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السيد محمد باقر املهري

عبداللطيف البصيري

جولة في السوق املركزي جلمعية العارضية قص الشريط إيذانا بافتتاح املهرجان

في سلوى وإشبيلية وقريباً في الفنطاس

خالل حفل سحب قرعة الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية الثالثة

بيت الزكاة: افتتاح صاالت جديدة لخدمة 
المتبرعين في مناطق الكويت المختلفة

بوحمرا: 2267 مشاركًا ومشاركة تسابقوا
للفوز بـ 30 جائزة من »التنمية األسرية«

قريــب افتـتاح صالة املتبرعني في 
منطقة الفنطاس، حتى تخدم جميع 
سكان منطــقة الفنطاس والعقيلة 
واملهبولــــة وابوحليفة، وتقع في 
منطقة الفنطاس الزراعي ق 4 ش 4 
مبنى 293. وتعمل الصاالت جميعها 
على فترتني صباحية ومســــائية: 
»8 ـ 1« فــــي الفترة الصباحية، ام 
الفترة املســــائية فتكون من 4:30 
ـ 8:30م. واكــــد البصيري على ان 
هذه الصــــاالت واملراكز االيرادية 
تهدف الى تقدمي اهــم اخلـــدمات 
للمتبرعني، وهي خـــدمة احتساب 
الذهــــب والفضــــة، وخدمة  زكاة 
احتســــاب زكاة املــــال، والتبــــرع 
عن طريق الـ k-net، والتنســــيق 
الحتساب زكاة اســــهم الشركات 
والتعرف على املشاريع اجلديدة 
التي تخــــدم احملتاجني وتزودهم 

بأحدث اصدارات البيت.

شارع االقصى. واضاف ان البيت 
قام ايضا بافتتاح صالة املتبرعني 
في اشبيلية، بحيث تخدم جميع 
سكان اشبيلية والفروانية والرابية 
والرحاب، وتقع في ق 3، شارع 316، 
مبنى 19. واشار الى أنه سيـــتم عن 

صــــرح رئيس قســــم الفروع 
االيرادية في بيت الزكاة عبداللطيف 
البصيري، بأن افتتاح صاالت جديدة 
للمتبرعــــني في مناطــــق الكويت 
املختـــلفة جــــاء حرصا من بيت 
الزكـــاة على االستمرار في االرتقاء 
بخدماته، والتواصل مع احملســـنني 
واملتبرعني الكــــرام ـ الذين يرجع 
إليهــم الفضل بعد اهلل سبحانه في 
املساهمة في مساعدة االسر احملتاجة 
وعمل املشــــاريع اخليريــــة التي 
التنمية االجتماعية،  تساعد على 
مبينــــا ان البيــــت قد استشــــعر 
اهمية تيسير عملية التبرع على 
احملتــــاجني، فجاء افتتاح الصاالت 
اجلديدة، واوالها صالة املتبرعني 
في منطقة ســــلوى، والتي تخدم 
الرميثية والساملية  جميع سكان 
واملسيلة والبــدع، وتقع في شارع 
عبدالرحمــــن الغافقي املتفرع من 
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أسامة أبوالسعود
التنمية  ادارة  قالت مديـــرة 
االسرية ســـعاد صالح بوحمرا 
ان االدارة اولت رعاية االســـرة 
اما وابـــا، فتاة وشـــابا وطفال 
اهتمامها، ووضعت نصب اعينها 
مد االســـرة بكل ما حتتاجه من 
حاجات فكرية وثقافية ودعوية 
من خالل الدروس واحملاضرات 
والدورات التدريبية والدراسات 
العلمية املتخصصة واالصدارات 
الثقافية املتنوعة التي تلبي كل 

احتياجاتها.
واضافت، خالل حفل سحب 
الفائزين في املســـابقة  قرعـــة 
الثالثة  الرمضانيـــة  الثقافيـــة 
الذي نظمتـــه االدارة في مقرها 
ان اهداف املســـابقة  بالرميثية 
جاءت الستكمال الدور التثقيفي 
والتوعوي من خالل املسابقات 
الثقافية واستثمار االوقات فيما 
هو نافع ومفيد ومبا يتناســـب 
الفضيل،  وعظمة شهر رمضان 
باالضافة الى تدريب فريق العمل 
االعالمي فـــي االدارة على اعداد 
وتنفيذ البرامـــج الثقافية التي 
يحتاجها اجلمهور العام. وشكرت 
بوحمرا جميع من ساهم وشارك 
في تنظيم املسابقة وعلى رأسهم 
األخت الفاضلة هيلة العناز رئيس 
شعبة السكرتارية ورئيس الشعبة 
االعالمية في االدارة وفريق العمل 
الذي عمل معها في تنظيم واعداد 
املسابقة جلهودهم التي كللت هذه 

املسابقة بالنجاح.

المستوى األول

هبة عبداهلل العتيقي

)متين غوزال(سحب األرقام الفائزة محمد راتب
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، 
عادل ملفي املطيــــري، أن اجلمعية أطلقت مهرجانا ضخما 
لتحطيم األسعار يعتبر سابقة فريدة في العمل التعاوني، 
وذلك من خالل »اشتر قطعة واألخرى مجانا« مع االلتزام 
مبدة املهرجان حتى العاشر من يناير املقبل، وليس حتى 
نفاذ الكمية. وأوضــــح املطيري في تصريح صحافي على 
هامــــش افتتاح املهرجان بحضور أعضــــاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية للجمعية، أن هذا املهرجان الذي مت إطالقه 
بدعم من قبل كبرى الشــــركات املوردة بالتنسيق مع إدارة 
اجلمعية، يأتي انطالقا من إميان مجلس اإلدارة بأهمية تخفيف 
العبء على املستهلكني من أهالي املنطقة وخارجها، وذلك 
في ظل موجة الغالء التي تشهدها السلع األساسية، حيث 
يعتبر املهرجان فرصة حقيقية للمستهلك لشراء منتجاته 

االستهالكية والغذائية بأبخس األثمان.
وقال املطيري: إننا مع وصولنا مرة أخرى إلى مجلس 
اإلدارة وعدنا مساهمينا وأهالي املنطقة الكرام بالعمل اجلاد 
واملخلص على إرضائهم وحتقيق طموحاتهم، لذا، فإن هذا 
املهرجان ميثل بدايــــة عطائنا وأقول لهم: »اخلير جلدام«، 
داعيا بقية اجلمعيــــات التعاونية الزميلــــة إلى أن حتذو 

حذو جمعية العارضية، وأن تطلق املهرجانات التسويقية 
احلقيقية مع االلتزام باملدة والسعر الزهيد على األصناف 
االستهالكية واملهمة واملطلوبة من قبل األسرة، واالستفادة 
من آلية هذا املهرجان احلالي، وقال: إن شــــعارنا ســــيكون 

»جمعية العارضية مدرسة العروض«.
وأوضح أن املهرجان يشمل الكثير من السلع االستهالكية 
والغذائية املهمة من الوكاالت الشهيرة التي جتاوز عددها 
500 صنف، حيث إن علبة مسحوق التنظيف »إريال« تباع 
بـ 3.200 مع واحدة مجانا، كذلك مسحوق تنظيف »أومو«، 
كما أن شــــاي »ليبتــــون« يباع بـ 2.330 مــــع علبة مجانا، 
والرز »كانتري« 15 كغ، يباع بـ 7.878 مع كيس آخر مجانا، 
وهذا شأن جميع املنتجات املشمولة باملهرجان من اللحوم 
واألسماك والدجاج والشامبو وحفاضات األطفال واألصناف 
االســــتهالكية، إضافة إلى منتج حليب األطفال وحفاضات 
األطفال التي يتم إدخالها في كل مهرجان تطلقه اجلمعية، 
وذلك ضمن ركن الطفل، وهو ما تنفرد به جمعية العارضية 
التعاونية من بني بقية اجلمعيات األخرى على مســــتوى 
الكويت. ولفت املطيري إلى أن سياســــة مجلس اإلدارة في 
إطالق العديد من املهرجانات الدورية لتحطيم األسعار على 
مدار العام، أدت إلى طفرة كبيرة في زيادة املبيعات، حيث 

بلغت املبيعات حدها األعلى في تاريخ اجلمعية، وقال: لقد 
حققنــــا بفضل اهلل تعالى املعادلــــة الصعبة، حيث حصل 
املساهمون على مشترياتهم بأرخص األثمان، وفي املقابل، 

وزعنا عليهم أرباحا كعائد على مشترياتهم.
من جانب آخر، زف املطيري البشرى إلى أهالي املنطقة، 
بأن مجلس اإلدارة كلف مدير املشتريات في اجلمعية، بإطالق 
مهرجان تســــويقي ضخم ومنظم في الـ 22 من كل شــــهر، 
وعلى مدار العام، وتتمثل آليته في أن تكون هناك مفاجآت 
سارة للمستهلكني في كل مرة، وذلك من حيث تنويع السلع 
املخفضة، مبا يتواءم مع حاجة املستهلك واألسرة على مدار 

السنة واختالف املواسم.
وشدد رئيس مجلس اإلدارة على أن إدارة السوق لن تسمح 
لتجار البقاالت باالستفادة من مهرجاناتها التسويقية، وذلك 
من خالل آلية معينة تضمن عدم مزاحمة املستهلكني، وكذلك 
االلتزام مبدة املهرجان مع توفير جميع الســــلع املخفضة، 
مؤكدا أن هذا املهرجان لقي استحسانا كبيرا من قبل أهالي 
املنطقة، وكذلك من قبل املتسوقني الذين قصدوا اجلمعية 
من مناطق أخرى سواء احمليطة باملنطقة أو البعيدة، وذلك 
لالستفادة من هذه العروض املذهلة التي تعتبر نادرة في 

ميدان العمل التعاوني.

أصدر رئيس مجلس العالقات 
االسالميةـ  املسيحية السيد محمد 
باقر املهري بيانا حول مناســــبة 
عيد ميالد املسيح گ جاء فيه: 
قال سبحانه وتعالى: )إمنا املسيح 
عيسى بن مرمي رسول اهلل وكلمته 
ألقاها إلى مرمي(، يصادف يوم 25 
ديسمبر من كل عام ميالد السيد 
املسيح عيسى گ وهو من األنبياء 
أولي العزم الذي ورد اسمه الشريف 
واسم أمه مرمي العذراء عدة مرات 
في القرآن الكرمي، وبهذه املناسبة 
العطرة نبارك للعاملني االسالمي 
واملسيحي حلول هذا العيد املبارك 
ونتمنى من اهلل سبحانه وتعالى 
ان يجعلــــه عام خير وبركة وعام 
استقرار واطمئنان للجميع، سائلني 

اهلل ان يسود العالم األمن واألمان 
الشــــرور واآلفات  واخلالص من 
واإلرهــــاب واحلروب املدمرة وان 
ينقذنا اهلل ســــبحانه وتعالى من 
أيدي مــــن ال دين لهم وال ذمة وال 

أخالق.
ان اإلسالم دين املودة اخلالصة 
ودين احلب والسالم ودين التسامح 
والتعايش مع اآلخرين مســــلمني 
وغير مســــلمني، لذا فــــإن جميع 
املســــلمني يفرحون ويسرون في 

يوم عيد ميالد املسيح گ.
قال اهلل في القرآن الكرمي: )ال 
ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اهلل 

يحب املقسطني ـ املمتحنة: 8(.

مبناسبة عيد ميالد السيد املسيح 
وعيد الفصح وعيد رأس الســــنة 
اقامة عالقات  امليالدية ويجــــوز 
معهم يخلص لهم ويخلصون له 
ويستعني بهم على قضاء حوائج 
الدنيا وان يشــــارك في مراســــيم 
تشييع جنائزهم والتصدق عليهم 
ويثاب املتصدق على الكتابيني وال 
يجوز ازعاج اجلار غير املســــلم 
كما ال يجوز الســــرقة من أموالهم 
اخلاصة والعامة وحترم خيانتهم 

والغدر بهم.
ومن هذا املنطلق االســـالمي 
نحن هنا في الكويت بلد احلرية 
والدميوقراطية وبلد املؤسسات 
التشريعية أنشـــأنا مع اخواننا 
العالقات  املســـيحيني مجلـــس 

االسالميةـ  املسيحية لكي جنسد 
ونطبق فقه االسالم ومبدأ التعايش 
السلمي مع البشرية جمعاء، ولكي 
يعرف العالم ان الكويت بلد مسالم 
ويحترم احلريات وعقائد اآلخرين 
ودســـتور 1962 يعطي احلرية 
لكافة األديان ملمارسة شعائرهم 
وطقوسهم ونحمد اهلل ونشكره ان 
اجلميع في الكويت يعيش حتت 
قيادة صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس الوزراء 
بكل حرية وأمن وأمان، والقيادة 
السياسية العليا صدرها يتسع 
للجميع وتريد اخلير والسعادة 
لـــكل من يعيـــش علـــى أرض 
الكويت من مسلمني ومسيحيني 

وغيرهم.

ومن خــــالل تصفحنا في فقه 
أهل البيت عليهم السالم عرفنا انه 
يجوز للمسلم تهنئة اهل الكتاب 

أكد أنه يمكن إقامة عالقات معهم واالستعانة بهم في قضاء الحوائج

المهري: يجوز للمسلمين تهنئة أهل الكتاب بمناسبات
عيد ميالد المسيح والفصح ورأس السنة الميالدية

مفاجآت مذهلة للمستهلكين على مدار العام في الـ 22 من كل شهر

المطيري: تعاونية العارضية أطلقت مهرجان »اشتر قطعة 
واألخرى مجانًا« تحت شعار »العارضية مدرسة العروض«

الحماد: أصبحنا مطالبين بتنمية »حب الوطن والمواطنة« لدى أبنائنا تنفيذًا لتعاليم القرآن

الشــــريعة احلاكمة  هو وزنها مبيزان 
عليها.

وأكد النشــــمي ان علماء الشــــريعة 
بــــدول مجلس التعــــاون مطالبون في 
اللحظــــة الراهنة بتحقيق عدة مصالح 
أوالها توحيد اخلطاب الشرعي التربوي 
واالجتماعي فإلى جانب ان هذا اخلطاب 
يعزز الظواهــــر االيجابية وهي كثيرة 
فان احلاجة األشــــد هي تلــــك املظاهر 
السلبية التي تعانيها مجتمعاتنا وفي 
دائرة الشــــباب خاصة لذا نحتاج الى 
توحيد اخلطاب واالستفادة من البرامج 
والدراسات والتجارب بني دول املجلس 
وفي هــــذا توفير للطاقات واســــتفادة 
متبادلة بــــني أصحاب االختصاص في 
امليادين االجتماعية والتربوية. وتابع: 
اما األمر الثاني فهــــو توحيد اخلطاب 
الشرعي الدعوي، وتنبع أهميته من ان 
الدعاة من خريجي الشريعة بتخصصاتها 
يختلفون وتتباين أســــاليب عرضهم 
للدعوة على جمهور املسلمني انفسهم لذا 
وجب إيجاد مساحة مشتركة بني الدعاة 
وتعميم التجارب واألساليب الناجحة 
فيما بينهم وجتنيب األمور السلبية، في 
حني تكمن املصلحة الثالثة في توحيد 
اخلطاب الشرعي اإلعالمي ملا لإلعالم من 
أهمية بالغة وخطورة ماضية على الفرد 
امليدان  واألسرة واملجتمع وولوج هذا 
سواء لتوصيل اإلسالم بصورته املشرقة 
او لرد الشبهات او للحوار يحتاج الى 

دراية عالية وخبرات وحتضير جيد.

الوليد والتي كانت من املعارك التاريخية 
الفاصلة وانتهت بنصر املسلمني.

وأشار النشمي الى أهمية موضوع 
املؤمتر كونه من موضوعات الســــاعة 
امللحة كوننا في وقت كادت القيم فيه 
تغيب واختل فيه سلم أولويات املواطنة 
واملصالح اخلاصة وتوزع لدى البعض 
االنتماء بني الوطن وغيره وتشــــوش 
لدى البعض اآلخر مكان االنتماء للوطن 
واملواطنة إذا وضعنا في ميزان الشريعة 
فهذا املفهوم وغيــــره من املفاهيم التي 
تستحق االلتفاف حولها وكتابة البحوث 
وإدارة احلوار للخروج برؤية تربوية 
إعالميــــة اجتماعيــــة امنيــــة واجلديد 

لإلسالم، بل إن االنتماء لإلسالم يذكي 
االنتمــــاء لألوطان، فال ينكر اإلســــالم 
الوطنية التي هي حب الوطن والعمل 

على منائه وقوته والدفاع عنه.
وفي كلمته أكد رئيس رابطة علماء 
الشريعة بدول مجلس التعاون د.عجيل 
النشمي ان الكويت بلد له مكانة عالية وله 
قدره في اإلسالم وهو بلد شرف مبكرمات 
منها انه على هذه األرض كانت هزمية 
الفرس ومن ثم فتــــح العراق وفارس 
لتنعم باإلسالم ففي عام 12 هجرية امر 
اخلليفة أبوبكــــر الصديق ÿ بحرب 
الفرس قبل الــــروم فوقعت في كاظمة 
معركة ذات السالســــل بقيادة خالد بن 

»الوسطية املعاشية« وهي أمور تشربها 
الشعب الكويتي إرثا بعد إرث ومارسها 
في حياته صباح مساء دون أن يكون لها 
قالب نظري، فاملعايش للشعب الكويتي 
يجد امتزاجا عجيبا بني أطيافه الفكرية 

واملذهبية.
وأشــــار الفالح إلى ان إستراتيجية 
الوزارة ارتكزت على تبني الشراكة بينها 
وبني مؤسسات الدولة وجمعيات النفع 
العام ومع اجلهات احلكومية واملؤسسات 
األهلية والقطاع اخلاص وكذلك مد جسور 
التعاون مع هذه اجلهات والدليل الندوات 
واملؤمترات التي أقيمت في الكويت مؤخرا 
وان االنتماء لألوطان ال ينافي االنتماء 

متزق الصف الكويتي، الفتا الى ان هذا 
املنطلق كان دافعا لوزارة األوقاف جلعل 
شــــعار خطتها اإلســــتراتيجية »األمة 
الوســــط« ليكون واقعا ملموســــا في 
تعامالتها وحاكما لقرارات العاملني وامرا 
مهيمنا علــــى عالقة مجتمعنا الكويتي 

باملجتمعات األخرى.
وأضاف الفالح أن الوســــطية كانت 
وستظل هي السمة الغالبة على طبيعة 
املجتمع الكويتي في شعائره التعبدية 
وأطروحاته الفكرية وممارساته األخالقية 
وعالقاته املجتمعية بل حتى في حتركاته 
السياسية الفتا الى انه من بني خصائص 
الشعب الكويتي التي يفخر بها خصيصة 

أجدادنا ونحن اليوم نتحمل املسؤولية 
ونضع مصلحــــة البلد فوق مصلحتنا 
وجنســــد من خاللها الوحدة الوطنية، 
وكلمة »الوطن واملواطنة« هي اشــــمل 
وأوســــع من احلدود اجلغرافية كونها 
تشمل عاملنا العربي وامتنا اإلسالمية التي 
نتحمل امانة الدعوة اليها على بصيرة 
باحلكمة واملوعظة احلسنة واحملافظة 
على لغتنــــا العربية لغة القرآن الكرمي 

والسنة النبوية املطهرة.
من جانبه أكد وكيل وزارة األوقاف 
د.عادل الفالح على ضرورة إبراز معاني 
الوحدة وقيم األلفة وترابط أواصر اإلخاء 
ودحر كل اسباب الفرقة والتشرذم التي 

أسامة أبوالسعود
أكد نائب رئيس الوزراء للشــــؤون 
اإلسالمية ووزير العدل ووزير األوقاف 
املستشار راشد احلماد ضرورة استنهاض 
الهمم وشحذ العزائم لتعزيز ثقافة حب 
الوطن واحتــــرام املواطنة لدى أبنائنا 
انطالقا من دعــــوة القرآن لذلك ليكون 
حب الوطن قرين النفس واخلوف عليها 
من الهالك مستشهدا بقوله تعالى )ولو 
انا كتبنا عليهم ان اقتلوا أنفســــكم او 
اخرجــــوا من دياركم ما فعلوه إال قليل 

منهم( والتي تشير إلى حب الوطن.
وأضــــاف احلماد فــــي كلمته خالل 
افتتاح مؤمتر »الوطن واملواطنة« الذي 
تنظمه الوزارة بالتعاون مع رابطة علماء 
الشريعة ملجلس دول التعاون اخلليجي 
مساء امس أن وزارة األوقاف خصصت 
الغاية التاســــعة ضمن إستراتيجيتها 
للتأكيد على الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة 
والتعصب والغلو ودعت إلى روح الوالء 
واالنتماء لهذا الوطــــن والتعرف على 
مبادئ اإلسالم التي حتث على االلتزام 
العام والتمســــك  بالقوانــــني والنظام 

بالوحدة الوطنية وعدم تشتتها.
وتابــــع: » في هــــذا املؤمتــــر أدعو 
العلماء الى اخلــــروج بتوصيات حب 
الوطن واالنتماء إليه تأكيدا ملا أوصى 
به صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بشأن ضرورة التأكيد على حب 
الوطن واحلفاظ على أمنه واستقراره« 
مشــــيرا إلى أنها مهمة تاريخية قام بها 

خالل افتتاح مؤتمر »الوطن والمواطنة« الذي تنظمه »األوقاف« بالتعاون مع رابطة علماء الشريعة بدول التعاون

)قاسم باشا(املستشار راشد احلماد ملقيا كلمته املستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح ود.عجيل النشمي يتقدمون احلضور خالل اجللسة االفتتاحية للمؤمتر 

النشـمي: على علماء الشريعة االجتهاد لتوحيد الخطاب الشرعي اإلعالميالفالح: من الضروري إبراز معاني الوحدة ودحر أسـباب الفرقة والتشـرذم


