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عبدالقادر: كان 
خير منوذج للدعاة 

املخلصني

جمال النوري: شهد له 
كل من عرفه بالتواضع 

وكانت ابتسامته 
ال تفارقه

الصانع: املرحوم جاء 
من عائلة لها منبت 
طيب بدأت بالشيخ 

عبداهلل النوري

الدعيج: تعلمت الكثير 
من املرحوم النوري 
عندما عملت معه 
في جلنة التعريف 

باإلسالم
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الرواد في حتسني اجلودة العاملية
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الصـــديـق > الســـالم > حطــيـن
مــــواقــع متمـــيـــزة

ثـقــة > مصـداقـيـة
1971 6666دانة األربش العقارية

للبــــــيـــع أراضـــي في جــنـــوب الســـرة

�صيانة التكييف املركزي

 غ�ساالت- طباخات
- وحدات تكييف

خدمة 24 �ساعة

ثالجات - فرايزرات -برادات 

للبيـــــــــــــــــع شــــــــــاليـــــــــــــه 
فـــــي لؤلـــــــــــؤة اخليـــــــــران

املرحلــــة الثالثــة �سف اأول 

نظام م�ساع م�ساحة 260م2 

دوريـــــن 5 غــــــرف

اإطــــاللــــة بحرية وا�سعــة

ال�سعر 250 األفًا

60644132

وزارة األوق���اف تش���ارك في 
املوس���م بعرض مطبوعات 
ومواد تعليمي���ة مقررة في 

مراكز التحفيظ.
وأضافت ان اجلناح الكويتي 
في املعرض يشتمل على 280 
عنوانا تشمل إصدارات مطبوعة 
وأقراصا مدمجة ونشرات وكتبا. 
وأكدت أهمية مشاركة الكويت 
من اجل التعريف بدورها في 
نشر ثقافة القراءة واهتمامها 

بتحفيظ القرآن للنشء.
وكان أم���ن ع���ام جمعية 
احملافظ���ة على القرآن الكرمي 
األردنية سليمان الداقور، أكد 
في االفتتاح أهمية املواس���م 
الثقافية التي تنظمها اجلمعية 
بهدف رب���ط األجيال مبنهج 
القراءة وتعزيز ثقافة القرآن 
لالرتقاء بأداء ه���ذه األجيال 

خلدمة شعوبها وأوطانها.
من جهتها، قالت مديرة فرع 
»عمان النسائي« في اجلمعية 
زاهدة عودة ان الفرع واحد من 
37 فرعا تتبع جمعية احملافظة 
على القرآن الكرمي، مشيرة الى 
ان فرع النس���اء يشرف على 
57 مركزا لإلناث في العاصمة 
األردنية عّمان تسهم في حتفيظ 
القرآن. ويهدف املوسم الذي 
يستمر 4 أيام الى إطالق وتبني 
مبادرات ثقافية وإعادة األهمية 
للكتاب وتوفير الكتاب املفيد 

الدهيشي: الكويت حريصة على نشر ثقافة 
القراءة وغرس قيم القرآن الكرمي

في مختلف العلوم واملساهمة 
في إنشاء جيل ومجتمع قارئ 
وتعزيز التواص���ل بن دور 
النشر واملؤسسات الثقافية 

والتربوية والعلمية.
ويشمل املعرض املقام على 
هامش املوسم 45 ألف كتاب 
الى جانب تنظيم محاضرات 

وندوات فكرية وثقافية.
وحتتضن »مراقبة حلقات 
حتفيظ القرآن الكرمي« الفتيات 
م���ن س���ن السادس���ة حتى 
الثانية والعشرين في مراكز 
وحلقات تابعة لها لتعليمهن 
القرآن الك���رمي حفظا وتالوة 

وجتويدا.

عّمان � كونا: قالت مراقبة 
حلقات حتفيظ القرآن للبنات 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية خلود الدهيشي ان 
الكويت تنش���ط في محيطها 
العربي والعاملي لنشر ثقافة 
القراءة وغرس قي���م القرآن 

الكرمي.
وأضافت في حفل افتتاح 
»موسم عّمان الثقافي السابع« 
الذي بدا أعماله في عمان اول 
من امس ان مشاركة الكويت 
في املوسم الذي تنظمه جمعية 
احملافظ���ة على القرآن الكرمي 
األردنية )الفرع النسائي( واملقام 
حتت عنوان »يا أمة اقرأ« تأتي 
إميانا من وزارة األوقاف بأهمية 
الشراكة املجتمعية والدولية 
واالنفتاح على الفعاليات التي 
تقيمها اجلمعيات اإلسالمية 
ألداء الرسالة في بناء أجيال 
املستقبل وأشادت الدهيشي 
بجهود القائمن على موس���م 
عمان الثقافي ودور س���فارة 
الكويت في تسهيل مهمة وفد 
وزارة األوقاف الذي يشارك في 
املعرض وفي فعاليات املوسم 
الذي يقام للعام السابع على 
التوالي. م���ن جانبها، قالت 
رئيسة قسم البرامج الثقافية 
واإلعالمية في مراقبة حلقات 
حتفيظ القران الكرمي للبنات 
خلود الدهيشيحنان املزيني ل���� »كونا« ان 

اجلاليتان الهندية والكيرالرية نظمتا ندوة وفاء للفقيد بالتعاون مع جمعية اإلصالح

العتيقي: ما من منطقة بالعالم أصيبت مبكروه
 إال وكان للنوري فيها ملسات حانية

العالم وب���ذل جهدا  دول 
الدع���وة وكلنا  كبيرا في 
نتذكر ما جاء في خطاباته 
فلم يخرج من لس���انه اال 
وكان من قلبه مباش���رة 
ونصائحه وإرشاداته تدرس 
الكيرالرية  سواء للجالية 
او الهندي���ة وكان ناصحا 
ومرش���دا عندم���ا نواجه 

املصائب.
وم���ن جانبه قال مدير 
عام جمعية الشيخ عبداهلل 
الن���وري اخليرية جمال 
النوري اننا نشكر اجلالية 
الهندية وجالية كيرال على 
هذا الوفاء والشكر موصول 
جلمعية االصالح على هذا 
الكبير الستذكار  التجمع 
مناقب الشيخ نادر النوري 
الرجل الذي ش���هد له كل 
من عرف���ه بالتواضع مع 
ابتسامته  اجلميع وكانت 
ال تفارقه تلقى العلم على 
الكبار  عدد من املش���ايخ 
املعروفن مما جعله يحصل 
الش���رعي من  العلم  على 
مصادره مما ادى الى تقومي 
مسيرته بشكل صحيح في 

دعوته.
بدوره قال مساعد االمن 
الدستورية  العام للحركة 
االسالمية د.ناصر الصانع: 
ان النوري جاء من عائلة 
لها منبت طيب ابتداء من 
الش���يخ املرحوم عبداهلل 
النوري ومرورا بعدد من 
رجاالتها فهذه سيرة طيبة 
يورثونها واحدا تلو اآلخر. 
مضيفا ان املرحوم النوري 
كان ق���ادرا عل���ى ايصال 
املعلومة والرسالة الدعوية 
بسهولة ويسر وأسلوب 

سلس.

مدرسة في التعامل

واك���د نائ���ب رئيس 
جلنة التعريف باإلس���الم 
عبدالعزيز الدعيج انه تعلم 
الكثير من املرحوم النوري 
عندما عمل معه في جلنة 
التعريف باالسالم قبل 22 
عاما فكان احد اعالم اللجنة 
واملؤسسن لها وكان مدرسة 
التعامل مع  علمنا أصول 
اجلالي���ات غير املس���لمة 
العديد من  وتواصلنا مع 
اجلالي���ات املختلفة وكان 
يف���رض احترامه على كل 
من عرفه وفتح لنا ابوابا 
كثيرة بعالقاته الطيبة مع 
اجلاليات داخ���ل وخارج 

الكويت 
وأض���اف الدعي���ج ان 
النوري س���اهم في تعليم 
اجلاليات الشرق اسيوية 
ولقد أثر فّي كثيرا وصنع 
مني داعية ووضع ابجديات 
التعريف  العمل للجن���ة 
التي استطاعت  باإلسالم 
في عام 2013 ان تكون سببا 

في هداية 4800 ش���خص 
لإلسالم.

لقاء الوفاء

وبدوره قال نائب رئيس 
احتاد املنظمات االهلية في 
العالم االس���المي ورئيس 
العاملية  اللجنة االسالمية 
حلقوق االنس���ان احملامي 
املط���وع ان عاجل  مبارك 
بش���رى املؤمن ان يستمع 
اهله عن مآثره عند رحيله 
وهذه بشرى للمرحوم نادر 
النوري انه من اهل اجلنة 
بعون اهلل ولقد امضيت معه 
سنوات في العمل االسالمي 
والدعوي فعندما كان رئيسا 
للجنة فلسطن كنت رئيسا 
للجنة املناصرة اخليرية 
وتسابقنا في العمل اخليري 
وفعل اخليرات وطور من 
هذا العمل في عهده وندعو 
له حاضرا وغائبا وال نقول 
عن هذا التجمع انه تأبن ألن 
هذا املصطلح مخالف للسنة 
بل هو لقاء استذكار ألعماله 
الصاحلة فه���ذا لقاء وفاء 
لرجل يس���تحق أن نذكره 

بأعماله الطيبة. 

قلب كبير

واكد مدير اجلاليات في 
جلنة التعريف باإلس���الم 
ومدي���ر املرك���ز الكويتي 
الفلبين���ي الثقاف���ي خالد 
السبع انه وجد في املرحوم 
النوري داعية صاحب همة 
عالية وتواضع كبير يتعامل 
مع اجلميع مبسطرة واحدة 
وكان يوصينا ويحثنا على 
رعاية اجلاليات االسالمية 
وكان يهت���م بالش���ؤون 
اخلاصة لبعض الدعاة وكان 
يرعى شؤون الدعاة بقلبه 
الكبير ولقد شاركته في عدد 
من الرحالت فكان يجالس 

املهتدين وينصحهم.
وأشار الس���بع الى ان 
النج���اة اخليرية  جمعية 
س���تقوم ببن���اء مس���جد 
باسم الشيخ نادر النوري 
ول���ن يص���رف عليه من 
ريع التبرع���ات لكنه جاء 
مساهمة من جميع العاملن 
واملوظفن باجلمعية عرفانا 
بالدور اخليري للمرحوم 
الن���وري. ومن جانبه قال 
أحمد الطراوي من مراقبة 
اجلاليات االسالمية بإدارة 
املس���جد الكبير في وزارة 
االوقاف ان القارة االفريقية 
تفتخر بانها استقبلت داعية 
امثال املرح���وم نادر  من 
النوري فه���و منوذج من 
النماذج اخليرية في العالم 
االسالمي فكان ال يحب ان 
يغضب احدا، وكان حريصا 
على كل من يتعامل معهم 
الوزاري  العمل  لذلك ترك 

وتوجه للعمل اخليري.

اإلسالمية العاملية بالنيابة 
خالل فترة التس���عينيات 
وعض���وا مؤسس���ا ف���ي 
اللجنة الكويتية املشتركة 
لإلغاثة وعضوا في مجلس 
العاملي للمتطوعن  اليوم 
وخطيبا متطوعا في وزارة 
األوقاف منذ أكثر من ربع 
قرن وكان مدي���را إلدارة 
العالقات اخلارجية بوزارة 

األوقاف.
وحتدث رئيس اجلالية 
الهندية املسلمة بالكويت 
مسعود شهاب عن أعمال 
املرحوم الشيخ نادر النوري 
مستشهدا بقول رسول اهلل 
ژ »اذا مات ابن آدم انقطع 
عمل���ه اال من ثالث صدقة 
جارية أو علم ينتفع به او 
ولد صالح يدعو له«، مبينا 
النوري مع  عدد من مآثر 
اجلالية الهندية واألنشطة 
التي قدمها في القارة الهندية 
من بناء املساجد واملدارس 

وكفالة األيتام.
ب���دوره ق���ال رئيس 
اجلالية الكيرالرية املسلمة 
في الكويت زبير عبدالقادر 
ان هذا التجمع يعتبر جلسة 
غير عادية في وضع محزن 
بوفاة النوري ولقد آملنا هذا 
املصاب الن���ه ترك الكثير 
من اآلثار الطيبة فكان خير 
منوذج من الدعاة املخلصن 
لم يكن مقتصرا على مكان 
أو فئة معينة بل عمل لكل 

ليلى الشافعي 

نظمت اجلاليتان الهندية 
والكيرالري���ة بالكوي���ت 
بالتعاون مع مكتب التعاون 
اإلس���المي ف���ي جمعية 
اإلصالح االجتماعي ندوة 
وفاء لفقيد األمة اإلسالمية 
وف���ارس الدعوة اخليرية 
فضيل���ة الش���يخ د.نادر 
انتقل إلى  ال���ذي  النوري 
رحمة ربه بعد حياة حافلة 
بالبذل والعطاء في جميع 

أنحاء العالم.
من جانبه قال أمن عام 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
د.عب���داهلل العتيق���ي انه 
ما من منطق���ة في العالم 
أصيبت مبكروه إال وكان 
لفقيدنا العزيز اليد الطولى 
للمسح على رؤوس األيتام 
ومواس���اة  وكفالته���م، 
املنكوبن، وبناء وجتهيز 
املدارس واملستش���فيات، 
وتشييد املساجد، وحفر 
اآلبار، فم���ا ترك عمال من 
أعمال الب���ر إال وكانت له 
بصمة واضحة فيه بفضل 

اهلل عّز وجّل.
وأكد أن ه���ذه اجلهود 
اجلبارة لم تك���ن غريبة 
على فقيدن���ا الغالي، فقد 
نشأ رحمه اهلل في أسرة 
محب���ة للعلم، وناش���رة 
ف���كان عمودا من  للخير، 
أعم���دة العم���ل اخليري، 
وسفيرا كرميا للكويت، في 
كل بقعة يحل فيها، ولقد 
حازت اجلاليات اإلسالمية 
في الكويت اهتمام فقيدنا 
الراحل، فقد كانوا يعتبرونه 
املسؤول املباشر ألعمال هذه 
اجلالي���ات، ودعمها ماديا 

ومعنويا.
وع���دد العتيقي أعمال 
املرحوم النوري في الكويت 
ومنها انه كان عضوا مؤسسا 
ملعظم اجلمعيات اخليرية 
وأمينا عاما جلمعية الشيخ 
النوري اخليرية  عبداهلل 
التعريف  ورئيسا للجنة 
باإلس���الم ورئيسا للجنة 
فلس���طن اخليري���ة في 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية كما تولى منصب 
مدير عام الهيئة اخليرية 

د.ناصر الصانع ومبارك املطوع يتقدمان احلضور

عبداهلل العتيقي وجمال النوري يتوسطان املشاركني

جانب من احلضور

كما أكد أبا اخلي���ل ان بناء 
العقول في هذا العصر قد يكون 
األصعب من نوعه، السيما بعد 
ان أصبح العالم قرية صغيرة 
منزوعة احلدود والسدود، مؤكدا 
على أهمية التواصل الثقافي بن 
أبناء مجتمعنا اخلليجي بشكل 
خاص والعربي واإلسالمي بشكل 

عام.
وشدد أبا اخليل على ضرورة 
االهتمام باإلعالم القيمي والعمل 
على تفعيل برامج���ه وأهدافه 
بآلي���ات متطورة ومدروس���ة، 
وذل���ك لتأهي���ل أبنائنا حلمل 
راية األمة غدا، السيما ان أمتنا 
تعيش أصعب فتراتها ش���كال 

ومضمونا.
ومن جانبه، عبر الوفد القطري 
عن شكره وتقديره على احلفاوة 
وحسن االستقبال اللذين لقيهما 
من قب���ل إدارة اإلعالم الديني، 
مش���يدا بالدور الري���ادي الذي 
تلعبه وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ممثلة في إدارة اإلعالم 
الديني على املستوين العربي 
واإلس���المي داعي���ا أصح���اب 
املشاريع اإلعالمية والتربوية 
واالجتماعية في العالم العربي 
إلى ضرورة التعرف على برامج 
إدارة اإلع���الم الديني معتبرها 

حتقيقاً للشراكة املجتمعية وتعزيزاً للوحدة اخلليجية

وفد إعالمي قطري زار »األوقاف« 
للتعرف على مشروع »نفائس«

زادا ال غن���ى عنه لكل املعنين 
بالشؤون اإلعالمية والتربوية 
واالجتماعية بشكل عام، مختتما 
حديثه بدعوة مدير إدارة اإلعالم 
الدين���ي لزي���ارة دول���ة قطر 
لالستفادة من خبراته الكبيرة 
في املجال اإلعالمي والقيمي وذلك 
من خالل دورات تدريبية يقدمها 
لهم تعزيزا للوحدة اخلليجية 
وتقوي���ة للجوان���ب اإلعالمية 
والتربوية ولكل ما من ش���أنه 
حماية أبنائنا من بعض صور 

اإلعالم غير الهادفة.

استقبلت إدارة اإلعالم الديني 
ب���وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلس���المية وفدا إعالميا قطريا 
رفيع املستوى من األسرة احلاكمة 
بدولة قطر الشقيقة، وذلك بهدف 
االستفادة من املشروع القيمي 
لتعزي���ز العب���ادات »نفائس« 
وتفعيله داخل املؤسسات املعنية 
باجلوانب اإلعالمية والتربوية. 
صرح بذلك مدير إدارة اإلعالم 
الدين���ي واملش���رف العام على 
املشروع القيمي لتعزيز العبادات 
)نفائس( صالح أبا اخليل، حيث 
أوضح ان ذلك يأتي توافقا مع 
إسترايجية األوقاف الرامية إلى 
تطبيق مبدأ الشراكة املجتمعية 
مع كل املؤسس���ات التي تلتقي 
معها في الرؤى واألهداف داخليا 

وخارجيا.
وبن أبا اخليل ان الوفد اطلع 
على املش���روع القيمي لتعزيز 
العب���ادات )نفائس( من حيث 
)الفعاليات � الوسائل اإلعالمية 
واإلعالنية املستخدمة � الشريحة 
املستهدفة � الدراسات والبحوث 
املتعلقة باملشروع( وذلك ليتسنى 
للشقيقة االس���تفادة منه قدر 
اإلمكان، الس���يما اننا في أمس 
احلاجة حلماية أبنائنا من براثن 

اإلعالم غير الهادف.

حمالت املشروع القيمي لتعزيز العبادات »نفائس«

صالح أبا اخليل


