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تهدف لتوزيع 100 ألف نسخة لترجمة معاني القرآن الكريم

»التعريف باإلسالم« تطرح مشروع 
طباعة المصحف الشريف بعدة لغات

»الثقافة اإلسالمية«: باب المشاركة 
في مسابقة الحج مفتوح حتى 12 الجاري

تصبو الى طباعة وتوزيع 100 الف 
نس����خة، وقيمة النسخة الواحدة 
تبدأ من دينارين، ومن اللغات التي 
تهدف اللجنة ال����ى طباعة القرآن 
الكرمي بها اللغات اآلس����يوية مثل 
الهندية والفلبيني����ة والنيبالية 
والسيالنية واالوردوا والعديد من 
الهولندية  اللغات االوروبية مثل 
والفرنس����ية واالملاني����ة ولغات 
البوسنة والهرسك وااللبانية عالوة 

على االجنليزية.

بناه«. وبني ان املشروع يأتي من 
اللجنة بأهمية نشر كتاب  قناعة 
اهلل بني املس����لمني لكونه ال غنى 
عنه لكل مس����لم حيث انه يحفز 
القلوب ويقوي عالقتها باخلالق 

جل وعال.
وأوض����ح الش����طي ان طباعة 
املصحف الشريف بلغات متعددة 
تعد بابا واس����عا من ابواب اخلير 
والتي يتزود بها العبد املؤمن يوم 
القيامة، وبني الش����طي ان اللجنة 

ليلى الشافعي
اميانا بالدور احليوي الذي تقوم 
به جلنة التعريف باالسالم جتاه 
املهتدين اجلدد واجلاليات املسلمة، 
وس����عيها الدؤوب لتنمية الوازع 
الديني لديهم، والعمل على تهيئة 
املناخ القيمي الذي ينمي العالقة 
بني املهتدي اجلديد وربه جل جالله، 
وضمن هذا الس����ياق صرح نائب 
املدير العام للشؤون الدعوية بلجنة 
التعريف باالسالم جمال الشطي بان 
اللجنة تفتح ابواب اخلير للمحسنني 
وذوي االيادي البيضاء ملشاركتها 
في نشر وتفعيل مشروع طباعة 
الق����رآن الكرمي بعدة لغات، مؤكدا 
ان القرآن الكرمي ومعانيه السامية 
سبب رئيسي في دخول العديد من 
غير املسلمني الى االسالم كونه كالم 
احلق جل وعال والذي سرعان ما 
يخاطب النفس البشرية فيحتويها 
الوارف، واستشهد  ويظلها بظله 
الشطي بحديث الرسول ژ »ان مما 
يلحق باملؤمن من عمله وحسناته 
بعد موته علما علمه ونشره، وولدا 
صاحل����ا تركه ومصحفا ورثه، او 
مسجدا بناه، او بيتا البن السبيل 

ليلى الشافعي
أكدت إدارة الثقافة اإلس����المية في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية سعيها احلثيث لتحقيق غايتها 
في صناعة املناخ الثقافي اإلسالمي عبر مواكبة املواسم 
الدينية مبا يتناسب معها من أنشطة وبرامج ثقافية 
وتوعوية للجمهور الكرمي، معلنة استمرار فتح باب 
املشاركة في مسابقة احلج الثقافية االلكترونية التي 
تأتي ضمن انشطة موسم احلج للعام الهجري 1430، 

 مبين����ة انها قامت بطرح املس����ابقة في موقع االدارة 
www.islam.gov.kw\thaqafa والتي رصد لها جوائز مالية 
تشجيعية بقيمة 10 آالف دينار توزع على 100 فائز 
وبواقع 100 دينار لكل فائز، مضيفة ان اإلحصائيات 
الرسمية تشير الى انه قد شارك في األسبوع الرابع 
للمسابقة اكثر من 8500 مشارك، وان هذا العدد قابل 
للزيادة، حيث ان باب املشاركة باملسابقة مفتوح امام 

اجلمهور داخل وخارج الكويت حتى 12 اجلاري.

طباعة املصحف بعدة لغات

د.أحمد باشا ود.عبداهلل الغنيم في مقدمة احلضور

في محاضرة ألقاها في دار اآلثار اإلسالمية

باشا: مراجعة الخطاب العلمي اإلسالمي 
لتفنيد مزاعم المشككين في العقيدة والتاريخ

مراجعة اخلطاب العلمي االسالمي 
التصدي لتفنيد  وتطويره هو 
مزاعم املشككني في االسالم عقيدة 
وتاريخا وحضارة، خاصة اولئك 
الذين يتخذون من العلم ومنهجه 
رداء خادعا لكي تبدو مزاعمهم 
وكأنها نت���اج منطقي للمعرفة 
العلمية وتعبي���ر حقيقي عن 
الواقع االنساني، واكثر ما يزعج 
هؤالء هو تصحيح واقع الفكر 
االنس���اني املعاصر لدى عقالء 
العال���م ومفكريه اذا ما وصلت 
اليهم حقائق االسالم واستفادوا 
منها في اصالح شؤون حضارتهم 
املادية املهددة باالنهيار، لقد سبق 
لإلس���الم ان انقذ امبراطوريات 
كبرى متهافتة من الفناء في القرن 
السابع امليالدي، ومبقدوره اليوم 
ان يأتي بحلول لهذا القلق الذي 

تعاني منه حضارة العصر.
وعن ال���دور احليوي للجهد 
العلم���ي العربي كمنطلقات في 
زمانه واضافة الى االزمنة الالحقة 
اوضح د.باش���ا اهمي���ة التراث 
العلمي االسالمي، باعتباره ذاكرة 
االمة ورصيدها احلضاري لفترة 
متتد عبر الزمان على مدى اكثر 
من خمسة عشر قرنا، ومتتد مكانا 
الى مساحات شاسعة من ارض 
اهلل الواسعة، فهو الكاشف عن 
حقيقة ذاتها وطاقتها، والباعث 
لقيمه���ا ف���ي نف���وس ابنائها، 
واملضيء ملعالم طموحها وآفاق 
مس���تقبلها، كما تتضح اهمية 
البحث عن منهجية رشيدة في 
التعامل معه واعادة قراءته بلغة 
العصر وأسلوبه ومصطلحاته، 
للتعرف على طبيعة الظروف 
التي سمحت للمفاهيم واالفكار 

الوليدة ان تنمو وتزدهر.

واقتصادية واخالقية وروحية 
ال ميكن اغفالها بعد ان اصبحت 
موضوعاتها وثيقة الصلة بفلسفة 

العلم اجلديدة.
واس���تطرد ينبغي للخطاب 
العلم���ي ايض���ا ان يوجه الى 
اش���اعة الروح العلمية بني كل 
التفكير  فئات املجتمع ليصبح 
العلمي منهاج عمل واس���لوب 
حياة ملواجهة كل مظاهر الوهم 
واخلرافة، مع التأكيد على اهمية 
البع���د االخالقي في التطبيقات 
العملية ملنتجات البحث العلمي 
والتقني، واالعالء من قيم التقدم 
احلض���اري وم���ا تتضمنه من 
شعور باملسؤولية والتزام بالدقة 

واالمانة واملوضوعية.
الربط بني اإلس���الم  وع���ن 
كعقيدة وطبيعة التطور العلمي 
وموقف البعض السلبي من ذلك 
قال د.باش���ا: ان م���ا يرجى من 

وآخر باتت ضرورة حتمية من 
التجديد احلضاري،  ضرورات 
انطالقا من اهمي���ة العلم ذاته 
كعنصر اساسي وحاكم في بناء 
احلياة املعاصرة وحركتها، وفي 
عالقتنا مع انفسنا ومع غيرنا 
في ح���دود اوض���اع اجتماعية 

الذي يعيش فيه.
واضاف: كان لعلماء احلضارة 
االسالمية في القرون الوسطى 
دور بالغ األثر واالهمية في وضع 
اصول املنهج العلمي الس���ليم، 
وتأس���يس الكثير من املفاهيم 
والنظريات والعلوم والتقنيات 
الت���ي قام���ت عليه���ا النهضة 
االوروبي���ة احلديث���ة، ومهدت 
املؤدية لكل االجنازات  الطريق 
احلضارية التي جتني البشرية 
ثمارها اليوم، والبد الي باحث 
منصف ان يأخذ هذه احلقيقة في 
االعتبار عند التعامل مع القضايا 
التي حتظى  الفكرية والعملية 
بدراس���ات نوعية متخصصة 
للوقوف على حقيقة اثرها في 

حاضرنا ومستقبلنا.
وعن طبيعة تطور االجنازات 
العلمي���ة اض���اف احملاضر ان 
مراجعة اخلطاب العلمي بني حني 

بالتعاون مع مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ومبناسبة حصول 
د.احمد فؤاد باشا ود.مصطفى 
موالدي على جائزة »الكويت« 
مناصف���ة من املؤسس���ة لعام 
العلمي  التراث  2008 في مجال 
العربي واالسالمي، وفي موضوع 
»اسهامات املسلمني في احلضارة 
االنس���انية« قدم���ت دار اآلثار 
االس���المية وضمن موس���مها 
الثقافي اخلامس عشر 2010/2009 
محاضرة باللغة العربية للدكتور 
باش���ا حت���ت عن���وان »تراثنا 
العلمي.. ذاكرة األمة ورصيدها 
احلضاري« قدمت احملاضرة في 
السابعة من مساء اول من امس 
مبركز امليدان الثقافي مقر منطقة 
حولي التعليمية بحضور سفير 
العربية طاهر  جمهورية مصر 
فرحات ورئيس مجلس الدراسات 
الكويتية د.عبداهلل الغنيم وجمع 
من االكادمييني واعالم الفكر في 
الكويت، قدم للمحاضرة وادار 
حولها النقاش د.فيصل الكندري 
اس���تاذ التاريخ احلديثة بكلية 

اآلداب جامعة الكويت.
واستهل د.باشا حديثه بتناول 
دور العلم في تاريخ البش���رية 
قائال: ان التراث العلمي مشترك 
انس���اني يحظى باهتمام عاملي 
متزايد منذ ع���دة عقود، وذلك 
من خالل املؤسسات االكادميية 
واملؤمت���رات الدولية واملجالت 
الدورية والترجم���ة والتأليف 
واحياء مآث���ر االعالم في فروع 
العلم املختلفة، ولقد مر تاريخ 
الفكر البش���ري بثورات علمية 
وتقنية كبرى احدثت سلس���لة 
من التغيرات في فكر االنس���ان 
وتصوره عن نفسه وعن العالم 

د.أحمد فؤاد باشا
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

بيت يف العار�سية

امل�ساحة 600 مرت اأو 300 مرت

والدفع كا�س

97929191

مطلـــوب �ســـراء

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4900 2481&كـلني رايـت
9955 4383

خدمة
24 �ساعة


