
المحلية السبت
13  مارس 2010

2
الكويت  هنأت موريشيوس بعيدها

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئي���س انيرود جو غن���اوث رئيس جمهورية 
موريش���يوس الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناس���بة العيد الوطني لبالده متمنيا ل���ه موفور الصحة 
ودوام العافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

خالل حفل اختتام أنشطة الملتقى األوروبي - الكويتي للمسلمين الجدد الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس األمة واستمر أسبوعين

الخرافي: نعمل من أجل الخير وال نتدخل في سياسة أّي من البلدان
لوال األعمال الخيرية التي تقدم من صاحب الس�مو األمير والحكومة لما حرر اهلل بلدنا في أش�د الظروف الصعبة

احد املهتدين يرتدي الزي الكويتي

هدية الحد املشاركني في امللتقى االوروبي - الكويتي للمسلمني اجلدد

لقطة جماعية للمشاركني في أنشطة امللتقى األوروبي ـ الكويتي يتوسطهم الرئيس جاسم اخلرافي

الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا العم يوسف احلجي واحمد سعد اجلاسر جانب من املهتدين اجلدد املشاركني في امللتقى

من أجواء التكريم

الن����وري ان اللجنة حرصت على 
استقطاب العديد من احملاضرين 
العاملي����ني وممن لهم ب����اع كبير 
ف����ي تدري����ب وتأهيل املس����لمني 
اجلدد س����واء من داخل او خارج 
الكويت فكان للداعية االس����المي 
د.طارق السويدان نصيب من هذه 
احملاضرات وشد بأسلوبه الهادف 
قل����وب املهتدين وعقولهم وكذلك 
رئيس مؤسسة جسور للتعريف 
باالس����الم د.فاضل سليمان ومن 
مملكة البحرين الداعية بالل سلطان 
باالضافة الى كل من محمد دانيا 
ود.موسى اجلويسر وفيصل الزامل 
وأحمد املطوع ود.إبراهيم العدساني 
ونخبة كبيرة من العلماء املعروفني 
والذين أثروا بعلمهم وأفكارهم في 
أنش����طة امللتقى واملعروف عنهم 
حبهم والتزامهم بنشر الوسطية 

في االسالم.
وشكر النوري فريق التعريف 
باالسالم واملتطوعني على حرصهم 
الدؤوب على جن����اح هذا امللتقى 
وابراز الصورة املشرفة للكويت 
كمجتمع عربي مس����لم، كما ثمن 
جهود احملاضرين ورؤساء الندوات 
وورش العم����ل على مش����اركتهم 
البحثية والنقاشية والذين أثروا 
بعلمهم وأبحاثه����م دائرة احلوار 

العلمي لدى املسلمني اجلدد.
إستراتيجية اللجنة

من جانبها قالت املنسق العام 
للملتقى أمل عبدالواحد ان هذا العمل 
املبارك يعد من ابرز االنشطة التي 
تقوم بها جلنة التعريف باالسالم 
ويأتي ذلك تطبيقا الستراتيجية 
اللجنة التي وضعتها وهي املضي 
قدما لتحقيق االجنازات الدعوية 

في نشر االسالم.

ليلى الشافعي
اكد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي انه لوال االعمال اخليرية 
التي تقدم م����ن اهل الكويت ومن 
صاحب الس����مو االمير وحكومة 
الكويت ملا حرر اهلل تعالى بلدنا 
في اش����د الظروف الصعبة، وقال 
في تصريح للصحافيني في امللتقى 
االوروبي - الكويتي للمس����لمني 
اجلدد، الذي اقامته جلنة التعريف 
باالسالم حتت رعايته ملدة اسبوعني 
الكثر م����ن 40 اوروبيا واوروبية 
اقيم في فندق كويت ريجنس����ي 
باالس وحضره كل من رئيس الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية يوسف 
احلج����ي ووكي����ل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية د.عادل الفالح 
النجاة اخليرية  ورئيس جمعية 
احم����د س����عد اجلاس����ر ورئيس 
مجلس جلنة التعريف باالس����الم 
الزامل والعديد من رجال  فيصل 
الكويتي، نفخر  العمل اخلي����ري 
ونعتز في الكويت بكل ما يتعلق 
باالعمال اخليرية واكرر واؤكد ان 
هذه االعمال اخليرية هي من اجل 
اخلير ومن اجل اشعار كل محتاج 

بأننا معه.
واكد اخلرافي ان اجلميع يعلم 
اننا ال نتدخل في امور سياس����ية 
عبر تق����دمي اخلير في بالد العالم 
وقناعتنا ب����أن هذه االعمال يجب 
ان تكون من اج����ل اخلير ولذلك 
نحن في الكويت نفخر ونعتر مبا 
نقوم به من دور ملساعدة اشقائنا 

احملتاجني في كل مكان.
وقال في كلمة القاها للحضور 
باللغة االجنليزية: اتقدم بالشكر 
اجلزيل لالخ����وة االفاضل بلجنة 
التعريف باالسالم واهنئهم على 
جن����اح هذا امللتقى الذي اس����تمر 

ما لدى هؤالء املسلمني اجلدد من 
عاطفة جياش����ة نحو حب العلم 
اثار  الش����رعي والتعلم وكذل����ك 
اعجابنا اصرارهم على ان يكونوا 
مسلمني في كل ش����يء رغم انهم 
يعيشون في مجتمعات غريبة عن 
االسالم. وزاد النوري قائال: نحن 
خالل هذه الفترة قدمنا للمسلمني 
اجلدد مادة علمية دسمة وبفضل 
اهلل جل وعال استفاد منها الكثيرون 
ونالت استحسانهم، وتخلل الندوات 
واحملاضرات ورش عمل تدريبية 
وعملية حتى نضمن تفاعلهم مع 
املواد التي درسوها ويعملون على 

تطبيقها عمليا.
محاضرون عالميون

وفيما يتعلق باحملاضرين قال 

ملدة اسبوعني ورغم هذا فهذه مدة 
قصيرة قضاه����ا االوروبيون في 
الكويت وسيحملون معهم الذكريات 

التي لن تنسى.
وقدم اخلرافي الشكر للجميع 
ووصفه����م بأنهم يس����تحقون ما 
قيل عنهم من انهم ملوك وملكات 
البركة الكبيرة التي نرجوها منهم، 
امللقاة على  في حتمل املسؤولية 
عاتقهم، وهذا سيكون في ميزان 
حس����ناتهم يوم احلساب، وشكر 
كل من نظم وس����اند في دعم هذه 
الدورات واملشاركني عموما ومتنى 
ان يحملوا في قلوبهم مكانا اعنزازا 

بالكويت ومبن ساندهم.
وشكر اخلرافي العاملني بلجنة 
التعريف باالس����الم وهنأهم على 
جناح هذا امللتقى الذي استمر ملدة 

امللتق����ى هو االول م����ن نوعه في 
الكويت مؤكدا ان اللجنة س����عت 
من ورائه ال����ى حتقيق جملة من 
االه����داف ابرزها تقوي����ة الوازع 
الديني للمس����لمني اجلدد وتنمية 
ثقافتهم االسالمية وتدريبهم كذلك 
على استخدام اآلليات واالساليب 
الدعوية احلديثة في الدعوة وذلك 
بهدف تأهيلهم ليغدوا دعاة يحملون 
رس����الة اإلس����الم ويعملون على 
نشرها في اقطارهم بني أوساط غير 
املسلمني. وأضاف: هدفنا االساسي 
من هذا امللتقى شحذ همم املهتدين 
اجلدد ليكونوا عناصر فعالة وأفرادا 
مميزين يعملون على تقدم أنفسهم 
ومجتمعاتهم وف����ق منهج قوامه 

احلكمة واملوعظة احلسنة.
وتابع النوري: لم نكن نتخيل 

بدوره قال املتحدث الرس����مي 
للملتق����ى وعضو جلنة التعريف 
باالس����الم جمال الن����وري ان هذا 

ولدعوة دينن����ا احلنيف في هذه 
الدول الغربية ش����كرا مرة اخرى 

وامتنى لهم التوفيق.

اسبوعني وكان مليئا بورش العمل 
واحملاضرات واالنشطة املتنوعة.

واش����ار الى انها كانت احدى 
الفرص التي سنحت لهم من قبل 
اللجنة للتعرف على االسالم عن 
قرب واالستفادة من احملاضرات في 
التوعية والدعوة لالسالم  كيفية 
وانها كانت ناجحة بكل املقاييس 
جزى اهلل كل خير لكل من كان له 

الدور في جناح هذا امللتقى.
وش����كر اخلراف����ي االعالميني 
على تغطية امللتقى بهذه الصورة 
االيجابية اجليدة وقال: جعل اهلل 
كل هذا اجلهد في ميزان حسنات من 
قام به ونأمل ان شاء اهلل ان يحفظ 
اهلل بلدن����ا من خالل هذه االعمال 
اخليرة التي تقوم بها مؤسسات 
الدولة واحملبون للخير ولالسالم 

 )محمد ماهر(تكرمي احدى املهتديات اجلديدات

< فوجئ اجلمي���ع حني تكرمي البلجيك���ي البالغ من 
العمر 20 عاما ويدرس الهندس���ة بارتدائه الزي الكويتي 

فصفق له اجلميع.
< بسؤال يوسف استيفن املهتدي البريطاني عن إسالمه 
قال: أش���هرت إس���المي منذ 20 عاما عندما كنت طالبا في 

اجلامعة وانا االن متزوج مصرية وأعيش في بريطانيا.


