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الغامدي أشاد خالل زيارته مقر «إحياء التراث» بإصداراتها العلمية 

إمام الحرم املكي: افتتاح توسعة املطاف 
شمال املسجد الحرام في رمضان املقبل

أفــــــاد إمــــــام وخـــطـــيـــب املــســجــد 
الــــحــــرام بــمــكــة املـــكـــرمـــة الــدكــتــور 
خــــالــــد الــــغــــامــــدي بـــــأن «تـــوســـعـــة 
املـــطـــاف شـــمـــال املــســجــد الـــحـــرام 
النهائية  اللمسات  تقريبًا  تشهد 
حــالــيــًا، وســتــتــم االســـتـــفـــادة منه 
فــي شهر رمــضــان ومــوســم الحج 

املقبلني».
وذكــــر الـــغـــامـــدي خــــالل زيــــارة 
ملــــقــــر جـــمـــعـــيـــة إحــــــيــــــاء الـــــتـــــراث 
اإلســـالمـــي وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــه 
الجمعية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
الشيخ طارق العيسى، وعدد من 
ورؤســاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
العلم  وطلبة  والشيوخ  اللجان، 
ان «أئـــمـــة الــحــرمــني بــفــضــل الــلــه 
وعندهم  وإدراك  وفهم  علم  على 
القضايا  لجميع  علمي  تأصيل 
في  خطيب  فكل  لذلك  والــنــوازل، 
الــــحــــرم لــــه الـــحـــريـــة فــــي اخــتــيــار 
املـــوضـــوع الــــذي يـــريـــد، وبفضل 
الــلــه كـــل األئـــمـــة حــريــصــون على 
املـــــــوضـــــــوعـــــــات الــــــتــــــي تــــالمــــس 
حــاجــة الــنــاس وحــاجــة املجتمع 
تجد  لذلك  عمومًا  األمــة  وحاجة 
مـــتـــنـــوعـــة  الــــحــــرمــــني  خــــطــــب  أن 
التي  الــنــوازل  تــتــنــاول  وخطبهم 
حــلــت بـــاألمـــة كــــأحــــداث ســوريــة 
والعراق وأحداث اليمن، وبورما 

وغيرها».
استهل  الغامدي  الشيخ  وكــان 
زيـــــارتـــــه لــلــجــمــعــيــة بـــجـــولـــة فــي 
ألقى  ألنشطتها  الــدائــم  املــعــرض 
فيها  شكر  مــوجــزة  كلمة  بعدها 
الـــــلـــــه ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى عــلــى 
للجمعية  الــــزيــــارة  هــــذه  تــيــســيــر 

وكذلك زيارة الكويت.
الجهود  عن  الغامدي  وتحدث 

العلمية للجمعية قائًال«لقد رأيت 
جـــهـــودًا كــبــيــرة جـــدًا فـــي الــجــانــب 
مجموعة  وجـــدت  حيث  العلمي، 
الجمعية  إصـــــدارات  مــن  متميزة 
ســــواء الــعــلــمــيــة، أو الــتــي تــعــالــج 
املجتمع  فــي  اجتماعية  أمــراضــًا 
والــــتــــي تــبــنــي الـــعـــقـــل اإلنـــســـانـــي 
والــــــــروح واإليـــــمـــــان وهـــــو جــانــب 
وأولــتــه  األمـــة  تحتاجه  تأصيلي 

الجمعية اهتمامًا واضحًا».
وتــــابــــع«اطــــلــــعــــت أيــــضــــًا عــلــى 
املشاريع الخيرية التي تقوم بها 
وبناء  أيــتــام  كفالة  مــن  الجمعية 
مــســاجــد ورعــايــة لــألســر الفقيرة 
واملحتاجني وغيرها من املشاريع 
الـــــتـــــي أســــعــــدتــــنــــي وأبـــهـــجـــتـــنـــي 
من  يزيدهم  أن  لهم  الله  ودعـــوت 

فضله ونعمه عليهم».
اإلدارة  مجلس  رئيس  وأهــدى 
الــشــيــخ طــــارق الــعــيــســى الضيف 
نــســخــة مـــن مــكــتــبــة طـــالـــب الــعــلــم 
الــــثــــامــــنــــة، الــــتــــي تـــعـــد أحــــــد أهـــم 
مــــشــــاريــــع الـــجـــمـــعـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، 
ملـــــعـــــالـــــجـــــة قــــــضــــــايــــــا اإلرهــــــــــــــاب 

والتطرف والتكفير.
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شارك فيها 150 طالبًا وطالبة من ذوي االحتياجات الخاصة

مبرة املتميزين كّرمت الفائزين 
في مسابقة العثمان لحفظ القرآن الكريم

كــــــرمــــــت مــــــبــــــرة املـــتـــمـــيـــزيـــن 
والعلوم  الكريم  الــقــرآن  لخدمة 
الـــشـــرعـــيـــة مــــا يـــزيـــد عـــلـــى 150 
كتاب  حفظة  من  وطالبة  طالبًا 
االحتياجات  ذوي  فئة  من  الله 
الختامي  الــحــفــل  فــي  الــخــاصــة 
ملــــســــابــــقــــة املـــــــرحـــــــوم عـــبـــدالـــلـــه 
عــبــدالــلــطــيــف الــعــثــمــان األولــــى 
لـــــذوي االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
والــــتــــي أقـــيـــمـــت بـــالـــتـــعـــاون مــع 
رعـــايـــة  تـــحـــت  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
الــتــربــيــة  مـــــــدارس  إدارة  مـــديـــر 
عبدالله  الــــــوزارة  فــي  الــخــاصــة 

العجمي.
الـــعـــثـــمـــان،  دار  مـــديـــر  وقــــــال 
عــبــدالــلــه الــعــثــمــان فــي كــلــمــة له 
الفائزين من  حفل تكريم  خالل 
حفظة القرآن الكريم الذي أقيم 
أمس على مسرح إدارة مدارس 
الــــتــــربــــيــــة الــــخــــاصــــة بــمــنــطــقــة 
حولي إن «املسابقة تهدف إلى 
تــشــجــيــع أكــبــر عــــدد مــمــكــن من 
الــخــاصــة  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 
مؤكدًا  املسابقة  فــي  لاللتحاق 
وثـــلـــث  الــــعــــثــــمــــان  دار  حـــــــرص 
عبداللطيف  عــبــدالــلــه  املــرحــوم 
الـــعـــثـــمـــان عـــلـــى دعـــــم املــجــتــمــع 
الــكــويــتــي وخــصــوصــًا الــفــئــات 
غـــيـــر املــــخــــدومــــة وهــــــذا الــعــمــل 
التنمية  أنـــواع  مــن  نــوعــًا  يمثل 

لـــــذوي االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
بحيث ينشغلون بما هو مفيد 
لــهــم مـــن حــفــظ لـــلـــقـــرآن الــكــريــم 

وتالوته ».
وبـــدوره، قــال رئيس مجلس 
لخدمة  املــتــمــيــزيــن  مــبــرة  ادارة 
القرآن الكريم والعلوم الشرعية 
إن «هــــذه  الــصــمــيــعــي  يـــوســـف 
الفعالية تأتي ضمن الفعاليات 
املــــتــــجــــددة الــــتــــي نــقــيــمــهــا كــل 
ســــنــــة لـــتـــكـــريـــم الــــفــــائــــزيــــن فــي 
مـــســـابـــقـــة املــــــرحــــــوم عـــبـــدالـــلـــه 
عــبــدالــلــطــيــف الــعــثــمــان األولــــى 
لـــــذوي االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
مبينًا فخره بالشراكة املتميزة 
ودار  املــــتــــمــــيــــزيــــن  مـــــبـــــرة  بــــــني 
العثمان وإدارة مدارس التربية 

الــتــربــيــة  وزارة  فــــي  الـــخـــاصـــة 
لــخــدمــة ابــنــائــنــا وبــنــاتــنــا من 

ذوي االحتياجات الخاصة».
ــــــى ان  ولــــفــــت الـــصـــمـــيـــعـــي إل
الكثير  لديها  املتميزين  «مبرة 
مـــــن األنــــشــــطــــة الــــتــــي تــقــيــمــهــا 
مبارك  مسابقة  ومنها  سنويًا 
الــــحــــســــاوي رحــــمــــه الــــلــــه وهـــي 
وكذلك  العاشرة  سنتها  تكمل 
لــديــنــا مـــشـــروع حـــفـــاظ الــبــيــان 
وهو يركز على النساء تحديدًا 
حــيــث تــخــرج مــن هـــذا املــشــروع 
حـــافـــظـــة لـــكـــتـــاب الــــلــــه وتـــقـــوم 
بــــــدورهــــــا بـــتـــحـــفـــيـــظ عـــــــدد مــن 

أسرتها وعائلتها».
وأضـــــــــاف «لــــديــــنــــا مـــشـــروع 
يركز  وهــو  األصـــوات  أكاديمية 

الله  كتاب  حفظة  تخريج  على 
ممن هم أصواتهم جميلة لكي 
الكويت  فــي  الــلــه  مساجد  نمأل 
الــشــجــيــة  األصـــــــــوات  ذوي  مــــن 
بــاإلضــافــة إلــى مــشــاريــع أخــرى 
ــــــقــــــرآن الـــكـــريـــم  مــــثــــل مـــــراكـــــز ال
وغيرها من املسابقات القرآنية 

املتجددة في كل سنة».
إدارة  مدير  قــال  جهته،  ومــن 
وزارة  فــــي  الـــخـــاصـــة  املــــــــدارس 
العجمي  حمد  عبدالله  التربية 
إنـــنـــا «نــســعــى دائـــمـــًا لــلــتــعــاون 
مـــع مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 
املدارس  منتسبي  أداء  لتطوير 
الــخــاصــة وتــحــقــيــق املـــزيـــد من 
الـــتـــقـــدم والــــنــــجــــاح لــفــئــة ذوي 

اإلحتياجات الخاصة».
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