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 فريحة األحمد: جابر األحمد

  ترك بصمات واضحة في جميع المجاالت

 «الشباب والرياضة» تنظم المسابقة 
المحلية األولى لإلنشاد 

 أعربت الشـــيخة فريحة االحمد رئيسة اجلمعية الكويتية 
لالسرة املثالية، ورئيسة نادي الفتاة الرياضي عن أسفها لفقدان 
الكويت أميرا أحبته القلوب، رحل عن الدنيا مبحبة أهل الكويت 

مودعا أهلها الى رحمة ربه.
  وقالت الشـــيخة في ذكرى وفاة األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد ان الفقيد قد ترك بصمات واضحة في أجيال عدة يتذكره 
الصغار بابا جابر الغالـــي، ويتذكره الكبار في عطائه ووفائه 
وإخالصـــه للوطن وقيادته احلكيمة التـــي أوصلت البالد الى 
مصاف الدول املتقدمة، وعرضت االحمد إجنازات األمير الراحل 
ونهضة الكويت العمرانية في بناء الوطن واملواطنني بإرشاداته 
ونطقه السامي، مستذكرة مساعيه احلثيثة في املجاالت العلمية 
واالجتماعية والرياضية والصحية، بل ودخل في قلب كل مواطن 
ومقيم على حد سواء وكان يحث احلكومة ومجلس األمة على 
العمـــل والتعاون من أجل الكويـــت، فأعطى كل ذي حق حقه، 

وأعطى املرأة حقوقها كاملة.
  وساهم في بناء الصرح االنساني في رعايته الكرمية لذوي 
االحتياجات اخلاصة، وساهم في نهضة كثير من الدول العربية، 
وكان مـــن اوائل من مد يد العون واملســـاعدة واالغاثة للدول 
املتضررة من الكوارث الطبيعية فاستفاد من عطائه وسخائه 
القريب والبعيد، وأثنت الشـــيخة فريحـــة االحمد على خلفه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وعلى قيادته فكان 

خير خلف خلير سلف.
  كما أثنت عل ى سمو ولي العهد األمني الشيخ نواف األحمد، 
وعلى ســـمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد حفظهم اهللا 

ووفقهم لكل اخلير.

 تنظم الهيئة العامة للشباب والرياضة ممثلة في 
ــباب (إدارة الهيئات الشبابية) بالتعاون  قطاع الش
والتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 
(إدارة شؤون القرآن الكريم) المسابقة المحلية األولى 
ــاد في المجال الوطني واالجتماعي ومجال  لإلنش

القرآن والتجويد والمجال الثقافي والعلمي.
  وتشمل المسابقة فئتين من األعمار حيث تبدأ 
ــنة والثانية من  ــن ١٠ إلى ١٦ س الفئة األولى من س
١٧ الى ٢٩ سنة، وقد رصدت الهيئة العامة للشباب 
ــكل فئة، حيث يحصل  ــة خمس جوائز ل والرياض
ــن كل فئة على ٤٠٠ دينار  الفائز بالمركز األول م
والثاني ٣٠٠ دينار والثالث ٢٠٠ دينار والرابع ١٥٠ 

دينارا والخامس ١٠٠ دينار.
  هذا، ويتم التسجيل في المسابقة والحصول على 
ــاركة في الفترة الصباحية من مقر  استمارة المش
الهيئة بمنطقة الرقعي وخالل الفترة المسائية بقسم 
األنشطة والبرامج الشبابية بمنطقة الدعية بجوار 
االتحاد الكويتي لكرة اليد، كما سيتم التسجيل عن 
 www.islam.gov/quran طريق الموقع اإللكتروني
وآخر تاريخ لتسلم كافة المشاركات هو يوم الخميس 

الموافق الثالث من فبراير المقبل.
ــباب والرياضة من  ــة العامة للش   وتهدف الهيئ
خالل تنظيم هذه المسابقة الى اذكاء روح المنافسة 
بين الشباب وترسيخ الوازع الديني والوطني لدى 
ــي والعلمي  ــباب الى جانب المجال االجتماع الش
والثقافي كما تناشد الهيئة جموع الشباب المشاركة 
والتسجيل في مثل هذه البرامج والمسابقات التي 
تعود عليهم بالنفع وتساهم في بناء جيل قادر على 
تحمل المسؤوليات الوطنية والدينية واالجتماعية 

والعلمية. 

 فريحة األحمد زارته وأعربت عن أملها في مشاركة بابا الڤاتيكان باألعياد الوطنية

 الكاردينال لوفيرا: الكويت الوجه الحقيقي للتسامح الديني
 عادل الشنان

  أعربت الشيخة فريحة االحمد عن سعادتها بزيارة الكاردينال 
أنطونيو لوفيرا الى الكويت التي اتسمت منذ نشأتها بالتسامح 
الديني بني مختلف الديانات السماوية عامة واملذاهب االسالمية 
على وجه اخلصوص ومتنت خـــالل لقائها بالكاردينال لوفيرا 
صباح أمس في الكنيســـة الكاثوليكية ما أثنى عليه الكاردينال 
بوصفه الكويت ببلد التسامح واحلرية املطلقة في االعتقاد الديني 
مؤكدة انها ستسعى لدعوة بابا الڤاتيكان لزيارة الكويت خالل 

االحتفال باالعياد الوطنية.
  وحول حصولها على وسام الشرف في پولندا قالت الشيخة 
فريحة: قد مت منحى اياه نتيجة لالعمال املتعددة في مجال رعاية 
االســـرة واملعاقني واالحداث، وهو يعكس اهتمام الكويت عامة 

باللبنة االولى في تأسيس األمم وهي االسرة.
  من جانبه، قال الكاردينال انطونيو لوفيرا انه ملس في الكويت 
الوجه احلقيقي للتسامح الديني من خالل زيارته لعدة كنائس. 
وفي رده على سؤال صحافي بشأن قضية «تهويد القدس» أجاب 
بأن القدس يجب أن تكون مدينة جميع االديان الســـماوية وال 

تعليق آخر على السؤال.
  بدوره، قال األب عادل نصر ان هدف زيارة الكاردينال لوفيرا 
للكويت هو االطالع على الكنيسة الكاثوليكية وأوضاع الكاثوليكيني، 
متمنيا أن يكون هناك مكان كبير للكنيسة الكاثوليكية في الكويت، 
حتى يتســـنى لـ ٣٥٠ ألفا الذين يرتادونها في هذا البلد العبادة 

 (كرم ذياب) الشيخة فريحة األحمد والكاردينال أنطونيو لوفيرا واألب عادل نصر خالل اللقاءمن دون االنزعاج من ضيق املكان املوجود حاليا. 


