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لجميع األعمار وعلى مدار العام

مبرة طريق اإليمان بدأت حلقات تحفيظ 
القرآن في مسجد الخنة بالسالمية

»الثقافة اإلسالمية« تدشن 
برنامج حلية الدعاة 2 اليوم

المسباح: على الدول العربية واإلسالمية
حماية القوافل والسفن المتوجهة إلى غزة

ليلى الشافعي
»نبارك جهود علماء املسلمني 
الى احملاصرين في  املتوجهة 
غزة، فالعلماء دائما هم طوق 
النجاة الذي تتعلق به الشعوب 
االس���امية عندما تضيق بهم 
الس���بل«، بهذه الكلمات علق 
الداعية االسامي ناظم املسباح 
على ع���زم علماء املس���لمني 
التوجه على منت سفينة محملة 
باألدوية واملس���اعدات لكسر 
احلصار عن غزة وأهلها، مؤكدا 
ضرورة قي���ام الدول العربية 

واإلس���امية بحماي���ة جميع 
السفن والقوافل املتوجهة الى 
لف���ك احلصار عنها،  غ�����زة 
مبين���ا ان اعت��������داء الكيان 
الصهيوني على قافلة ال����حرية 
غطرسة متوقعة ووحش����ية 
لسنا مفاجئني بها، مشيرا الى 
ان رعاية صاحب السمو األمير 
ال����مزمع  لقافلة املس���اعدات 
ال�����ى  جتهيزها وتوج�����هها 
غزة � عن طري���ق معبر رفح 
� تؤك���د معدن أه���ل الكويت 

األصيل.

وأشاد املس���باح بشجاعة 
ابناء الكوي���ت الذين واجهوا 
املخاط���ر في محاولة لكس���ر 
احلصار املفروض على اخواننا 
ف���ي قطاع غ���زة، واصفا هذا 
العمل بالبطولي والشجاع وانه 
أثبت ان القضية الفلسطينية 
تعيش في وجدان الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا، مجددا رفضه 
للسام مع املغتصبني الصهاينة 
حيث انه ال يجوز شرعا اقامة 
سام دائم مع اي محتل بل على 
األمة استعادة عافيتها وقوتها 

الستعادة أراضيها ومقدساتها، 
مح���ذرا من االجن���راف خلف 
سياسة الصهاينة الرامية الى 
اش���غالنا عن القضية الكبرى 
وهي حترير فلسطني واألقصى، 
مشددا على اننا في الوقت الذي 
نطالب فيه برفع احلصار عن 
غ���زة فإننا نطال���ب بتحرير 
كامل فلسطني احملتلة، مشيرا 
الى ان فتح احلكومة املصرية 
ملعبر رفح حتى اش���عار آخر 
يعد خطوة مباركة في االجتاه 

الصحيح.

مبرة األسرة  تؤيد قرارات اللباس المحتشم 
وتدعو األسر والشباب إلى دعمها

أعلنت املبرة الكويتية حلماية االسرة عن دعمها وتأييدها 
لق���رارات عمادة كلية التربية االساس���ية وجلنة العمداء في 
جامع���ة الكويت املتعلقة باللباس احملتش���م ملا فيه من دعم 
ملس���يرة الطلبة والطالبات العلمية والعملية واملساهمة في 

زيادة وجودة حتصيلهم العلمي.
وقال رئيس مجل���س ادارة املبرة عادل الذكير ان اللباس 
احملتشم للطلبة والطالبات يسهم بإيجابية في تشجيع ومساعدة 
ابنائنا الطلبة والطالبات على التركيز في حتصيلهم الدراسي 
ومس���يرة بناء مس���تقبلهم، حيث أثبتت الدراسات ان اتباع 
الشباب للموضة في ألبستهم يشغل حيزا مهما من تفكيرهم 
واهتماماتهم خال حياتهم الدراس���ية، وان إلغاء التفكير في 
هذا الشأن أو التقليل منه يسهم في زيادة تركيزهم الدراسي 

وحتصيلهم العلمي.
وأض���اف ان املجتمع الكويتي يعول كثيرا على الش���باب 
وبنائهم العلمي والعملي الستكمال مسيرة بناء وطننا التي 
بدأها اآلباء، ويجب ان يواصلها الشباب لتستمر راية الكويت 

عالية وحتتل مكانة مرموقة بني الشعوب واألمم.
وبني الذكير ان على الشباب واالسر ومؤسسات املجتمع 
املدن���ي وأجهزة االعام املس���اهمة في إجناح ق���رار اللباس 
احملتشم باعتباره مسؤولية مجتمعية ووطنية جتاه املجتمع 

الكويتي.

18 فائزًا في المسابقة الثقافية اإللكترونية
لموقع قطاع مساجد مبارك الكبير

ليلى الشافعي
صرح محمد القاف مدير عام مبرة طريق اإلميان 
بأن املبرة تضع في أولى اهتماماتها خدمة القرآن الكرمي 
والقائمني عليه، فقبل أيام قليلة كرم الش����يخ نبيل 
العوضي في مس����جد الشايع بالزهراء طاب حلقات 
التحفيظ التابع ملشروع رياض اجلنة وذلك بتقدمي 
اجلوائز وش����هادات التقدير حلفظة القرآن وها نحن 
قد بدأنا حلقات التحفيظ في مسجد اخلنة بالساملية، 
وذلك حتت إشراف قراء املسجد الكبير ماجد العنزي 

وقتيبة الزويد.
وأضاف القاف ان حلق����ات التحفيظ التي بدأت 
فعليا في مسجد اخلنة بالساملية ستكون على مدار 
العام وجلميع االعمار حتى نستطيع ان نقدم خدمة 
جماهيرية شاملة ومتنوعة وذلك من خال تخصيص 
يومني في االسبوع للتحفيظ هما السبت واالربعاء 
بحيث تكون الفترة من صاة العصر الى صاة املغرب 

موعدا لتحفيظ صغار الس����ن والفترة ما بني املغرب 
والعش����اء موعدا لتحفيظ الكبار من جميع األعمار، 
اما ما يتعلق مبراجع����ة التحفيظ مع احلافظني فقد 
تكرم إمام املس����جد بأن يك����ون يوما عقب الصلوات 
املفروضة وذلك تيسيرا للحفظة في مراجعة احلفظ 
مع اإلمام حس����بما يتفق وظروفهم الش����خصية من 

عمل أو دراسة.
جاء ذلك على هامش افتتاح احللقات الذي نظمته 
املبرة في مسجد اخلنة وحضره كل من الشيخ القارئ 
ماجد العنزي قارئ املسجد الكبير والشيخ محمود 
الكندري حي����ث ألقى كل منهما كلمة حتدثا فيها عن 
فضل القرآن الكرمي ومكانة احلفظة عند اهلل سبحانه 
وتعال����ى، مؤكدين ان القرآن يرتق����ي بصاحبه يوم 
القيامة بقدر ما حفظ ومشددين على ان مجلس العلم 
واحلفظ وتدارس القرآن من مجالس الذكر التي ورد 

فيها الكثير من الفضل.

ليلى الشافعي
اكد مدي���ر ادارة الثقافة االس���امية بوزارة 
االوقاف والشؤون االسامية بدر السنني اهمية 
االبتكار والتجديد التي توليه االدارة بصفة دائمة 
ومستمرة النشطتها الثقافية من خال التطوير 
واالبداع والس���عي بجدية لتحقي���ق غايتها في 
صناعة املناخ الثقافي االسامي، القادر على ملء 
اجلوانب االميانية والقيمة والتربوية من حياة 
االنس���ان املسلم واملس���تجيبة لواقعه املعاصر 
واملتماشية مع الثوابت واالصول املستمدة من 

صحيح الدين.
جاء ذلك خال البيان الصحافي الدارة الثقافة 
االسامية مبناسبة تدشني دورتها الشرعية »حلية 
الدعاة« في نسختها الثانية والتي سيحاضر فيها 

د.جاسم الياسني، والتي ستنطلق اليوم وتستمر 
يومني، وبني الس���نني ان انشطة الدورة ستقام 
في قاعة الريادة في الهيئة االس���امية العاملية 
مبنطقة الشهداء، وذلك متام الساعة 6:30 مساء، 

واحلضور للرجال فقط.
واوضح السنني ان هذه الدورة تأتي استجابة 
للنجاح والصدى الكبير الذي احدثته في نسختها 
االولى، مضيفا انها تأتي كذلك كاس���تجابة من 
االدارة ألهمية تكريس العم���ل الدعوي خلدمة 
قضايا القيم والفضائل داخ���ل املجتمع، ودور 
الدعوة والدعاة في تبصير املسلمني بأمور دينهم 
ودنياهم، وشرح مقاصد الشريعة، والتدليل على 
س���ماحة االسام كمنهج حياة يصلح لكل زمان 

ومكان واعتبار دعوته دعوة عاملية.

صرح مدير ادارة مساجد محافظة مبارك الكبير 
ابراهيم اخلزي بأن املراقبة الثقافية باالدارة قامت 
بسحب اسماء الفائزين مبسابقتها االلكترونية 
http:// والتي طرحتها في موقع قطاع املساجد

masajed.gov.kw وكانت حتتوي على العديد من 
األسئلة النافعة.

وأش���ار الى ان العدد جت���اوز اكثر من ألف 
مشارك وكانت من ش���روط املسابقة اال يكون 
عمر املشارك أقل من 15 سنة، واملسابقة متاحة 
جلميع اجلنسيات، وان األئمة واخلطباء وموظفي 
االدارة ال يسمح لهم باملشاركة، وانه سيتم اعتماد 
األسماء والرقم املدني املسجل من قبل املشارك 
لتس���لم اجلائزة، كما ذكر اخل���زي أن اجلوائز 
هي ألول 18 فائزا بواقع 50 دينارا لكل شخص، 

واملشاركة خاصة ملن هم داخل الكويت فقط.
وذكر أن أسماء الفائزين باملسابقة هم:

عاء أبو بكر أبو هنتش خليل

مكية سيد هاشم سيد علي سيد هاشم
آمنة هال حميد يوسف

أحمد تيسير أحمد الشيخ ذيب
ممدوح رشدي حافظ

حسن ناجي عبد الفضيل الشويعر
خالد اسماعيل عبد الرشيد شمس الدين

احمد محمود أبو زيد محمد
عبداهلل اسماعيل عبداهلل الفيلكاوي

علي محمد علي صالح
أمين محمد رياض محمد

تهاني محمد عبده قايد
عبداهلل عبدالوهاب علي أبو حمدة

سليمان عبد الصادق حسني
سليمان باسم ابراهيم موسى

حمد ابراهيم احلسني
أنفال محمد طنا العنزي

سارة هال حميد يوسف

ناظم املسباح

خالل حفل نظمته جمعية اإلصالح لتكريم المشاركين في أسطول الحرية

الرومي: سفراء »مرمرة وبدر« أثبتوا بطولتهم بعدم االعتراف بالكيان المسخ
الفالح: لدى أبنائنا مواهب وطاقات علمية تحتاج إلى التوجيه الصحيح

اختيار 28 طالبًا متميزًا لالنضمام
 إلى ركب برنامج علماء المستقبل

القرآن الكرمي والدراسات االسامية واحلج بوزارة 
األوقاف والشؤون االسامية � املشرف العام على 
البرامج العلمية باملركز العاملي للوسطيةمطلق 
القراوي على ان الوزارة واملركز يقفان وراء هذا 
املش����روع ويدعمانه بكل ما ميكن ان يوفر له 
القوة والنجاح، مش����يرا الى انه وبعد ان وقع 
االختي����ار على مجموعة جدي����دة ممن تتوافر 
لديهم االس����تعداد واجلدية والصحة النفسية 
والقدرة على التحصيل العلمي املتميز والطموح 
باالضافة الى دعم الوالدين »سنبدأ جولة علمية 
جديدة تبدأ بامللتقى الصيفي وملدة 10 أيام كاملة 
ومن بعده الرحلة العلمية اخلارجية الى الديار 

املقدسة مبكة املكرمة«.
من جهته، أشار مدير برنامج علماء املستقبل 
جعف����ر احلداد الى ان االختب����ارات واملقابات 
الشخصية أجريت للطاب من خال نخبة من 
املتخصصني في املجال الشرعي والنفسي لقياس 
مدى استعداد املتقدمني وجديتهم، وأعرب احلداد 
عن سعادته مبا آلت اليه االختبارات من اختيار 

هذه املجموعة اجلديدة من املتميزين.

بع����د اختب����ارات 
حتريري����ة ش����هدتها 
باحة مس����جد الدولة 
الكبير حت����ت رعاية 
وكيل وزارة األوقاف 
االسامية  والشؤون 
ونائب رئيس اللجنة 
العليا لتعزيز الوسطية 
د.ع����ادل الفاح وبعد 
مقاب����ات ش����خصية 
املتقدم����ني  للط����اب 
لانضمام الى برنامج 
علماء املستقبل شهدها 
البرنامج، وقع  مق����ر 

االختيار على 28 طالبا من الكويتيني واملقيمني 
ممن لديهم االستعداد لبدء رحلتهم في طلب العلم 

الشرعي ضمن برنامج علماء املستقبل.
وبهذه املناس����بة أوضح د.عادل الفاح انه 
وألهمية العمل أجريت االختبارات على مسارين، 
األول: حتريري لقياس املستوى العلمي للطالب 

والذي يؤهله لالتحاق بالبرنامج.
الش����خصية  القدرات  والثان����ي: لقي����اس 
واملواصفات األخاقية والثقافية والنفس����ية 

من خال املقابلة الشخصية للمتقدمني.
وأثنى د.الفاح على استجابة اولياء األمور 
للدعوة التي أطلقها البرنامج عبر وسائل اإلعام 
من أجل إحلاق أبنائهم بركب العلم الش����رعي 
والعلماء. وقال: لم أزل مؤمنا بأن لدى ابنائنا 
املزيد م����ن املواهب والطاقات التي حتتاج الى 
التوجيه الصحيح والذي بدأنا به في برنامج 
علماء املس����تقبل والذي نقدم له الدعم ليحقق 
الهدف املرجو منه وهو مش����روع العالم الذي 
يقود األمة ويدعو الى اهلل باحلكمة واملوعظة 
احلسنة. ومن جهته، أكد الوكيل املساعد لشؤون 

جانب من االختبارات تكرمي د.وليد الطبطبائي

مطلق القراوي د.عادل الفالح

عادوا الينا(. ووجه الرومي الشكر 
لرئي����س مجلس األمة ولس����مو 
رئيس مجلس الوزراء الهتمامهما 
ورعايتهما الشخصية وحضورهما 
الش����خصي الى املطار الستقبال 

أبنائهما االبطال.
كما ش����كر مجلس االمة الذي 
أقر االنسحاب من مبادرة السام 
العربية، آما من احلكومة الكويتية 
اقرار انسحابها النهائي ودعا اهلل 
ان يوح����د صف االم����ة العربية 
واملس����لمني والعال����م للرد على 
عدوان الصهاينة، وفك حصار غزة 
واعادة فلسطني واملسجد االقصى 
الى احضان املسلمني واالنسانية 

العادلة.
من جانبه، قال الداعية احمد 
القطان ان رباط يوم وليلة خير 
من قيام شهر وصيامه، مؤكدا ان 
املشاركني في اسطول احلرية امنا 
جاهدوا بأنفسهم بذهابهم الى غزة 

محاولني فك حصارها.
ولفت الى احلصار الذي تعرض 
له النبي وأصحابه، حيث ساهم 
معهم في فك ذلك احلصار بعض 
بن����و هاش����م ممن هم م����ن غير 
املسلمني، مشيرا الى ان هناك من 
شارك في اسطول احلرية من غير 
املسلمني من اليهود والنصارى، 
حيث عرت احدى املشاركات وهي 
العدو  أقبح ممارس����ات  يهودية 

الصهيوني.
وأشار الى الدور الكبير واملثل 
الذي ميثل����ه املس����جد االقصى 
للمس����لمني كافة، حي����ث أم فيه 
الرسول جميع االنبياء، واالنسان ال 
يؤم اال في بيته، وبالتالي فاليهود 

ال مكان لهم في فلسطني.
وب����ني القطان ان املش����اركني 
في اسطول احلرية ضربوا مثا 
يحتذى في بذل النفس من اجل 
نصرة االخ����وان، مؤكدا انهم لم 
يبخلوا على ابناء جلدتهم ودينهم 
مبؤازرتهم، داعيا امللوك والقادة 
والساسة في العالم االسامي ان 
تكون لهم نخوة منلة في نصرة 
الفلس����طينية، كالنملة  القضية 
التي س����اهمت ف����ي فك احلصار 

عن النبي ژ.

لبذل أقصى اجلهود للحفاظ على 
الكويتي، وتوفير  الوفد  س����امة 
طائرة أميري����ة إلعادتهم للكويت 
فور حتريرهم. وتفاعل احلكومة 
مبستوى احلدث بدءا من االجتماعات 
الطارئة ملجلس الوزراء، وبذل كل 
الوفد  الدولية لسامة  التحركات 
الكويتي والتفاعل الكبير من اعضاء 
مجلس االمة الذين واكبوا احلدث 
بجدارة، والتفاعل اجلميل من االعام 
الكويتي، والتفاعل الرائع لشباب 
الكويت من احتاد طلبة التطبيقي 
واجلامعة، وااللتحام اجلماهيري 
الكبير مع اهالي املختطفني )الذين 

نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما 
في موطن ينتقص فيه من عرضه، 
وينتهك فيه حرمته اال نصرة اهلل 

في موطن يحب فيه نصرته«.
مواقف عظيمة

واس����تطرد: واذا نستذكر هذه 
العظيم����ة والتضحيات  املواقف 
اجلليلة رفعة للحق، فإننا نثمن 
الكوي����ت وتركيا وجميع  موقف 
اجلنسيات املشاركة فقد كان اكثر 
من رائع، ويأتي على رأسه االهتمام 
الكبير لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأوامره املباش����رة 

بأبنائنا وبناتنا االبطال وندعوهم 
الى عدم االلتفات الى ما نراه من 
بع����ض الكتاب لتش����ويه صورة 
االبطال، وال تلتفتوا لكل من يحاول 
ان يهبط من هممكم فنور الشمس ال 
يحجبه الظام، وال يسعني في هذا 
املقام اال ان اذكر املشككني واملثبطني 
بحديث املصطفى ژ الذي أخرجه 
البيهقي والطبراني باسناد حسن 
عن جابر وأبي أيوب االنصاري قاال: 
قال رسول اهلل ژ: »ما من امرئ 
يخذل مسلما في موطن ينتقص 
فيه من عرضه، وينتهك فيه حرمته 
اال خذله اهلل في موطن يحب فيه 

أسامة أبوالسعود
أكد رئي����س جمعية االصاح 
االجتماع����ي حم����ود الرومي ان 
املشاركني من سفراء اخلير على 
سفينة »مرمرة« التركية و»بدر« 
أثبتوا بطولتهم بعدم  الكويتية 
االعتراف بالكيان الصهيوني املسخ 
ومواجهتهم الساح اإلسرائيلي 

بساح »االميان«.
وقال الرومي في حفل تكرمي 
نظمته جمعية االصاح االجتماعي 
مس����اء امس االول للمش����اركني 
على منت »أس����طول احلرية« من 
الكويتي����ني وذلك مبقر اجلمعية 
بالروضة: ان اللسان ليعجز عن 
التعبير عن مكنون أنفسنا تقديرا 
وشكرا لكم على اجلهود املباركة 
التي بذلتموه����ا لنصرة قضية 
املسلمني االولى، فلسطني وحترير 
غزة واملسجد االقصى. وندعو اهلل 
القدي����ر ان يجزيكم خير اجلزاء 
عنها في الدنيا واآلخرة »ان اهلل 

ال يضيع أجر احملسنني«.
وتابع الرومي: انه من دواعي 
الفخر ان نق����ف لنكرم اخوة لنا 
قدموا أروع االمثلة في التضحية 
من اجل رفع احلصار اجلائر عن 
اخواننا الفلس����طينيني في غزة، 
ولعل مشاركة ابناء وبنات الكويت 
ضم����ن قافلة احلري����ة ما هي اال 
توضيح وتأكيد ل����دور الكويت 
الريادي من القضية الفلسطينية 
وقضايا االمة االس����امية عامة، 
كما كشفت الوجه القبيح للعدو 
الصهيوني الذي جتاوز كل املعايير 
االنسانية في اعتداء على االسطول 
وقتل االبرياء العزل من الناشطني 
في مجزرة دامية، ما حرك الضمير 
العاملي نحو التفكير في حلحلة 
الوض����ع القائم ف����ي قطاع غزة 

الصامد.
وأردف: ان صمودك����م أيه����ا 
االبطال من رجال ونساء وأنتم 
تواجهون اعتداء العدو الصهيوني 
بثبات امياني كبير قد رسم الدور 
الذي كان  الكويتي واالس����امي 
واليزال مناصرا لقضايا االسام 

واملسلمني العادلة.
وق����ال الرومي: انن����ا نفتخر 

حمود الرومي مشيدا ببطوالت الكويتيني الداعية أحمد القطان متحدثا

)أنور الكندري(حمود الرومي والداعية أحمد القطان في لقطة جماعية مع املشاركني في رحلة أسطول احلرية


