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افتتح مؤمتر األئمة واخلطباء الرابع حتت رعاية رئيس الوزراء بحضور أكثر من 70 شخصية إسالمية

الشهاب: تناول األوضاع في سورية ال يعني »تثوير« شعب الكويت

ما يجب عليكم أيضا شدة التحري 
فيما تقدمون للناس ألن زّلة اخلطيب 
وهو يعتلي منبر رسول اهلل ژ 
عظيمة وش����ديدة، فعلى كل واحد 
ان يعرف متاما ما يصح قوله وما 
ال يصح. ودعا الش����هاب في ختام 
كلماته الى ضرورة تكاتف اجلميع 
أئمة وخطب����اء وعلماء ودعاة الى 
اهلل - عز وجل - في حتقيق الهدف 
املنشود من هذا املؤمتر والعمل يدا 
واحدة على ترسيخ وتعزيز الوحدة 
الوطنية في نفوس أبنائنا وبناتنا 
وجميع أطي����اف املجتمع الكويتي 
واملجتمعات اإلسالمية. وردا على 
سؤال حول تركيب كاميرات حلماية 
املساجد من املسيئني، قال الوزير 
الشهاب »هذه فكرة ما تزال حتت 
الدراس����ة، وحتى اآلن هي محاولة 
للوقاية من أي حتريف من الرسوم 
والكتاب����ات املس����يئة على جدران 
املساجد، ولكنها حتى اآلن ما تزال 

فكرة حتت الدراسة«.
أسامة أبوالسعود  ٭

حتملون رسالتهم وترفعون رايتهم، 
مهمتكم األساسية التي اختارها اهلل 
لكم واختاركم لها هي هداية الناس 
واخراجهم من الظلمات الى النور، 
من ظلمات اجلهل والظلم الى نور 
اإلميان والعلم والعدل واملساواة، 
فعليكم تقع مسؤولية كبرى وأمانة 
عظمى في تعزيز ودعم ومساندة هذا 
املشروع الوطني املستمد من مقاصد 
الشريعة اإلسالمية الغراء وغاياتها 
األساسية الكبرى لتحقيق مصلحة 
الفرد واجلماع����ة واألمة وجتنيب 
البالد األخطار. واردف قائال »فعليكم 
معشر اخلطباء واالئمة باملتابعة 
لكتاب اهلل وسنة نبيه ژ في جميع 
ما تطرحون وتقدمون للناس وان 
تكون رقابتكم على أنفسكم ذاتية 
حتاسبون أنفسكم وتطالبونها مبا 
تطالبون به غيرك����م، وعليكم ان 
تكونوا عونا الخوانكم من املسؤولني 
السياس����يني ومكمل����ني لهم، فكل 
مسؤول عن دوره ومهمته التي ال 
ينبغي ان يقوم بها غيره، ومن أهم 

الع����دل واألوقاف  أكد وزي����ر 
والشؤون اإلسالمية جمال الشهاب 
ان الكويت ودول املنطقة بل والعاملني 
العربي واإلسالمي يشهدون الكثير 
من التحديات املصيرية التي تفرضها 
ظروف الواقع اإلسالمي الراهن على 

الصعيدين الداخلي واخلارجي.
ودعا الوزير الشهاب في افتتاح 
املؤمتر الس����نوي الراب����ع لالئمة 
واخلطباء والذي أقيم صباح أمس 
بفندق كروان بالزا بالفروانية حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
وبحضور أكث����ر من 70 من علماء 
وأئمة وخطباء من العالم العربي 
واإلسالمي الى الوقوف صفا واحدا 
متراصا ملواجهة آثار تلك التحديات 
والعمل معا على وقاية مجتمعنا 
من أخطاره����ا املتمثلة في نزعات 
التشدد والتطرف والغلو من جهة 
والتفلت واالنحالل من جهة أخرى 
والظلم الذي يقع في بعض البلدان 
اإلس����المية من جهة ثالثة. وتابع 
الشهاب قائال »وال حل لنا إال بتوحيد 
الصفوف وانتهاج الوحدة الوطنية 
الوسطية  في سلوكياتنا واعتماد 
الرؤية والفكر  ف����ي  كمنهج حياة 
واملعاجلة«. وأضاف الوزير الشهاب 
قائال »ان العالم العربي واإلسالمي 
يعيش فترة زمنية مليئة بالتغيرات 
واألحداث الكبيرة والكويت - كما 
تعلمون - ليس����ت مبع����زل عن 
ه����ذه االحداث، فقد مررنا بظروف 
صعبة متكنا من جتاوزها - وهلل 
احلمد - فبلدنا بفضل اهلل تعالى 
قادر على مواجه����ة كل التحديات 
ومواكبة كل التغيرات. وشدد على 
ان دور اإلمام في ذلك كبير من خالل 
خطبة اجلمعة والدروس اليومية 
واجللس����ات الدعوية وابرازا لهذا 
الدور جاء هذا املؤمتر حتت عنوان 
»دور اإلم����ام في تعزي����ز الوحدة 
الوطنية«. وخاطب الشهاب األئمة 
واخلطباء بقوله »أنتم ورثة األنبياء، 

)محمد ماهر( الوزير الشهاب وكبار احلضور في افتتاح مؤمتر األئمة واخلطباء  

األذينة يكّرم الشيخ الدغيلبي

في إطار احلرص املس����تمر 
على التواصل البناء وتكريس 
اجلهود الداعمة للعمل الثقافي 
ل����أدوار  والفك����ري واملعزز 
التوعوية التي تقوم بها ادارة 
الثقافة االس����المية، استقبل 
الوكيل املساعد للشؤون الثقافية 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس����المية خلي����ف مثي����ب 
األذينة، ضيفي اإلدارة فضيلة 
الش����يخ د.محمد عبداملقصود 
من جمهوري����ة مصر العربية 
الش����قيقة، وفضيلة الش����يخ 
الدغيلبي من  الداعية سلطان 
اململك����ة العربية الس����عودية 

الشقيقة.
وبحث األذينة مع الضيفني 
الكرميني خالل لقائهما س����بل 
التع����اون املش����ترك وتضافر 
اجلهود في مجال تطوير العمل 
الدعوي من خالل اس����تخدام 
الوس����ائل اإلعالمية املوافقة 
الش����ريعة اإلس����المية  لروح 
الس����محة، وتس����ليط الضوء 
على أهمية التوعية باملفاهيم 
والقيم اإلسالمية وما تفرزه من 
مساع كفيلة مبعاجلة املشكالت 
املعاصرة التي تواجه املجتمعات 

اإلسالمية.
وقد عّبر الضيفان العزيزان 
عن س����عادتهما الغامرة بهذه 
االس����تضافة واللفتة املتميزة 
من قبل ادارة الثقافة االسالمية، 
مؤكدين تعاونهما في س����بيل 
اجناح أنشطة االدارة والتوعوية 
املتميزة واملواكبة للمناسبات 
االسالمية، وعبر عن شكرهما 
العميق للكويت حكومة وشعبا 
على حفاوة االس����تقبال وكرم 
الضيافة التي لقياها طوال فترة 

االقامة.
وفي نهاية اللقاء قام األذينة 
بتكرمي عبداملقصود والدغيلبي 
وذل����ك بإهدائهم����ا املجموعة 
الكاملة الصدارات مشروع روافد 
الثقافي، باإلضافة ملجموعة من 
الثقافية  روائع احملاض����رات 

والتوعوية لإلدارة.
ليلى الشافعي  ٭

وفد جمعية العون املباشر يتفقد مراكز األيتام
في إثيوبيا وأوغندا والسودان وإفريقيا الوسطى

األذينة يستقبل عبداملقصود والدغيلبي

التقديرية عليهم.
أما احملط���ة األخيرة في 
العون  زيارة وفد جمعي���ة 
املباش���ر إلى افريقيا فكانت 
جمهورية أفريقيا الوسطى، 
وذل���ك خالل الفت���رة من 31 
أكتوب���ر إلى 3 نوفمبر 2011، 
الوفد ف���ي هذه  حيث ق���ام 
احملطة بزيارة مركز أنس بن 
مالك الذي يضم 240 يتيما، 
املركز  الوف���د مرافق  وتفقد 
وشهد حلقات القرآن الكرمي 
وتوزيع الكسوة على جميع 
التقديرية  األيتام واجلوائز 

للمتميزين منهم.
وفي خت���ام كل من هذه 
الزي���ارات امليداني���ة األربع 
ملراكز األيتام مت تنفيذ مشروع 
برنامج ذب���ح أبقار � خراف 
� ماع���ز كصدق���ات لأيتام 
من تبرعات فاعلي خير من 
أب���دى األيتام  الكويت، وقد 
فرحته���م وش���كرهم للوفد 

الزائر.

زيارة مركز الرحمة في منطقة 
احلاج يوسف وتفقد أحوال 
األيت���ام وحض���ور حلقات 
حتفيظ القرآن الكرمي معهم، 
كما ق���ام وفد جمعية العون 
املباشر الزائر بتوزيع اجلوائز 
التقديرية عل���ى املتميزين 
والكسوة جلميع األيتام مما 
أعطى شعورا باالرتياح لدى 

اجلميع.
أم���ا أوغن���دا فكانت هي 
احملط���ة الثالثة في الزيارة، 
خالل الفت���رة من 23 الى 31 
أكتوبر 2011، ومت خاللها زيارة 
التابعة  مراكز رعاية األيتام 
جلمعية العون املباشر هناك، 
وهي: مركز اخلميس والزامل 
والصحابة ومركز عائش���ة 
للبنات، والت���ي تضم نحو 
722 يتيم���ا ويتيمة، حيث 
قام الوفد الزائر مبشاركتهم 
بعض األنشطة واستمع إلى 
طلباته���م ورغباتهم، كما مت 
الكس���وة واجلوائز  توزيع 

العون  ذك���رت جمعي���ة 
املباشر أن وفدا من اجلمعية 
قام بزيارة تخصصية ميدانية 
إلى عدد من الدول االفريقية 
خالل الفترة ما بني 11 اكتوبر 

إلى 3 نوفمبر 2011.
وأوضح���ت اجلمعية في 
بيان صحاف���ي لها أن زيارة 
الوفد، الذي ضم في عضويته 
كال من مدي���ر إدارة الرعاية 
الربيع  االجتماعية جاس���م 
الفنية  الش���عبة  ورئي���س 
بقس���م األيتام هايل حافظ 
شملت اربع دول هي: اثيوبيا، 
أوغندا، السودان، وأفريقيا 

الوسطى.
وخالل زيارتهم امليدانية، 
الوفد حتيات  نقل أعض���اء 
املتبرعني ومشاعرهم واهتمام 
جميع املسؤولني في املكتب 
الرئيس���ي جلمعي���ة العون 
املباشر لتحس���ني وتطوير 
اليتيم واإلطالع على  رعاية 
املراف���ق والبني���ة التحي���ة 
واخلدمات املتوافرة لأيتام، 
والوقوف على أحوال األيتام 
وشؤونهم واالستماع لطلباتهم 
ومقترحاته���م، حيث كانت 
اثيوبيا ه���ي احملطة األولى 
التي زارها وفد جمعية العون 
املباشر وذلك خالل الفترة من 

11 الى 17 أكتوبر 2011.
متفقدا مراكز األيتام هناك 
خاصة مركزي »النجاشي« 
الذي يضم 121 يتيما، و»بالل« 
يضم 123 يتيما، حيث متت 
إقامة حفل توزيع للكس���وة 
وتق���دمي جوائ���ز لأيت���ام 
املتفوقني واملتميزين في كال 

املركزين.
واش���ارت اجلمعي���ة إلى 
أن احملط���ة الثاني���ة لزيارة 
وفدها كانت السودان، حيث 
استمرت أسبوعا )من 17 الى 
23 أكتوبر 2011(، ومت خاللها 

وفد »العون املباشر« خالل الزيارات امليدانية

املراكز توفر الرعاية 
واالهتمام لنحو 722 

يتيماً ويتيمة

الوفد الزائر التقى 
األيتام وشاركهم 
بعض أنشطتهم 

وقام بتوزيع الكسوة 
واجلوائز التقديرية 

عليهم

البد أن تكون لدى 
اإلمام واخلطيب حكمة 
في تناول هذا املوضوع 

ويلتزم باألدب الديني 
في الدعاء


