
االحد 13 مارس 2011 17محليات
الفهد يرعى اليوم افتتاح سوق 

لجنة »ساعد أخاك المسلم«

ثمّن جهود المشاركين في ندوة »مستجدات الفكر اإلسالمي«

في محاضرة بختام ملتقى مبرة الهدى

تعلن جلنة ساعد أخاك املسلم في كل مكان املنبثقة عن الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية عن افتتاح سوقها اخليري »لقاء ومحبة« 
وال���ذي يقام اليوم حتت رعاية الش���يخ أحمد الفهد، نائب رئيس 

مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية.
وصرحت نسيبة املطوع رئيسة اللجنة بأن هذا السوق هو أحد 
األنش���طة االجتماعية التي تقدمها اللجنة داخل الكويت وبأيدي 
كويتية، وسيكون موعد االفتتاح في الساعة السادسة والنصف 

مساء األحد 13 مارس في فندق الشيراتون قاعة املرجان.
وقالت املطوع ان السوق اخليري يستمر ملدة 4 أيام في الفترة 
من 13 الى 16 اجلاري، وأضافت انه يحتوي على العديد من األقسام 
املختلفة التي تهم رواد السوق من بنات وسيدات هذا املجتمع، مثل 
قسم األثاث واإلكسسوارات � الدراريع وقسم العباءات � قسم احلج 
والعمرة � طبق اخلير � املفارش � منهج الرؤية والبخور والعطور 

� ركن منتجات الشابات � قسم املواد الغذائية.
ومبشاركة مجوهرات الفارس � الشايع للعطور، اليسرة لألغذية 
� بنتا لألثاث � معرض الس���جاد � معرض سكون لتصميم األزياء   
� أحذي���ة اخلطوة املريحة � مالبس أطف���ال � مواعني � إضافة الى 
الكثير من املعروضات املتنوعة واملبتكرة من قبل عضوات وبنات 

اللجنة.

جانب من السوق اخليري

األمين العام الجديد ثّمن ثقة صاحب السمو وسمو رئيس الوزراء ووزير األوقاف

الخرافي: سأكمل مسيرة العثمان والعمر والشريف 
في ظل العمل الجماعي والمؤسسي

بحد ذاته يمث���ل تحديا كبيرا 
في مؤسسة مستقرة وناجحة 
مثل األمانة العامة لألوقاف، مع 
الحرص على الموازنة بين إدارة 
العم���ل من جهة وتطويره من 
جهة أخرى، وإعطاء كل منهما 

حقه.
كما أش���اد وثم���ن الجهود 
الكبي���رة والمضاعفة لالخت 
الفاضلة ايمان الحميدان نائبة 
األمين العام في إدارتها الحكيمة 
لألمانة في الفت���رة االنتقالية 
المنصرمة والتي ستكون مع 
العام  زميليها نائب���ي األمين 
س���واعد يمنى له في اإلنجاز 
والعطاء ان شاء اهلل، فضال عن 
توجيه الشكر لجميع العاملين 

والعامالت في األمانة.
واختتم عبدالمحسن الخرافي 
حديثه بالتأكيد على أهمية العمل 
الجماعي، فالنجاح ال يمكن ان 
العاملين فرديا،  يكون حليف 
بل المؤمنين بالعمل الجماعي 

المتكامل والممارسين له.

أمناء صندوق  رأسهم مجلس 
دع���م الدراس���ات العلي���ا في 
االقتصاد اإلس���المي برئاسة 
د.خالد المذكور وأعضاء اللجنة 
االستشارية للوقف الجعفري 
باألمانة ومدير عام بيت الزكاة 
ووكيل وزارة األوقاف والشؤون 
االس���المية ومعظم منتسبي 
الزيارات  األمانة م���ن خ���الل 

الجماعية والفردية.
 ووع���د بأن يض���م جهوده 
الى جهودهم، وتتكامل خبراتهم 
المس���يرة بع���د   الس���تكمال 
كل م���ن عبدالمحس���ن محمد 
العثمان ود.فؤاد العمر وهكذا 
تتواص���ل األجي���ال والجهود 
وال ينج���ح اال العمل الجماعي 

المؤسسي.
كما أبدى طموحه ألن ترتقي 
األمان���ة العام���ة لألوقاف الى 
المس���توى المنش���ود في ظل 
الحداثة والعولم���ة بما تملك 
امكانيات كبيرة ومقدرات  من 
مادية وبشرية ضخمة، وهذا 

التي يتميز بها القوي األمين.
العاملين في  كما ثّمن دور 
األمانة العام���ة لألوقاف على 
اختالف مستوياتهم الوظيفية 
الذين بجهودهم بلغت األمانة 
مستوى العالمية والريادة بين 

الدول العربية واالسالمية.
جاء ذلك في ثنايا استقبال 
األمين الع���ام الجديد لمهنئيه 
الجديد وعلى  بتوليه منصبه 

ثّمن د.عبدالمحسن الخرافي 
إياه  التي أوالها  الغالية  الثقة 
كل من صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر المحم���د ونائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية 
المستشار راشد الحماد والتي 
حملوه من خاللها مس���ؤولية 
عظيمة ال تحتاج الى كثير بيان 
أمانة  وتفصيل لما فيه���ا من 
التي  المؤسسة  أبرزها اس���م 
كل���ف بإدارتها »األمانة العامة 

لألوقاف«.
وثّمن في ه���ذا الصدد دور 
س���لفه األمين العام الس���ابق 
الش���ريف  د.محمد عبدالغفار 
الذي لمس فيه بالفعل الحرص 
على األخذ بحذافير هذه األمانة 
حتى صادق فيها وخاصم من 
الوقف،  المتعاملي���ن مع  بين 
وشخصيته مليئة بالجوانب 

الك�ام�ل�ة  األم�ان��ة  الس�اب�ق  الع��ام  األمي��ن  ف��ي  لمس��ت 
المنش�ود المس�توى  لتواك�ب  األمان�ة  ب�دور  النه�وض  إل�ى  وأتطل��ع 

د.عبداحملسن اخلرافي

القراوي: 20 توصية تهم القنوات
الفضائية والعاملين في اإلعالم القيمي

ثّمن مدي���ر إدارة اإلعالم 
بوزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلس���المية احم���د القراوي 
المشاركين في ندوة  جهود 
»مستجدات الفكر اإلسالمي« 
التي أقيمت في الفترة من 7 الى 
9 مارس الجاري والتي أثمرت 
أكثر من عشرين توصية تهم 
القنوات الفضائية اإلسالمية 
والعاملي���ن فيها والمهتمين 
الهادف،  القيم���ي  باإلع���الم 
وقال ف���ي تصريح صحافي 
بمناسبة انتهاء أنشطة الندوة 
ان الندوة س���عت من خالل 

أنشطتها المختلفة بين ندوات وورش عمل إلى تحقيق حزمة 
من األهداف الحيوية كان أبرزها: عرض الدراس���ات والتجارب 
المتعلقة بموضوع اإلعالم القيمي، وتبادل الخبرات والمعلومات 
بين أهل الصنعة اإلعالمية القيمية. وتوفير قاعدة بيانات من 
الحقائق واألرقام التي يمكن البناء عليها س���واء في الدراسات 
الت���ي تجريها الوزارة أو ما يلبي حاج���ة المنتجات اإلعالمية 
القيمية بجانب ترسيخ مبادئ اإلعالم القيمي لدى المشتغلين 
في ه���ذا الحقل وعرض هذه المبادئ بما يتالءم مع وس���طية 

الدين اإلسالمي.
وجمع المشتغلين في هذه الصنعة بغرض إحداث التفاعل 
والتواصل وتوطيد أس���س التع���اون بمباركة الوزارة وتحت 

مظلة الفكر الوسطي.
إضافة إلى ربط المعنيين بالعمل اإلعالمي الفضائي واإللكتروني 
في العالمين: العربي واإلسالمي بطبيعة التحديات والمستجدات 
التي تفرض نفسها في هذا المجال، وإمكانية معالجتها، والعمل 
على توفير وإيجاد بدائل لرؤى وتصورات لعالم إعالمي فضائي 

وإليكتروني قيمي نموذجي جاذب ومنافس.
فضال عن العمل على إيجاد آلية لرفع وتحسين معدالت األداء 

واإلنتاجية في مجال اإلعالم القيمي الفضائي واإللكتروني.

أحمد القراوي

مندكار يحّذر من الدعاوى الباطلة
للمظاهرات والخروج للشوارع

ثم الصحابة رضوان اهلل عليهم 
ثم العلماء االعالم الذين يربون 
الناس على الصالح والطاعة 
ه���ؤالء هم القدوة والس���ادة 
في كل م���كان وزمان ألنهم ال 
يخش���ون في اهلل لومة الئم 
وال يغيرون فتاويهم حسب 
االهواء والحكام، فالعلماء ورثة 
االنبياء وهم أحق الخلق بإرثهم 
وميراث االنبياء العلم النافع 
وعلم االنبياء موروث عما سواه 
ألنه العلم المحدث واذا قرأنا 
في صفات االنبياء فسنحصل 
عل���ى حقائق قد تكون غائبة 
عن أذهانن���ا ال عصبيات وال 
قبليات وال فئوية، فهم يربطون 
الخلق بالخالق ويربطون طالب 
العلم بربه بعيدا عن االحزاب 

والتيارات والمصالح.
وأكد من���دكار انه ال توجد 
رموز في دي���ن اهلل فرموزنا 
االس���المية الكتاب والس���ّنة 
والصحاب���ة وم���ن اتبعه���م 
بإحس���ان الى يوم الدين وال 
يوجد منهج مزعوم كمن يضع 
منهج الموازنة وأصول التمييز 
فالحق يالزم بالموروث، وان 
يكون كمن ورث عنه ووصف 
النجوم بأوصاف ثالثة وعلينا 
االبتع���اد عن ظلم���ات الفتن 
وفت���اوى االهواء في النوازل 
والملمات واالبتعاد كل البعد 
عن الخروج على حكامنا ومن 
يحث على ذلك من علماء الدين 
ان يكون في مقدمة المظاهرات 
اذا أراد أن يكون قدوة وال ينادي 
بها وهو جالس مع أسرته في 
بيته ويغلق االبواب ويتابع 

االخبار عبر التلفاز.
وبين مندكار أن نقاط اللقاء 
وااللتقاء بين المسلمين واضحة 
كوضوح الشمس وسبل الهدى 
ال تتغير والسبيل االول يحكم 
الجميع وهو كتاب اهلل الذي 
يهدي للتي هي أقوم وس���نة 
النبي ژ هي السبيل الثاني 
من سبل الهدى والسنة تحكمنا 
جميعا، فالرسول ما ينطق عن 
الهوى ان هو إال وحي يوحى 
والصحابة هم السبيل الثالث 
يتميزون بتعامله���م بالفقه 
والفهم لمعاني س���نة نبينا 
لذلك جاء االمر بلزوم الكتاب 
والسنة، خاصة أن سبل الهدى 
عندنا وعندهم هي بعينها ال 
تتغير وهذا ما بينه المشايخ 

الفضالء.

الش���يخ  الداعي���ة  ح���ذر 
ف���الح مندكار م���ن الفوضى 
الى  والمظاه���رات والخروج 
التي تح���دث في  الش���وارع 
كثير من دول العالم االسالمي 
التي جاءت بسبب اضطرابات 
ف���ي الفتوى من بلد الى آخر، 
فنرى في جمهورية مصر أمروا 
الناس برفع شعارات بعد صالة 
الجمعة على الحكومة الظالمة 
وضرورة الخروج للشوارع، 
وهذا هو النف���اق االكبر ألنه 
يأمر الن���اس بالخروج وهو 
جالس مع أبنائه وأسرته في 

دوحة قطر.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها 
مندكار في مسجد الشيخ سالم 
العل���ي بالفحيحيل في ختام 

ملتقى مبرة الهدى ال� 14.
وانتقد مندكار بعض الفتاوى 
التي صدرت أخيرا وقس���مت 
الفتوى الى مدرستين، االولى 
مدرسة ابن باز وابن عثيمين 
رحمهم���ا اهلل والت���ي تمنع 
وتحرم المظاهرات بأنواعها أما 
المدرسة الثانية فهي استندت 
الى فتاوى د.يوسف القرضاوي 
االمين العام لعلماء المسلمين 
ف���ي قارتي أمي���ركا وأوروبا 
والذي أجاز المظاهرات، لكن 
أقوالهم  سرعان ما تضاربت 
عندما بدأت المظاهرات تجتاح 
مملكة البحرين وعلينا جموع 
المسلمين أن ننتبه للفتوى 
ونأخذها من العلماء المعتدلين 

وليس المتقلبين.
وح���ذر مندكار م���ن أهل 
الذي  البدع والجهل والباطل 
يتضح زيف أقوالهم بين الفينة 
واالخرى، وانتشرت في بلداننا 
مع االس���ف فتن أه���ل البدع 
وااله���واء ونأخذ من العلماء 
الربانيين الذين تشرفوا بميراث 
النبوة وجاهدوا في تحصيل 
العلم وصبروا وصابروا بطلبه 
العمل به وبدعوته  وصدقوا 
الناس  ليكونوا مثاال ويربوا 
الصغار على العلم الصحيح 
قبل الكبار وال يس���عون الى 
التهيي���ج واالث���ارة لتحريك 
العواطف باسم الجهاد وغيره 
وال يسعون الى شق الصف.

اتباع  وقال مندكار: علينا 
العلماء الربانيين وليس تلك 
الجماعات التي تسعى لمصالح 
شخصية أو سياسية خاصة 
بعض ن���واب مجل���س االمة 
الذين وعدونا بتعديل المادة 
الثانية من الدستور لتطبيق 
الشريعة االسالمية، لكنهم مع 
االسف تركوا تلك الوعود خلف 
ظهورهم عندم���ا وصلوا الى 
البرلمان وأصبحوا يطالبون 
بالديموقراطية وليس سواها 
العقي���دة وعلينا  وتناس���وا 
االلت���زام باالخالق  جميع���ا 
والس���لوك واللحى واللباس 
والمظه���ر والمنظ���ر حتى ال 
يأتي م���ن يفتننا بديننا وان 
نتمس���ك بدين اهلل سبحانه 
وتعالى وسنة نبيه محمد ژ 

الشيخ فالح مندكار


