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علي حسن: زيادة مبيعات تعاونية الصليبية

علي حسن

علي الكليب

يوسف دشتي يقص الشريط إيذانا بافتتاح معرض لوازم »األضحى«

صرح املدير املعني جلمعية الصليبية التعاونية علي 
حسن بان اجلمعية مستمرة في حتقيق جميع احتياجات 
مساهميها وزبائنها وتوفير الضرورية منها واخلدمات 
املختلفة بشكل ميسر وبتكلفة معقولة، وهنالك زيادة في 
املبيعات في الفترة من 2010/1/1 الى 2010/9/30، مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي. واضاف: لقد حتققت 
هذه النتائج الطبيعية في املبيعات خالل هذه الفترة 
بالرغم من املنافسة الشديدة بني اجلمعية واالسواق 
املوازية في املنطقة وايضا بالرغم من الركود االقتصادي 
وتأثيراته السلبية بشكل عام. واستطرد: تعمل اجلمعية 
على اقامة املهرجانات والعروض اخلاصة وتخفيف 
اسعار االصناف االساسية والضرورية للمساهمة في 
تخفيف االعباء عن املساهمني واهالي املنطقة ولتوفير 
افضل اخلدمات ل���رواد اجلمعية. واضاف: ان عملية 

االستمرار في اقامة املهرجانات جاءت بشكل مدروس 
وبكل دقة لزي���ادة حركة مبيعات اجلمعية وخلفض 
االس���عار للمستهلك، موضحا ان نسبة اخلصم التي 
يحصل عليها املستهلك في املهرجان تصل الى %50. 
واكد على تطوير السوق املركزي وكذلك الفروع من 
حيث الصيانة والعمل على توس���عة مدخل السوق 
ووضع اللوحات االعالنية والديكورات الالزمة وتوفير 
كل ما يتطلبه الس���وق من احتياجات خاصة بعرض 
السلع. ووصف كذلك اخلدمات واالنشطة االجتماعية 
التي تقدمها اجلمعية للمس���اهمني بأنها روح العمل 
التعاوني الذي يسعى الى تقدمي اخلدمة اوال لتحقيق 
التواصل والتكافل االجتماعي بني ابناء املنطقة وبني 
جميع الهيئات واملراكز احلكومية املوجودة في منطقة 

عمل اجلمعية.

علي الكليب: األضاحي سنة مؤكدة
ال يحسن تركها للقادرين عليها

افتتاح معرض لوازم »األضحى« في »مول« تعاونية الجابرية

حث مدير مكتب الش����ؤون 
الش����رعية في بيت الزكاة علي 
الكليب املس����لمني على تطبيق 
شعيرة عظيمة من شعائر اإلسالم 
أال وهي نحر األضاحي في أيام 
العيد تقربا إلى اهلل وشكرا له 
وتوسعة على الفقراء واملساكني. 
وقال الكليب ان األضحية سنة 
مؤكدة عن����د جمهور العلماء ال 
يحسن تركها للقادرين عليها، 
وبني أن على املس����لم ان يذبح 
أضحيته بني����ة صاحلة بقصد 
طاعة اهلل عز وجل والتقرب إليه 
إبراهيم  وإحياء سنة اخلليلني 
ومحمد عليهما الصالة والسالم 
وأن يطيب بها نفسا وان تكون 

من طيب ماله.
وأضاف ان وقت التضحية 
ال����ذي حددته الس����نة النبوية 
الشريفة يبدأ بعد طلوع شمس 
يوم عيد األضحى ومتام صالة 
العيد واخلطبتني أو بعد مضي 
زمن قدر ما يسمع صالة العيد 
واخلطبتني، الفتا إلى ان من ذبح 
قبل ذلك فذبيحته حلم وليست 
بأضحية لقول النبي ژ »ومن 
نسك قبل الصالة فتلك شاة حلم«. 
وأوضح الكليب انه يصح ذبحها 
في أي يوم من أيام التش����ريق 
ف����ي ليل أو نه����ار، الفتا إلى ان 
وقتها ينتهي بغروب ش����مس 

أكد رئي���س مجلس إدارة 
التعاونية  جمعية اجلابرية 
يوسف دشتي حرص اجلمعية 
على تشجيع ودعم املشاريع 
الصغيرة للش���باب واألسر 
املنتجة انطالقا من األهداف 
التعاوني���ة واملجتمعي���ة، 
وذلك من أجل إبراز الطاقات 
واإلبداع���ات التي تتمثل في 
صورة منتجات وأعمال حرفية 
ومش���غوالت، مشيرا الى ان 
اجلمعي���ة توفر له���م أماكن 
العرض ف���ي املول التجاري 
مقابل رس���وم رمزية وليس 
الربح لتش���جيعهم  بغرض 
على االس���تمرار في عرض 
منتجاتهم، خاصة املشغوالت 
اليدوية، وقال دشتي: ان هذا 
ما مييز العمل التعاوني عن 
التجارية،  املوازية  األسواق 
حيث ان للجمعيات التعاونية 
أدوارا اجتماعي���ة تربطه���ا 
باملنطق���ة، كما حترص على 
االرتقاء بها من خالل أنشطة 

متنوعة ترتقي بها حضاريا.
ومن جانبها، قالت املسؤولة 
عن التس���ويق ملع���رض مول 
اجلابرية هناء جعفر: ان الهدف 

من تنظيم املعرض إبراز طاقات 
املشاركني فيه مبنتجاتهم، خاصة 
انها تشمل لوازم عيد األضحى 
املب���ارك من دراعات وش���نط 
وعطور وأدوات مكياج، وحتف 
وهدايا وحلويات، واكسسوارات 
وغيرها. وأشارت الى ان هذه 
املنتجات يت���م تصنيعها في 
املنازل وميك���ن للراغبني في 
شرائها طلبها عن طريق الهاتف 

ثم يتم توصيلها لهم.
وقالت جعفر: ان املشاركني 
في املعرض هم من الش���باب 
والنس���اء من داخ���ل منطقة 
اجلابرية ومن خارجها، وهناك 
مشاركون من اجلهراء جاءوا 
لعرض منتجاتهم لسماعهم عن 

جناح املعارض السابقة.
وأشادت جعفر بالتسهيالت 
التي قدمها مجلس إدارة اجلمعية 
للمش���اركني في املعرض، كما 
أشادت بالرعاة ومنهم شركة 
علي ثنيان الغامن للس���يارات 

وشركة النظاراتي حسن.
وبسؤالها عن مدة املعرض 
قالت: ان املع���رض بدأ في 30 
اكتوبر ويستمر حتى األربعاء 
3 اجلاري ويتوافر به 35 طاولة 

مختلفة لعرض املنتجات.
وأكدت جعفر حرصها على 
تنظي���م هذه املع���ارض وفقا 
للمناسبات في املجتمع الكويتي 
التي تشمل األعياد واملواسم، 
وأكدت تركيزها على فئة الشباب 
الذين لديهم »بيزنس« وصناعات 
صغيرة من أجل احلصول على 
دخل إضافي لهم وإبراز مواهبهم 

وقدراتهم.
وبس���ؤالها عن مدى تقبل 
املستهلك الكويتي للشراء من 
هذه املعارض قالت: إن تكرار 
مثل هذه املعارض يعكس مدى 
اإلقبال على الشراء إال ان سلوك 
الكويتي يأتي دائما  املستهلك 
عك���س النظري���ات املعروفة، 
ومن الصع���ب ان نحدد ذوقه 
في الشراء. وأش���ارت جعفر 
انه سيتم تنظيم معرض  الى 

آخر في ش���هر يناير مبناسبة 
موسم الش���تاء. كما لفتت الى 
تنظي���م معارض س���ابقة في 
دار س���لوى وكل مع���رض له 
ظروفه ومناس���بته التي تهم 

املستهلكني.
التقينا احد املشاركني  وقد 
ف���ي املع���رض وه���و م.علي 
الذي حكى جتربته  األس���تاذ 
م���ع 8 م���ن زمالئ���ه كلهم من 
الشباب الكويتي املؤهل علميا 
ويش���غلون مناصب مختلفة 
مهندس���ني، اساتذة باجلامعة، 
ومحاس���بني، وبعضهم يعمل 
ب���وزارة الكهرباء، حيث قاموا 
بعمل مشروع حديث لم يتجاوز 
عمره 3 أشهر وهو مصنع لآليس 
كرمي »stick house«، مشيرا الى 
ان ما مييز هذا املنتج انه خال 
من املضافات الصناعية، وكل 
محتويات���ه طبيعية، وأش���ار 
األستاذ الى انه مت شراء األجهزة 
من إيطاليا وتدرب هو وزمالؤه 
على ي���د مختصني من الوكالة 
في إيطاليا، وهم اآلن ينتجون 
اآليس ك���رمي مبختلف مذاقه 
وأنواعه ويصرفونها من خالل 
محل لهم في سوق الساملية، كما 
يقومون بالتوصيل للحفالت 
واملنازل لهذه املاركة اإليطالية 
الشهيرة، كما يتم التوزيع من 
خالل املعارض التي نش���ارك 
بها. وقال األستاذ: لقد فضلنا 
ان نقوم به���ذا العمل بدال من 
جلوسنا في الديوانيات وكانت 
لدينا الرغبة احلقيقية إلبرازه 
الى ارض الواقع ونحن سعداء 
مبا نقوم به ألننا اس���تثمرنا 
ف���ي عمل مفيد  الفراغ  أوقات 
ومنتج يدر علينا ربحا ويثبت 
ان الشباب الكويتي قادر على 
اإلنتاج والعطاء. حضر حفل 
االفتتاح ممثل جمعية اجلابرية 
لدى احت���اد اجلمعيات جمال 
البصري، وأمني الس���ر حسني 
دش���تي وأمني الصندوق أمين 
باشا، ومدير عام اجلمعية وجمع 

غفير من أهالي املنطقة.

اليوم الثالث من أيام التش����ريق 
وهو اليوم الثالث عش����ر من ذي 
احلجة. ويكره ملن أراد التضحية 
أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا 
من دخول شهر ذي احلجة إلى أن 

يذبح أضحيته.
ولفت إلى انه يسن للمضحي 
ان يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي 
ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل أكثر 
من الثلث أو أقل جاز، ومن نذر أن 
يضحي فل����ه أن يأكل منها، إال إذا 
نص في النذر أال يأكل منها، أو أنها 
للفقراء، أما إذا كان نذره مبطلق 
الذبح، أو التضحية، فيحل له أن 
يأكل منها هو وأهله، واملستحب 
أن يذبح املضحي أضحيته بنفسه 
وأن يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل 
بيته، أو االشتراك في األضحية إذا 
كانت من اإلبل أو البقر، وجتزئ 
البقرة أو اجلمل عن سبعة أضاح 
وجتوز االس����تنابة والتوكيل في 
ذبح األضحية وتفويض النية إلى 

الوكيل.
وع����ن ش����روط األضحية أكد 
الكليب انه ال يجوز من األضحية 
إال بهيمة األنعام وهي اإلبل والبقر 
والغنم بجميع أنواعها ذكورا وإناثا 
وال يجوز من اإلبل إال املسنة التي 
أمتت خمس سنني، ويجزئ من البقر 
ما أمت سنتني، ومن الضأن واملعز 
ما أمت سنة، ويجوز عند التعسر 

ما أمت ستة أشهر من الضأن. 
وقال الكليب انه يجب أن تكون 
األضحية س����ليمة م����ن العيوب 
املذكورة في احلديث النبوي: عن 
البراء بن عازب أن النبي ژ قال: »ال 
يجزئ في األضاحي العوراء البني 
البني مرضها،  عورها، واملريضة 
والعرجاء البني ظلعها، والعجفاء 
التي ال تنقى«، وال جتزئ األضحية 
إذا قطعت منها األذن أو القرن أو 
اإللي����ة، أو قطع من هذه األعضاء 
النصف فما أكثر، فإن كان املقطوع 
أقل من نصف القرن أو األذن، أو 
الذن����ب، أو اإللية، ف����ال بأس، وال 
يجزئ ما قطع منه عضو مقصود 
كاليد أو الرج����ل، أما اخلصي فال 
بأس بالتضحية به ألن حلمه يكون 

بعد اخلصاء أطيب.
وحول التضحية عن امليت ذكر 
الشيخ الكليب ان التضحية عنه 
جتب ان كان قد أوصى بها وله مال 
أو وقف وقفا لذلك أو وجبت عليه 
بنذر وله م����ال ففي هذه احلاالت 
يكون حكمها الوجوب، أما في غير 
هذه األحوال ف����إن التضحية عن 
امليت جائزة عند جمهور الفقهاء 
وال تكون واجبة وفي حال ذبحها 
عن امليت يعمل باألضحية عن احلي 

من األكل والتصدق واإلهداء.
وعن حكم الذبح خارج الكويت 
أوضح الكليب ان األضحية األولى 
ان تذبح في البلد الذي فيه املضحي 
ألن ذبحها في البلد حتصيل سنتها 
ومنها ذبح اإلنسان أضحيته بيده 
أو حضوره ذبحها وأكله هو وأهله 
منها واهداؤه للج����ار والصديق 
التصدق  إلى  والضيف باإلضافة 
منها مباش����رة اال ان هذه الس����ن 
ال حتص����ل اذا ذبحت في اخلارج 
أما إذا دعت شدة احلاجة في بالد 
املسلمني الفقيرة فال بأس بذبحها 
في اخلارج وتعتبر أضحية وألن 
فضل الصدقة على املسلمني عند 
شدة احلال يعادل اجر تلك السن 
وقد يزي����د عليها وكذلك ان كانت 
هناك قرابة للمضحي من أهل العوز 
واحلاجة في غير البلد الذي فيه 

املضحي.

بيت الزكاة يستقبل أضاحي المواطنين في 17 مركزًا إيراديًا طوال أيام عيد األضحى

دشتي: إبراز المشاريع الصغيرة للشباب في طليعة االهتمامات

جعفر: المعرض يحتوي عل�ى منتجات وأعمال حرفي�ة لمواطنين ومقيمين
األستاذ: واجهتنا صعوبات في استخراج التراخيص بسبب الروتين الحكومي


