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املجلس البلدي

مجلس الوزراء يكلف البلدية بتنفيذ مشروعي الواجهتني 
البحريتني باجلهراء والصليبخات مبشاركة القطاع اخلاص

«مبارك الكبير»: إنشاء مركز صحي في «القصور»

بداح العنزي

الــوزراء  كّلــف مجلس 
البلديــة لتنفيــذ مشــروع 
تطويــر واجهتــي اجلهراء 
البحريتني  والصليبخــات 

مبشاركة القطاع اخلاص.
وأوضــح كتــاب االمني 
الــوزراء  ملجلــس  العــام 

واملرسل الى البلدية:
املجلــس  احيــط  أوًال: 
علما بالعرض املرئي املقدم 
من بلديــة الكويت بشــأن 
الهيكلي  مشــروع املخطط 
لتطويــر الواجهة البحرية 
بالصليبخــات، ومشــروع 
تطويــر الواجهــة البحرية 
(كورنيــش  باجلهــراء 

اجلهراء).
وقد عبر مجلس الوزراء 
عــن بالغ الشــكر والتقدير 
الكويــت  لقياديــي بلديــة 
وفرق العمل املكلفة بتطوير 
البحرية لساحلي  الواجهة 
الصليبخات واجلهراء على 
جهودهم املبذولــة في هذا 

املجال.
ثانيا: إحالة املشروعني 
الوارديــن بالبنــد اوال الى 
العامــة  جلنــة اخلدمــات 
إلدراجهما من ضمن املشاريع 
التي تتابعها اللجنة الواردة 

أوصت جلنة محافظة 
خــالل  الكبيــر  مبــارك 
اجتماعهــا امس برئاســة 
بورســلي  عبدالوهــاب 
باملوافقة على اقتراح د.علي 
بن ساير استحداث مركز 
القصور  صحي مبنطقــة 

خلدمة األهالي.
وقال بورسلي ان اللجنة 
وافقت طلب وزارة األوقاف 
اإلســالمية  والشــؤون 
تخصيص موقع مســجد 
مبنطقــة مبــارك الكبيــر 
قطعة ٢، كما متت املوافقة 
على طلب وزارة الشؤون 
السيارات  حتويل مواقف 

ومتابعــة األعمال اخلاصة 
بطــرح مشــروع تطويــر 
الواجهة البحرية باجلهراء 
(كورنيش اجلهــراء)، وأن 
األمــر مرفوع الــى مجلس 
الــوزراء للتوجيه مبا يراه 
مناسبا حول مدى امكانية 
قيــام البلديــة بتولي مهام 
العطاءات والتقييم  دراسة 
وفــق النظــم واإلجــراءات 

املتبعة في هذا الشأن.
كما اســتعرض التقرير 
املقدم مــن بلديــة الكويت 
العــام  املخطــط  بشــأن 
ملشــروع تطويــر الواجهة 
البحرية باجلهراء (كورنيش 
اجلهــراء)، ومراحل اخلطة 
التنفيذية للمشروع، وكذلك 
العرض املرئــي املقدم بهذا 
الشأن، وأصدر املجلس قراره 

رقم ١٣٨٧ التالي:
أوال: احيط املجلس علما 
املقــدم من بلدية  بالتقرير 

طلب الهيئة العامة للبيئة 
إنشــاء حواجــز صخرية 
واسمنتية حلماية املنشآت 
الساحلية من شاطئ قرية 
املسيلة شاطئ جسر صباح 

الكويــت بشــأن املخطــط 
العــام ملشــروع تطويــر 
الواجهة البحرية باجلهراء 
ومراحــل  (الكورنيــش)، 
اخلطة التنفيذية للمشروع، 
والعرض املرئي املقدم بهذا 

الشأن.
ثانيــا: تكليــف بلديــة 
الكويت بالتنســيق مع من 
تــراه من اجلهــات للمضي 
الالزمة  قدمــا باإلجــراءات 
لتنفيــذ مشــروع تطويــر 
الواجهة البحرية باجلهراء 
(الكورنيــش) وفقا للنظم 
والنصوص املعمول بها في 
هذا الشأن، وذلك في ضوء 
الرؤية املناسبة التي متكنها 
من تغطية االحتياجات املالية 
املطلوبة إلجناز املشروع في 
ظل األوضــاع االقتصادية 
الراهنة، ومشــاركة القطاع 
اخلاص في هذا الشأن تعزيزا 
ملساهمته في الدور التنموي 
الكويــت، وموافاة  بدولــة 
املجلــس بتقرير دوري كل 
ستة اشهر يتضمن على وجه 
اخلصوص املوقف التنفيذي 
ملراحــل اخلطــة التنفيذية 
للمشــروع ونسب اإلجناز 
اخلاصة به، واملعوقات التي 
قد تواجهه والسبل الكفيلة 

بتذليل كل منها.

السالم - منطقة املسيلة 
قطعة ٧. وأضاف ان اللجنة 
أحالت طلب سكان منطقة 
املســيلة قطعة ٦ شــارع 
٣١ تخصيــص الشــواطئ 
الواقعــة ضمــن  العامــة 
حــدود القطعــة للعوائل 
فقط الى اجلهاز التنفيذي 
للدراســة، كما متت إحالة 
طلب صاحب العالقة بشأن 
مبادرة إلنشاء حديقة عامة 
مبنطقة املسيلة السكنية 
وإحالــة طلــب ترخيص 
املسجد الواقع في منطقة 
املسايل قطعة الى اجلهاز 

التنفيذي للدراسة.

عبدالوهاب بورسلي مترئسا اجتماع جلنة مبارك الكبير

بخارطة الطريق، ودراستها 
مــن كل اجلوانــب وتذليل 
جميــع املعوقــات التي قد 
تواجههما، ويعهد الى وزير 
البلديــة  الدولــة لشــؤون 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
االسكان والتطوير العمراني 
باالشراف على متابعتهما.

فقد اطلع مجلس الوزراء 
الــواردة  التوصيــة  علــى 
ضمــن محضــر االجتمــاع 
للجنــة   ٢٠٢١/٢٤٠ رقــم 
العامــة، حيــث  اخلدمــات 
اســتمعت اللجنة الى افادة 
مدير عــام بلديــة الكويت 
التــي  بشــأن االجــراءات 
قامت بها البلدية بالتعاون 
والتنســيق مــع اجلهــات 
احلكوميــة املعنية إلجناز 
مشــروع تطويــر الواجهة 
البحرية باجلهراء (كورنيش 
اجلهراء)، حيث اكد  استعداد 
بلدية الكويــت على تنفيذ 

السطحية التابعة للسوق 
املركزي رقم ١ إلى مواقف 
ســيارات متعــدد األدوار 
مبنطقــة صباح الســالم، 
إضافة الــى املوافقة على 

علماء شرع لـ«األنباء»: نعم اجلن يسرق املال 
والذهب ويؤذي ويقتل لكن ال يتزاوج مع اإلنس

ليلى الشافعي

أثار الشــيخ أبوبكر جاد 
الــرب أحــد علمــاء األزهــر 
الشريف اجلدل والتساؤالت 
حول ما صّرح به بأن اجلن 
ميكنــه ان يســرق األمــوال 
والذهــب واألطعمــة، وأن 
عالم اجلن كعالم البشر منهم 
اجليدون ومنهم السيئون.. 
فهل صحيح أن اجلن يسرق؟ 
وهــل لديهــم القــدرة علــى 
التزاوج مــن اإلنس؟ هذا ما 
سيوضحه لنا علماء الشرع.
في البداية،  قال  العميد 
الشــريعة  الســابق لكليــة 
والدراسات اإلسالمية د.عجيل 

النشمي:
أُثبت وجود اجلن بالقرآن 
والســنة وعلى ذلــك انعقد 
اإلجمــاع، فمنكــر وجودهم 
كافــر إلنــكاره ما علــم من 
الديــن بالضــرورة. وللجن 
قدرة على التشكل في صور 
شــتى، وقدرة على التطور 
والتشــكل في صور اإلنس 
والبهائم، فيتصــورون في 
صور احليــات، والعقارب، 
وفي صــور اإلبــل، والبقر، 
والغنم، واخليــل، والبغال، 
واحلمير، وفي صور الطير، 
وفي صور بني آدم، كما أتى 
الشيطان قريشا في صورة 
ســراقة بن مالك بن جعشم 
ملــا أرادوا اخلروج إلى بدر. 
قــال اهللا تعالــى: (وإذ زين 
لهم الشيطان أعمالهم وقال 
ال غالب لكم اليوم من الناس 
وإني جار لكــم فلما تراءت 

الفئتان نكص على عقبيه.
 واتفــق العلماء على أن 
اجلــن مكلفــون مخاطبون 
لقولــه تعالــى: (وما خلقت 
اجلن واإلنس إال ليعبدون) 
وقولــه تعالى: (قــل أُوحي 
إليَّ أنه استمع نفر من اجلن 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا 
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن 
نشــرك بربنــا أحــدا)، وأما 
دخــول اجلن اإلنســان أوما 
يسمى بالتلبس ففيه خالف 
بني العلماء،  قال أبواحلسن 
األشعري: اختلف الناس في 
اجلن، هل يدخلون في الناس؟ 
علــى مقالتني: فقال قائلون: 
محــال أن يدخــل اجلــن في 
الناس. وقال قائلون: يجوز 
أن يدخل اجلــن في الناس، 
وحلديــث: (اخرج عدو اهللا 
فإني رســول اهللا ژ) وألن 
أجسام اجلن أجسام رقيقة، 
فليس مبستنكر أن يدخلوا 
في جوف اإلنسان من خروقه. 

اجلن حقيقة مؤكدة

كما  اكد  د.سعد العنزي 
هذه احلقيقة قائال  نعم اجلن 
يصــرع اإلنســان في بعض 

طبيعة البشر مع اجلن، ولكل 
من اإلنس واجلن تكوين إلهي 
رباني في اخللق يختلف عن 
اآلخر. كما ان اإلنسان املختل 
عقليــا او املعــاق ذهنيــا ال 
يشــترط أن يكون فيه مس 
من اجلن وإمنا أمراض نفسية 

حتتاج الى عالج طبي.
نعم اجلن يسرق

 بدوره قال د.محمد ضاوي 
العصيمي ان  اجلن فيهم البر 
والفاجر واألمني واخلائن وأنه 
ال مانع من أن يقوم بالسرقة، 
كما أنه ال مانع من أن يقوموا 
باإليــذاء والقتل، لكن هذا ال 
يكون إال بعد أن يتأكد اإلنسان 

من احمليطني به قبل ذلك.
ن  ومــن أعظم مــا يحصِّ
املرء به نفسه من أذى اجلن 
وسرقتهم هو ذكر اهللا تعالى 
وا  والتســمية، قال ژ: «غطُّ
قاء، وأغلقوا  اإلناء، وأوكوا السِّ
الباب، وأطفئوا السراج، فإن 
الشيطان ال يحلُّ سقاء، وال 
يفتح بابا، وال يكشــف إناء، 
فــإن لــم يجد أحدكــم إال أن 
يعُرض على إنائه عودا ويذكر 
اسم اهللا فليفعل) رواه مسلم.

آية الكرسي

مــن جهتــه،  قال  ســعد 
الشــمري أن فسقة اجلن قد 
يتســلطون علــى اإلنســان 
فيسرقون من طعامه أو من 
متاعــه، كما فــي حديث أبي 
هريرة مع أســيره الشيطان 
الذي علَّمه آية الكرسي، حيث 
كان يأخذ من طعام الصدقة، 
فقال ژ: «صدقك وهو كذوب» 
ملا قال له الشيطان إذا قرأ آية 
الكرسي: «اليزال عليك من اهللا 

حافظ حتى تصبح».
وفسقة اجلن يتسلطون 
على مــن ال يذكر اهللا تعالى 
وعلــى الفاســقني من اإلنس 
أمثالهــم، ولهذا على املرء أن 
يحافظ علــى أذكار الصباح 
واملســاء وأذكار النوم فإنها 
مفيدة ومؤثرة بإذن اهللا تعالى 
وتبعد عنه الشياطني.. واجلن 
إذا مترد وفسق صار شيطانا، 
وبحمد اهللا أنهم ال يفتحون 
بابــا مغلقا وال إنــاء مغطى، 
ولهذا جاءت الســنة بإغالق 
األبواب وتغطية اإلناء وإيكاء 
األســقية. أما مســألة زواج 
اجلني باإلنســية أو اإلنسي 

باجلنية فليس بصحيح. 
قدرات محدودة

مــن جانبه قال  الشــيخ 
د.عبدالرحمن الســماوي أن 
اجلــن أعطاهــم اهللا قدرات 
ال تقتصر فقط على ســرقة 
أمــوال ونهبهــا ولكن ليس 
كل أمــر يقــدرون عليــه أو 
قــدرات  فلهــم  ينفذونــه، 
محــدودة وقــد يضعفهم أو 
يحجم من قدراتهم ذكر اهللا 
وبعض األذكار، فمع قدراتهم 
وسرعة حركتهم لهم مجاالت 
ال يستطيعون أن يتعدوها، 
فــال يســتطيعون فتح باب 
أغلق وذكر اســم اهللا عليه، 
كما أخبر بذلك الرسول ژ 
حيث يقول: «أجيفوا األبواب، 
واذكروا اسم اهللا عليها، فإن 
الشيطان ال يفتح بابا أجيف 
عليه» رواه أبوداود، وأحمد، 

وابن حبان، واحلاكم.
ملســألة  بالنســبة  أمــا 
زواجهم من اإلنس والعكس 
فقبل ان نذكر هذا األمر فهل 
يجوز هذا في الشــرع أم ال، 
وقد اختلف العلماء في ذلك 
والذي عليه نصوص الكتاب 
والسنة انه ال يجوز ومحرم 
ملا يترتب عليه من مفاســد 
مثل وقوع الفواحش بني بني 
البشر، ونسبة ذلك إلى عالم 
اجلن، إذ هــو غيب ال ميكن 
التحقق من صدقه، واإلسالم 
حريص على حفظ األعراض 
وصيانتها، ودرء املفاسد مقدم 
على جلب املصالح، كما هو 
مقرر في الشريعة اإلسالمية.

أكدوا  أن اجلن يدخل في اإلنسان ويصرعه ويتسبب له بكثير من العلل واألمراض

عبد الرحمن السماوي

د.محمد ضاوي العصيمي د.سعد العنزيد.عجيل النشمي

سعد الشمري

األحيان ويؤذيه، فمنهم من 
يدخل في اإلنسان عشقا أو 
تفريقا او حاقدا او عن طريق 

إصابة بعني.
وعالم اجلن عالم مغاير 
لعالم البشر، ولكن يتشابهون 
في االنتماء والعقائد، فمنهم 
املسلم ومنهم من هو من أهل 
الكتاب ومنهم من ال دين له 
ومنهم الصالح املؤمن ومنهم 
الفاســد املؤذي وهذا يسمى 
شيطانا، بســبب ما يحمله 

من أذى وضرر للناس.
واجلن الفاسد والعاصي 
يــؤذي بعــض البشــر إمــا 
مبرض او تفريق او وساوس 
النفســية  وبعض األمراض 
وكذلــك العضويــة، وهــم 
أيضا يعاشرون البشر ممن 
أصابوهم مبس ولكن ليس 
هــذا لكل واحــد منهم وإمنا 
البعض، وهــذا ال يكون في 
الوعي وإمنــا يكون كاحللم 
للنائم ويشعر البعض بهذا، 
وهناك مــن املعاصرين من 
ال يــرى بدخــول اجلــن في 
جســد اإلنســان، وهذا كالم 
غيــر صحيح، والــذي عليه 
الســلف وجمهورهم  علماء 
أن اجلن يدخل في اإلنســان 
ويصرعه ويتسبب له بكثير 
من العلــل واألمراض، وهذا 
كله ابتالء. وعلى اإلنســان 
املصاب باملــس الصبر وأن 
يلتزم بالرقية الشرعية دائما 
مــع أذكار الصباح واملســاء 
وزيادة النوافل لتجنب مواقع 

الشياطني وأذيتهم.
وعــن إجنــاب اجلــن من 
اإلنس، قال: ال ميكن اإلجناب 
من اإلنس حتى ولو استمتع 
بعضهــم ببعــض الختالف 

«الصفا اخليرية» 
حتصد ٥ مراكز فائزة 

في مسابقة الكويت 
حلفظ القرآن

عّبر نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية الصفا اخليرية 
اإلنســانية د.محمد السيف 
عن شــكره لألمانــة العامة 
لألوقــاف إلتاحتها الفرصة 
للجهات اخليرية، للمشاركة 
في هذا العرس القرآني الكبير 
الذي يحظى بإشادة محلية 
وعاملية، ويساهم في توفير 
احملضن التربــوي والقيمي 

حلفظة كتاب اهللا الكرمي.
الســيف هــذه  واغتنــم 
املناســبة في اإلشادة بدعم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ملسابقة الكويت 
الكبرى حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده، ولكل ما من شأنه 
خدمة ونشــر القرآن الكرمي 
وعلومه على النطاق احمللي 
والعاملــي، مؤكدا أن الكويت 
لها السبق والريادة في خدمة 
القرآن الكرمي وأهله ورعايتهم 
واالســتفادة مــن خبراتهم 
في هذا املجــال. وأعرب عن 
ســعادته بحصــول جمعية 
الصفــا اخليرية على املركز 
السابع من بني ٤٢ جهة خيرية 
مشاركة في أول مشاركة لها 
في هذه املسابقة في نسختها 

الرابعة والعشرين.

د.محمد السيف


