلامعة اإلمارات، 
والتوصية بإيجاد مكتب دائم لألمانة 
العامة في الرياض وتزويدهم بسكرتير 
وأجهزة حاسوب وغير ذلك، وأيضا 
وضع عدة مقترحات لرفع املستوى 
العلمي واالجتماعي للطلبة، وطرح عدة 
مقترحات لرفع املستوى العلمي لبرامج 
كليات الشــــريعة، مع دراسة معايير 
اختيار أعضاء هيئة التدريس في كليات 
الشريعة، واعتماد ما جاء في اخلطة 
اخلمسية فيما يتعلق بالبحث العلمي، 
وقد متت مراسالت بني أمانة اللجنة 
وأعضاء اللجنة من الكليات الشرعية 
وأقسام الدراسات اإلسالمية، وحصل 
من ذلك جملة ردود سيأتي بيانها بإذن 
اهللا في أعمال االجتماع.وقد أدرج العديد 
من هذه املواضيع في مذكرة األعمال لهذا 
االجتماع الذي أسأل اهللا تعالى ان يبارك 
فيــــه وان يكون فعاال ويخدم مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي، ويأتي 
هذا االجتماع الســــابع امتدادا لنجاح 
االجتماعات السابقة والتي أثمرت في 
جوانب متعددة من توصيات رائدة، 
ولقد قامت أمانة اللجنة باإلعداد املبكر 

لالجتماع ووجهــــت خطابات الدعوة 
وطلب تزويدها مبا يراه أعضاء اللجنة 
من مواضيع تتم دراستها في االجتماع، 
كما قامت بإعــــداد مذكرة توضيحية 
ألعمال هذا االجتماع لكي يخرج كما 
هو مأمول منه، وأمتنى من اهللا العلي 
القدير ان يوفق احلاضرين للقيام مبا 
أوكل لهم من مهام، وان يكون االجتماع 

مواكبا آلمالهم وتطلعاتهم.

  تصارع وتقاتل

  من جانبهــــا تناولت عميدة كلية 
الشريعة بجامعة قطر د.عائشة املناعي 
مايحدث على الســــاحة اليوم والذي 
نراه ونسمعه ونستشعره بوجداننا 
ومشاعرنا مما يقع للفلسطينيني من 
العدو الصهيوني من اعمال اجرامية، 
وحتدثت عن تصارع األمة اإلسالمية 
فيما بينها كما يحدث بني السنة والشيعة 
والسلفية والصوفية وهكذا، وأشارت 
املناعي الى الفئة الضالة التي تدعي 
اإلســــالم وتتحدث باسمه وتتصرف 
بناء على توجيهات إســــالمية حسب 
فهمها املنحرف فتقتل باسم اإلسالم 
وترهب وترغب ال تفرق في إجرامها 
بني مســــلم وغيره، هذه الفئة جتني 
على اإلسالم واملسلمني في كل أنحاء 

األرض، وأشارت الى ان اإلعالم الغربي 
واألميركي ال يظهر إال صورة اإلسالم 
من منظور هؤالء.وتطرقت د.املناعي 
الى ما تقدمه كليات الشريعة لسوق 
العملفقد مت انشاء قسم للدعوة واإلعالم 
بالكلية حيث ال جند طالبا في اجلامعة 
ميتلك مهارات اإلعالم ومتسلحا بالعلم 
الشرعي معا لذا البد من ان نطور طالبا 
وطالبة كلية الشريعة مبا يتواكب مع 
العصر ومستجداته ليكون قادرا على ان 
يقدم الدين بالصورة الصحيحة ضمن 

منظومة يفهمها اإلنسان العصري.
  وعرجت الى عدد الساعات املتاحة 
للطالب وقالت ان هذه الساعات محدودة 
ونحتاج الى عدد ســــاعات أكثر لكي 

يتخرج الطالب بالصورة املطلوبة.
  وأكــــدت ان علينــــا االنفتاح على 
اآلخريــــن انفتاحــــا منضبطا وليس 
انفتاحــــا منســــلخا وان احلوار مهم 
جدا إذا لم يكــــن صداما، فاحلوار مع 
املسلم وغير املسلم يجب ان يكون فيه 
نوع من االنضباط فحني أحتاور مع 
االخوة الشيعة يزيدني احلوار متسكا 
أكثر بسنيتي، وانضباطا أكثر، وحني 
أحتاور مع غير املســــلم يزيد يقيني 
أكثر بإسالمي ويزيد حماسي واحمد 

اهللا انني مسلم. 

 الوشـيل: الكويـت قدمت خدمات جليلة لإلسـالم وكلية الشـريعة سـّباقة لكل تطور علمي وتقني في شـتى العلـوم والمعارف

 المناعي: علينا االنفتاح على اآلخر انفتاحًا منضبطًا وليس انفتاحًا منسلخًا وأن نقف أمام الفئة الضالة التي تتحدث باسم اإلسالم وترهب وتسفك الدماء

  ليلى الشافعي
  أكد رئيس جمعية بشـــائر اخلير عبداحلميد 
الباللـــي ان رحالت احلج كانت ومازالت تســـاهم 
بشـــكل فعال في إحياء جانب الوازع الديني لدى 
التائبني، كما انها ترســـخ جانب القيم واألخالق 

اإلسالمية لدى من أقلع عن املخدرات.
  جـــاء ذلك في كلمـــة ألقاها احتفـــاال بالتائبني 
العائدين من رحلة احلج الســـابعة عشـــرة التي 
قامت بها جمعية بشائر اخلير ضمن برنامج حافل 
باألنشطة واحملاضرات واخلواطر اإلميانية، حيث 
رافق الوفد ٢٢ تائبا وإداريا على رأســـهم رئيس 
اجلمعية عبداحلميد الباللي ونائبه الداعية سلمان 
مندني وأمني ســـر اجلمعية مسلم الزامل وبعض 
أعضاء مجلس اإلدارة وكان شعار الرحلة «املغفرة» 

لقوله تعالى: (إن ربك واسع املغفرة).
  وأضاف ان اجلمعية تسعى دائما لتوفير البدائل 
النافعة والصحبة الصاحلة وتهيئة األجواء اإلميانية 
إلعـــادة تأهيل املدمنني التائبني نفســـيا وصحيا 

واجتماعيا.
  وأشـــار الباللي الى ان رحلة احلج لهذا العام 
اتسمت بوجود وجوه جديدة من التائبني تفاعلوا 
كثيرا مع أنشطة الرحلة واستمتعوا بأداء مناسك 
احلج بصورة فاعلة، وكانوا متعاونني الى أقصى 
حد، ما أسهم في جناح الرحلة رغم بعض الصعوبات 

واملشاق التي تصادف احلاج عادة.
  من جهة اخرى، قال أمني سر اجلمعية مسلم الزامل 
ان رحالت احلج تعد مدرسة حقيقية لغرس القيم 
التربوية واإلميانية كالتضحية والصبر واإليثار 
واستشعار اللذة اإلميانية، خاصة في يوم عرفة، 
وقال انها معان سامية تصقل النفوس وتزكي القلوب 
عن ركام املعاصي فيعود التائب كيوم ولدته أمه 
وكفى بهذا حافزا لإلقالع عن املخدرات والبدء في 
حياة جديدة مفعمة باألمل، وقد عبر التائبون عن 
سعادتهم وفرحتهم بزيارة بيت اهللا احلرام وأداء 
مناسك احلج، كما عبروا عن شكرهم وخالص الدعاء 
لكل من ســـاهم في تنظيم هذه الرحلة أو هيأ لهم 

سبل املشاركة فيها.
  يذكر ان جلنة بشائر اخلير تأسست عام ١٩٩٣ 
للتصدي آلفة املخدرات وسائر املسكرات وأشهرت 

كجمعية نفع عام رسميا عام ٢٠٠٥. 

 الداعية عبداحلميد الباللي

(قاسم باشا)  د.مبارك الهاجري ود.عبداهللا الوشيل ود.عائشة املناعي  العم يوسف احلجي في مقدمة احلضور   

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع بيت يف االندل�س
 �سارع واحد ق 9 والآخر قطعة 6 

 3 اأدوار نظـام �سقـــق 

والآخـــر دور اأر�سـي 4 �سـقـــق

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار ون�سف 

دخل 3500 د.ك 10�سقق 

للبيع اأر�س يف ال�صليبخات
 750م2  مغروزة زوايــــة

�ســــارع واحـــــد

للبيع اأر�س يف االندل�س
 750م2 زوايــــة

مع �ساحة مع مواقف امل�سجد

66191614  - 97639830  - 99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

ت�صاهيـل الكويـت 
لل�صتـاليت

برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب
الر�سيفر العجيب المتطور

66593904 - 66810933

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

تغيب عن العمل
برقان  اأو  دي  بي  مكتب  يعلن 

حما�سبون عامليون عن اإنقطاع 

ال�سيـدة/ وردة مهيــوب عبـود 

ــة اجلــنــ�ــســيــة مــدنــيــة رقــم  ــوري ــس �

مدير  بوظيفة   )279011010969(

عن   2010 اأكتوبر   25 بتاريخ  اإداري 

عمن  م�سئولة  غري  وال�سركة  العمل 

يت�سرت عليها.

للبيع حمل مبجمع بالفروانية
مع مت�سمن بــ 500 دينار �سهريًا 

عدا اليجار ملدة ثالث �سنوات اأو اأكرث

تلفون:99507100

تعلـن
ال�سركة الكويتية للحلول ال�سناعية ذ.م.م

عــن بــيــع موجـــودات ال�سـركـــة من

اآالت ومـواد خــام 
»اإعـادة ت�صنيع بـودرة االأحبار«

عن طـريـق املمــار�ســة 

على من يرغب يف ال�سراء مراجعة امل�سفي للح�سول 

عــلــى كــرا�ــســة الــ�ــســروط خـــال عــ�ــســرة اأيــــام مــن تاريخ 

الإعان على عنوانه الكائن :

حــولــــي - الدائـــري الثــــالـــــث - بــــنــــايــــة رقم )2( 

 الدور الثاين - مكتب رقم 7 ، 8 بجوار جممع بازا

تليفون : 22624606/16


