
محلياتالسبت  ٢٥  يوليو  ٢٠٠٩   8
جمعية إحياء التراث أعلنت تضامنها مع الحكومة والشعب اإلندونيسي

للمسـلمين  البشـعة  الجرائـم  تنسـب  أن  المصيبـة 
واإلسـالم مقاصـده عظيمـة فـي حفـظ النـاس وأرواحهم

استنكرت جمعية احياء التراث 
التفجيرات  االســــالمي جرميــــة 
االرهابية التي استهدفت فنادق في 
العاصمة االندونيسية (جاكرتا)، 
اندونيسيا  واعلنت تضامنها مع 
حكومة وشعبا، وجاء على لسان 
رئيــــس مجلــــس ادارة اجلمعية 
م.طارق العيســــى: ال شك ان هذا 
العمل االرهابي هو جرمية بشعة 
تخالف شريعة االسالم السمحاء، 
وتتعارض مع ابسط قيمه ومعامالته 
للمسلمني ومن عايشهم وهو فساد 
في االرض وقتــــل للنفوس التي 
حرم اهللا قتلها، وترويع لآلمنني 
من املواطنني والوافدين، وتخريب 
املنشآت، واتالف املمتلكات في بلد 
من بالد االسالم. واضاف: ال شك 
ان الدين االسالمي هو دين العدل 
والوســــطية والرحمة يحرم هذا 
االفســــاد في االرض، وينهى عن 
الغلو، كما ينهى عن التقصير، فال 
افراط وال تفريط، ويحرم ســــفك 
الدمــــاء، وترويع اآلمنني، ويحرم 
قتل النفس املعصومة، والتى هي 
كل مسلم، وايضا كل من بينه وبني 
املســــلمني امان وعهد، فقتل نفس 
واحدة بغير حق في نظر الشرع 
يعادل قتــــل جميع الناس. وتابع 
الذي يفجر نفسه  اما  العيســــى: 

مقاصده العظيمة من حفظ للناس 
في اديانهــــم وابدانهم وارواحهم 

واعراضهم وعقولهم واموالهم.
وفــــي ختــــام تصريحــــه قال 
العيسى ان على الشباب التسلح 
بالعلم الشرعي، والتفقه في الدين، 
ألن من اعظم اسباب ما حصل هو 
اجلهل بأحكام الشريعة السمحة، 
لذا فإن عليهم ان يلتزموا مبنهج 
الكتاب والسنة وعمل سلف االمة، 
ويتجنبوا منهج الغلو والتطرف، 
وان يعلموا بأن طريق النجاة من 
الفنت هو االعتصام بالوحي، قال 
ژ «تركت فيكم ما ان متسكتم به 
لن تضلوا بعــــدي ابدا كتاب اهللا 
وسنتي». واختتم ادعو للتعاون 
من اجل رفض هذه االفكار املنحرفة 
ومحاربتهــــا ومواجهة هذه الفنت 
ودحضها وكشف حقيقتها للناس، 
واسأل اهللا ســــبحانه وتعالى ان 
يحفظ بالد املســــلمني من كل شر 
ومكــــروه، وان يجنبهــــم الفــــنت 
واملؤامــــرات واملكائد ما ظهر منها 
وما بطن. مــــن جهة اخرى بعثت 
التراث االســــالمي  جمعية احياء 
برقيات تعزية واستنكار للحكومة 
االندونيسية وسفارة اندونيسيا 
عبــــروا فيها عن تعازيهم القلبية 

السر ضحايا التفجيرات اآلثمة.

ويهلكها في امر غير مشروع، فال 
شك انه ظلم نفسه ابتداء، ثم ظلم 
كل من اضــــره بتصرفه هذا ظلما 
عظيما، وحكم االسالم فيمن يقتل 
نفســــه يبينه حديث الرسول ژ 
«الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، 
والذي يطعن نفسه يطعن نفسه 
في النار، والــــذي يقتحم يقتحم 
في النــــار»، ولذا فإن ما حدث في 
اندونيسيا من تفجيرات ازهقت فيها 
ارواح عشرات من املسلمني ومن 
املستأمنني من غير املسلمني جرمية 
كبرى. ومصيبة ان  تنســــب هذه 
اجلرمية البشعة الى مسلمني، او 
ترتكب باسم االسالم، فاملسلم يدعو 
الى مبادئ االسالم السمحاء، والى 

العيسى: تفجيرات إندونيسيا جريمة كبرى 
أزهقت أرواح المسلمين والمستأمنين

نظمت مجموعة االتصال واخلدمات بشركة صناعات الكيماويات 
البترولية يوما صحيا للعاملني في الشـــركة بالتعاون مع مستشفى 
طيبة وشركة دايت كير ضمن انشطة حملة «خفف وزنك» التي بدأت 

في ابريل املاضي.
واعربت رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في شركة صناعة 
الكيماويات البترولية مها مال حسني عن شكرها وامتنانها ملستشفى طيبة 
وشركة دايت كير ملا قدماه من خدمات صحية مجانية للعاملني بالشركة 
والتي اشتملت على فحوصات للدم وقياس نسب الكوليسترول والسكر 

مع تقدمي النصائح الطبية وعرض لبرامج التغذية الصحية.
واكدت ان هذه االنشـــطة تساهم في رفع مستوى الوعي الصحي 
عند العاملني في الشـــركة، وفي التعريف باضرار السمنة واملشاكل 
الصحية الناجمة عنها باالضافة الى التعريف بطرق العالج والوقاية 

وهو احد اهداف حملة «خفف وزنك» التي تقوم بها الشركة.
ومن جانبه بني رئيس مجموعة االتصال واخلدمات العامة عبدالهادي 
الهاجري اهمية هذه احلملة، مشـــيرا الى انها مستمرة كهدف رئيسي 

للشركة للحفاظ على صحة العاملني.

يوم صحي للعاملين في «صناعة الكيماويات البترولية» 
لرفع مستوى الوعي بضرورة تخفيف الوزن
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عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics
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 أسألي عن
الـرولـــر

لقطة جماعية للمشاركني في اليوم الصحي

مها مال حسني خالل اجراء فحص للدم

م.طارق العيسى


