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أحد احلافظني

د.عادل الفالح ود.مطلق القراوي يؤديان الصالة في مسجد السالم بزيوريخ

الداعية فيصل املنير خالل احملاضرة

فريحة األحمد: غرس القيم اإلسالمية في نفوس أبنائنا

الفالح: على مسلمي الغرب الخروج من شرنقة الخوف
على الهوية لالندماج بالمجتمع وتكوين صورة مشرفة عن اإلسالم

ليلى الشافعي
اكدت رئيسة اجلمعية الكويتية 
لالسرة املثالية الشيخة فريحة 
األحم���د اهمية غرس الس���لوك 
والقي���م االس���المية في نفوس 
ابنائنا وان نش���غل اوقاتهم مبا 
يعود على الوطن باخلير والبركة 
ونش���ر التس���امح واالخاء في 
الكويتي، وقالت خالل  املجتمع 

زيورخ )سويسرا( � كونا: أكد 
وكيل وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية الكويتية د.عادل الفالح 
امس خالل افتتاح مسجد السالم 
في مدينة زيوريخ السويسرية 
أهمية دعم ونش����ر الوس����طية 

االسالمية في العالم.
وقال الفالح ف����ي كلمته في 
أمام حش����د  مراس����م االفتتاح 
احلضور من أبناء اجلالية املسلمة 
ان دعم املسجد يأتي وفق خطة 
الوزارة تبعا لتوجيهات صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحم����د الرامية ال����ى أن تكون 
الكويت مركزا إش����عاعيا عامليا 

للوسطية.
وشدد على »أهمية إعادة االمة 
الى طريق الوس����طية وتواصل 
الوسطية  أن  عطائها« موضحا 
العدل واخلير فإذا حتقق  »هي 
الع����دل فيما بينن����ا فان اخلير 

يسري بني اجلميع«.
الغرب  الفالح مسلمي  ودعا 
الى »اخلروج من شرنقة اخلوف 
على الهوية الى االندماج االيجابي 
الفاع����ل في املجتم����ع لتكوين 
صورة مشرفة لالسالم ومتثيل 
الفكر الوسطي املعتدل وحتقيق 
املواطنة الصاحلة، حيث يكون 
أو  املسلم مس����لما وسويسريا 

بريطانيا أو فرنسيا«.
وحثهم ايض����ا على »تقدمي 
النم����وذج االيجاب����ي والقدوة 

رعايته���ا للتصفي���ات اخلاصة 
الرمضانية اخلامسة  باجلائزة 
حلفظ القرآن الكرمي والتي تقام 
في مس���جد الدولة الكبير على 
مدار يومني متتاليني وقد شارك 
فيها اكث���ر من 6500 مش���ارك 
ومشاركة بجميع الشرائح التي 
تشمل االمهات والنشء والفتيات 
وذوي االحتياج���ات اخلاص���ة 

احلس����نة التي متث����ل األخالق 
االسالمية وتبرز اجنازات االسالم 
من دفء اجتماعي واس����تقرار 
روحي وتكام����ل فكري تفتقده 

الكثير من املجتمعات املادية«.
وناشد الفالح في حديثه مع 
»كونا« الدول األخرى »املساهمة 
الوس����طية  الفاعلة في نش����ر 
وحتقيقها لدورها املؤثر في وقف 
التطرف وردع االرهاب وحتقيق 
الس����الم عامليا« مبديا استعداد 
الكويت لتدريب األئمة ومسؤولي 
املراكز االسالمية في أوروبا على 

الفكر الوسطي.

جلميع محافظات الكويت والتي 
تقام بالتعاون مع ادارة شؤون 
القرآن الكرمي ب���وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية، نحن نعمل 
على حث االسرة على ان تربط 
الكرمي حفظا  بالق���رآن  ابناءها 
وعمال بأحكامه حتى يترعرعوا 
في ظل احكامه الس���امية وذلك 
يحصنهم من اآلفات التي حتيط 
بهم سواء من املخدرات او الظواهر 
السلبية التي تطارد الشباب في 
كل مكان. وأكدتت الشيخة فريحة 
ان هدف املسابقة هو اعداد كوكبة 
ترفع اسم الكويت عاليا وتشرفها 
في احملافل الدولية في املسابقات 
العاملية وتساهم في خلق مجتمع 
متماسك تسوده احملبة واالحترام 
وشكرت ادارة شؤون القرآن الكرمي 
بوزارة االوقاف واملشرفني على 
املسابقة، مشيرة الى ان املسابقة 
تشمل جميع الطوائف وال فرق 
بني سني وش���يعي، فنحن كلنا 
كويتيون وكلنا مس���لمون، كما 
ان املسابقة يشارك فيها جميع 
العربية واآلسيوية  اجلنسيات 

دون تفرقة.
ب���دوره حث رئي���س جلنة 
الداعية  التحكيم في اجلائ���زة 
صالح النهام االسرة على العمل 
على متس���ك ابنائها بحب كتاب 
اهلل تعالى حتى ينشأ االبناء على 
القيم وتعزيز االخالق التي دعا 
اليها االس���الم، مؤكدا على مبدأ 

الوالء واالنتماء للوطن واسلوب 
التعايش مع جميع االطياف.

وبني ان فئة ذوي االحتياجات 
العام  اخلاص���ة انضمت ه���ذا 
للمسابقة بتوجيهات من الشيخة 
فريحة وذلك عن طريق تخصيص 
جلان لهم تتناسب مع طبيعتهم، 
ومؤكدا ان القرآن يدعو الى وحدة 
القلوب ووحدة الصف )ان هذا 
الق���رآن يهدي للت���ي هي أقوم( 
النهام راعية املسابقة  وش���كر 
الش���يخة فريحة عل���ى تبنيها 
للمسابقة ورعايتها واهتمامها 

البالغ بكل صغيرة وكبيرة.
مشيرا الى ان املسابقة التي 
تنظمها اللجنة ضمن انشطتها هي 
محاولة للعودة لالصالة والتراحم 

بني افراد املجتمع.
وقالت رئيسة اللجنة الثقافية 
في اجلمعية سعاد العريفان: قال 
ژ »خيرك���م من تعل���م القرآن 
وعلمه« ومن هذا املنطلق تبنت 
جمعية الش���يخة فريحة رعاية 
الش���باب وكبار الس���ن وذوي 
االحتياجات اخلاصة من خالل 
حفظ الق���رآن الكرمي وجتويده 
والعمل به بالتعاون مع وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
فكانت املسابقة تزداد في اعداد 
املنتس���بني لها كل ع���ام ويكثر 
احلفاظ، مشيرة الى ان هذا العام 
يشارك في املسابقة كبار السن 

من الرعيل االول.

وش����دد على أهمي����ة مركز 
الوسطية الذي أنشأته الكويت 
في مدينة »مانشستر« البريطانية 
واملقرر ان يبدأ أعماله التدريبية 
بعد بضعة أسابيع، الفتا الى »ان 
مشروع تدريب األئمة جاء بناء 
على رغبتني االولى رسمية من 
الدول األوروبية املعنية والثانية 
املراكز االسالمية  ش����عبية من 

املنتشرة هناك«.
وأشار الفالح الى »املوافقات 
الرسمية والطلبات امللحة إلقامة 
هذه الدورات التوعوية« معتبرا 
أن هذا االهتمام الرسمي األوروبي 

يجس����د عبر زي����ارة ولي عهد 
بريطانيا األمير تشالز الى مركز 
الوسطية في الكويت وتشجيعه 
ملؤمتر الوسطية األول في لندن 
الذي أقامته الكويت وطلبه رعاية 

املؤمتر الثاني حتت اسمه.
من جهة أخ����رى حث وكيل 
الوزارة املساعد في وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية للعالقات 
اخلارجي����ة د.مطل����ق القراوي 
مسلمي زيورخ في كلمته على 
التعاون إلجن����اح املركز وامتام 
رسالته من خالل دعم ادارة املركز 

واملشاركة في أنشطته.

خالل التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بمشاركة 6500 مشارك ومشاركة

افتتح مسجد السالم في مدينة زيوريخ السويسرية الجيش نّظم »هدفك في الحياة« لتنمية الوازع الديني
نظم نادي ضباط اجليش التابع ملديري����ة التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة محاضرة دينية ألعضاء النادي وأسرهم بعنوان »هدفك في احلياة«، 
حاضر فيها اإلمام واخلطيب بوزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية الداعية 
فيصل املنير، حيث تعتبر هذه احملاضرة امتدادا للتعاون القائم بني مديرية 

التوجيه املعنوي والعالقات العامة ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وأعرب مدير التوجيه املعنوي والعالقات العامة العميد الركن عبدالعزيز 
الريس عن اعت����زازه بإقامة مثل هذه احملاضرات، مؤكدا حرص إدارة نادي 
ضب����اط اجليش على اختيار البرامج واألنش����طة املتعلقة باجلانب الديني 
واالجتماعي والثقافي والترفيهي، مش����يدا بدعم وتوجيهات رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد في إقامة مثل هذه األنشطة 
التي تعمل على ترسيخ القيم اإلسالمية وتعود بالنفع وتنمية الوازع الديني 

والقيم األخالقية النبيلة لدى املشاركني.

)سعد هنداوي( الشيخة فريحة األحمد متوسطة عددا من األطفال املشاركني في املسابقة


