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الشيخ عيسى عيدالشيخ صالح الجودرالشيخ منصور حمادةالشيخ عيسى قاسمالشيخ عدنان القطان 

فيما هنأ عيد العراقيين بتشكيل حكومتهم وتطرق إلى متهمي ما يسمى بـ »الخلية اإلرهابية« 

خطباء الجمعة يشددون على صلة الرحم ويستذكرون دروس عاشوراء

وكان للشأن العراقي نصيب من خطب الجمعة أمس، 
تشكيل  قبل  عسيراً،  مخاضًا  شهدت  أن  بعد  وخصوصًا 
الحكومة العراقية، إذ هنأ الخطباء العراقيين وحكومتهم 

على التوصل إلى توافق بشأن التشكيلة الجديدة.

أهمية الترابط االجتماعي
وخطيب  إمام  أكد  االجتماعي،  الترابط  موضوع  وفي 
ــد الــفــاتــح اإلســامــي الــشــيــخ عــدنــان  ــم ــز أح ــرك ــع م ــام ج
من  ميزة  االجتماعي  والتماسك  »الترابط  أن  القطان، 
في  أنه  إال  المسلم،  والمجتمع  اإلسامية  الشريعة  مزايا 
ريح  اإلسامية،  بالمجتمعات  عصفت  األخيرة  السنوات 

التفكك األسري واالجتماعي«.
اإلسامية  المجتمعات  بعض  تنكرت  »عندما  وقــال: 
اإلســامــيــة،  غير  المجتمعات  واتــبــعــت  صفاتها،  ــن  ع
وينزل  واحدة،  اجتماعية  أنماط  على  يعيش  جيًا  أفرزت 
عن  بعيدة  أخاق  على  والتربية  الوحل  من  مستنقع  إلى 

اإلسام«.
وبّين أن »نظرة فاحصة لما تعيشه بعض المجتمعات 
التفكك  خالها  مــن  تكتشف  أن  يمكن  اإلســامــيــة،  غير 
بعد  بيوتهم  بها  ضاقت  التي  المقيتة  والفردية  األسري، 

أن ضاقت قلوبهم«.
ــى الــقــيــم  ــل ـــات ع ـــادي ـــم ــب ال ــل ــغ ــا ت ــم ــن ــي وأضــــــاف »ح
األدهى  أن  إال  ومشكلة،  مصيبة  ذلك  فإن  واألخاقيات، 
منها، هو انتشار تلك الصفات في المجتمعات اإلسامية، 

وتنتشر عقوق األبناء آلبائهم«.
وذكر أن »عندما ضعف التدين وكثر الجهل بالشريعة 
ــر الـــتـــواصـــل والـــروابـــط  ــاه ــظ ــت م ــف ــع ـــة، ض ـــي ـــام اإلس
التفكك  فيغلب  الواحدة،  األســرة  أفــراد  بين  االجتماعية 

االجتماعي وتنشأ المشكات«.
أفراد  بين  والتراحم  التواصل  فضل  القطان  وأوضــح 
من  صفة  ــل  ــواص ــت »ال أن  معتبراً  والمجتمع،  األســـرة 
صفات أهل اإليمان، وصلة الرحم سبب في الرزق وطول 

العمر«.
بالصلة،  يبادر  أن  رحم  قاطع  كل  »على  القطان  ودعا 
توافر  بعد  ــذر  ع يوجد  فــا  ـــه،  وذوي أهله  مــع  والــتــواصــل 
ــة األرحـــــام،  ــل ــة، فــيــجــب ص ــث ــدي ــح ـــال ال ـــص وســـائـــل االت
مضيفًا  األتــراح«،  في  والمواساة  األفراح  في  والمشاركة 
المنبت  وطيب  النفس  كرم  على  ــارة  أّم الرحم  »صلة  أن 
لم  ألهــلــه،  يصلح  لــم  مــن  يقولون  وكما  ــاء،  ــوف ال وحسن 

يصلح لك«.
معصومين،  غير  الرحم  »ذوي  أن  إلى  القطان  ــّوه  ون
فيخطأون وينسون، وهو ما يجب أن يقابل بالعفو عنهم، 
وهو من شيم المحسنين، وقبول عذرهم إذا أخطأوا«. كما 
جعل  وعدم  األقربين،  محاسبة  »عدم  إلى  القطان  وجه 

عتابهم قطعًا للعاقة بهم«.
القطيعة،  سبب  تكون  قد  السوء  »المرأة  أن  إلى  وأشار 
قد  المقابل،  وفي  ــه،  وذوي أهله  مع  الــزوج  تواصل  وعدم 
والتراحم  التواصل  أسباب  من  الصالحة  المرأة  تكون 
اهلل  »اتقين  أن  ــى  إل ــات  ــزوج ال داعــيــًا  أهــلــه«،  وبين  بينه 
القطيعة  تكن  وال  القربى،  ذوي  بين  وأصلحن  تعالى، 

منكن«.

السعادة األسرية
األسرية،  السعادة  أسباب  عن  مقارب  موضوع  وفي 
الجودر  صــاح  الشيخ  قالي  جامع  وخطيب  ــام  إم قــال 
البيوتات  وبناء  األسرية  السعادة  أسباب  أعظم  من  إن 
كل  يسعى  التي  األسرة  فهذه  الحق،  على  االستقامة  هو 
جعلها  وتشيدها،  لبنائها  والــزوجــة،  ــزوج  ال فيها،  فــرد 
وتستقر  فيه  يأمن  الذي  والمسكن  المأوى  هي  تعالى  اهلل 

نفسه.
الزوجية،  العاقة  ـــاس  »أس أن  ــى  إل ــودر  ــج ال ـــار  وأش
والتآلف  واألنس،  والود  والمحبة،  الصحبة  على  قائمة 
البنيان،  قوية  الــجــذور،  عميقة  عاقة  وهــي  والعشرة، 
هذه  تهيئه  عما  فضًا  الواحد،  كالجسد  تكون  ما  أشبه 
صلة  وتعزيز  النشء،  وكفالة  األوالد،  تربية  من  العاقة 

الرحم بين األسر«.
الــعــاقــة  تــوطــيــد  ــاب  ــب أس ـــن  »م أن  مــفــصــًا  ــب  ــه وأس
التفكك  رياح  عن  األسرة  وإبعاد  الزوجين،  بين  الزوجية 
باهلل  اإليمان  الدين،  هذا  بعروة  التمسك  هو  واالنفصام 
ولزوم  الصدور،  تكنه  وما  النفس  ومراقبة  اآلخر،  واليوم 
في  والتعدي  الظلم  عن  والبعد  اهلل،  من  والخوف  التقوى 

حق اآلخر«.
وتساءل الجودر »كيف يكون البيت هادئًا ورب البيت 
يغلبه  الــغــضــب،  ســريــع  الــطــبــع،  ثقيل  الــعــشــرة،  سيئ 
وإذا  والمن،  التذمر  فكثير  بيته  دخل  إذا  والشك،  الحمق 
خرج فسيئ الطبع والظن، وقد علم بأن السعادة ال تكون 

إال باللين والعفو، والسماحة والصفح«. 
تعلم  أن  يــجــب  كــذلــك  المسلمة  »الـــمـــرأة  أن  وأردف 
تكون  حين  إال  تكون  ال  والمودة  والرحمة  السعادة  بأن 
فا  عليها،  وما  لها  ما  فتعرف  وسماحة،  وعفة  دين  ذات 
وتستجيب  أمــر،  فيما  ربها  فتطيع  تتعدى،  وال  تتجاوز 
ليصونها  عليها  القوامة  صاحب  فهو  طلب،  فيما  لزوجها 
ويحفظها، فتعترف بجميل زوجها، وال تتنكر له ولفضله 

عليها، وعشرته معها«.
وواصل أن »البد للزوجين من غفران الزالت، والغض 
وال  حضر،  إذا  لآلخر  أحدهما  يسيء  فــا  الــهــفــوات،  عــن 
في  ـــر،  اآلخ على  منهما  كــل  يثني  وأن  غــاب،  إذا  يخونه 
تتوافر  الوئام  فبحصول  وعطف،  ورحمة  ــام،  ووئ حب 

السعادة«.
في  الحياة  وتستقيم  السعادة  تظهر  »ال  أن  ــاف  وأض
واالستقرار،  األمن  أسباب  توافرت  إذا  إال  األسري  المحيط 
نقف  لــذا  المنزلية،  والماسنات  المنازعات  عن  بعيداً 
منها  التحذير  يجب  والتي  المنغصات  بعض  على  اليوم 
وهي في جانب الخدم والمستخدمين في المنازل، فليس 
أجنبي،  ســواق  أو  بخادم  ــرة  األس رب  يستعين  أن  عيبًا 
األجنبي  الرجل  فدخول  الخلوة،  من  التحذير  يجب  ولكن 
أو  بالبنات،  الخاصة  الغرف  ــى  وإل البيت،  ساحة  إلــى 
أمر  شرعية،  غير  خلوة  فــي  السائق  مــع  البنت  ــروج  خ
جرائم  تقع  ال  حتى  منه،  التحذير  ويجب  للشرع،  مخالف 
أولــيــاء  مــن  غفلة  فــي  الصغيرات  الفتيات  ــرض  ع هتك 

أمرهن«. 
في  الــخــادمــات  مسألة  هــو  الثاني  ـــر  »األم أن  وتــابــع 
الشديد  األســف  مع  البيوت،  ربــات  بعض  فإن  المنازل، 
طويلة  أليــام  ولربما  طويلة،  لساعات  منازلهن  يتركن 
المنزل  في  الخادمة  فتصبح  رقيب،  أو  حسيب  دون  من 
لوحدها، فيقع من األمور ما يغضب الرب، ويزعزع أركان 

األسرة«.
وختم الشيخ الجودر بـ »التحذير والتنبيه من خطورة 
على  تقع  الكبرى  والمسئولية  والمستخدمين،  الخدم 
ربة البيت في بيتها، فهي صمام األمان لزوجها وأبنائها 
في  العاملين  من  حذرها  وتتخذ  تحذر  أن  عليها  وبناتها، 
ما  فكثيراً  الخادمات،  إلى  تنتبه  وأن  الرجال،  من  المنزل 

دخل الخلل من هذا الباب«.

دروس عاشوراء
ومن جانبه ناقش إمام وخطيب جامع اإلمام الصادق 
)ع(، الشيخ عيسى أحمد قاسم سؤااًل طرحه في خطبته 
بقوله:  عــاشــوراء؟«  مــن  خرجنا  حصيلٍة  »بــأيــة  ــس  أم
)عليه  الحسين  نحب  ونحن  عــاشــوراء  عشرة  »دخلنا 
احترامًا  كله  الحب  أقــول  وال  ــب،  ح مــن  شيئًا  ــام(  ــس ال
عن  عمًا  الكثير  ولتخلفنا  السام(  )عليه  الحسين  لحب 
أقول  وال  وأخـــرى،  بــدرجــٍة  بإمامته  ونؤمن  الحب،  هــذا 
اإليمان  هذا  بمتطلبات  الكبير  حياتنا  إلخال  كله  اإليمان 
قبل  هكذا  )كنا  باأللباب  تأخذ  ــدوًة  ق ــراه  ون ومقتضاه، 
السام(  )عليه  الحسين  نرى  ونحن  محرم  ندخل  محرم 
على  حـــزٌن  ولــنــا  معه  وقلوبنا  بــاأللــبــاب(  تــأخــذ  ـــدوًة  ق

مصابه وفزٌع لواعيته واعية اإلسام«.
مزاحمًاً  والحب  منقوصًا،  اإليمان  كان  »لقد  وأضــاف 
منه  كبيرٍة  مساحٍة  في  العملي  والسلوك  الدنيا،  بحب 
ورهبتها  الدنيا  رغبة  ــام  أم واإلرادة  طريقه،  على  ليس 
تكون  أن  ــر  األم وصــل  وبذلك  ساقطة،  مهزومًة  مــهــزوزًة 
هذا  من  فلنحذر  تنصره،  ال  أو  عليه  واأليدي  معه  القلوب 

المصير.«
بعيدًة  القول  في  مبالغًة  هذا  البعض  يعُد  »قد  وأكمل 
فيما  بكثيٍر  أقل  وهو  مثااًل  هنا  أطرح  ولكني  الواقع،  عن 
حــرب  تكلفه  مــمــا  بــالــحــق،  فــيــه  االلـــتـــزام  مــوقــف  يكلفه 
من  مكثرواً  السام(  )عليه  الحسين  يخوضها  السيوف 
كل  من  معه  ومن  المنية  به  تحيط  الناصر،  قليل  األعداء، 
فيما  جداً  العظيم  كلفته،  في  الصغير  المثل  وبهذا  مكان. 
وظهوٍر  ذل،  أو  عٍز  أو  ضعف،  أو  قوٍة  من  باإلسام  يلحقه 
كثيرة  جماعاٍت  مواقف  نقيس  أن  نستطيع  ضمير،  أو 
نحن  ـ  منا  كثيرين  ــراٍد  وأف كثيرة  ومناطق  كثيرة  وقبائل 
)عليه  الحسين  ونحب  باإلسام  نؤمن  إننا  نقول  الذين 
حياة  بين  حاسمة  دمويٍة  مواجهٍة  من  ـ  ونواليه  السام( 
رايــة  تحت  محتمٍة  ــادٍة  ــه وش يزيد  مــع  نتوقعها  راغـــدة 
الحسين )عليه السام(، مع عقوباٍت قاسية تاحقنا إذا 

انهزم الحسين )عليه السام( عسكريًا وقتل«.
وتابع أن »المثال هو: أن لو عاشت األمة اليوم تجربًة 
مرشحين  تجربة  وخــاضــت  لها،  ــاٍم  ع إلمـــاٍم  انتخابيٍة 
يرفضه،  وآخر  السام(  )عليه  الحسين  يرضاه  أحدهما 
العريض  ــه  ــام وإع الــواســعــة  دعــايــتــه  للثاني  ــت  ــان وك
وارتــبــاطــاتــه  الــمــؤثــرة  وعــاقــاتــه  الضخمة  ــه  ــت ــوازن وم
الوثيقة  وصاته  المتينة  والجغرافية  والقبلية  القومية 
األول.  عليه  ما  عكس  على  وذلك  المختلفة،  القوى  بمراكز 
وتنهزم  اإلعام،  قوة  أمام  وعيهم  سيسقط  الذين  هم  فكم 
نفسيتهم أمام سلطان المال، ويهيمن عليهم خيار القبيلة 

في  ضميرهم  متابعة  عن  ويردعهم  والمنطقة،  والقوم 
قوى  وغضبة  المصالح،  تأثر  ــوف  خ األصــلــح  اختيار 
ضربًة  وضربته  اإلسام  هزيمة  في  وسيشاركون  الشر، 
بعض  عليه  تدل  كما  قليلين،  ليسوا  أنهم  يظهر  قاضية؟ 

التجارب الحية في عدٍد من المساحات اإلسامية«.
بجامع  الجمعة  خطيب  دعا  صلة،  ذي  موضوٍع  وفي 
العشرِة  انقضاِء  »بعد  حمادة  منصور  الشيخ  جدحفص 
إحياِء  من  عشناه  ــا  وم ــرام،  ــح ال محرٍم  شهر  من  األولــى 
الجميع  والسام،  الصاِة  أفضُل  عليه  الحسيِن  ذكــرى 
الذي  والجهِد  ــواِل  األم من  بذلناه،  ما  بتقييِم  القياِم  إلى 
وفي  أفنيناه،  عمرنا  من  الــذي  الثميِن  والوقِت  مناه،  قدَّ
جواَبنا  يكوَن  أن  عسى  وما  جنيناه،  ما  مقدار  ذلك  مقابِل 
فيما  عمِره  عن  ِمّنا  كــلٌّ  فيه  ُيسأُل  ليوٍم  أعــددنــاه،  ــذي  ال
أفناه، متنبهين إلى ما قد ورَد عن أنصِح األنام إلى األنام، 
 - محمٍد  والكام،  األفعال  في  وخلِقه  اهلِل  مع  وأصدِقهم 
شفقِته  من  ُمنطِلًقا   ،- والسام  الصاة  أفضل  وآله  عليه 
المهمة،  ونصائحه  توجيهاته  ضمن  ــة،  األم ــراد  أف على 
وِزنوها  ُتحاَسبوا،  أن  قبل  أنفَسكم  )حاسبوا  قال:  حيث 

قبل أن توزنوا(«.
اإلســاِم  صرخُة  )ع(  الحسيَن  أنَّ  ــروا  »تــذكَّ ــاف  وأض
نهجه  على  ذكراه  إحياِء  في  فكونوا  الكافرين،  وجوِه  في 
وا  تــتــعــدَّ وال  ــه،  ــدَف ه شــعــائــره  ــي  ف ـــدوا  وجـــسِّ ــن،  ــري ــائ س
نصَره  فيَمن  اهلِل  عنَد  لتكونوا  موقَفه،  وأفعاِلكم  بأقواِلكم 
ِد في الدين،  وأردَفه، وتواصوا فيما بينكم بالحقِّ الُمتجسِّ
في  لتكونوا  والمعاندين،  الكافرين  أذى  على  وبالصبِر 
جلَّ   - اهلل  وبرضا  الُمبَعدين،  من  الخسارِة  عن  اآلخــرِة 
ــرآِن  ــق ال ــي  ف اهلُل  أخــبــر  ــن  ــذي ال الــمــوعــوديــن،  ــن  م  - جــالــه 

بنجاِتهم، مبيًنا إلى ذلكم مؤهاِتهم من صفاِتهم«.
عليه  الحسين  اإلمـــام  ــرى  ذك عــن  أيــضــًا  حديثه  ــي  وف
الشيخ  الكبير  كرزكان  جامع  وخطيب  إمام  قّدم  السام 
إذ  »حسينيين«،  نكون  أن  لكيفية  عــرضــًا  عيد  عيسى 
قــراءة  السام  عليه  الحسين  ــام  اإلم نقرأ  أن  أواًل  »علينا 
نقراه  وأن  ــط،   ــق ف عاطفية  قـــراءة  ال  مستوعبة  ــة  ــي واع
من  العالمية  لكلمة  بــمــا  عــالــمــيــًا  ــًا  ــي ــاح إص ــًا  ــروع ــش م

معنى«. 
تكون  أن  علينا  يجب  حسينيين  نكون  »لكي  وأضاف 
إذا  وحتى  بل    ، ربانية  منطلقات  حركاتنا  في  منطلقاتنا 
وهذا  بعقولنا،   الحسين  استيعاب  في  ننجح  أن  ــا  أردن
ثورته،   في  منطلقاته  تكن  لم  ــام  اإلم فــإن  جــداً،   مهم  أمــر 
بل  آنية  أهدافًا  وال  ذاتية،   نفعية  وال  شخصية   منطلقات 
متقوقعة  تكن  ولم  مكان  أو  زمان  يحدها  ال  ربانية  كانت 
إليها  اإلمـــام  ــار  أش حيث  معينة  فئة  أو  طائفة  ــار  إط فــي 
أولى  فاهلل  الحق  بقبول  قبلني  )فمن  الخالدة  كلمته  في 

بالحق(«.
الحسين  اإلمام  حركة  يستوعب  أن  أراد  »من  أن  وتابع 
عليه السام عليه أن يقبل بحركة الخالق في عباده ، ألن 
حركة الحسين عليه السام جزء من الحركة العامة التي 
خلقها اهلل تبارك وتعالى وأرادها لعباده،  ومن هنا البد أن 
تكون كل منطلقات حركاتنا ربانية ،  ال تنفصل عن اهلل جل 
منطلقات  معاماتنا   في  منطلقاتنا  تكون  أن  فابد  وعا،  
في  لنا  إخــوان  إما  الناس  أن  أساس  على  قائمة  ربانية،  
التعامل  فمنطلقات  الخلق،   في  لنا  شركاء  وإما  الدين،  
ديني  أساس  على  قائمة  ربانية  منطلقات  تكون  أن  البد 

وأساس إنساني«.
ومنطلقاتنا  أخاقنا  تكون  أن  كذلك  ــد  »الب أن  وأكمل 
والقرب  الثواب،   في  الرغبة  على  قائمة  ربانية  األخاقية 

ال  وتــعــالــى،   سبحانه  ورضـــاه  وتــعــالــى،   تــبــارك  اهلل  مــن 
من  والحياء  والتملق  المجاملة،   منطلقاتنا  تكون  أن 

الناس«. 
وال  الحسين،   ــدو  ع نــوالــي  أال  علينا  »أيــضــًا  وواصـــل 
من  يحب  الــذي  هو  الحقيقي  فالحسيني  محبه،  نعادي 
يعادي  من  ويعادي  السام،   عليه  الحسين  اإلمام  يحب 
وال  يعاديه  من  يحب  وال  الــســام،   عليه  الحسين  ــام  اإلم
سلم  )إنــي  الــزيــارة  في  ورد  لــذا  أبــداً،   يحبه  من  يعادي 

حاربكم(«.  لمن  وحرب  سالمكم  لمن 

العراقي الشأن 
الكبير  كرزكان  جامع  وخطيب  إمام  تطرق  ذلك  بعد 
ذلك:  في  قائًا  العراقي  الشأن  إلى  عيد  عيسى  الشيخ 
»بعد تجاوز كل األزمات الطائفية،  والحزبية والتكتلية 
وبعد  والخارجية،   الداخلية  التحديات  تجاوز  وبعد 
ــن انــتــخــاب  ــي ــة شــهــور مـــن ح ــع ــس ــت ــــاول ال مــخــاض ط
تشكيل  العراقيون  استطاع  الشورى،   مجلس  أعضاء 

وطنية«. شراكة  حكومة  تعتبر  والتي  حكومتهم 
بهذه  ــي  ــراق ــع ال الــشــعــب  نهنئ  إذ  ــن  ــح »ن وأضــــاف 
الحكومة  هـــذه  تتغلب  أن  ــل  ــأم ن ــرة،  ــي ــب ــك ال ــوة  ــط ــخ ال
وتبني  الداخلية  والمشاكل  العراقيين  كل  وتتخطى 
واقتصاده،   أمنه  في  مستقراً  متماسكًا،   موحداً  عراقًا 
ــة  األزم الوطنية  الحكومة  ــذه  ه تتجاوز  أن  نأمل  كما 
ـــع األبـــريـــاء  ـــروي ــــدم وت ــات ال ــام ــم ــة وتـــوقـــف ح ــي ــن األم
العراق  أمن  أن  في  »الشك  مردفًا  العراق«.  في  واآلمنين 
المنطقة  ــن  أم فــي  كبيرة  وبنسبة  يساعد  واســتــقــراره 

واستقرارها«.

متهمو ما يسمى بـ »الخلية اإلرهابية«
اإلرهابية«  »الخلية  بـ  يسمى  ما  متهمي  ملف  وفي 
كان  ــواء  س قضائية  قضية  كل  صاحب  »إن  عيد:  قــال 
شخصيًا  يتولى  أن  إما  عليه  مدعى  أو  مدعيًا  أو  متهمًا 
أن  ــا  وإم عنها،   والــدفــاع  وإيضاحها  قضيته  مباشرة 
إلى  ذلك  يفوض  أي  عنه  بذلك  يقوم  من  إلى  ذلك  يفوض 
لهذا  رسميًا  بتوكيلها  شخصيًا  يقوم  التي  الدفاع  هيئة 

القانون«. له  ضمن  كما  اختياره  بحسب  الغرض 
أو  القانون،  عليه  يفرض  أن  يصح  »ال  أن  ــاف  وأض
هذا  ألّن  معين،  محاٍم  اختيار  على  مثًا  الحاكم  يجبره 
هذا  فقط،   القضية  صاحب  حق  الدفاع  هيئة  اختيار  أي 
والمنطق  والعقل  القانون،   يقره  الذي  العام  الحق  هو 
كل  ــره  ــق وت الــعــقــاء  ــره  ــق وي ــة  ــدال ــع ال تــقــره  كــمــا  السليم 

الشرائع السماوية«. 
عن  الـــدفـــاع  هيئة  انـــتـــداب  ــون  ــك ي هــنــا  ـــن  »م وأردف 
قبل  من  الموكلة  الدفاع  هيئة  انسحاب  بعد  المعتقلين  
يتوكل  كيف  إذ  وتعجب،   استغراب  موضع  المعتقلين،  
دون  من  تخصه  التي  األمــور  من  أمر  في  آخر  عن  شخص 
أن يحصل على توكيل من صاحب األمر مباشرة،  إذ الشك 

في أن ذلك ال يقره قانون أو عقل أو منطلق سليم«. 
التي  األسباب  تدرس  أن  تقتضي  »العدالة  أن  وتابع 
يترك  ثم  ومن  األصلية،   الدفاع  هيئة  انسحاب  إلى  أدت 
عنهم  الدفاع  في  موكليهم  الختيار  المتهمين  إلــى  ــر  األم

ثانية«. 
جميع  للمعتقلين  تــوفــر  »أن  ــي  ف أمــلــه  عــيــد  وأبــــدى 
الحقوق التي يضمنها القانون والعقل، كما نأمل أن يفرج 
لتنعم  العالقة  الملفات  كل  وتسوى  المعتقلين،   كل  عن 

الباد كغيرها من بلدان المنطقة باألمن واالستقرار«.

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

استعرضوا  حين  ففي   ، أمس  يوم  الجمعة  وخطباء  أئمة  تناولها  التي  الموضوعات  تنّوعت   [
فضل  من  له  وما  واالجتماعي،  األسري  والتراحم  التواصل  أهمية  الرحم،  صلة  عن  موضوع  في 
في سعة الرزق وطول العمر، أشاروا في موضوع آخر إلى الدروس والعبر التي ُتنهل من موسم 

عاشوراء، وضرورة العمل بها الحياة اليومية.

األئمة والخطباء يبحثون اليوم »الوقاية الصحية من منظور إسالمي«

الهادفة  الشراكات  »إن  المفتاح  وقال 
الحكومية  ــات  ــئ ــي ــه وال الــــــوزارات  بــيــن 
شأنه  ــن  م ــا  م ــل  ك ــي  ف الــحــكــومــيــة  ــر  ــي وغ
الــنــواحــي،   ــل  ك ــن  م بالمجتمع  ــاء  ــق االرت
تأتي  حيث  ـــوزارة  ال ــات  ــوي أول ــم  أه ــد  أح
وزارة  بين  للشراكة  تحقيقًا  الدورة  هذه 

واألوقــاف  اإلسامية  والشئون  الــعــدل 
أن  ـــى  إل ــراً  ــي ــش م ــة  ــح ــص ال وزارة  ــن  ــي وب
الجانبين  بين  مستمراً  تــعــاونــًا  هــنــاك 
باليوم  المتعلقة  الفعاليات  تنظيم  في 
العالمي  واليوم  اإليدز  لمكافحة  العالمي 
العالمي  والــيــوم  الــتــدخــيــن  لمكافحة 

المخدرات«.  لمكافحة 
بكل  ــي  ــام اإلس »لــلــخــطــاب  وأضـــاف 
ــة  ــي ــوع ــت ال فـــي  جـــوهـــري  دور  صـــــوره 
الخطباء  ــة  ــارك ــش م فـــإن  المجتمعية، 
هذه  مثل  في  واألئمة  والوعاظ  والدعاة 
استثمار  في  كبير  بشكل  يسهم  الدورات 
الصحي  للتثقيف  ــي  ــن ــدي ال ــاب  ــط ــخ ال
يوليه  الـــذي  الــوقــائــي  الــجــانــب  ــان  ــي وب

الجانب«. هذا  في  اإلسام 
من  اثـــنـــان  الــــــدورة  فـــي  وســيــشــارك 
المجال  هـــذا  ــي  ف المختصين  الــعــلــمــاء 
اإلسامي  الوقائي  الطب  مستشار  وهما 
الشيخ  الهاشمية  ــة  ــي األردن بالمملكة 

الــعــام  ــر  ــدي ــم وال ــاة،  ــض ــق ال عبدالحميد 
والتنمية  ــب  ــدري ــت ــل ل ــر  ــائ ــص ــب ال ــز  ــرك ــم ل
ــة  ــي ــرب ــع ــة ال ــك ــل ــم ــم ــال ـــة ب ـــي ـــاع ـــم ـــت االج

بوخمسين. عادل  الشيخ  السعودية 
ــن  ـــم كــــذلــــك تــنــظــيــم عــــــدد م ـــت ـــي وس
على  الــقــضــاة  لــلــشــيــخ  الـــمـــحـــاضـــرات 
التربية  وزارة  مدارس  في  الدورة  هامش 
ــرة  ــاض ــح ــــي كـــاآلتـــي: م ــم وه ــي ــل ــع ــت وال
ــة الـــوقـــايـــة الــصــحــيــة  ــاف ــق ــوان »ث ــن ــع ب
الــرفــاع  بــمــدرســة  ــي«  ــام إس منظور  ــن  م
 26 األحد  يوم  للبنين  الثانوية  الشرقي 
الشيخ  ومعهد  األول،  كانون  ديسمبر/ 
اإلثنين  يوم  للبنين  للتكنولوجيا  خليفة 

العمران  أحــمــد  ــة  ــدرس وم ديسمبر،   27
 28 ــاء  ــث ــل ــث ال ــــوم  ي لــلــبــنــيــن  الــثــانــويــة 
الثانوية  حمد  مدينة  ومدرسة  ديسمبر، 

ديسمبر.   30 الخميس  يوم  للبنات 
ـــا ســـيـــحـــاضـــر بــوخــمــســيــن فــي  ـــم ك
الثانوية  عبدالعزيز  الشيخ  ــة  ــدرس م
ومدرسة  ديسمبر،   26 األحد  يوم  للبنين 
االثنين  ــوم  ي للبنين  الثانوية  النعيم 
ــر  ــزاه ال الــعــهــد  ــة  ــدرس وم ديــســمــبــر،   27
 28 ــاء  ــث ــل ــث ال يــــوم  ــات  ــن ــب ــل ل الــثــانــويــة 
بن  عــبــداهلل  الشيخ  ــة  ــدرس وم ديسمبر، 
األربــعــاء  ــوم  ي للبنين  الثانوية  عيسى 

2010م. 29    ديسمبر  فريد المفتاح

§ المنامة - وزارة العدل

الدعاة  دورة  تنظيم  المفتاح  فريد  اإلسالمية  الشئون  وكيل  أعلن   [
منظور  من  الصحية  الوقاية  »ثقافة  عنوان  تحت  الجاري  للعام  الثالثة 
تمام  في  الثقافي  عيسى  مركز  بقاعة  )السبت(  اليوم  وذلك  إسالمي«، 

الساعة الثامنة صباحَا.


