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لقطة تذكارية للشيخ حمزة يوسف مع مسؤولي اجلمعية الكويتية للعلوم اإلسالمية

»العلوم اإلسالمية« تستضيف الشيخ حمزة يوسف
نظمت »الجمعية الكويتية للعلوم 
اإلسالمية« وبرعاية مشكورة من وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية استضافة 
حافلة للشيخ األميركي المعروف حمزة 
يوسف، وذلك بهدف إلقاء محاضرات 
علمية في البالد لزيارة استغرقت يومين، 
وقد زار الش���يخ حمزة مقر الجمعية 
إللقاء محاضرة تحدث فيها عن أهمية 
وجود دراسة متوازنة لإلسالم. والشيخ 
حمزة يوسف هو رئيس مجلس أمناء 
»كلية الزيتونة« والتي تعتبر من أكبر 
المعترف  الخاصة  الكليات اإلسالمية 
بها في أميركا، وقد تضمنت المحاضرة 
عرضا تقديميا يوضح دور هذه الكلية 
المهمة والذي يهدف الى تدريب الجيل 
القادم من الدارسين والمفكرين والقادة، 
وأهميتها باعتبارها المشروع التعليمي 
األول من نوعه في أميركا والمعتمد من 
قبل المؤسسات األكاديمية األميركية، 
ممثلة بذل���ك قفزة نوعي���ة للجالية 

اإلسالمية الذين يقطنون شتي أنحاء 
أميركا والمنحدرين من أصول مختلفة 
وثقافات متعددة، وكما جاء على لسان 
مؤسسي الكلية ان فكرة »الزيتونة« هي 
استجابة وتطوع لمواجهة التحديات 
المحدقة بالجالية اإلسالمية، وتأصيل 
المس���لمين  وجودها، وتثقيف عامة 
بمبادئ اإلسالم السمحة في كل مجاالت 
الحياة المختلفة، باالضافة الى تعليم 
اللغة العربية وعلومها، لتنشئة جيل 
قادر على التعامل بسالس���ة وواقعية 
مع خصوصي���ات المجتمع وتدريس 
المناهج التعليمية على عقيدة راسخة 
تتمثل باإلس���الم الوسطي البعيد عن 
الغلو والتشدد والتشابك واالشكاالت 

السياسية.
الحاضرون عن اعجابهم  وقد عبر 
بالنموذج التعليمي المناسب للكلية، 
وقد ذكر أح���د أعضاء اللجنة العلمية 
بالجمعية الكويتية للعلوم اإلسالمية 

ان اللجنة ستقوم باستضافة الشيخ 
 حم���زة م���رة أخ���رى مس���تقبال إن 
س���نحت الفرصة لذلك لالستفادة من 
محاضرات وندوات أخرى للش���يخ، 
وقد القت ه���ذه الفكرة صدى إيجابيا 
لدى الحضور، وأخيرا تؤكد الجمعية 
لجمهورها الكريم حرصها على تفعيل 
أهدافها من حيث نشر الثقافة اإلسالمية 
والوعي بأهمية العلم وطلبه بين أفراد 
المجتم���ع وتنظيم أنش���طة تربوية 
وعلمي���ة وثقافي���ة وترفيهية لطلبة 
العلمية  البرام���ج  العلم، وتأس���يس 
الشاملة والمتدرجة والمتوازنة لهم، 
واالهتمام بالحلقات الشرعية التأصيلية 
وإثرائها من خ���الل الدورات العلمية، 
الكويت والعلماء  وإحياء سير علماء 
المسلمين وتعريف الناس بمكانتهم، 
والتعاون باالستفادة وتبادل الخبرات 
مع المؤسس���ات العلمية اإلس���المية 

المتخصصة.
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