
في جو مفعم بفرحة النجاح 
واإلجناز احتفلت إدارة الشؤون 
ال��ن��س��ائ��ي��ة بلجنة التعريف 
ب��اإلس��ام بالروضة بتخريج 
دارسات الفصل الربيعي 2019 
م ل��دورات التعريف باإلسام 
واللغة العربية ، ضمن مشروع 
علمني االس����ام، أق��ي��م احلفل 
حت���ت رع���اي���ة ن��ي��ك��ول ب��اك��ر 
ح��رم سفير جمهورية النمسا 
ب��ال��ك��وي��ت، وب��ح��ض��ور مديرة 
إدارة الشئون النسائية  جناة 
الطويل – ومسؤوالت األقسام 

والداعيات باللجنة ومجموعة 
من سيدات السلك الدبلوماسي .

وأعربت مديرة إدارة الشئون 
ال��ن��س��ائ��ي��ة ب��ال��روض��ة جن��اة 
الطويل عن شكرها وتقديرها 
ل��ل��ش��خ��ص��ي��ات وال��ض��ي��وف 
احل��اض��ري��ن ، م��ؤك��دة أن ه��ذا 
االجناز يضاف للكويت وأهلها 
ال��ذي��ن احتضنوا ال��ع��ط��اء في 
مختلف املجاالت ومن بني املجال 
الدعوي ، وأوضحت الطويل في 
كلمتها : أن عدد اخلريجات 894 
دارس��ة من مختلف اجلنسيات 

حيث اجتزن 77 دورة أقيمت 
بالفصول الدراسية بواسطة 

داعيات اللجنة.
من جانبها بينت راعية احلفل 
نيكول بأنها تعرفت على دورات 
اللغة العربية التي تنظم بلجنة 
التعريف باإلسام عن طريق 
من سبقوها من الدبلوماسيات 
حيث أش��دن مبستوى التعليم 
وج���ودة امل��ن��اه��ج ال��ت��ي  أع��دت 
وتدرس بشكل متقن ، وأضافت 
أن��ه��ا ق���د اس��ت��ف��ادت م���ن ه��ذه 
الدورات كونها زوجة سفير في 
دول���ة عربية ، معربة 
ع���ن ش��ك��ره��ا للجنة 
ال��ت��ع��ري��ف ب���اإلس���ام 
ع��ل��ى إت��اح��ة ال��ف��رص��ة 
لتعليمها ال��ع��رب��ي��ة ، 
متمنية أن ت��ت��اح لها 
الفرصة لدارسة املزيد 
من ال��دورات وللوصول 

إلى مستويات أعلى.
وم��ن ناحيتها قالت 
رئيسة قسم الفصول 
ال���دراس���ي���ة األس���ت���اذة  
ل��ط��ي��ف��ة ال��س��ع��ي��د إن 
النجاح ال يأتي من فراغ 
ب��ل ال ي��ك��ون مصادفة 
أب������داً وإمن�����ا يتطلب 
ج��ه��داً وسعياً وإق��دام��اً 
ودعماً وجلنة التعريف 
باإلسام وعلى امتداد 
تاريخها الذي يربو عن 
أربعني عاماً لم تنحصر 
أه��داف��ه��ا ع��ل��ى تهيئة 
الفرص لغير املسلمني 
الع��ت��ن��اق اإلس���ام إمنا 
سعت ج��اه��دة لتثبيت 
وترسيخ هذا الدين في 

قلوب املهتدين.
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اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة بجمعية إحياء التراث 
اإلس���ام���ي ط����ارق العيسى 
وفد رفيع املستوى من احتاد 
علماء البوسنة كان على رأس 
ال��وف��د رئيس االحت���اد نسيب 
هجيج، واألمني العام لاحتاد 
ساجد راهش، ورئيس االحتاد 
السابق منصور باشلج، كما 
حضر اللقاء أمني سر اجلمعية 
وليد الربيعة، ورئيس شعبة 

البلقان محمود النجدي.
في بداية اللقاء قدم األمني 
ال��ع��ام ل��احت��اد ساجد راه��ش 
الشكر للجمعية على جهودها 
في العمل الدعوي واخليري 
ف��ي البوسنة وال��ت��ي وصفها 
ب��أن��ه��ا ج��ه��ود ع��ري��ق��ة ممتدة 
عبر سنوات ط��وال وقفت فيه 
اجلمعية م��واق��ف مشرفة مع 
هموم املسلمني ف��ي البوسنة 
وك���ان ل��ه��ا ب��ص��م��ات واض��ح��ة 
خال األح��داث العصيبة التي 

مر بها املسلمني.
كما أثنى راهش على جهود 
اجلمعية في الدعوة إل��ى الله 
والتي تتميز باحلكمة واملوعظة 
احلسنة وخاصة مشاريعها في 
مواجهة االنحرافات الفكرية 
والغلو والتطرف لدى الشباب، 
وأن ه��ذه اجل��ه��ود تلتقي مع 
جهود احتاد علماء البوسنة في 

مواجهة األفكار املنحرفة والتي 
بدأت قبل أربعني عاًما.

وع���ن أه���م امل��ش��اري��ع التي 
يحتاج االحتاد إلى دعمها قال 
رئيس االحت��اد نسيب هجيج 
إن��ن��ا ف��ي ح��اج��ة ل��ل��ع��دي��د من 
املشاريع ومن أهمها مشروع 
تعليم اللغة العربية، ومن 
املشاريع املهمة مشروع احلج 
لألئمة ومشروع تعليم اللغة 

العربية لهم.
وهذه املشاريع تعني األئمة 
على مواجهة حتديات احلياة 
وتسهل عليهم قيامهم بواجبات 

ال��دع��وة إل��ى ال��ل��ه والتواصل 
اجل��ي��د م��ع أط��ي��اف املجتمع 

البوسني.
وأض�����اف ه��ج��ي��ج، أن من 
املشاريع املهمة أيًضا مشروع 
نشر الكتب وطباعتها وخاصة 
مكتبة ط��ال��ب ال��ع��ل��م وال���ذي 
أثنى عليها مؤكًدا على أهميتها 
في نشر العلم النافع والفهم 

الصحيح لإلسام.
من جانبه قال رئيس جمعية 
إحياء التراث اإلسامي طارق 
العيسى: إن معاجلة قضايا 
التطرف والغلو في الدين من 

استقبل رئيس األرك���ان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر ، مبكتبه 
ظهر أم��س رئيس االستخبارات في رئاسة 
األركان العامة للجمهورية التركية الصديقة 

اللواء علي سارين  والوفد املرافق له .
حيث مت خ��ال اللقاء ت��ب��ادل األح��ادي��ث 
الودية، ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك ، ال سيما املتعلقة بدعم 

أوجه التعاون في املجاالت العسكرية ، وسبل 
تعزيزها وتطويرها بني البلدين الصديقني .

وحضر اللقاء امللحق العسكري للجمهورية 
التركية الصديقة العقيد إيرين بهتيار .

كما  استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق ال��رك��ن محمد خالد اخلضر ، مدير 
اإلدارة الثالثة في مديرية التسلح الوطني 
جلمهورية إيطاليا الصديقة العميد الركن 

فورتوناتو دي مارزيو والوفد املرافق له .
 حيث مت خ��ال اللقاء ت��ب��ادل األح��ادي��ث 
ال��ودي��ة ، ومناقشة أه��م األم��ور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك ، ال سيما املتعلقة بدعم 

أوجه التعاون في املجاالت العسكرية ، وسبل 
تعزيزها وتطويرها بني البلدين الصديقني .

وحضر اللقاء امللحق العسكري جلمهورية 
إيطاليا الصديقة العقيد طيار فيتو كراكاس .

رئيس األركان بحث التعاون املشترك مع مسؤولني عسكريني تركي وإيطالي

راهش: بالدنا بحاجة إلى العديد من املشاريع التي تسعى لتوفير حياة كرمية لهم

وفد رفيع املستوى من احتاد علماء 
البوسنة يزور »إحياء التراث«

بورحمة: أحد ثمار عطاء أهل اخلير من الكويت

»الرحمة العاملية« تفتتح مركزًا إسالميًا في اجلبل األسود

افتتحت جمعية الرحمة العاملية مركزاً 
إسامياً في اجلبل األس��ود وال��ذي يتكون من 
أربعة فصول دراسية لتعليم القرآن الكرمي 
واللغة العربية ومسجدين أحدهما للرجال 
واآلخ��ر للنساء ومتوضأ ومم��رات وحمامات 
ومواقف للسيارة ويستفيد منه أكثر من 2000 
شخص وذلك بحضور رئيس القطاع العربي 

في جمعية الرحمة العاملية بدر بو رحمة.
وق��ال بدر بو رحمة إن هذا املركز هو أحد 
ثمار عطاء أهل اخلير من دولة الكويت التي 
اكتسبت سمعة عاملية طيبة بكونها من 
أكثر ال��دول نشاطاً في مجال العمل اخليري 
واإلنساني مشيراً إل��ى أن املركز يهدف الى 
املساهمة في نشر الثقافة االسامية لعموم 
املسلمني، خاصة طاب اجلامعات وامل��دارس 
الثانوية الذين يدرسون في امل��دارس العامة 
وال يحصلون على الثقافة االسامية وذلك من 
خال ال��دورات واحللقات التربوية وحلقات 
التحفيظ ودروس تعليم اللغة العربية التي 

ينظمها املركز.
وأوض���ح ب��و رح��م��ة أن امل��ش��روع يهدف 
الى احلفاظ على هوية املسلمني من التشتت 
وال��ذوب��ان في املجتمع األوروب���ي ومساعدة 
املسلمني على تعليم أبنائهم التعليم االسامي 
الصحيح ونشر الثقافة االسامية بني عموم 
امل��س��ل��م��ني م��ن خ���ال م��ط��ب��وع��ات اجلمعية 
وازالة الصورة الذهنية السلبية عن االسام 

واملسلمني لدى الكثير من الشباب ومساعدة 
املسلمني على تعلم اللغة العربية بصورة 
متدرجة من خ��ال برامج اجلمعية في ذلك 
ومساعدة املسلمني على تعلم ت��اوة وحفظ 
كتاب الله من خ��ال حلقات التحفيظ التي 

تنظمها اجلمعية.
وقال بو رحمة حتظى الرحمة العاملية عبر 
ممثلها في اجلبل األسود بعناية واهتمام من 
قبل املؤسسات الرسمية املسؤولة عن العمل 
االسامي هناك ومن رئيس املشيخة االسامية 

والتي تربطها بجمعية الرحمة عاقة مميزة 
وت��ق��وم على االح��ت��رام امل��ت��ب��ادل وال��ت��ع��اون 
املشترك والتنسيق التام، حيث يتم التواصل 
بشكل دوري والتنسيق في جميع البرامج 

واملشاريع.

طارق العيسى يقدم هدية للوفد البوسني

  »التعريف باإلسالم« احتفلت بتخريج 
املهتديات واجلاليات غير العربية 

استقبل م��دي��ر دي����وان ن��ائ��ب رئيس 
احل��رس الوطني ال��ل��واء جمال ال��ذي��اب، 
البروفسور الدكتور فاروق پيغيت، نائب 
رئيس الصناعات الدفاعية في اجلمهورية 

التركية الصديقة ، ترافقه السفيرة التركية 
ل��دى الكويت عائشة كويتاك وع��دد من 

املسؤولني.
ورح��ب ال��ل��واء جمال ال��ذي��اب بالوفد 

الصديق، ونقل إليهم حتيات القيادة العليا 
للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ 
سالم العلي رئيس احل��رس الوطني، و 
الشيخ مشعل األحمد نائب رئيس احلرس 

الوطني، ووكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن مهندس هاشم الرفاعي، مثمنا جهود 
سفارة اجلمهورية التركية الصديقة لدى 
الكويت في تعزيز التعاون املشترك بني 
البلدين، وبخاصة في املجالني العسكري 

واألمني.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون 
املشترك بني احل��رس الوطني واجلهات 
ذات ال��ص��ل��ة ف��ي اجل��م��ه��وري��ة التركية 
الصديقة، السيما أن احل��رس الوطني 
جتمعه اتفاقية تعاون مع قوات اجلندرما 
التركية ف��ي مجال التدريب والتعاون 
األمني والعسكري، مبا يسهم في خدمة 
أهداف التطوير في الوثيقة االستراتيجية 

للحرس الوطني 2020 »األمن أوالً«.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء م��ن اجل��ان��ب التركي 
الدكتور مراد جاران مدير إدارة التعاون 
الدولي في رئاسة الصناعات الدفاعية و 
إرتاتش كوجا مدير إدارة الشرق األوسط 
وإفريقيا في رئاسة الصناعات الدفاعية و 
فاحت ياكيجي خبير الصناعات الدفاعية، 
وم��ن احل��رس الوطني املعاون للشؤون 
املالية وإدارة املوارد العميد رياض محمد 
ط���واري وض��ب��اط م��ن مديرية التجهيز 

والعقود.

واألمني العسكري  التعاون  تعزيز  تركي  وفد  مع  يبحث  الوطني«  »احلرس 

الفريق الركن محمد خالد يستقبل اللواء علي سارين

بدر بورحمة مع األطفال

.. ويستقبل العميد الركن فورتوناتو دي مارزيو

افتتاح املركز اإلسامي

اللواء جمال الذياب يستقبل د. فاروق پيغيت والسفيرة التركية عائشة كويتاك


