
حتت رعاية وزير النفط والنائب في 
مجلس األم��ة السابق د. علي العمير، 
وبالتعاون مع جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي - إدارة مراكز حتفيظ القرآن 
الكرمي احتفلت جمعية املاهر بالقرآن 
وعلومه باملشاركني في الرحلة التي 
نظمتها إلى بيت الله احلرام ملجموعة 
من الشباب الطموح حلفظ كتاب الله 

تعالى .
وقد حضر احلفل أمني سر جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي وليد الربيعة، 
ورئيس جمعية املاهر بالقرآن الشيخ 
ج��اس��م امل��س��ب��اح، وع���دد م��ن أع��ض��اء 

مجلس إدارة اجلمعيتني.
وفي كلمته التي ألقاها بهذه املناسبة 
قال د. علي العمير: نقول ألبنائنا ممن 
تتلمذ وسعى حلفظ كتاب الله -تبارك 
وتعالى- ومن أنضم لهذه املجموعة 
الطيبة: طبتم وط��اب ممشاكم وأنتم 
تبذلون ه��ذا اجلهد حلفظ كتاب الله 
-تعالى- حتت رعاية جمعية إحياء 
التراث وجمعية املاهر بالقرآن؛ ولذلك 
فالشكر واالمتنان إلى هذه اجلمعيات 
املباركة واجلهود الطيبة التي يبذلها 
أهل الفضل وأهل العلم من أجل تنشئة 
الشباب املسلم على كتاب الله تعليًما 

وحفًظا وأخالًقا.
وأضاف العمير : ال شك أن من أعظم 
النعم التي َمنَّ الله -تبارك وتعالى- 
علينا فيها في هذه الدنيا إمنا هي تآلف 
القلوب؛ ولذلك ق��ال تعالى : مبيننا 
نعمته وفضله: }َوأََلَّف َبنْيَ ُقلُوِبِهْم َلْو 
ا أََلّْفَت َبنْيَ  أَنَفْقَت َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا َمّ
ُه َعِزيٌز  ُقلُوِبِهْم َوَلِكَنّ اللََّه أََلَّف َبْيَنُهْم إَِنّ
َحِكيٌم{، فاأللفة واحملبة والتآخي التي 
تزرع في القلوب إمنا هي نعمة عظيمة 
من الله تعالى، وال شك بأن هذه األلفة 

واحملبة إذا كانت لله وف��ي الله فهي 
أفضل أن��واع احملبة، وق��د يحب املرء 
إنسانا ألنه قريبه أو صديقه أو أخوه، 
ولكن إذا بنيت هذه احملبة على تقوى 
من الله ورضوان، وأن تكون احملبة لله 
تعالى فإنها أعلى مراتب األخوة وأعلى 
مراتب احملبة، وال شك بأن هذه احملبة 
تؤثر في النفوس، فالبيئة لها أثر بالغ 
على أخالق الشباب، وإذا تربى الشاب 
في بيئة جيدة وحاول أن يجعل نفسه 
من الشباب الذين يهتمون بكتاب الله 
-تبارك وتعالى- ما جتده إال أصبح 
تلقائًيا جزءاً من هذه البيئة منسجًما 
معها ومع اهتماماتها؛ ولذلك قال نبينا 
محمد –صلى الله عليه وسلم-: »املرء 
على دي��ن خليله؛ فلينظر أحدكم من 

يخالل«.
وأكد د. العمير على أن املؤمن مرآة 
أخيه، وما أعظم املجتمع ال��ذي يكون 
شاغل أهله ذكر الله -تبارك وتعالى- 
وكتاب الله -ع��ز وج��ل- ولذلك جند 
التوجيه الرباني لنبينا محمد – صلى 
الله عليه وسلم- أكرم اخللق وأفضل 
من وطيء األرض بأن يكون من ضمن 
هذه املجموعة التي تعتني بكتاب الله، 

تعتني باحلق.
وف���ي وص��ي��ة ل��ه للشباب ق���ال د. 
العمير: أنا أوصي أبناءنا وهم -بحمد 
الله- قد توجهوا هذا التوجه املبارك 
أن يتوجهوا من خالله إلى تنمية ذاتهم 
بقيم ربانية وال ش��ك أن أعظم قيمة 
هي التأسيس على كتاب الله -تبارك 
وتعالى- فهو نور وطريق لو سلكه 
املسلم ال شك بأنه سينجو ب��إذن الله 
-تعالى- من فنت الدنيا ، فكلما كان 
اإلن��س��ان متحصناً بهدي كتاب الله 
-تعالى- فسيكون على ن��ور وعلى 

بصيرة، مخالًفا لألهواء، صامًدا في 
الفنت، ال يحيد عن الصراط املستقيم.

وعن خطورة املرحلة التي نعيشها 
قال د. العمير: النبي – صلى الله عليه 
وس��ل��م- ب��ني لنا أننا ف��ي سفينة وأن 
هذه السفينة فيها الصاحلون، وفيها 
أيضا غير الصاحلني، وكما أن فيها من 
يريد أن يجتهد بتحقيق األمر الرباني 
بتطبيق شريعة الله -تبارك وتعالى- 
في مجتمعه؛ ف��إن هناك من يريد أن 
يهدم في هذا املجتمع وال أظنكم بإذن 
الله -تعالى- إال في أعلى السفينة 
التي أشار إليها نبينا – صلى الله عليه 
وسلم ؛ ولذلك سترون - أيها الشباب- 
أن هناك حتدياً كبيراً، وأن ما تتربون 
عليه من كتاب الله وهدي النبي صلى 
الله عليه وسلم سيواجه من تيار آخر 
مضاد ملا أنتم عليه، فهناك حق وباطل، 
ويقذف الله - تبارك وتعالى- احلق 

على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
وف��ي ختام كلمته أثنى د. العمير 
على هذه النوعية من األنشطة قائالً: 
أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يوفقكم 
حلفظ ك��ت��اب ال��ل��ه. وم��ا أجملها من 
أنشطة سواء كانت حفظا لكتاب الله 
أم رحلة للعمرة أم رحلة شبابية أم 
غير ذلك من األنشطة التي جتدون فيها 
مجالس العلم ومجالس الذكر وال شك 
أن هذا أمر عظيم قد يفتقده من ال يشعر 

به، ومن حرم منه.
من جانبه قال رئيس جمعية املاهر 
بالقرآن الشيخ جاسم املسباح: يطيب 
لنا اليوم أن نحتفل بتكرمي إخواننا 
وأبنائنا الذين شاركوا في وفد رحلة 
املاهر بالقرآن الثامنة بحمد الله تعالى 
في مكة املكرمة مهبط الوحي. وحول 
أه���داف الرحلة ق��ال املسباح: مت في 

هذه الرحلة املباركة حتقيق عدد من 
األهداف منها: حفظ ما تيسر من كتاب 
ال��ل��ه، وإي��ج��اد بيئة إميانية أخوية، 
والسيما أن املشاركني من كل محافظات 
دول��ة الكويت م��ن ال��ط��الب والشباب 

الذين يحفظون كتاب الله.
وع���ن ح��ف��ظ ال���ق���رآن ال��ك��رمي ق��ال 
املسباح: حفظ القرآن الكرمي مكرمة 
عظيمة وأع��ظ��م م��ك��رم��ة ح��ني يكون 
خالصاً لوجه الله عز وجل، وأن يكون 
العمل بكتاب الله - تبارك وتعالى- 
والتخلق بأخالق القرآن الكرمي وقيمه، 
والسيما ونحن نعيش في زمن الفنت، 
وال ش��ك أن أع��ظ��م م��ا يحفظ ال��ل��ه عز 
وج��ل ب��ه ع��ب��ادة ه��و كالمه سبحانه؛ 
فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن نحافظ 
عليها، وأن نعاهد الله –عز وجل- بأن 
نتم كالمه حفظاً وتالوة وإتقانا وعمالً 

وقوالً وسلوكاً ودعوة.
وح��ول الوفد امل��ش��ارك في الرحلة 
أوض���ح املسباح ب��أن ع��دد ال��وف��د مع 
املشرفني واإلداريني بلغ )65( شخصاً 
برئاسة الشيخ جاسم املسباح ونائبه 
الشيخ ط��الل الظفيري، كما حرصنا 
في هذه الرحلة املباركة أن تكون هناك 

قدوات في مجال حفظ القرآن الكرمي و 
تعليمه؛ لذا كان معنا ضيوف مميزون 
وهم:الشيخ ب��در العلي إم��ام مسجد 
ال��دول��ة الكبير، وي��وس��ف العيناتي، 
وأسامة الشطي. وعن برنامج الرحلة 
قال املسباح: بدأت الرحلة التي مدتها 
عشرة أيام بأداء مناسك العمرة، وكان 
كل مشرف ي��ؤدي مناسك العمرة مع 
مجموعته، وقسمت أوقات احلفظ على 
فترتني األول��ى من بعد ص��الة الفجر 
إل��ى إمت��ام الكمية، واألخ���رى من بعد 
صالة العصر إلى صالة املغرب، وأما 
الفترة الثالثة كانت بني صالتي املغرب 
والعشاء وه��ي للمراجعة، وَقضيت 
هذه الفترات في رحاب بيت الله احلرام 
وحتت إشراف مشايخ وحفظة متقنني. 
كما زار ال��وف��د متحف ب��رج الساعة 
الذي يعد من أهم معالم مكة املكرمة، 
وال����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى أك��ب��ر مرصد 
فلكي ف��ي العالم، باإلضافة لتنظيم 
درس بعنوان: )القرآن منهج حياة(، 
وتنظيم رحلة إلى استراحة نادي كافل 
االجتماعي في منطقة احلسينية والتي 
حوت العديد من األنشطة كالسباحة، 

وكرة القدم وبعض األنشطة الثقافية.

أك��د مدير ع��ام جلنة 
ال��ت��ع��ري��ف ب��اإلس��الم 
ف���ري���د ال���ع���وض���ي أن 
حقيبة الهداية من أهم 
مشاريع اللجنة ، وأنها 
كانت سبباً في دخول 
ع��دد كبير من املهتدين 
ل���إس���الم ، م��ب��ي��ن��اً أن 
اللجنة وزع��ت 4000 
ح��ق��ي��ب��ة خ�����الل ع���ام 

.2019
وأوض���ح العوضي 
أن اللجنة تقوم بتوزيع 
وط��ب��اع��ة ن��وع��ني من 
حقائب الهداية: األول 
حقيبة تعريفية عن 
اإلس��الم لغير املسلمني 

وحتتوي على كتب واسطوانات بها معلومات مبسطة عن العقيدة 
والعبادات واألخ��الق اإلسالمية ، والثاني حقيبة للمهتدين اجلدد 
تركز على الطهارة ، والصالة ، واألذكار ، وتعليم الفاحتة ، وجزء عم ، 

واألربعني النووية.
وحول طريقة احلصول على حقيبة الهداية قال العوضي : ميكن 
للمتبرعني احلصول عليها من ف��روع جلنة التعريف ب��اإلس��الم ، 
كما ميكنهم التبرع بقيمة حقيبة أو عدد من احلقائب لتقوم اللجنة 

بتوزيعها ، علماً بأن تكلفة احلقيبة 2.5 دينار. 
وأوضح العوضي أن احلاجة للمشروع كبيرة نظرا لوجود مئات 
اآلالف من غير املسلمني  املقيمني بالكويت ، والكثير منهم يعبرون 
لكفالئهم أو زمالئهم عن رغبتهم في التعرف على اإلسالم ، أو يقومون 
بزيارة اللجنة لنفس السبب ،  وهؤالء نقوم بتوزيع حقيبة الهداية 
عليهم بلغتهم لتكون مصدراً للمعلومات التي يرغبون في احلصول 

عليها.
وأش��ار العوضي إلى أن الكثير من ح��االت اإلس��الم كانت بسبب 
حقيبة الهداية ومنها شيف فلبيني اجلنسية  كان السبب في هدايته 
قراءة كتاب من حقيبة الهداية باللغة الفلبينية ، وآخر هندي يتحدث 
اللغة التاميلية كان يفكر ملدة سنتني في اإلسالم ويرغب في التعرف 
عليه فجاء إلى جلنة التعريف باإلسالم وأخذ حقيبة هداية باللغة 
التاميلية وقرأ فيها كتابني هما “اإلسالم في الكتب الهندوسية” ، 

و”تعرف على اإلسالم”  ،  ثم عاد بعدها إلى اللجنة ليشهر إسالمه.

افتتحت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
مدرستي الرحمة للعلوم الشرعية وحديقة 
اجلنة للدراسات العصرية في شمال الهند 
مبنطقة متاخمة للحدود النيبالية بطاقة 
استيعابية تصل إلى 2000 طالب وطالبة 
بالتعاون مع فريق السالم الداخلي التطوعي 
وجمعية الغزالي التعليمية واخليرية في 
الهند املعتمدة بوزارة اخلارجية الكويتية، 
وذلك برعاية وحضور سفير دولة الكويت 

لدى الهند جاسم الناجم.
 ووسط رفرفة أعالم دولة الكويت وحمل 
الطلبة لصور قائد العمل اإلنساني سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األح��م��د، شارك 
في حفل االفتتاح لفيف من قيادات الهيئة 
اخليرية والناشطني ف��ي العمل اخليري 
واملتبرعني من دول��ة الكويت وممثلني عن 
تلفزيون دولة الكويت وأعضاء فريق السالم 
الداخلي التطوعي برئاسة الناشطة د. حنان 
القطان، واملشرف العام على جمعية الغزالي 
التعليمية اخليرية في الهند املهندس أحمد 
الهولي ومستشار رئيس الهيئة اخليرية 

للعالقات الدولية هديل السبتي. 
  وقال نائب املدير العام لقطاع االتصال 
املؤسسي بالهيئة اخليرية محمد الشمري في 
تصريح صحافي على هامش حفل االفتتاح 
إن امل��درس��ت��ني تستهدفان تعليم البنني 
والبنات في مراحل ال��روض��ة واالبتدائية 
واملتوسطة والثانوية بوالية “أترابراديش” 
في الهند، مشيراً إلى أن مدرسة الرحمة تقع 
على مساحة 700 متر مربع وتسع 600 
طالب وطالبة، وتشمل 18 فصاًل دراسياً 

موزعة على ثالثة طوابق.

 ولفت إلى أن هذه املدرسة من إجن��ازات 
فريق السالم الداخلي التطوعي الذي يعمل 
حت��ت مظلة الهيئة اخل��ي��ري��ة وي��ض��م في 
عضويته ح��وال��ي 30 ع��ض��واً، أغلبهم من 
الشابات املفعمات باألمل والنشاط واحليوية 

وذوات اإلرادة والتحدي واإلصرار.
  وأشار الشمري إلى أن فريق السالم يعمل 
على توسعة مدرسة الرحمة والسالم لتشمل 
أيضاً املرحلة الثانوية متطلعاً إلى حتقيق 
هذا اإلجناز مع بداية العام الدراسي املقبل، 
فضاًل عن إنشاء مبنيني تعليمي وسكني 
لطالبات الثانوية العامة، مضيفاً أن املدرسة 
تقع ف��ي قرية فقيرة ج��داً تدعى خيراباد 
محمد اباد كوهنة في الشمال الهندي، وأن 
املدرسة تعنى بتدريس علوم اللغة العربية 

واملعارف اإلسالمية. 
وأض�����اف: أم���ا م��درس��ة ح��دي��ق��ة اجلنة 
الثانوية للدراسات العصرية، فتسع 1400 
طالب وطالبة وت��درس م��واد الرياضيات 
والعلوم واحل��اس��وب وغيرها من مقررات 

املنهج احلكومي املعتمد بالهند.  
 ون��وه الشمري إل��ى أن جمعية الغزالي 
التعليمية واخليرية تعنى بإدارة املدرستني 
وأن��ه��ا تعمل حت��ت مظلة الهيئة منذ عام 
2014م ، وتهتم مبشاريع التعليم والكفاالت 
وحفر اآلب��ار واألعمال االجتماعية ملصلحة 
جميع الشرائح من دون متييز على أساس 
العرق أو الدين أو اجلنس اتساقاً مع أدبيات 

ومنطلقات الهيئة اخليرية. 
من جهته قال املشرف العام على جمعية 
الغزالي التعليمية اخليرية في الهند م.أحمد 
الهولي إن اجلمعية تسعى إلعداد جيل مثقف 

ومتسلح بعلوم العصر من أجل مجتمع خال 
من اجلهل والفقر واملرض. 

ولفت إلى أنه من أبرز إجنازات اجلمعية 
إن��ش��اء وتشغيل م��درس��ة ح��دي��ق��ة اجلنة 
الثانوية التي تضم 1400طالب  ومعهد 
الرحمة والسالم الذي يحتضن 600 طالب 

وطالبة. 
 وأوضح الهولي أن اجلمعية قامت بإنشاء 
العديد من املساجد والكتاتيب وتدشني اآلبار 
سطحية واالرتوازية باإلضافة إلى توزيع 
امل��س��اع��دات على احملتاجني عبر مشاريع 
موسمية وغير موسمية على مدى 15 سنة 
ورعاية األيتام والفقراء واألرامل وذلك بدعم 

كرمي من أهل الكويت. 
 وع��ن أب���رز امل��ش��اري��ع املستقبلية، قال 
ال��ه��ول��ي إن اجلمعية ب��ص��دد العمل على 
استكمال مبنى ثانوية البنات بدعم من 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية ، وتطوير 
املدرسة الثانوية لترقى إلى مستوى اجلامعة 
مبختلف أقسامها وكلياتها وحتمل اسم 
“جامعة الكويت العاملية” باإلضافة تنفيذ 
العديد من املشاريع التعليمية واالجتماعية 

املتنوعة.
 وبدورها شددت الناشطة د. حنان القطان 
على أهمية دعم املشاريع التعليمية باعتبار 
أن التعليم ه��و السبيل األم��ث��ل واأله���م في 
مكافحة الفقر وامل���رض واجل��ه��ل، واألخ��ذ 
بأيدي الفقراء إلى اخلروج من شرنقة الفقر 
إلى آفاق رحبة من العمل واإلنتاج والتقدم 

واالزدهار.
وتابعت قائلة: ومن هذا املنطلق حرص 
فريق السالم الداخلي على إنشاء مدرسة 

الرحمة والسالم في شمال الهند بالتعاون مع 
الهيئة اخليرية لزيادة طاقتها االستيعابية، 
موضحة أنها م��درس��ة معتمدة م��ن وزارة 
التعليم في الهند ومتخصصة في تعليم 
اللغة العربية الفصحى واللغة اإلجنليزية 

وعلوم القرآن و العلوم والتكنولوجيا.
وب��دوره ق��ال أم��ني سر جمعية الغزالي 
التعليمية اخليرية بالهند عبدالعزيز 
األعظمي حرص اجلمعية على إقامة مدارس 
وجامعات عصرية حديثة لتنوير عقول 
أبنائنا وتوسيع آفاقهم الفكرية واملعرفية 
وتخريج أطباء ومهندسني، وإع��داد جيل 

متمسك بالقيم واألخالق احلضارية. 

وأشار إلى أن املدرسة تسعى أيضاً إلى 
تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل 
مناسبة حتّسن أوضاعهم املعيشية، والسفر 
إلى البالد العربية واإلسالمية لتلقي العلوم 
اإلسالمية وصناعة جيل نسائي واع ومدرك 

للتحديات واملستجدات.
 وح��ول أه��داف اجلمعية ق��ال االعظمي: 
إنها تعمل على إرس��اء قواعد التعليم في 
املناطق الفقيرة، وتنمية مواهب الشباب 
واجتاهاتهم ثقافياً وعلمياً وحضارياً، 
وتصحيح املفاهيم اخلاطئة، وإشاعة قيم 
السالم، وتأسيس املناخ املناسب لغرس 
قيم التفاهم والتحاور والتعايش السلمي 

والتبادل الثقافي لإفادة من عطاء األمم 
واحلضارات عبر العصور، وتوثيق ُعرى 
التعاون والتضامن، وتوطيد أواصر األخوة 
واحمل��ب��ة، وتنمية ال��ع��الق��ات اإلنسانية، 
وتأسيس مناخ تنافسي يجمع فيه الطلبة 

بني علوم الكون والدين.
وأع��رب عن عميق شكره لدولة الكويت 
-أميراً وحكومة وشعبا- لدورها اإلنساني 
الرائد في دعم املشاريع اخليرية وخاصة 
التعليمية في دولته الهند، مثمناً جهود 
السفارة الكويتية بقيادة السفير جاسم 
اب��راه��ي��م الناجم لرعايته الكرمية لهذه 

املشاريع.

تستهدفان تعليم البنني والبنات في الروضة واالبتدائي واملتوسط

2000 طالب وطالبة  »الهيئة اخليرية« تفتتح مدرستني شمال الهند لرعاية 

طالبات يحملن صور قائد اإلنسانية
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جمعية املاهر بالقرآن حتتفي باملشاركني في عمرتها الثامنة

جاسم املسباح يقدم هدية للعمير
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