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)كرم ذياب( د.بدر الرخيص ود.شافي العجمي خالل اللقاء  د.عجيل النشمي ود.مبارك الهاجري ود.محمد الددو

النشمي: مشروع علماء المستقبل يهدف لتحسين أحوال الجامعات
وح�دة  142 م�ن  اللغ�ة  ثنائ�ي  اإلس�امي  لاقتص�اد  مق�رر  الهاج�ري: 
الحق�وق كلي��ة  م�ع  بالتع�اون  القانوني�ة  المق�ررات  وتطوي���ر  دراس�ية 

ليلى الشافعي
أك���د رئيس رابطة علماء الش���ريعة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي د.عجيل النش���مي ان فكرة تكوين 
مشروع علماء املستقبل الذي عرضه د.محمد الشنقيطي 
في موريتانيا فكرة نحتاج الى تطبيقها. وقال خالل 
اجتم���اع الرابطة الذي ضم أكثر من 33 من أس���اتذة 
الش���ريعة والدع���اة والذي عقدت���ه الرابطة بعنوان 
»كلية الش���ريعة.. الواقع والطم���وح« والذي عرض 
فيه د.الشنقيطي فكرة تكوين مشروع علماء املستقبل 
العاملي، انه مشروع أمل لكل معايش حلال اجلامعات، 
ألن مسار اجلامعات اآلن مسار ضعيف جدا، وما نسمع 
عنه من هبوط أكبر جامعة إسالمية في العالم وأقدم 
جامعة وهي جامعة االزهر في مستواها اآلن، لدرجة 
كبيرة جدا ال ميكن تصورها في مستواها سواء كان 
على مستوى هيئة التدريس أو الطلبة أو املخرجات 
كلها. وزاد: كون هذا املش���روع في موريتانيا ونريد 
ان ننق���ل هذه الصورة ولو مصغرة في أماكن اخرى 
في نقل الفكرة وتطبيقها في مكان آخر، فهناك بعض 
املناطق مث���ال دول مجلس التع���اون اخلليجي رمبا 
تيسر كثيرا من االمور املادية واملكان وأمورا أخرى، 
ولكن املنهج الذي يدرس والنظام الذي يتبع يحتاج 
الى تفرغ فنحن نرى طالبنا في الدراسات العليا يأتي 
أحدهم مرهقا ينام في القاعة، لذا يجب أن نفكر جديا 

في انشاء مثل هذا املركز املهم.
وتناول عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية 
د.مبارك الهاجري واقع كلية الشريعة والرؤية املستقبلية 
للعم���ادة وطرح في حديثه ان الكلية قررت ان يكون 
هناك مقرر لالقتصاد االسالمي ثنائي اللغة، حيث متت 
املوافقة عليه من الشؤون العلمية باجلامعة ومجلس 

الكلي���ة وبقيت اآلن موافقة مجلس اجلامعة ويتكون 
املقرر من 142 وحدة دراسية، كما أعلن د.الهاجري عن 
تطوير بعض املقررات الدراسية التي يحتاجها طلبة كلية 
الشريعة من الناحية القانونية بالتعاون مع كلية احلقوق، 
وان هذا يعتبر من فتح أبواب التخصصات والدراسات 
البينية بكليات اجلامعة املختلفة. كما مت تشكيل جلنة 
لتطوير أستاذ كلية الشريعة فيما يتعلق مبستجدات 
العصر من التعليم واس����تخدام وس����ائل التكنولوجيا 

احلديثة.
من جهته حتدث رئيس جمعية علماء املستقبل د.محمد 
حس����ن الددو من مركز علماء املستقبل فقال ان املركز 
مؤسس����ة علمية عاملية مستقلة ال تهتم بالسياسة وال 
تتبع أي توجه، وتض����م مجموعة من الدعاة واملهتمن 
بالعلم وذلك ان العلم من أهم القربات التي يتقرب بها 
العبد الى اهلل وقد أثنى اهلل تعالى على العلماء، وبعد 
5 سنوات من البحث وجدنا ان فكرة انشائه تعتبر من 
أهم القربات التي نتقرب بها الى اهلل )إمنا يخشى اهلل 
من عباده العلماء( وغيرها من اآليات واألحاديث النبوية 
التي حتث عل ى العلم واالهتمام به )هل يستوي الذين 
يعلمون والذين ال يعلمون( ووجدنا ان العلماء الربانين 
ال يخش����ون في اهلل لومة الئم وه����م رصيد هذه األمة 
وورثة األنبياء، وكذلك هم الذين يسوسون األمة وهؤالء 
مهددون باالنقراض، وزاد: واذا نظرنا الى الواقع وجدنا 
هذه األمة في أواخر عهدها وننتظر أشراط الساعة وقد 
تكالبت عليها األمم لضعفها ووجدنا انه ال مخرج لها إال 
بالعلماء، كما وجدنا ان أهل التخصص يختصون بجزئية 
واحدة والش����ريعة ال يكمن جتزئتها فالبد ان يكون من 

يتكلم في الشريعة ملما باجلوانب األخرى.
كما وجدنا ان كليات الشريعة ال تهتم باجلانب التربوي 

واخللقي، والعلم ليس فقط العلوم الشرعية حتى في 
الصالة واحلج أمور شرعية تطبيقية، كما ان العالقة مع 
األستاذ في كلية الشريعة معدومة فينظر اليه على انه 
موظف يأخذ راتبا فقط امنا العالقة العلمية في الشريعة 
هي عالقة هدى، كما ان السلوك والصدق والعبادة أمور 
أساس����ية من ال يتصف بها يكون كعلماء بني اسرائيل 
)كمثل احلمار يحمل أسفارا..( وامنا يناقض القول مع 

العمل فهم يعلمون وال يعملون.
وتناول الددو إيجابيات كليات الشريعة في استغالل 
األوقات وفي التقومي الع����ادل لتخريج الطالب وكذلك 
استخدام الوسائل احلديثة في البحث، وقال ان التعليم 
األهلي األصلي الذي كان موجودا لدى املسلمن له إيجابيات 
كثيرة مثل اتساع املقررات ووفرة الوقت وعدم التقيد 
بسنوات الدراسة والعناية بالسلوك والعالقة بن الطالب 
وش����يخه، والتطبيق واالجته����اد والتدريب، ولكن من 
س����لبياته، مضيعة الوقت وعدم اس����تغالل الوسائل، 
والتس����وية بن الدارسن وعدم االستفادة من الوسائل 
احلديث����ة. وأكد ان الهدف من هذا املركز محاولة جتنب 
السلبيات، فبدأنا بالعلوم التي تخرج العالم احلقيقي 
وهي 150 تخصصا اخترنا لكل تخصص عددا من الكتب 
بعضها للتدريس وأخرى للهواية فكانت املقررات 126 
كتابا ميكن ان حتفظ في 17 عاما ورأينا ان يوضع برنامج 
ترب����وي فيه ختم للقرآن أس����بوعيا وفيه تدريب على 
اخلطابة والكمبيوتر ونحو ذلك من املهارات، واملجلس 
يضم 13 أس����تاذا متخصصا في شتى العلوم الدنيوية 
والش����رعية ويدرس فيه اآلن 20 عاملا م����ن الزوار من 
ش����تى أنحاء العالم، واملركز ليس فقط للدراس���ة بل 
يضم دورات مفتوحة تبث مباشرة على اإلنترنت من 

مختلف أنحاء العالم.

خالل ندوة »كلية الشريعة.. الواقع والطموح« التي أقامتها رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

97121226
97121224

�صاليهات املهنا
عر�س خا�س جدا

اإبتــداء مــن 29 د.ك لالأيــام 

العادية و59 د.ك لعطلة الأ�سبوع

تاأثيـث ملـكـي وبحـر وم�سـبـح 

ومـمـيـزات كثــيــرة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

م. طارق العيسى مكرما د.عبداهلل املنيع

جانب من احلاضرات

بن منيع: مكتبة طالب العلم تهتم بنشر 
العقيدة الصحيحة لمحاربة األفكار المتطرفة

الزامل: على المسلمة أن تتحلى 
بآداب الحج وأن تلتزم بسنة النبي ژ

املكتبة تساعد الباحث االسالمي 
وتساعد كل من يرغب في ان ينهل 
من العلم الصحيح النافع اخلالي 
من الشوائب. كما اكد الشيخ املنيع 
على اهمية نشر العلوم الشرعية، 
وبناء اجلامعات االسالمية كمنارات 
لنشر رسالة االسالم ليشع منها 

نور التوحيد.

ناصعة ميلؤها االشتياق واحلب 
واالخالص، بعدها بدأت اسئلة 
احلاضرات واجابت عنها مسؤولة 
احلملة والداعي���ة منى الزامل، 
كما استمعت لطلبات احلاجات، 
مشيرة الى ان اول حاجة حلملة 

املجمد كانت عام 1957.

اإلسالمي بن الشباب.
وأشاد بن منيع مبكتبة طالب 
العلم التي استعرض محتوياتها 
معه الشيخ طارق العيسى، قائال 
ان ما حتتوي����ه من امهات الكتب 
املكتبة االسالمية،  القيمة تثري 
ونحن في امس احلاجة الى مثل 
هذه املطبوعات، مشيرا الى ان هذه 

على كل حاجة عمله اثناء الرحلة 
املباركة مؤكدة ان احلج املبرور 
ليس له ثواب اال اجلنة وهذا ما 
يجب ان حترص عليه كل حاجة. 
وطالبت اجلميع باالكثار من ذكر 
العهد  اهلل والتلبي���ة وجتديد 
مع اهلل وفت���ح صفحة جديدة 

قام عضو هيئة كبار العلماء 
باململك����ة العربي����ة الس����عودية 
د.عبداهلل بن منيع بزيارة جمعية 
التراث االسالمي واجتمع  إحياء 
مع الشيخ رئيس مجلس اإلدارة 
طارق العيسى ومدير عام اجلمعية 
الشيخ سليم السليم ومدير إدارة 
جلان الزكاة الشيخ سليمان البريه، 
ومدير اإلدارة املالية الشيخ أحمد 
احلوطي، وعدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة ومسؤولي اللجان العاملة. 
وقال د.عبداهلل بن منيع إن هذه 
الزيارة تأتي في إطار احملبة والود 
لهذه اجلمعية العريقة، مشيرا الى 
ان جمعية إحياء التراث االسالمي 
تقوم بتشييد مشاريع مهمة لها 
قيمتها في العالم االسالمي سواء 
كانت مشاريع تنموية أو صحية 
أو تعليمي����ة أو ببناء املس����اجد 
وكفالة األيتام فضال عن املشاريع 
الدعوية، واالهتمام بنشر العقيدة 
الصحيحة الت����ي حتارب األفكار 
املتطرفة واملنحرفة، ونشر الوعي 

ليلى الشافعي
نظمت حمل���ة املجمد للحج 
والعمرة لقاء تنويريا حلاجاتها 
ف���ي مركز خدم���ة املجتمع في 
منطقة بيان ضم حش���دا كبير 
من احلاجات واملشرفات حيث 
بدأ اللقاء بكلم���ة للداعية منى 
الزامل من ادارة التنمية االسرية 
بوزارة االوق���اف تناولت فيها 
معاني طريق السعادة وركزت 
على االبتسامة وما فيها من معان 
تؤدي الى راحة النفس والبال 

لالنسان ومن حوله. 
وقالت ان االبتسامة هي شعار 
نريده ان يس���ود بن حاجات 
الى اسرار  احلملة. ثم تطرقت 
االيام  احلج ومعاني���ه وفضل 
العشرة التي من خاللها نحقق 
طريق السعادة وشرحت هذه 

املعاني بالتفصيل. 
من جهتها حتدثت مسؤولة 
احلملة اماني املجمد عما يجب 

زار »إحياء التراث« وأشاد بأنشطتها


