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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(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

»بيادر السالم« احتفلت بختام نادي النجوم الناشئة

ليلى الشافعي
اكدت عمي���دة كلي���ة اآلداب 
الكوي���ت د.ميمون���ة  بجامع���ة 
الصباح ان تعليم القرآن الكرمي 
لبناتنا يجعلهن محاضن لالجيال 
القادمة ويساهم في صقل وزيادة 
الوعي الديني وتنمية عقل الفتاة 

املسلمة.
واضافت خالل رعايتها حفل 
الناش���ئة  النجوم  ن���ادي  ختام 
النسائية  بجمعية بيادر السالم 
خلامتات كتاب اهلل، والذي اقيم 
في مقر الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية وحضره د.خالد املذكور 
ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
الس���ابق عبدالرحمن  والعم���ل 
املزروعي وجمع من رجال الشرع 
واولياء امور املكرمات: انه لشرف 
كبير لي ان اقف بينكم اشارككم 
الفرحة واساهم بكل احملبة واالمل 
في تكرمي هذه الباقة العطرة من 
بناتنا العزيزات من خامتات القرآن 
وحافظاته، ويعجز اللس���ان عن 
التعبير عما يختل���ج القلب من 
مش���اعر الغبطة والسعادة بهذه 
املناسبة الكرمية، شاكرة بالتثمني 
والتقدير لالخوات في جمعية بيادر 
الفرصة  اتاحة هذه  السالم على 
الغالي���ة على نفس���ي ووجداني 
فهنيئا لعض���وات جمعية بيادر 
القرآن  السالم ولبناتنا خامتات 
وحافظات���ه الالتي منحن القرآن 
الك���رمي اهتمامه���ن فتلونه حق 
تالوته دون خطأ او نس���يان او 

زيادة او نقصان.
وزادت: نثمن لالخوات الكرميات 
رئيسة وعضوات جمعية بيادر 
السالم عملهن الدؤوب في خدمة 

النسائية واجلمهور الكرمي.
ونحن اليوم إذ نحتفل للعام 
الرابع بختام أنشطة نادي النجوم 
ال يسعني إال ان أحمد اهلل تعالى 
ال���ذي أخرج م���ن أرض الكويت 
الطاهرة أناس���ا أخيارا يسعون 

لتحفيظ كتاب اهلل ألبنائهم.
وأضاف���ت القديري: انه عمال 
بقوله ژ: »خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه«، حرصن���ا على اختيار 
معلمات، محفظ���ات، مجودات، 
الكرمي،  الق���رآن  متقنات لتالوة 
ومعظمهن يحمل���ن اإلجازة في 

ديننا االسالمي احلنيف وترسيخ 
النبيلة  السامية  تعاليمه وقيمه 
الباحثات  لدى بناتنا ونس���ائنا 
السائرات على  النور املبني،  عن 
الصراط املس���تقيم، وهن بذلك 
الس���ابقات لنيل االجر والثواب 

من اخلالق العظيم.
بعده����ا ألقت كلم����ة اجلمعية 
مش����رفة ن����ادي النج����وم ضياء 
القديري، قالت فيها: أرحب أجمل 
ترحيب براعية احلفل الش����يخة 
د.ميمونة الصباح وأولياء األمور 
واملسؤولني من جمعية بيادر السالم 

التجويد، ولديهن باع طويل في 
فن التعامل مع الطفل.

هذا الطفل ال���ذي ترك وراءه 
الكثير من مغريات احلياة وجاء 
بش���غف وحب إلى أحضان هذا 
آيات  النادي لينهل منه ويحفظ 

اهلل الكرمية.
وبذلك فقد مت بفضل اهلل تعالى 
تخريج دفعة من 10 بنات خامتات 
لكتاب اهلل وهن لم يتجاوزن في 

أعمارهن اخلامسة عشرة.
ولقد أكرمنا اهلل بهن وأصبحن 
القدوة الرائعة التي ستقتدي بهن 

جميع النجمات الصغيرات ان شاء 
اهلل، اضافة الى حفظ كتاب اهلل 
تعال���ى فقد كن���ا حريصني على 
العظيم  الطف���ل باملعلم  تعريف 

الذي علمنا هذا الكتاب.
وألقى كلمة أولياء األمور بدر 
املطوع والد الطفلة اخلامتة نور، 
حيث ش���كر فيها جهود القائمني 
على جمعية بيادر السالم النسائية 
النجوم، مؤكدا  متمثال في نادي 
انهن غرسن شتالت النور وتابعنها 
بالسقاية والرعاية حتى أتى اليوم 

لتقطف فيه الثمار.

في حفل أقيم في الهيئة الخيرية برعاية د.ميمونة الصباح

المذكور: تميز الكويت واهتمامها بحفظ القرآن الكريم جعالها منارة للعالم كله
ليلى الشافعي

على هامش احلفل، اكد رئيس اللجنة االستش��ارية 
العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة االسالمية د.خالد 
املذكور ان هذا احلفل مظهر من املظاهر التي متيزت بها 
الكويت، فالتنافس على حفظ القرآن الكرمي وتكرمي حفظته 
اصبحا س��مة تتميز بها الكويت عامليا واقليميا ومحليا 

وعلى املستوى الرسمي وعلى املستوى االهلي.
واضاف: نحن نشجع ذلك وقد أصبحت هناك مبرات 
عدة في الكويت منها مبرة املتميزين التي شعارها »فلنجعل 
ف��ي الكويت حافظ��ا في كل بيت« وغيره��ا من املبرات 
وجمعيات النفع العام ومن احملسنني وتوج هذا باملرسوم 
االميري بانشاء مركز القرآن الكرمي وعلومه وبحمد اهلل 
مت ه��ذا االجناز وصدر به مرس��وم اميري وهو اضافة 
جي��دة من اضافات الكويت حيث يهتم بطباعة املصحف 

الشريف وترجمته الى عدة لغات وحفظ علوم القرآن الكرمي واصبح له مجلس 
امناء برئاسة املستشار راشد احلماد وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 

االسالمية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية.
وقال د.املذكور: احلمد هلل الكوي��ت تكفلت بحفظ القرآن الكرمي وتعهده 
واحملافظ��ة عليه وايصاله الى جميع انحاء العال��م، وهذا في احلقيقة يعتبر 
بالنسبة للكويت امرا مهما جدا باالضافة الى ما متيزت به الكويت من اعمال 

اخلير الكثيرة املتعددة في كل مكان.

ووجه د.املذكور كلمة الولي��اء االمور الذين تفوقت 
فتياتهن وختمن القرآن الكرمي قائال: لقد ألبس��نكم تاج 
الوقار، واشار الى قصيدة الشعر التي تالها وكيل وزارة 
الش��ؤون االس��بق عبدالرحمن املزروعي القدمية كانت 
تأتي الى جميع اطراف العائلة بالش��كر والثناء وخاصة 
الوالدي��ن اللذين بدآ بهذه البداية حيث ش��جعا ابناءهما 
على حفظ القرآن وعلى تالوته وعلى تعلم القرآن، فلهما 
كل الش��كر ولهما كل العرفان واجلزاء من اهلل سبحانه 
وتعالى، باالضافة الى املدرس��ات واملعلمات واحملفظات 
سواء في جمعية بيادر السالم التي حترص على حتفيظ 
القرآن الكرمي س��واء ختمه كله او بعض اجزائه حس��ب 

امكانات البنات.
واش��ار د.املذكور الى ان حفظ الق��رآن ورعايته في 
الكويت حترص عليه كل اسرة منذ القدم، وكان في بداية 
التعليم املطوع موجودا في كل بيت وكذلك الكتاب، فكانت بداية كل طفل في 
كل بيت كويتي هو حرص الوالد على حتفيظ اطفاله القرآن الكرمي وجتويده 
بل ان هناك من يجعل ولده وقفا حلفظ القرآن الكرمي ووقفا للدراسة الدينية 
والدراسة االسالمية، فمن كان لديه 5 او 6 اوالد يجعل منهم اثنني وقفا للقرآن 
وه��ذا موجود في االزهر يحفظ الطف��ل القرآن الكرمي في الكتاب ثم يلتحق 
باالزهر يكمل العلوم االس��المية وهذا بحمد اهلل امر طيب ومازال حتى اآلن 

هناك من يقوم بهذا.

)فريال حماد(راعية احلفل د.ميمونة الصباح تتقدم احلاضرات كوكبة من اخلريجات  

د.خالد املذكور

مغربيات ينتصرن ألم المؤمنين 
بتسمية مواليدهن اإلناث باسم »عائشة« 

وقالت مديرة املعهد النسائي 
للتكوين الشرعي »أم املؤمنني 
عائش���ة« بطنجة في حديث ل� 
»العربية ن���ت« إن املغاربة ال 
يقبلون بس���ماع تلك الشتائم 
في حق أمنا عائش���ة، لهذا فإن 
استنكارهم وردهم جاء بصيغة 
عملية تتمثل في نشر هذا االسم 
ل���ه مكانته في  مجددا لتعود 
حياتنا بعد أن اكتسحت األسماء 

احلديثة بيوتنا.
وأشارت بنيعيش إلى أن معهد 
»أم املؤمنني عائشة« في مدينة 
طنجة شمال البالد، سمي أيضا 
قبل خمس سنوات باسم عائشة 
بعد أن كانت ترتاده الكثيرات 
من املغربيات »واستطعنا تغيير 
أفكارهن ومعتقداتهن فصرن 
يقدرن مكانة عائش���ة وسائر 

الصحابة الكرام«.
وعادت املتحدثة لتبرز فضل 
عائش���ة على األمة اإلسالمية، 
حيث إنها حملت عن الرسول 
الكثير من العلم الشرعي وروت 
عنه نصف األحاديث الصحيحة، 
فكان���ت وعاء للدي���ن وللفقه 

اإلسالمي.
وخلص���ت عض���و االحتاد 
العاملي لعلماء املسلمني إلى أن 
املغاربة يحمل���ون في قلوبهم 
التقدير الكبير للسيدة عائشة 
وال يس���تطيع أحد أن يزحزح 
مكانته���ا لديه���م، مردف���ة أن 
املسلمني، رغم ذلك، مقصرون 
في حقها خاصة حني نسمع أحدا 

يسبها ويؤذيها.

هذا االسم أكثر، »فكما ارتفعت 
الذين س���موا  املواليد  أع���داد 
باس���م محمد عقب الرسومات 
املسيئة للنبي الكرمي قبل أشهر، 
ينبغي أن ينتشر اسم عائشة 
ليموت الناقمون والش���امتون 
بغيظه���م«، وف���ق تعبير أبي 

الطفلة عائشة.
ودعت أم الصغيرة عائشة 
خديوي جميع األمهات في املغرب 
وفي كل البالد اإلس���المية إلى 
أن يسمني مواليدهن اجلديدات 
باسم عائشة ليس فقط تيمنا 
بهذه السيدة الفاضلة والعفيفة، 
ولكن ليدرك الذين شتموها أن 

»سحرهم« انقلب عليهم.
وزادت بأنها ستحرص من 
اآلن فصاعدا على االطالع على 
سيرة الرسول ژ وعلى حياة 
أم املؤمنني عائش���ة لتستفيد 
منها ولتبلغها ألبنائها ومعارفها 
وصديقاته���ا، كرد آخر على ما 
ح���دث من إس���اءات بالغة في 
حق السيدة عائشة رضي اهلل 

عنها.

نشر اسم عائشة

املبادرة  وتعليقا على هذه 
من بعض األمهات املغربيات، 
قال���ت نعيمة بنيعيش، عضو 
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، 
إن منح بعض األسر ملواليدها 
اجلدد اس���م عائشة يبرز حب 
املغاربة رجاال ونساء للرسول 
ژ وآلل بيت���ه الكرام خاصة 

للسيدة عائشة.

الرب���اط � العربي���ة: عمدت 
أمهات مغربيات أخيرا إلى تسمية 
مواليدهن اإلناث باسم عائشة، 
مس���اهمة منهن في الرد، ولو 
بشكل غير مباشر، على تطاول 
الهارب ياسر احلبيب،  املدعو 
على أم املؤمنني عائشة رضي 

اهلل عنها.
واعتبرت األمهات املغربيات 
أن هذه املبادرة هي أبس���ط ما 
ميكن أن يقم���ن به للدفاع عن 
السيدة عائشة، بالرغم من أن 
اهلل تعال���ى تولى الدفاع عنها 
قيد حياتها في آيات قرآنية عدة، 
فضال عن خصوصيتها كزوجة 

مقربة للنبي ژ.

انقلب السحر على الساحر

وأطلقت بع���ض املغربيات 
في األيام األخيرة اسم عائشة، 
على مواليدهن إثر الضجة التي 
فجرتها جتاوزات احلبيب الذي 
سحبت احلكومة جنسيته قبل 
أيام، في حني قالت أخريات إنهن 
يعتزمن منح هذا االسم ألولى 

ثمرات بطونهن مستقبال.
وقالت م���رمي، وهي أم في 
الثالثني من عمرها، إنها سمت 
مولودتها اجلديدة باسم عائشة 
بعد أن ضاق صدرها وبكت من 
فرط الكم الهائل من احلقد الذي 
حتمله بعض اجلهات للسيدة 
عائشة رضي اهلل عنها، معربة 
ع���ن اس���تغرابها؟ كيف ميكن 
للبعض أن يطعنوا في أخالق 
امرأة شرفها اهلل تعالى بنزول 
الق���رآن لتبرئتها م���ن حادثة 
اإلفك، وزادها شرفا رسول اهلل 
باالقت���ران بها وتفضيلها على 
الوحي  إن  جميع نسائه حتى 

كان ينزل وهو في بيتها؟!
وتابعت بالقول إن زوجها 
لم ميانع في تس���مية املولودة 
»عائشة«، بالرغم من أنهما كانا 
قد اتفقا معا من قبل على اسم 
آخ���ر، غير أن احل���دث األخير 
جعلهما يعدالن عن ذلك، فقررا 
تسمية طفلتهما عائشة ليكون 
ردا بسيطا منهما على كل تلك 

االفتراءات.
وبالنسبة ألسرة خديوي، 
فقد منحت اس���م عائشة أيضا 
ملولودتها التي رأت النور قبل 
أيام، مس���اهمة منها في نشر 

رداً على إساءات ياسر الحبيب بحقها

اسم »عائشة« يلقى اقباال كبيرا بني املغاربة نصرة ألم املؤمنني 


