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بمناسبة تقاعدهما عن العمل في التدريس بجامعة الكويت

»اإلصالح« كّرمت املذكور والنشمي: أياديهما 
ممدودة بالعطاء في امليادين اخليرية واالجتماعية

ليلى الشافعي

أكد مدير جامعة الكويت 
ان  األنصــاري  د.حســن 
تكرمي استاذين جليلن من 
كرام العلماء االســاتذة في 
كلية الشريعة والدراسات 
اإلســامية، وهمــا د.خالد 
النشمي  املذكور ود.عجيل 
مبناســبة تقاعدهمــا عــن 
العمل فــي جامعة الكويت 
يعتبر بادرة طيبة من قبل 
جمعية اإلصاح االجتماعي 
وتعبيــرا صادقا ملــا قدمه 
هذان العاملان اللذان تفخر 
جامعة الكويت بانتمائهما 
إليها ومبا قدماه من عطاء 
وما تركاه من أثر كبير في 
النفــوس وبصمة واضحة 
في قاعات الــدرس ومنابر 
العلم واملعرفة. جاء ذلك في 
كلمة ألقاها األنصاري نيابة 
عن وزير التربية والتعليم 
العالي وراعي احلفل د.محمد 
الفارس في االحتفالية التي 
نظمتها جمعيــة االصاح 
االجتماعي لتكرمي  د.خالد 
النشمي  املذكور ود.عجيل 
وحضــره ثلــة رفيعة من 
رجال العمل اخليري ومن 
أساتذة كلية الشريعة. وقال 
االنصاري: ان جامعة الكويت 
تفخر مبثل هذه النخبة من 
علمائها وأساتذتها الذين لم 
يبخلوا على اجلامعة بعلمهم 
ومعارفهم وخبراتهم طيلة 

فترة عملهم.
وأضاف: كلمات اإلشادة 
أجدها قليلــة جدا في حق 
هذيــن العاملــن اجلليلــن 
ـ اللذيــن ســاهما إســهاما 
ال يقــدر بثمــن في ســبيل 
العلم واملعرفة والتدريس 
والدعوة والتبليغ والتوجيه 
واإلرشاد، وحفل تاريخهما 
مــن  بالكثيــر  املشــرف 
اإلجنازات واملساهمات سواء 
على مستوى كلية الشريعة 
والدراسات االسامية او على 
املستوى احمللي واالسامي 
والدولي، فلقد كان احملتفى 
بهما من طائع املؤسســن 
لكلية الشريعة والدراسات 
االســامية، وكانــت لهمــا 

علــى  مشــهودة  جهــود 
املستوى االكادميي والبحثي 
واالداري واملجتمعي، وقد 
تقلد احملتفى بهما العديد من 
املناصب االكادميية واملهنية 
واالدارية العليا في كل من 
الكويــت ووزارة  جامعــة 
األوقاف والشؤون االسامية 
والديوان األميري وغيرها 
الدوائــر احلكوميــة  مــن 
واألهلية، كما شاركا وترأسا 
العديــد من اللجــان ولهما 
العديد من االنشطة العلمية 
واملجتمعيــة، وانتاجهمــا 
البحثــي زاخــر باألبحــاث 
العلمية املنشورة في الكثير 
من املجات العلمية احملكمة، 
كمــا لهما العديد من الكتب 
واملؤلفات الثرية باإلضافة 
إلــى جهودهما املتميزة في 

وسائل اإلعام املختلفة.
وقــال االنصاري ان هذا 
التكرمي الذي نشهده الليلة 
هو تكرمي لكلية الشــريعة 
االســامية،  والدراســات 
الكويت،  وتكرمي جلامعــة 
مؤكدين ان امتنا حتتاج إلى 
العلماء الصاحلن املصلحن، 
واملؤثرين. ولعل بعد تقاعد 
الشيخن احملترمن ستكون 
الفرصة أوسع، لتقدمي املزيد 
مما عهدنــاه عنهما من جد 
ونشاط، حيث ضربا أروع 
األمثلة في اجلمع بن العلم 

والعمل.
مــن جهته، قــال رئيس 
إدارة جمعيــــة  مجلـــس 
اإلصاح االجتماعي حمود 

الرومــي إن اقــدار الرجال 
ال ترفعهــا انســاب وألقاب 
وحســب، بل ترفعها ايضا 
همم عالية واجنازات سامية، 
وايــاد بالعطاء ممدودة في 
مختلف امليادين وهانحن في 
جمعية االصاح االجتماعي 
نلتقي مجددا في هذا احلفل 
البهيج نحتفي بتكرمي اثنن 
من رواد العطاء وهما العاملان 
اجلليان د. خالد املذكور ود. 
عجيل النشــمي، مبناسبة 
تقاعدهمــا عــن العمل في 
الكويت  التدريس بجامعة 
كلية الشريعة والدراسات 

االسامية.
ان  الرومــي  وأضــاف 
املذكور  العاملن اجلليلــن 
والنشــمي قــد جمــع اهلل 
لهمــا اخليــر مــن أطرافــه 
كلها، من خــال التفقه في 
ديــن اهلل وإرشــاد الناس 
الى ما فيــه خيرهم وبيان 
ما في الشــريعة اإلسامية 
من خير للمجتمع وظهر ذلك 
جليا بإجنازاتهما في ميدان 
التدريس اجلامعي وعضوية 
اللجان واملؤسسات واملجامع 
الفقهية في الكويت واخلليج 
العربي والعالم اإلسامي، 
املقاالت والفتاوى  ونشــر 
والعلم النافــع في االعام 
املقروء واملرئي واملسموع، 
ودعــم االنشــطة اخليرية 

واالجتماعية.
احمــد  الشــيخ  وقــال 
القطان انه منذ الثمانينيات 
والشيخان الكرميان في كلية 
الشريعة يخرجان الشباب 
جيا بعد جيل لم يكن من 
بينهم يوما ارهابي أو عاق 
لوالديــه كلهــم يعمــر وال 
يدمر ونحمــد اهلل اننا في 
بلــد يكرم فيه العلماء وانا 
من هنا أرفع لســمو األمير 
حفظــه اهلل شــكرا خاصا 
ان في بلده يكــرم العلماء 
وهي نعمة عظيمة خاصة 
ان العالم في هذا البلد يبلغ 
دعــوة اهلل غير متعتع وال 
مراقــب، نعيــش فــي بلد 
احلرية واألمان وهما نعمتان 
عظيمتان يعرف قدرهما من 

فقدهما.

جانب من اللقاء 

د.حسني األنصاري مكرما د.عجيل النشمي ود. خالد املذكور بحضور حمود الرومي  )شانافاس قاسم(احلضور خالل تكرمي د. خالد املذكور ود. عجيل النشمي 

التقاعد ليس دعوة للكسل
شكر د.عجيل النشمي وزير التربية د.محمد الفارس ورئيس 
اجلامعة د.حســني األنصاري على هذا التقدير قائال: لكم كل 
الشكر، وفي الوقت نفسه هو عبرة لنا وملن بلغ سن 70 عاما. 
ولفت الى ان كلمة التقاعد لها ايحاءات سلبية ليست في قاموسنا 
ودائما توحي بجانب النقص وهذا مصطلح ينبغي أن نغيره، 
نقــول مثال: نحتفي بفالن بســن 60 أو 70 أو 80 وليس في 
ديننا شيء اسمه تقاعد، ونسأل اهلل ان يجعلنا من املتقدمني.

من جانبه، قال د.خالد املذكور إن احتفاء جمعية اإلصالح 
عالمة مضيئة في سماء الكويت وان التقاعد ليس دعوة للكسل بل 
دافع للعطاء والبذل والدعوة الى العلم النافع فيكون العطاء أكثر.

األنصاري: أمتنا 
حتتاج إلى 

العلماء املصلحني 
واملخلصني 

أمثال املذكور 
والنشمي

القطان: األجيال 
تخرجت على يد 

الشيخني الكرميني 
ولم يكن بينهم 
إرهابي أو عاق 

لوالديه كلهم يعّمر 
وال يدّمر

تعاونية حطني سلمت
زكاة املال إلى بيت الزكاة

محمد راتب

قــام رئيــس مجلــس اإلدارة فــي جمعية حطن 
التعاونية ناصر الهاجري وأمن الصندوق جاســم 
الذكــراهلل ورئيس جلنــة املشــتريات عبدالرحمن 
بــوطالب بتسليــم شيـك بزكاة اجلمعيــة الى بيــت 

الزكــاة.
 جاء ذلك خال زيارة قام بها الرئيس واألعضاء 
الى بيت الزكاة وقد كان في استقبالهم عدد من كبار 
املســؤولن، ومت تسليم الشــيك لنائب املدير العام 

للموارد واإلعام كوثر املسلم.
واكــد الهاجــري ان اخراج الزكاة واجب شــرعي 
وفريضــة في املــال البد مــن الوفاء بهــا وايصالها 
ملســتحقيها في موعدها احملدد بعد احتسابها وفق 
الشريعة اإلسامية، مشيرا الى ان بيت الزكاة الوجهة 
األفضل دائما لتسديد زكاة املال والتأكد من صرفها 

في وجوهها الشرعية.
وأضــاف ان مجلــس االدارة فــي جمعية حطن 
التعاونية حريص على اموال املساهمن وان تكون 
طاهرة من األموال الفاسدة واحملرمة وان يؤدى حق 

اهلل فيها لتكون طيبة مباركة.

يتقدم 

محمد بن معطش العنزي وإخوانه
في الگويت والرياض وعرعر

بخالص العزاء واملواساة من

قبيلة الدواسر
وللشيخ/ مهدي بن فاران  الودعاني الدوسري
بوفـاة فقيدهم الغالي املغفور له بإذن الله تعالى ابنهم

المالزم أول/ عبدالله بن مهدي بن فاران الدوسري
 الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني في احلد اجلنوبي 

في اململكة العربية السعودية
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان


