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 محافظ األحمدي يتوجه إلى ڤيتنام اليوم لتوقيع مذكرة تفاهم مع مدينة هوشي منه

 يتوجه اليوم محافظ األحمدي الشيخ 
ابراهيم الدعيج الى ڤيتنام مترئسا وفدا 
كويتيا وذلك للتوقيع على مذكرة تفاهم 
بني محافظة األحمدي ومدينة هوشي منه 
وبحث تعزيز آفاق التعاون املشترك بني 

الكويت وڤيتنام.
  وسيتم خالل هذه الزيارة التي تستمر 

خمسة أيام متتالية التباحث حول عدد من 
املســـائل ذات االهتمام املشترك ومناقشة 
امكانية التعاون مستقبال وتبادل اخلبرات 
في مختلف الصعد اضافة الى تعزيز العالقات 
املشتركة مبا يصب في مصلحة البلدين 

الصديقني ويعزز التواصل بينهما.
  وتتضمـــن الزيارة لقاء موســـعا مع 

الســـكرتير العام للحزب الشـــيوعي في 
مدينة هوشـــي منه ليثان هـــاي وحاكم 
املدينـــة لي هوانغ كوان ومدير عام غرفة 
جتارة وصناعة املدينة فو تان ثانه اضافة 
الى زيارة للمنطقـــة الصناعية ومتحف 
مخلفات احلرب وقصر الرئاسة وعدد من 

املناطق املهمة. 

 علي فضل اهللا: الكويت رائدة 
العمل اإلنساني تجاه لبنان وشعبه

 حبيب: أهل السنة يشاطرون الشيعة 
في عزاء استشهاد اإلمام الحسين 

 عطلة رسمية في السفارة األميركية 
غدًا الثالثاء بمناسبة السنة الهجرية

 ندوات تلفزيونية وإذاعية عن الهجرة النبوية 
 تدشين مسابقة الهجرة وبجوائز بـ ١٠٠٠٠ دينار

 بيروت ـ أحمد منصور
  أقامت جمعية املبرات اخليرية 
حفــــال وداعيا ملمثــــل الصندوق 
الكويتي في لبنان د.محمد صادقي، 
مبناســــبة انتهاء مهام عمله في 
لبنان في حــــارة حريك، حضره 
العالمة الســــيد علي فضل اهللا، 
ومدير عام جمعية املبرات د.محمد 
باقر فضــــل اهللا وأعضاء الهيئة 

اإلدارية في اجلمعية.
  بدايــــة حتدث د.محمــــد باقر 
فضل اهللا شاكرا الصندوق ممثال 
بالدكتور الصادقي على املساعدات 
التي قدمها، الســــيما إعادة إعمار 
مبرة اإلمام علي في اجلنوب والتي 
دمرها العدو الصهيوني في أثناء 
العالمة  حرب متوز. ثم حتــــدث 
السيد علي فضل اهللا فشكر الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا ملا قدمته الى 
لبنان من خالل الصندوق الكويتي 
من مساعدات تربوية واقتصادية 
وإمنائية وإقامة مشاريع عديدة في 
مناطق لبنانية مختلفة، واعتبر ان 
هذا األمر ليس غريبا على بلد مثل 
الكويت التي عرفت دائما مببادراتها 
االخوية الصادقة والرائدة في العمل 
اإلنساني جتاه لبنان وشعبه، كما 
أمل ان تبقى الكويت كما عهدناها 
دائما عونا وسندا للشعب اللبناني 
في محنته، داعمة لقضاياه اإلنسانية 
واالجتماعيــــة التي هي رســــالة 
الكويت اإلنسانية جتاه اخواننا 
اللبنانيني والعرب واملسلمني، كما 

ثمن اجلهود التي بذلها د.الصادقي 
لرفع آثار العدوان الصهيوني إبان 
حرب متوز، واعتبره سفيرا دائما 
للبنان واللبنانيني في املوقع الذي 
سيتواجد فيه بعد الصندوق. ثم 
كانت كلمة املكرم د.الصادقي الذي 
شــــكر اجلمعية على هذه املبادرة 
واللفتة الكرمية، معبرا عن اعتزازه 
بالنصائح والتوجيهات واإلرشادات 
التي كنت أســــمعها من ســــماحة 
العالمــــة املرجع الراحل الســــيد 
فضل اهللا، خالل زياراتي له أثناء 
عملي في لبنان، مشيرا الى ان هذه 
التوجيهات زادت من ثقتي وقوة 
اإلرادة لدي في إجناز املشــــاريع 
التي تكفل الصندوق بالقيام بها، 
وأنا أعتبر ان عملي في لبنان لم 
يكن عمال وظيفيا، بل عمل رسالة 
وقضية. وفي اخلتام مت تقدمي درع 

للمحتفى به. 

 قال الباحث اإلسالمي الشيخ 
راضي حبيب نحن على ابواب 
استقبال شهر محرم احلرام الذي 
يشهد افجع واقعة حصلت في 
االسالم وهي قتل سبط النبي 
املصطفى ژ اإلمام احلســـني 
گ مظلوما غريبا في واقعة 

الطف بكربالء.
  اضاف: وال نستغرب كعادة 
ظهور بعض املصابني مبرض 
التطرف الطائفي االرهابي من 
الفريقني الذين يعبثون بوحدة 
الفرص  املسلمني ويتحينون 
لالصطياد في املاء العكر إلثارة 
الفتنة، ويحاولون ان يثيروا 
بعض القالقل الوهمية واملغلوطة 
التي من شأنها أن تشوش على 
جو الوحدة االسالمية والوطنية 
بني الشيعة والسنة في الكويت 
ملصلحة تصب في جعبة اعداء 

االسالم.
  تابع: فنحن قدميا وحديثا 
وحتى هذا العصر كنا والنزال 
نرى فيما بيننا دائما حضورا من 
جانب اهل السنة واجلماعة الى 
اماكن العزاء احلسيني للمشاركة 
في احلزن على استشهاد االمام 
احلسني سبط رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وآله وسلم.
  واكد: وال اجد من اهل السنة 
واجلماعة ممـــن يؤمن باملقام 
البيـــت عليهم  القربـــي ألهل 
السالم الشرعي، من ال يحزن 

على مصاب االمام احلسني گ 
في يوم عاشوراء محرم، ويدل 
عليه ما جاء بفتوى احد علماء 
ابن  السنة، شيخ االسالم  اهل 
تيمية ما نصه: «وأما من قتل 
احلسني گ، او اعان على قتله، 
او رضي بذلك فعليه لعنة اهللا 
واملالئكـــة والنـــاس أجمعني» 

(مجموع الفتاوى ٤٨٧/٤).
  فال شـــك وال ريـــب ان اهل 
السنة واجلماعة يحزنون بل 
يشاطرون الشيعة في احلضور 
الى اماكن العزاء على استشهاد 
االمام احلسني گ واألكثر من 
الغذائية  املـــؤن  ذلك تقدميهم 
ملساعدة مجالس العزاء إلطعام 
املعزين في نهار يوم عاشوراء 

محرم.

 اعلنت السفارة االميركية في الكويت انها ستغلق ابوابها غدا وذلك 
مبناسبة يوم رأس السنة الهجرية ١٤٣٢هـ على ان تعاود العمل بعد 
غد االربعاء، علما ان ساعات الدوام الرسمية بالسفارة هي: االحد الى 
اخلميس من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٤٫٣٠ مساء، ورقم الهاتف 

في السفارة هو: ٢٢٥٩١٠٠١، والفاكس رقم: ٢٥٣٨٠٢٨٢. 

 ليلى الشافعي
  اكدت ادارة الثقافة االسالمية في وزارة االوقاف انها وبالتعاون 
مع وزارة االعالم ممثلة في تلفزيون الكويت بقناتيه األولى والثانية 
الفضائية واذاعة البرنامج العام ســـتقوم بتنظيم ندوات ثقافية 
توعويـــة مواكبة حللول العام الهجري اجلديد ١٤٣٢، حرصا على 
تعميم الفائدة واالستفادة املطلوبة واملفعلة للتواصل والطرح املجدي 

وسعيا لوصولهما للجمهور الكرمي داخل الكويت وخارجها.
  وبينت االدارة ان الندوات التلفزيونية ستكون كالتالي: الندوة 
األولى ستكون بعنوان «الهجرة النبوية.. ومعالم التغيير» وذلك 
في العاشـــرة من مســـاء اليوم االثنني املوافق ٦ ديســـمبر ٢٠١٠، 
وسيكون ضيفا الندوة االمني العام للهيئة العاملية لالعجاز العلمي 
في القرآن والســـنة فضيلة الشيخ الداعية د.عبداهللا املصلح من 
اململكة العربية الســـعودية واالمام واخلطيب في وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية فضيلة الشيخ ابراهيم الكفيف ويدير احلوار 

االعالمي املعروف علي حسن.
  واعلنت االدارة عن تدشني مسابقة الهجرة النبوية االلكترونية 
الثقافية بجوائز مالية كبرى تقدر بقيمة ١٠ آالف دينار ســـتوزع 

على ١٠٠ فائز. 

 المبّرات تكّرم ممثل الصندوق الكويتي في لبنان

 السيد علي فضل اهللا

 الشيخ راضي حبيب 


