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خطبة اجلمعة تؤكد 
أن وقوع اخلالف أمر 
البد منه وال مفر من 

تباين اآلراء 
ولكن ال يجوز 

استباحة األعراض

خالل ترؤسه اجتماع مجلس الوكالء في »األوقاف«

النومس: االلتزام بلوائح وقوانني اخلدمة املدنية وإعطاء كل موظف حقه
تنفيذ فكرة تخصيص جامع في 
كل محافظة على غرار مس���جد 

الدولة الكبير.
وبدوره، ذكر الوكيل املساعد 
للدراسات اإلس���امية وشؤون 
القرآن الكرمي عبداهلل البراك ان 
هناك تعاون���ا كبيرا بني القطاع 
التربية والش���ؤون  مع وزارتي 
االجتماعي���ة والعم���ل من اجل 
مصلحة املواطن واملقيم، مضيفا 
ان القطاع يقوم ويش���رف على 
مسابقات حفظ القرآن الكرمي على 
مستوى محافظات الدولة فضا 

عن املسابقات الدولية.
وفي خت���ام االجتماع حتدث 
املالية  الوكيل املساعد للشؤون 
واإلدارية ونظم املعلومات فريد 
العمادي وش���رح دور كل إدارة 
وما تقوم به م���ن أعمال الرقابة 
والرص���د، موضحا انه مت العمل 
بالنظم واللوائح حس���ب قانون 
ديوان اخلدمة املدنية بالنس���بة 
للوظائف اإلشرافية وغيرها، وذلك 
من أجل تطوير كل إدارة حتى تعم 

الفائدة على املوظفني.
أسامة أبوالسعود  ٭

اململكة  من قبل املس���ؤولني في 
العربية الس���عودية، مشيرا الى 
ان الوزارة س���تقوم في القريب 
العاجل باإلش���راف على العمرة 

وإضافتها الى مكتب احلج.
وعّدد الوكيل املساعد لإلفتاء 
والبح���وث الش���رعية عيس���ى 
العبيدلي اإلجنازات التي حققها 
قطاعه واإلدارات التابعة له، منها 
االنتهاء من املوسوعة الفقهية التي 
تعتبر مفخرة للكويت يستفيد منها 
جميع العلماء وطاب العلم في 
مختلف الدول العربية واإلسامية، 
كما انها تعد مرجعا مهما للفقهاء 

ال ميكن االستغناء عنه.
ومن جانب���ه، أوضح الوكيل 
املس���اعد لقطاع املس���اجد وليد 
الش���عيب ان القطاع اجتمع مع 
بعض قيادات وزارة الداخلية، ومت 
التباحث حول اجلوانب املشتركة 

بني الوزارتني.
وزاد ان قطاع املساجد يقوم 
بجهود كبي���رة خلدمة املصلني، 
وتبرز هذه اجله���ود على وجه 
التحديد في شهر رمضان الكرمي، 
مشيرا الى ان الوزارة جنحت في 

عما تقوم به االوقاف من خال دور 
املسجد، موضحا أن املصلني اثنوا 
على جهودها في هذا املجال، وهي 
مس���تمرة على هذا املنوال، ولن 

تقف عند حدود معينة.
وحتدث الفاح عن دور الوزارة 
مع املؤسسات االصاحية السيما 
فيما يتعلق باملساجني لتأهيلهم بعد 
خروجهم من السجون، ليصبحوا 
مواطنني صاحلني يخدمون وطنهم 
ومجتمعه���م، مضيفا ان الوزارة 
مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها 
في هذا االجت���اه وتطبيقها على 

ارض الواقع. 
وم���ن ناحيته ذك���ر الوكيل 
املساعد للتنسيق الفني والعاقات 
اخلارجية واحلج د.مطلق القراوي 
ان وزارة األوقاف عضو في العديد 
من الهيئات واملنظمات اخلارجية، 
وقد حتقق ذلك نظرا للس���معة 
الطيبة التي تتمتع بها في مختلف 
املنظمات عاوة على حرصها على 

نشر الوسطية في اخلارج.
وأردف قائ���ا: ان بعثة احلج 
الكويتية تتمتع بالكفاءة العالية 
وهذا ما جعلها حتظى باإلشادة 

حتتذي بها مختلف الدول العربية 
واالسامية.

وأش���ار الى أن الوزارة قامت 
مبسح ميداني على جميع مساجد 
الدولة ملعرفة مدى رضا املصلني 

من أجل حتقي���ق الريادة ورفع 
اس���م الكويت في جميع احملافل 
الدولية، السيما بعد تبني الوزارة 
منهج الوسطية الذي أصبح ركيزة 
أساسية لاوقاف ومنارة للكويت، 

2010/2009، مشيرا الى أن الوزارة 
تسعى دائما الى القضاء على جميع 
السلبيات والتجاوزات، ولن تألو 

جهدا في هذا املجال.
وتطرق الى املرسوم االميري 
العامة  الهيئة  اخلاص بانش���اء 
للعناية بطباعة ونش���ر القرآن 
الكرمي والسنة النبوية وعلومهما، 
موضحا ان الهدف االساسي من 
انشاء الهيئة هو العناية بعلوم 
القرآن والسنة النبوية وبالبحوث 
والدراسات االس���امية والوفاء 
باحتياجات املسلمني من االصدارات 
االسامية داخل الكويت وخارجها 
مضيفا ان الوزارة قامت بانشاء 
دور ومراكز حلفظ القرآن الكرمي 

في جميع احملافظات.
وأش���اد الفاح باجلهود التي 
تقوم بها الوزارة محليا وخارجيا 
وهو م���ا أهله���ا للحصول على 
اجلائ���زة االولى على مس���توى 
الوزارات ف���ي الدولة، فضا عن 
نيلها جوائز قيمة في املسابقات 
اخلارجية ومتتعها باملكانة العالية 
من قبل جميع الدول االسامية، 
وهو الهدف الذي وضع للوزارة 

أكد وزير االوقاف والشؤون 
االسامية محمد النومس ضرورة 
االلتزام بلوائح وقوانني مجلس 
املدني���ة، وتنفيذها بني  اخلدمة 
املوظفني واعطاء كل موظف في 
الوزارة حقه مع مكافأة للمجتهد 

ومعاقبة املقصر في عمله.
وأشار النومس خال ترؤسه 
اجتماع مجلس الوكاء في وزارة 
االوقاف الى أهمية نش���ر رسالة 
الوزارة اخلاصة بالوسطية والبعد 
عن التطرف والطائفية، ونبذهما 
والعمل على تعزيز الروح الوطنية 
وزيادة اللحمة الوطنية بني أفراد 

املجتمع.
وأوضح الوزير انه س���يقوم 
بعقد اجتماعات دورية مع مجلس 
الوكاء للوقوف على مستجدات 
االمور، وخط سير العمل، وحث 
الوكاء على بذل املزيد من اجلهد 

لارتقاء بوزارة االوقاف.
من جهته ذك���ر وكيل وزارة 
الف���اح أن  االوق���اف د.ع���ادل 
الوزارة استطاعت تافي االخطاء 
واملاحظات التي وردت في تقرير 
ديوان احملاسبة في السنة املالية 

محمد النومس ود.عادل الفاح ود.مطلق القراوي وعبداهلل مهدي براك خال االجتماع

الستان مقدما نسخة من الكتاب للوزير النومس

»األوقاف« عممت على املساجد خطبة اجلمعة حتت عنوان )وال تنازعوا فتفشلوا..(

الشعيب: وحدة املسلمني وترابطهم ضمان حلماية املجتمع من الفنت
أنفس����هم بقدر ما يعود إلى آثار 
الوهن في صفوف أصحاب احلق، 
فالُفرقة جتعل هاك األمة بيد أبنائها 
في حرب ب����ا معركة، ونصر با 

مقارعة عدو.
معش����ر املس����لمني: إن وقوع 
اخلاف أمر البد منه، وال مفر من 
تباين اآلراء، ولكن الذي ال يجوز 
هو اس����تباحة األعراض، والنفرة 
التي تقع ب����ني املتخالفني، فليس 
من الدين وال من األخوة اإلميانية 
القائمة بني أبناء الشعب الواحد، 
أن يك����ون مجرد اخلاف س����ببا 
للق����ذف والتحريض والعنف، بل 
الواجب: إسداء النصح لكل مواطن 
أو مقيم، مهما كان انتماؤه أو فكره 

أو منهجه.
فإذا فعل العلماء والدعاة وحملة 
األقام ذل����ك فقد قام����وا بواجب 
النصيحة املفروضة عليهم، كما قال 
النبي ژ: »الدين النصيحة«، قلنا: 
ملن؟ قال: »هلل، ولكتابه، ولرسوله، 
وألئمة املسلمني، وعامتهم« )رواه 

مسلم(.
اللهم وّفق أميرنا وولي عهده 
لهداك، واجعل عملهما في طاعتك 
ورضاك، اللهم احفظهما بحفظك، 
واكألهما برعايتك، وألبسهما ثوب 
الصح����ة والعافية واإلميان، يا ذا 
اجلال واإلكرام. اللهم اجعل هذا 
البل����د آمنا مطمئنا س����خاء رخاء 
وسائر باد املسلمني، وتقّبل اللهم 
شهداءنا وشهداء املسلمني أجمعني، 
وآخر دعوان����ا أن احلمد هلل رب 

العاملني.
أسامة أبوالسعود  ٭

املجتمع نفسه مسؤوال عن اخللل 
والتقصير، ألنه معني بجمع الكلمة، 

واحتاد الصف، وتوجيه اخلطا.
أيها املؤمنون:

البد للعاملني على رعاية شؤون 
الناس ومصاحلهم أن يعلموا أن 
التنازع واالختاف وفس����اد ذات 
الب����ني يضعف األقوي����اء، ويهلك 
األفراد واملجتمعات، بينما التعاضد 
واالحتاد وإصاح ذات البني يصنع 
النصر والقوة والتمكني، قال تعالى: 
)وأطيعوا اهلل ورسوله وال تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 
إن اهلل م����ع الصابرين( )األنفال: 

.)46
ولم يقرأ التاريخ أحد إال َعلم 
ِعلم اليقني أن من أهم أسباب سقوط 
الدول على اختاف عقائدها ومللها: 

التفرق واالختاف.
فها هي اخلافة العباسية سقطت 
بعد أن تفرقت دوال إسامية في ذلك 
البويهية،  الدولة  الوقت، فنشأت 
واملماليك، ودويات الش����ام، فلما 
زحف املغول إلى بغداد لم يقف في 
وجه زحفهم غير أهل بغداد فقط فلم 
يستطيعوا صدهم، فأعملوا فيهم 

القتل والنهب والتشريد.
وسقطت الدولة اإلسامية في 
األندلس بعد أن أصبحت دويات 
متفرق����ة متناحرة، ال هم ألحدهم 

سوى التناحر واملبارزة.

الخطبة الثانية

معاشر املؤمنني: إن ما ظفر به 
أعداء األمة من س����طو واستياء: 
ال يرجع إلى خصائص القوة في 

املس����لمني رباط وثيق، ال تنفصم 
عراه وال تنفك عقدته، قام على مبدأ 
الدين واألرض، وجعله اهلل صرحا 
شامخا متماسكا، لن يوهنه برق 
املع����اول، أو يهدد أوصاله هبوب 

األعاصير والرياح.
ولقد كان املسلمون في العصور 
الذهبية األولى إخ����وة متحابني، 
وأولياء مجتمعني، ال ينزع أحدهم 
يده من يد أخيه، أو يعرض عنه، 
أو ينأى بجانبه ليعيش وحده دون 
إخوانه، وإن خالفه وعارضه في 
الرأي والقول، بل كانوا مثاال لإلخاء 
واملوّدة، ولو على حساب راحتهم 
ومهجتهم، مستجيبني لهدي سيد 
اخللق ژ إذ يق����ول: »إن املؤمن 
للمؤم����ن كالُبنيان يش����ّد بعضه 
بعض����ا« )رواه البخاري(، فانت 
لهم الدنيا، يجوبونها نشرا للخير 

والقوة واحلكمة والعدل.
وإذا كان هذا واقع املسلمني في 
أزهى عصورهم، فإن املسلمني في 
أعقاب الزمن وبخاصة في زماننا 
ه����ذا، وق����د تتالت عليه����م الفنت 
واحملن، هم في أمّس احلاجة إلى 
تشييد مجتمعاتهم، وبناء صرح 
جامعتهم، عل����ى األمثلة الرفيعة 
الرشيدة التي ضربها السلف في 
التماسك والتضامن والتعاون على 

البر والتقوى.
إن قافلة اخلير والعمل في بلدنا 
احلبيب يجب أن تسير قدما إلى 
األمام، وترقى سماء إلى العلياء، 
ال تقف عند حد أو فرد أو جماعة، 
وال تضعفه����ا عصبية أو حزبية 
مقيتة، بل يرى كل واحد من أبناء 

أك����د وكي����ل وزارة األوق����اف 
والشؤون اإلسامية املساعد لشؤون 
املساجد وليد الشعيب أن وحدة 
املس����لمني وترابطهم هي الضمان 
الوحيد ألمن املجتمع واستقراره، 
كم����ا أنها الس����بيل ملواجهة الفنت 
ووأدها في مهدها قبل أن تستفحل 
وتخلق حالة من التحزب والتشرذم 
والفرقة وجميعها معاول هدم للبناء 
االجتماعي مهما كانت قوته، ولذلك 
دعا اإلسام إلى التوحد والترابط 
وعدم التنازع وجمع الكلمة وتوحيد 
الصف واالعتصام بحبل اهلل املتني، 
ألن العمل بغير ذل����ك يؤدي إلى 

الهاك.
الش����عيب: وانطاقا  وتاب����ع 
منوتقول اخلطبة: لقد كان تأليف 
القلوب باب اإلس����ام إلى حتقيق 
نعمة الوحدة واألخوة بني املؤمنني، 
ومن ثم إلى حتقيق التكامل والرشد 
في األمر والنهي والدعوة إلى اهلل 
تعالى، قال تعال����ى: )واعتصموا 
بحب����ل اهلل جميع����ا وال تفّرقوا 
واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم 
أعداء فأّلف بني قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على ش����فا 
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك 
يبنّي اهلل لكم آياته لعلكم تهتدون( 
)آل عمران:103(، وقال تعالى: )وإن 
يريدوا أن يخدعوك فإن حسُبك اهلل 
هو الذي أّيدك بنصره وباملؤمنني 
وأّلف بني قلوبهم لو أنفقت ما في 
األرض جميعا ما أّلفت بني قلوبهم 
ولكن اهلل أّل����ف بينهم إنه عزيز 

حكيم( )األنفال: 62- 63(.
 أيه����ا املس����لمون:  إن وحدة 

وليد الشعيب

»إيكويت للبتروكيماويات« تتبرع بخمسة 
طرود من دواء التاميفلو للهيئة اخليرية

تلقت الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية تربعا من 
ش����ركة ايكويت للبتروكيماويات عبارة عن خمسة 
طرود من دواء التاميفلو املخصص لعاج اإلنفلونزا 
وااللتهابات الرئوية والڤيروسية كمساهمة في إغاثة 
الشعب الباكستاني جراء فيضانات 2010 وتداعياتها 
الس����لبية، وذلك ضمن حملة »الكويت معكم« التي 
ترعاها الهيئة اخليرية بتوجيهات من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد منذ اجتياح الفيضانات 

لعدد من االقاليم الباكستانية.
وزار وفد من شركة ايكويت الهيئة اخليرية، وضم 
مدير العاقات احلكومية محمد غريب حامت وطبيب 
الشركة د.محمد البشاوي، وكان في استقبال الوفد 

مدير عام الهيئة د.سليمان شمس الدين.
وثمن د.شمس الدين هذه املبادرة اإلنسانية للشركة، 
وشرح للوفد آفاق األعمال اخليرية والتنموية التي 

تضطلع بها الهيئة في 136 دولة حول العالم، ونشاطها 
اإلغاثي في باكس����تان وخاصة على صعيد اخلدمات 
الصحية، معربا عن ش����كره للش����ركة الستشعارها 

مبعاناة املتضررين.
من جانبه، اشاد وفد الشركة باجلهود االنسانية 
واإلغاثية التي تبذلها الهيئة اخليرية في العديد من 
دول العالم وشدد على حرص الشركة على التعاون 
مع الهيئة في تنفيذ مزيد من املشاريع اخليرية القادمة 
بغرض رفع املعاناة عن الناس واملنكوبني. يشار الى 
ان الهيئة كرمت خال االسابيع املاضية شركة ايكويت 
للبتروكيماويات ضمن الش����ركات واحملسنني الذين 
اسهموا بتبرعاتهم السخية في إنشاء مستشفى الرعاية 
الصحية املتخصص في خدمة العاج التلطيفي والذي 
افتتح في منطقة الصباح الصحية برعاية كرمية من 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد.

د.سليمان شمس الدين مع وفد شركة ايكويت

إلغاثة باكستان ضمن حملة »الكويت معكم«

أك����د رئيس جلنة زكاة الف����ردوس بجمعية احياء 
التراث الداعية سعود املطيري ان التبرع بالدم يحمل 
أهدافا نبيلة، حيث يرتكز بش����كل أساسي على الدافع 
االنس����اني ويتمثل في إنقاذ أرواح العديد من املرضى 
واحملتاجني لنقل الدم وبالتالي يساعد في انهاء معاناتهم 
وإنقاذهم من الهاك، ج����اء ذلك في كلمته التي ألقاها 
خال حملة التبرع بالدم التي نظمتها جلنة الفردوس 
بإحياء التراث االس����امي حيث حظيت احلملة بإقبال 
منقط����ع النظير أول من أمس من قبل أهالي وس����كان 
منطقة الفردوس، وانطلقت احلملة حتت شعار »قطرة 
حي����اة« بالتعاون مع بنك الدم املركزي، وذلك في مقر 
اللجنة التي قام بالتبرع فيها أكثر من 40 مواطنا من 

أهالي املنطقة.
وأوضح املطيري ان اللجنة حترص على املساهمة 
دائما مبا فيه اخلير والصاح جلميع االخوة احملتاجني من 
جميع اجلوانب املادية والصحية واالغاثية واالجتماعية، 
حيث ال تقف اللجنة على جانب دون اآلخر، فهي بفضل 
اهلل عز وجل مس����اهمة في كل ب����اب من أبواب اخلير 
لتكون مثاال لتحقيق التكافل االجتماعي. وشكر املطيري 
وزارة الصحة ممثلة في االخوة في إدارة بنك الدم على 
تعاونهم الكرمي مع اللجنة، كما شكر كل من ساهم في 
جناح احلملة إلنقاذ كل مس����لم ومس����لمة يحتاج الى 

قطرة دم تساهم في إنقاذ حياة.
ليلى الشافعي  ٭

جانب من املتبرعني 

»قطرة حياة« حملة للتبرع بالدم 
ألهالي منطقة الفردوس

اختتمت عموميتها العادية الـ 28 عن 2010

جمعية عبداهلل النوري تكفل 2500 يتيم 
وتنفذ 500 مشروع خيري جديد

بزيادة قدرها 44%، ومن املتوقع 
تخصيص زيادة بنحو 1000 يتيم 
جدد في 2011، مشيرا الى ارتفاع 
عدد املؤسسات واجلهات اجلديدة 
املستفيدة من خدمات وتبرعات 
اجلمعي���ة م���ن 1453 عام 2009 
الى 1962 في 2010، كما تعاقدت 
اجلمعية على تنفيذ 496 مشروعا 
جديدا خال الفترة من 2010/1/1 
ال���ى 2010/12/31. وب���نّي انه من 
الناحية اإلجمالية، فقد استحوذت 
املشاريع الدعوية جلمعية الشيخ 
عبداهلل الن���وري اخليرية على 
49% من إجمالي األعمال املنفذة 
في عام 2010، مقابل 26.5% ألعمال 
عموم اخليرات، و24% للخدمات 

واملشاريع التعليمية.
وفي خت���ام االجتماع، أعرب 
العمومية عن  أعضاء اجلمعية 
البالغ ألعضاء مجلس  شكرهم 
اإلدارة على جهودهم الكبيرة في 
حتقيق أهداف اجلمعية ورسالتها 
اخليرية، وترجمتها الى مشاريع 
تنموي���ة في مختل���ف املجاالت 
التعليمية والصحية واإلنشائية 

وغيرها.
وتوجه د.خالد املذكور بالشكر 
الش���ؤون  الى وزارة  والتقدير 
االجتماعية والعمل ممثلة في إدارة 
املبرات اخليري���ة على تعاونها 
املثم���ر والبناء مع اجلمعية في 

أداء رسالتها السامية.
وأضاف بتوجيه الشكر لشعب 
الكويت املعطاء الذي جبل على 
اخلي���ر ودعمه باملس���اهمة في 

مشاريع اجلمعية اخليرية.

اإلدارة عن السنة املالية املنتهية 
في 2010/12/31، مش���يرا الى ان 
جمعية الشيخ عبداهلل النوري 
العام  اخليرية واصلت خ���ال 
املاضي مسيرتها اخليرية، وتنفيذ 
التي تخدم قطاعات  املش���اريع 
واس���عة في مختل���ف امليادين 
داخل الكويت وخارجها واوضح 
املذكور ان نشاط اجلمعية خال 
العام 2010 تنوع بني اإلنشائية 
والتنموي���ة والدعوي���ة، حيث 
شمل ذلك مس���اهمات اجلمعية 
في بناء مراكز إس���امية ودور 
الكرمي، ومعاهد مهنية،  للقرآن 
بناء املدارس ومس���اكن للطاب 
واملدرس���ني، باإلضافة الى بناء 
املساجد، وكفالة الطلبة والدعاة 

واليتامى.
وأشار املذكور الى انه مت خال 
العام 2010 زيادة كفالة األيتام الى 
2497 يتيما مقابل 1734 عام 2009 

عقدت جمعية الشيخ عبداهلل 
النوري اخليرية اجتماعها العادي 
ال� 28 جلمعيتها العمومية للسنة 
املنتهية في 2010/12/31،  املالية 
وذلك يوم 26 ابريل املاضي، مبقر 

اجلمعية بالقادسية.
وترأس االجتماع رئيس مجلس 
اإلدارة د.خالد املذكور، بحضور 
ممثل���ني ع���ن إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات بوزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.
ومت خ���ال اجتماع اجلمعية 
العمومية � جمعية الشيخ عبداهلل 
النوري اخليرية. ومت استعراض 
التقريرين املالي واإلداري ملجلس 

د.خالد املذكور خال االجتماع

الستالن أهدى للنومس كتاب إجنازات مراقبة الصيانة

استقبل وزير االوقاف محمد النومس مدير ادارة 
مساجد حولي وليد الستالن ومراقب الصيانة ماجد 

الشعيب ورئيس قسم الصيانة اجلذرية يوسف 
النهام ورئيس قسم الزراعة عبدالرحمن العبيد، 
وكان الهدف من الزيارة اهداء الوزير كتابا حول 
اجنازات مراقبة الصيانة في ادارة مساجد حولي 
ـ اجنازات الصيانة. واعرب النومس عن سعادته 
بحجم العمل املنجز في االدارة، مثنيا على اداء 

كل العاملني، الفتا الى ان ذلك يحملهم مسؤولية 
مضاعفة لبذل املزيد من اجلهد خلدمة بيوت اهلل على 

نحو متواصل ويتسم بالتميز. بدوره اوضح مدير 
ادارة مساجد حولي وليد الستالن ان كتاب اجنازات 
الصيانة يتضمن فقط الفترة من 2009 حتى نهاية 
العام املالي في مارس 2010 ملقيا الضوء على اوامر 

عمل الصيانة الدورية واجلذرية واعمال الزراعة 
وتسلم 10 مساجد للمتبرعني خالل تلك الفترة.


