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المذكور: لنستلهم روح تآلفنا وُلحمتنا من ذكرى االحتالل في مواجهة الظواهر السلبية

أسامة دياب
أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين 
فايز العنزي عن سعادته لتكرمي ثلة من أبناء وبنات الكويت البررة 
من حفظة القرآن الكرمي الذين ش����اركوا باسم جمعية أهالي الشهداء 
في مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده ال�14 للعام 
2010، موضحا ان اجلمعية ستس����تمر في أداء دورها االجتماعي في 
خدمة مجتمعها الكويتي أوال وأهالي الش����هداء واألس����رى ثانيا من 
خالل تبني مش����اريع التنمية البش����رية وعلى رأس����ها حفظ القرآن 

الكرمي وجتويده.
جاء ذلك في مجمل كلمته الت����ي ألقاها العنزي أثناء حفل تكرمي 
حفظة القرآن الكرمي من أبناء الشهداء والذين شاركوا باسم جمعية 
أهالي الش����هداء في مس����ابقة الكويت الكبرى حلف����ظ القرآن الكرمي 
وجتويده ال� 14 للعام 2010، الذي أقامته اجلمعية مس����اء امس االول 

في بيت الكويت لألعمال الوطنية.
وأشار العنزي الى ان هذا التكرمي املتواضع هو ملسة شكر وامتنان 
لألبناء والبنات الذين مثلوا اجلمعية خير متثيل ورفعوا اسمها بني 
اجلهات املش����اركة، الفتا العتزاز اجلمعي����ة بهم ألنهم يحملون خير 

الكالم، أال وهو كالم اهلل عز وجل، واألمانة التي نزل بها جبريل گ 
على نبينا الكرمي محمد عليه أفضل الصالة والتسليم.

وأعلن انه تسلم شهادات تقدير مقدمة من االحتاد العربي للمحاربني 
القدماء وضحاي����ا احلرب التابع جلامعة ال����دول العربية نيابة عن 
املشاركني واملش����اركات في قافلة أسطول احلرية، الذي حتدى وقهر 
احلص����ار اجلائر على أهلنا في غزة الصامدة في مايو املاضي، وذلك 
خالل املؤمتر الس����نوي لالحتاد العربي للمحاربني القدماء وضحايا 
احلرب الذي عقد في مدينة ابوظبي خالل اكتوبر املاضي، مشددا على 
ان أبناء الكويت دائما وأبدا يتسابقون لتقدمي التضحيات في سبيل 
أوطانهم وأمتهم، مستشهدا مبقاومة الكويتيني بال استثناء لالحتالل 
العراقي الغاشم والتضحية بالنفس من اجل الكويت وتقدمي الشهداء 
واألسرى واجلرحى واملقاومني وغيرهم، متوجها بالشكر الى رئيس 
اللجنة العليا للعمل على استكمال احكام الشريعة االسالمية د.خالد 

املذكور على رعايته للحفل.
بدوره أعرب رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال أحكام الشريعة 
اإلسالمية د.خالد املذكور عن سعادته البالغة ب� 3 أمور يجمعها اإلباء 
والشمم واجلهاد في سبيل اهلل، أولها تكرمي حفظة القرآن الكرمي من 

أبناء الشهداء، وثانيها تكرمي املشاركني واملشاركات في قافلة أسطول 
احلرية دفاعا عن احلق وثالثها اننا في بيت الكويت لألعمال الوطنية 

الذي يذكرنا بدفاعنا عن بلدنا إبان االحتالل العراقي الغاشم.
وأشار د.املذكور الى ان تكرمي حملة القرآن الكرمي مناسبة عظيمة، 
سائال املولى عز وجل ان يكون القرآن الكرمي حافظا لهم ومحفزا لهم 
على العمل بش����ريعته، مثمنا دور بيت الكويت لألعمال الوطنية في 
استضافة مثل هذه األنشطة، موضحا ان علينا ان نستلهم من ذكرى 
االحت����الل روح تآلفنا وحلمتنا الوطني����ة ملواجهة عدد من الظواهر 

السلبية التي نواجهها اآلن.
من جهته، أكد وائ����ل العبداجلادر الذي ألق����ى كلمة املكرمني من 
املشاركني في قافلة أسطول احلرية ان بيت الكويت لألعمال الوطنية 
يذكرنا بصمود أهل الكويت وإبائهم وشممهم ورباطهم، مشددا على 
ان األزمات تظهر املعدن احلقيقي للرجال. وأشار العبداجلادر الى انه 
حينما دخل غزة عن طريق العريش في أكتوبر املاضي تذكر الكويت 
حينما كانت حتت وطأة االحتالل واحلصار، مش����يدا بش����جاعة أهل 
غزة وشهامتهم، معربا عن أمله في ان يفرج اهلل هم إخواننا في غزة 

ويحرر املسجد األقصى من براثن االحتالل.

خالل حفل تكريم أبناء الشهداء المشاركين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده

)أنور الكندري(د.خالد املذكور متوسطا الزميل أسامة دياب وخلف العنزي  وتكرمي إحدى املشاركات د.خالد املذكور وفايز العنزي يكرمان أحد حفظة القرآن الكرمي من أبناء الشهداء

»الوطن والمواطنة« ينطلق اليوم
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
القانونية وزير  الوزراء للشؤون 
العدل ووزير األوقاف للش���ؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
الرابعة  الساعة  اليوم عند  يفتتح 
عصرا مؤمت���ر »الوطن واملواطنة 
في ميزان الشريعة« وذلك في فندق 

كراون بالزا.
ينطلق هذا املؤمتر بالتعاون مع 
رابطة علماء الشريعة بدول مجلس 
التعاون اخلليجي، وتستمر أنشطته 

املستشار راشد احلمادملدة يومني.

جناح بيت الزكاة في املعرض امللحق مبؤمتر »صناعة املستقبل«

جانب من احلضور

مفتي البوسنة د.مصطفى تسبريتش يقدم املصحف إلى د.مبارك الهاجري

الشيخ طالل اخلالد مكرما إحدى املشاركات بحضور د.عادل الفالح ووليد الشعيب ووليد الستالن

بيت الزكاة يشارك في »صناعة المستقبل«
دعمًا ألنشطة مؤسسات المجتمع المدني

بوغيث: الملتقى القرآني األول بيئة جيدة 
لتبادل الخبرات بين المؤسسات القرآنية

»الرحمة العالمية« افتتحت مشاريع تنموية في غزة
كشف رئيس مكتب فلسطني ب� »الرحمة العاملية« 
د.وليد العنجري املش���ارك بوف���د منظمة املؤمتر 
االس���المي الذي زار قطاع غزة وش���مل عددا من 
املؤسسات واملنظمات اخليرية واإلنسانية العربية 
واإلسالمية عن افتتاح عدد من املشاريع التنموية 
التي مولتها »الرحمة العاملية« بجمعية االصالح 
االجتماعي في مختلف قطاعات الصحة والتعليم 
واإلس���كان والتنمية. وأشار د.وليد العنجري في 
حديثه الى ان الزيارة استمرت خمسة ايام قام خاللها 

بصحبة الشيخ عبداهلل السنان من جلنة فلسطني 
ف���ي الهيئة اخليرية االس���المية العاملية بافتتاح 
وتدشني عدد من املشاريع اإلنسانية وعلى رأسها 
تسليم عدد اربعمائة منزل قامت الرحمة العاملية 
والهيئة اخليرية االسالمية من خالل تبرع احملسنني 
الكرام بترميمها بعد ان دمرها العدوان الغاشم في 
احلرب االخيرة على غزة وذلك خالل حفل حضره 
وفد منظمة املؤمتر االسالمي وعدد من املسؤولني 

على رأسهم وزير االسكان د.يوسف املنسي.

أعلن بيت الزكاة عن مشاركته 
ورعايته املؤمتر الوطني السنوي 
»صناعة املستقبل« والذي تقيمه 
جلنة الشروق للشباب التابعة 
للهيئة اخليري���ة بالتعاون مع 
برنام���ج إعادة هيكل���ة القوى 
العاملة حتت رعاية وزيرة التربية 
والتعليم العالي د.موضي احلمود 
والذي يقام في الفترة من 20 إلى 

23 من شهر ديسمبر اجلاري.
وقال مراقب العالقات العامة 
في بي���ت الزكاة ناصر الكندري 
ان مشاركة البيت في هذا املؤمتر 
وغي���ره من األنش���طة األخرى 
املشابه تأتي انطالقا من حرص 
البيت على املشاركة في أنشطة 
مؤسسات املجتمع املدني ودعمه 

لها.
وأضاف الكندري: مشاركة بيت 
الزكاة في هذا املؤمتر تأتي بناء 
على دعوة ورغبة الهيئة اخليرية 
اإلس���المية العاملية في مشاركة 
التي  البيت في هذه األنش���طة 
تهدف الى املساهمة في مساعدة 

طلبة وطالبات الثانوية العامة 
في الصفني ال� 11 وال� 12 في حتديد 
الدراسي والوظيفي  التخصص 
من خالل برنام���ج عملي منظم 
وعلى أس���س علمية. ولفت الى 
ان بيت الزكاة يش���ارك بجناح 
كامل في املعرض امللحق بأنشطة 
مؤمت���ر »صناعة املس���تقبل« 

لتوضيح أنش���طته ومشاريع 
البيت املختلفة وما حصده من 
الكبيرة  جوائز تقديرا جلهوده 
في العمل اخليري، مشيدا بدور 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
في تنظيم املؤمتر خالل السنوات 
املاضية وحرصها على دعوة بيت 

الزكاة للمشاركة فيه.

تقيمه الهيئة الخيرية سنويًا بالتعاون مع »إعادة الهيكلة«

أكد أنه يتناول واقع تدريس القرآن الكريم في الكويت

خالد بوغيث

الى استنهاض همم طلبة احللقات، 
واحملفظني، واملؤسسات القرآنية، 
وكل من له اهتمام بالقرآن وعلومه 
واالرتقاء مبستوى العمل القرآني 
للمؤسسة القرآنية، واالستفادة من 
جتاربها الناجحة في تعليم القرآن 
الكرمي وبيان طرق حتفيظ القرآن 
الكرمي في املؤسسات واجلمعيات 
املشاركة وتقوميها وكيفية تطويرها 
واالرتقاء بها، وتشجيع التواصل 
بني املهتمني واملختصني في مجال 
تعليم القرآن الكرمي، والعمل على 
تهيئة الفرصة لتبادل اخلبرات فيما 
بينهم، وحتقيق التواصل والتنسيق 
بني املؤسسات القرآنية وحتقيق 
املرجعية في العمل القرآني وحل 
املشاكل التي تواجه القطاع االهلي 

في هذا املجال.

القرآنية، وبعض املهتمني بالقرآن 
الكرمي وعلومه.

وذكر بوغيث ان امللتقى يهدف 

أعلن مدير ادارة شؤون القرآن 
الكرمي بوزارة االوقاف خالد بوغيث 
عن اختتام امللتقى القرآني االول 
الذي اقامته االدارة حتت ش����عار 
»الشراكة في خدمة القرآن« والذي 
مت افتتاح����ه حت����ت رعاية وكيل 
الوزارة د.عادل الفالح، مبس����جد 
الدولة الكبير يوم االثنني املاضي، 
وقد حظي امللتقى بحضور العديد 
من املسؤولني من وكالء مساعدين 
ومدراء ادارات اضافة الى رؤساء 
مراكز حتفي����ظ القرآن الكرمي في 
العلماء  الكويت ومجموعة م����ن 
واملتخصصني بعلوم القرآن الكرمي 
وحتفيظه وبعض الطلبة البارزين 
في احلفظ والتجويد الثراء احللقات 
النقاشية وكذلك وجود مجموعة 
اللجان واملبرات واملؤسسات  من 

ليلى الشافعي
اس���تقبل عميد كلية الش���ريعة والدراسات 
االس���المية بجامعة الكويت د.مبارك الهاجري 
رئيس العلماء واملفتي العام في البوسنة والهرسك 
د.مصطفى تسبريتش والذي يزور الكويت مع 
وفد مرافق له وقد تبادل د.الهاجري ود.تسبريتش 
بعض املشاريع التي قد تطرح او ممكنة التطبيق 
بني البوس���نة وجامعة الكوي���ت ممثلة بكلية 
الش���ريعة، ودعا مفتي البوسنة الكويتيني الى 
تبني بناء بعض املعاهد واملساجد في البوسنة 
واعطاء احملاضرات فيه���ا واقامة الندوات وفق 

النظم والترتيبات التي ميكن القيام بها.
وقام الضيف باه���داء مصحف لعميد الكلية 
د.مب���ارك الهاجري عمره اكثر من 300 عام وقد 
حفظه اهلل رغم ما مرت به البوسنة من حروب 
ابادة وقد شكر د.الهاجري فضيلة املفتي العام 
للبوسنة على هذه الهدية الثمينة مقدرا له تفضله 

بزيارة كلية الشريعة.

الخالد: »األوقاف« تقوم بأعظم دور في خدمة ديننا 
ووطننا من خالل رعايتها ألبنائنا وبناتنا

مفتي البوسنة يقدّم مصحفاً عمره 300 عام لعميد »الشريعة«

أسامة أبوالسعود
أكد الشيخ طالل اخلالد ان ما يبهج النفس ويسعدها 
بل ويشعرها باالعتزاز والفخر ان يرى االنسان بذرة 
اخلير وه���ي تنمو على عني م���ن يرعاها ويحوطها 
ويكفلها، ويجد ويجتهد في س���بيل ان تؤتى ثمارها، 
ويتعاظم الشعور باالعتزاز اكثر حينما يرى االنسان 
هذا العمل ثابتا ومتكررا ومستمرا ويواصل جناحه 

لسنوات.
وأضاف خالل رعايته احلفل اخلتامي للمسابقات 
الثقافية، وذلك لتكرمي الفائزين واملشاركني مبسابقات 
ادارة مساجد محافظة حولي والذي نظمته االدارة مساء 
امس األول ان ذلك كله يترجم���ه الدور املتميز التي 
تؤديه، مشكور، وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
بعمله���ا املتواصل ورعايتها اليقظ���ة لهذه الفئة من 
أبنائنا وبناتنا وش���بابنا وفتياتنا، وهي بذلك تقوم 

بأعظم دور في خدمة ديننا ووطننا، وقال الى انه ملن 
دواعي سروري ان أكون بينكم في هذا احلفل لتكرمي 
املتفوقني في املس���ابقات الثقافية والذي تقيمه ادارة 
مساجد محافظة حولي ألسعد برؤية هذا املنظر الرائع، 

سائال العلي القدير لهم التوفيق والسداد.
من جانبه، قال وكيل وزارة األوقاف د.عادل الفالح 
ان الوزارة حرصت على ان يكون من بني استراتيجياتها 
البناءة االهتمام بالنشء ذك���ورا وإناثا كونهم جيل 
الغد وبناة املستقبل وحملة الرسالة، مشيرا الى انهم 
امل األمم ال���ذي تراهن عليه، ومن هذا املنطلق كانت 
سياسة الوزارة داعمة ومؤيدة لكل عمل يهدف الى بناء 
هذا اجليل فكريا وعقديا ونفسيا لتجعل منهم لبنات 
صاحلة في بناء املجتمع يحملون هم أمتهم ويصبحون 
مشاعل هداية تضيء الطريق أمام احلائرين، مضيفا 
ان الوزارة ال تألو جهدا في رعاية النشء بل جتعلهم 

من أولوياته���ا وفي مقدمة اهتماماتها حماية لهم من 
اي فكر دخيل ال ميت الى روح االس���الم بصلة يجنح 

بهم ذات اليمني او ذات الشمال.
وبدوره قال مدير ادارة مس���اجد محافظة حولي 
وليد الستالن ان رسالة قطاع املساجد هي املساهمة 
الفاعلة في بناء افراد املجتمع من خالل تقدمي البرامج 
واألنشطة التعليمية الشرعية جلميع شرائح املجتمع، 
مش���يرا الى ان االدارة حرصت عل���ى تبني عدد من 
املسابقات الثقافية وتنوعها لعدد من الشرائح املختلفة 
التي مت حتديدها مسبقا وفق مايتم من خالل البرامج 
التي يتم طرحها لهم مما يتناس���ب مع أعمارهم، كما 
ان تنوع املسابقات كان بهدف تشجيع جميع الطالب 
على االلتحاق باملس���ابقات مبا يتناسب مع ميول كل 
منهم حيث اش���تملت املسابقات على الفقه واخلطابة 

واألذان واإلنشاد واألسئلة الثقافية.

خالل الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مسابقات مساجد حولي

الفلالح: النشء في مقدمة أولويات الوزارة لحمايتهم من أي فكر دخيل على اإلسلالم
السلتالن: قطاع المسلاجد حريص على تقديم أنشلطة تسلتهدف جميع الشرائح


