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مبرة طريق اإليمان
كّرمت 6 حفظة للقرآن

من حلقة ابن باز

»السراج المنير« نظم »تربية 
األبناء.. تحدي ومسؤولية«

ليلى الشافعي
صرح رئي���س مجلس إدارة 
مبرة طريق اإلميان واملش���رف 
العام على مش���اريعها الدعوية 
الداعية نبيل العوضي بأن القرآن 
الك���رمي أولوية مطلقة في مبرة 
طريق اإلميان وأن القائمني على 
مش���روع رياض اجلنة يبذلون 
جهدا طيبا في ترتيب العدد من 
حلقات التحفي���ظ في أكثر من 
مسجد لعل من بينها حلقة ابن 
باز في مسجد جابر العلي التي 
نحتفي جميعا بتكرمي 6 من أبنائنا 
حفظة كتاب اهلل بسند من خالل 
هذه احللقة، التي مازالت تواصل 
جهودها بفتح باب القبول جلميع 
الفئات العمرية صغارا وكبارا.

وأوضح العوضي في الكلمة 
التي ألقاها في حفل التكرمي في مقر 
مبرة طريق اإلميان وبحضور محمد 
القالف مدير عام املبرة وحفظة 
القرآن والش���باب القائمني على 
مشروع رياض اجلنة، ان القرآن 
هو غاية كل مسلم وان حفظه في 
الصدور تطهير لها وفي القلوب 
تثبيت ويقني وحفظ ألصحابها 
من مزالق ومهالك الشيطان، كما 
انه ليس طريقا للجنة وحس���ب 
الى أعلى  ولكنه يرقى بصاحبه 
مراتبها فمنزلة حفظة القرآن هي 

أعلى منازل اجلنة.

اقام����ت ادارة الس����راج املنير 
برنامجا تدريبيا بعنوان »تربية 
االبناء.. حتدي ومسؤولية« حضرها 
عدد من مدرسي ومدرسات وموجهي 

وموجهات السراج املنير.
وصرح مدير ادارة السراج املنير 
عبداهلل الكندري بان هذه الدورة 
التي حاضر فيها د.عيسى الظفيري 
ال����ى تعريف املش����اركني  تهدف 
التربوي����ة املعاصرة  باملفاهي����م 
التي متكنهم من توظيف اساليب 
التدريس ف����ي املواقف التعليمية 
واحلياتية املتنوعة، الفتا الى ان 
الدورة شرحت بعض النقاط املهمة 
املتعلق����ة بالتحديات التي تواجه 
التربوي، سواء  العاملني باملجال 
كانوا مدرسني او اولياء امور، وتكمن 
هذه التحديات في وجود القنوات 
املفتوحة، السيما االباحية منها، 
اضافة الى وجود املواقع االباحية 
التي تبث سمومها وتستهدف في 
املقام االول الشباب والشابات في 

املراحل العمرية االولى.

رئيس مجلس رجال األعمال السوريني في الكويت بشار كيوان مع السفير علي عبدالكرمي والسفراء املشاركني في احلفل

)كرم ذياب(السفير السوري لدى الكويت بسام عبداملجيد مرحبا بنظيره في لبنان السفير علي عبدالكرمي السفير علي عبدالكرمي والوزير املفوض املستشار موسى املسلم

رئيس مجلس رجال األعمال السوريين في الكويت 
أولم على شرف سفير بالده لدى لبنان

بشرى الزين
الديبلوماسية هي البحث عن الصيغة 
التواصل  االقرب للحفاظ على جس���ور 
م���ع اآلخرين، ومل���ا كان الديبلوماس���ي 
علي عبدالكرمي اديبا وشاعرا فإن حسه 
بلقاء االصدقاء واالحبة في الكويت ظل 
يالزمه منذ انتقاله منها س���فيرا لبالده 

لدى لبنان.

وفي لفتة وف���اء ومحبة، اقام رئيس 
مجلس رجال االعمال السوريني في الكويت 
بشار كيوان حفل عشاء مساء اول من امس 
على ش���رف السفير السوري في بيروت 
علي عبدالكرمي مبناسبة زيارته اخلاصة 
الى الكويت، حيث حظي احلفل بحضور 
مميز وحظي احملتفى به بحفاوة وترحيب 
كبيرين من زمالئه السفراء الذين غص بهم 

املكان وجاءوا الستعادة ذكريات جمعتهم 
مع الس���فير علي عبدالكرمي خالل فترة 

مهمته الديبلوماسية في الكويت.
ولم يخل احلفل من حضور اهل االدب 
والفكر الذين تستهويهم ومضات وقصائد 
ورؤى الشاعر الديبلوماسي، حيث جرى 
خالل احلف���ل تب���ادل اآلراء واالحاديث 

الودية.

واعرب رئيس مجلس رجال االعمال 
الس���وريني في الكويت بشار كيوان عن 
ترحيبه العميق بالسفير علي عبدالكرمي، 
مشيدا بخصاله وصورته املضيئة في العمل 
الديبلوماسي السوري، متمنيا له مزيدا من 

النجاح والتوفيق في مهمته بلبنان.
حضر حفل العش���اء عدد من السفراء 

وكبار الشخصيات االدبية واالعالمية.

العنزي يحاضر اليوم 
في أصول الكتابة 

والتأليف برابطة األدباء

الهيئة العامة للش����باب  تقيم 
والرياضة سلسلة محاضرات في 
اصول الكتابة والتأليف يحاضر فيها 
رئيس قسم النقد واألدب في املعهد 
العالي للفنون املس����رحية د.علي 
العنزي وذلك اعتبارا من اليوم األحد 
حتى ي����وم اخلميس املقبل ما بني 

الساعتني اخلامسة والسابعة مساء 
في مبنى رابطة األدباء بالعديلية. 
وقال د.العنزي ان املشهد الثقافي � 
الشبابي الكويتي بحاجة الى املزيد 
من احليوية والنشاط واالقبال في 
ظل انحسار الثقافة وندرة الكتاب 

املنعطفني نحو التأليف اجلاد.


