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بدء التسجيل في منتدى 
األمهات بجنوب السرة

الكويت تحتفل باألسبوع البيئي 
الخليجي الموحد 17 الجاري

بدأ في اللجنة النسائية للجنة بر الوالدين )جنوب السرة( التابعة 
جلمعية احياء التراث االسالمي التسجيل في منتدى االمهات، وهو 
خاص باالمهات من جميع االعمار، وسيحتوي على دورات تربوية 
واجتماعية باالضافة لالستشارات االسرية والنفسية، كما سيتم 

من خالله تدريس بعض العلوم الشرعية والفنون االسرية.
وس���تبدأ انش���طة النادي 16 اجلاري ملدة ش���هرين، وستكون 
الدراس���ة فيه يومي الثالثاء واالربعاء من كل اسبوع من الساعة 
4.30 � 8.30 مساء، علما بان التسجيل في هذه الدورة سيكون في 
مقر اللجنة الكائن في جنوب السرة – ضاحية حطني – ق3 – مقابل 

بيت التمويل.
اجلدير بالذكر ان جلنة بر الوالدين تهدف الى تنشئة الشباب 
على بر الوالدين من خالل ما جاء بالكتاب والسنة، ونشر الثقافة 

االسالمية بني الناشئة، كذلك تنمية املواهب والقدرات.

حتتفل الكويت باالسبوع البيئي اخلليجي املوحد في النصف 
الثاني من الش���هر اجلاري وخ���الل الفترة من 17 حتى 21 اجلاري 
والقضية املطروحة هي قضية النفايات االلكترونية وسبل معاجلتها 
بيئيا واعالميا وقد شكل املدير العام د.صالح املضحي فريقا للتوعية 
والتثقيف البيئي حول اآلثار البيئية والصحية ومتابعة االنشطة 
البيئية التي تتوزع بني احملاضرات واملسابقات والرسوم البيئية 
للشرائح املستهدفة مع التركيز على شريحتي الطفولة والشباب 
واقامة هذه االنشطة في املراكز التجارية واالندية ومراكز الشباب، 
وبناء على التوجيهات الكرمية من املدير العام استخدمت الهيئة 
العامة للبيئة االس���لوب العلمي في املعاجلة التثقيفية من خالل 
اربع خطوات علمية تقوم على: اوال حتديد الش���ريحة املستهدفة، 
وثانيا حتديد قضايا الوعي البيئ���ي وثالثا حتديد اولويات هذه 
القضايا واخيرا حتديد اس���لوب املعاجلة االعالمية والتنفيذ على 
ارض الواقع للوصول لالهداف املرجوة من هذا االسبوع وهي رفع 

مستوى الوازع البيئي لدى الشرائح املستهدفة.

سفارة اليابان 
تعّطل الخميس

اعلنت سفارة اليابان لدى البالد في بيان صحافي تلقت »األنباء« نسخة منه انها ستغلق ابوابها امام اجلمهور 
يوم اخلميس 11 اجلاري وذلك مبناسبة يوم التأسيس الوطني في اليابان.

تحت شعار »أخالقنا حضارة.. أبناؤنا أمانة 2«

مهرجان »مراحب الرابع« ينطلق 
في منتزه مرح الند 24 مارس

صرح املش���رف العام ملشروع مراحب الرابع 
يوسف السويلم بان مراحب الرابع سيكون مفاجأة 
للجمهور واملهرجان الذي سيقام مبنتزه مرح الند 
ملدة خمسة ايام ابتداء من 24 مارس، هذا الوقت 
من العام نحتاج في���ه للتغيير وليس اجمل من 

املنتزهات واالماكن الطبيعية واجلو العليل.
واضاف، نظرا ملا تقدم من اسباب تشجعنا على 
اقامة احتفال كبير في اطار محافظ وافكار نفخر 
بتقدميها للش���ارع الكويتي الذي احاطته االفكار 
الهدامة من جميع اجلوانب وتعدد اجلنس���يات 
الوافدة والعادات املتضاربة املشوش���ة باالفكار 
الغربية التي اعترف���وا بخطئها ويحاولون االن 

نزعها من جذورها النها تهدم اكثر مما تبني.
وتابع: نحن في هذا املشروع نقدم املعلومات 
بشكل بسيط تربوي يعلمنا ما يجب فعله جتاه 
ابنائنا الذين كثيرا ما غفلنا عنهم ونسينا ان اعداد 
جيل واع افضل من بناء االبراج واملؤسسات، وبناء 
العقول ض���رورة حيوية وكل هذه العوامل التي 
نوفرها للطفل ولالسرة تعتبر تشكيلة فريدة من 
نوعها ف���ي االماكن العامة التي تالقي قبوال لدى 

افراد االسرة جميعا.
واستطرد الس���ويلم: ننطلق هذا العام حتت 
ش���عار »اخالقنا حضارة.. أبناؤنا امانة 2« مما 
له���ذا املعنى من دالئل وعبر يجب التركيز عليها 
فاالخالق هي احلضارة احلقيقية للشعوب يرتفع 
بها شأنها فحينما بعث الرسول الكرمي ژ اكد هذا 
املعنى »امنا بعثت ألمتم مكارم االخالق« ونحن 
أمة االسالم امة محمد ژ في حالة للتركيز على 
االخالق ومكارمها وما يجب علينا التحلي بها، ومن 
ناحية اخرى يجب علينا التنويه ملا يفسد االخالق 
لالبتعاد عنها وكيف نحافظ على اخالقنا وكيف 
نغرس مبدأ االخالق لتكون عنوانا لنا وحضارة 

نعزز بها القيم واملبادئ.

ترقبوا مراحب الرابع

وأكد ان املشروع الدعوي ينصب على محورين 
اساسيني ال ميكن االستغناء عنهما:

احملور األول: اميان العاملني في املشروع بالعمل 
ونحمد اهلل على وجود طاقم كبير من الش���باب 
والطالئع جتدونهم حولكم اعمدة واساسا تستندون 
اليهم باميان وعزمية منهم يعملون بكل جد واجتهاد 
وال يسألون اجرا، يحتسبون األجر يتفانون في 
العمل ليل نهار جنود يجتازون الصعاب، نشكر 
جهودهم وبذلهم وعطاءهم، ونسأل اهلل ان يكون 

هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي.
واحملور الثاني: يتمثل في املساهمني وهم بال 
ش���ك جانب مهم الجناح العمل وتقدميه بافضل 
صورة ويحتاج الى تضافر اجلهود ووجود دعم 
مادي وميزانية مثله مثل اي مش���روع جتاري، 
ولكن هذا املشروع دعوي وجتارة مع اهلل وهي 
اعظم جتارة نحت���اج اليها في وقت ال ينفع فيه 
املال والبن���ون، جتارة خالصة لوجه اهلل تعالى 
بعيدة عن الرياء واملظاهر الكاذبة وفي هذا احملور 
وجدنا دعما ماديا غير مس���بوق وقلوبا شغوفة 
متحمس���ة لهذا املشروع الن كل ما كان من القلب 

يصل الى القلب.
وبدوره قال مدير ادارة التسويق في شركة باز 
د.خالد الشمري: ان ابتكار »باز« لنظام حصص 

املشاع، يأتي من اميان راسخ بأن الشريعة االسالمية 
قادرة على تقدمي نظم استثمارية تواكب احلداثة 
وحتافظ على القيم ومتن���ح كل اطراف العملية 
االس���تثمارية حقوقهم وحتفظها، مشيرا الى ان 
نظام حصص املشاع، قدم حلوال متطورة وقيمة 
الساليب االنتفاع بالعقارات الفندقية مبا يحقق 

افضل النتائج للمستثمر واملنتفع.
واكد ضرورة القاء الضوء على مثل هذه املشاريع 
التي تهدف ال���ى اجلانب الدعوي، لذا نرجو اهلل 
ان تكون هذه دعوة صادقة خالصة هلل سبحانه 
وتعالى ولهذا السبب كتب اهلل سبحانه وتعالى 
النجاح لهذا املشروع ثالث سنوات متتالية بفضل 
اهلل ث���م بفضل القائمني على هذا العمل الدعوي، 
اب���رز من خاللها هؤالء الدع���اة ما يقدرون عليه 
للوصول الى اقصى درجة من النجاح حتى امتوا 

العمل بنجاح.
ومن جانبه قال املدي���ر التنفيذي للمهرجان 
الداعية مدعث العجمي ان مهرجان مراحب الرابع 
س���يكون باذن اهلل تكملة لهذه املسيرة العظيمة 
والسلس���لة املتصلة لهذا العمل الدعوي والذي 

سيقام في منتزه مرح الند بالصباحية.
وتابع: اجلدير بالذكر انه سيكون هناك مشاركة 
ملجموعة من أملع الدعاة لتوجيه االسرة ومناقشة 
االفكار التي تدور باذهان افرادها فمنها ما يسيء 
له���ا فيجب علينا ان نوضحه���ا ونعاجلها خالل 
مجموعة متميزة من الدعاة منهم الداعية االسالمي 
د.سعد البريك والداعية وجدي العربي ود.احمد 
الطاحون ود.عادل الكلباني والشاعر عبدالرحمن 
العش���ماوي، اضافة الى جنوم قناة املجد س���عد 
الطلحة ومحمد الطلحة وعبداملجيد اليمني وهاني 
املقبل، وقناة »اخلليجية« اشرف البلقيني واحمد 
عز الدين وباس���م اجليزاوي واصغر داعية في 
العالم الطفل مسلم سعيد، كما سيكون هناك لقاء 
مع عادل الكلباني إمام التراويح باملسجد احلرام 

وعبدالرحمن العشماوي.
وتابع العجمي انه من ناحية اخرى تش���ارك 
مجموعة من الدعاة املتميزين في العالم العربي 
عبر القاء محاضرات متنوع���ة تهم جميع افراد 
االسرة وتلمس حياتهم وتكون مبنزلة مرشد لهم 
لنمضي في الطريق الصحيح ولالرتقاء بالسلوك 
بني افراد االسرة والتكامل بينهم كما تهدف للتوعية 
من االخطار التي حتيط بالعالم العربي والتحديات 
املستقبلية والتكنولوجيا املتطورة التي حتيط 
بنا والب���د لنا من مواكبة العص���ر الذي نعيش 
فيه كما ننوه الى وجود انش���طة جديدة متميزة 
ومبتكرة وحتمل في داخلها التميز لهذا املشروع 
واالنفراد، وه���ذا املهرجان يحظى بدعم قوي من 
املس���اهمني والرعاة وايضا بدعم اعالمي واسع 
النطاق وايضا دعم املشاركني في القنوات والذين 
نفخر باستضافتهم ومشاركتهم لنا وتشجعيهم 
القامة مث���ل هذه النوعية م���ن املهرجانات ومن 

الناحية التنظيمية.
وذك���ر العجمي انه مت التنس���يق مع اجلهات 
املعنية مبنتزه مرح الند ومع القنوات الفضائية 
التي ستغطي انشطة املهرجان الذي سيمتد الى 
خمسة ايام متواصلة الى جانب الدعوة ومواعيد 
القاء احملاضرات وكذلك التنسيق مع جنوم قناة 

املجد وجنوم قناة اخلليجية.

د.خالد الشمري مدعث العجمي يوسف السويلم


