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تنظمه جلان الدعوة في »إحياء التراث« 22 و23 اجلاري

احلماد يرعى »اجلماعة رحمة.. والفرقة عذاب«
االمام���ة في االس���ام« يلقيها 

الشيخ ابراهيم االنصاري.
اما ثان���ي ايام املؤمتر وهو 
يوم االربعاء فسيتم فيه القاء 
محاضرتني: االول���ى بعنوان: 
السياسة  »مفاهيم خاطئة في 
الشرعية« يلقيها مدير االوقاف 
مبنطقة حائل س���ابقا الشيخ 
عبداهلل العبيان، اما احملاضرة 
الثانية والتي ستكون بعنوان: 
»السياس���ة الش���رعية منهج 
وتأصيل« فس���يلقيها الشيخ 

د.محمد النجدي.
علما بأن جميع احملاضرات 
س���تكون بعد صاة العش���اء 
مباش���رة في املقر الرئيس���ي 
جلمعية احياء التراث االسامي 
ف���ي قرطبة، وس���يتم تنظيم 
مس���ابقات ثقافي���ة وتوزيع 
اجلوائز على الفائزين يوميا، 
كما سيكون هناك مكان مخصص 

للنساء.

حتت رعاي���ة نائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء للش���ؤون 
العدل ووزير  القانونية وزير 
االوقاف املستشار راشد احلماد 
الدعوة واالرشاد  تنظم جلان 
في محافظة الفروانية التابعة 
جلمعية احياء التراث االسامي 
املؤمت���ر الثالث حتت ش���عار 
»اجلماع���ة رحم���ة.. والفرقة 
عذاب« وذلك على مدى يومني 
متتاليني في الفترة من 22 الى 

23 اجلاري.
وسيبدأ املؤمتر بكلمة راعي 
املؤمتر، ثم كلمة االفتتاح يلقيها 
رئيس جمعي���ة احياء التراث 
ط���ارق العيس���ى، وبعد ذلك 
يقوم عضو هيئة كبارالعلماء 
في السعودية س���ابقا الشيخ 
د.س���عيد بن ناصر الشثري 
بإلق���اء محاض���رة بعن���وان: 
»مفهوم اجلماعة في االسام«، 
املستشار راشد احلمادتليها محاضرة بعنوان: »مفهوم 

املسباح: االحتفال »بعيد األم« غير جائز شرعاً
سواء كانت امناطا استهاكية 
او تصرفات سلوكية، ومن هذه 
املظاهر االحتفال بعيد االم الذي 

يشجع على العقوق.

واوضح ان االحتفال مبثل هذه 
االعياد املبتدعة يؤدي الى آثار 
سلبية يأتي في مقدمتها انساخ 
العقيدة  االجيال املس����لمة من 
والقيم واالخاق االس����امية، 
مؤكدا ان هذا ه����و هدف اعداء 
االسام واملسلمني الذين يسعون 
بكل قوتهم وادواتهم لتحقيقه، 
مذكرا مب����ا ورد في حديث ابي 
سعيد اخلدري ÿ عن النبي 
ژ قال: »لتتبعن سنن من كان 
قبلكم، ش����برا ش����برا، وذراعا 
بذراع، حتى ل����و دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم، قلنا: يا رسول 
اليهود والنصارى؟ قال:  اهلل، 
فمن؟!«، مبينا ان حب التقليد 
� وان كان موجودا في النفوس � 
فهو ممقوت شرعا اذا كان املقلد 
يخالفنا في اعتق����اده وفكره، 
خاصة عندما يكون التقليد فيه 
عقديا او تعبديا او يكون شعارا 
او عادة، مؤكدا ان ضعف االمة 
االس����امية في هذا الزمان ادى 
الى زي����ادة تبعيتهم العدائهم، 
وراجت كثير من املظاهر الغربية 

»االحتفال به مخالفة شرعية« 
بهذه الكلمات اكد الداعية االسامي 
د.ناظم املسباح ان »عيد االم« 
بدعة مستحدثة واالحتفال به ال 
يجوز شرعا، مؤكدا ان فتح باب 
االحتفال باألعياد البدعية يعد 
اغاقا لباب السنة وان االسام 
جاء ليسمو بأخاق االبناء جتاه 
الوالدين عموما واالم خصوصا 
التي اعطيت ف����ي ديننا ما لم 
تعطه في الشرائع االخرى وان 
حقها جاء مقدما على حق االب، 
مستدال مبا رواه البخاري ومسلم 
في احلديث املش����هور عن ابي 
هريرة ÿ قال: جاء رجل الى 
رسول اهلل ژ فقال: يا رسول 
اهلل، من احق الناس بحس����ن 
صحابتي؟ ق����ال: أمك، قال: ثم 
من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ 
قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: 
ثم أبوك، مبينا ان الواجب على 
املس����لمني ان يعتنوا بأمهاتهم 
كل يوم وان االحسان الى االم 
وبرها من مقتضيات االس����ام 

د.ناظم املسباحواالميان.

»االرتقاء للصم« احتفل مبرور 40 عامًا
على إنشاء دور القرآن الكرمي

بحضور الداعية السبيتي »األصم الكفيف«

ضمن أنشطة احتفاالت إدارة الدراسات اإلسامية 
بوزارة األوقاف والشؤون االسامية مبناسبة مرور 
أربعني عاما على إنشاء دور القرآن وبحضور الداعية 
األصم الكفيف فايز الس����بيتي م����ن اململكة العربية 
الس����عودية واملراقب العام لدور القرآن الكرمي جابر 
بوزبر، وعيدان الس����هلي نائب رئيس مجلس إدارة 
الن����ادي الكويتي الرياضي للص����م � رئيس اللجنة 
الثقافية، وجمع غفير من الصم، أقام مركز االرتقاء 
للصم احتفالية عرض فيها مسيرته وإجنازاته التي 
توجت بحصوله على املركز األول على مستوى مراكز 
دور الق����رآن لذوي االحتياج����ات اخلاصة، وكرم في 
فقراتها طابه املتفوقني في الدورة الشرعية الرابعة 

عشرة.
كما تضمن احلفل ملس����ة وفاء وتقدير، ملن كانوا 
وراء النجاح والتميز، وهم فريق العمل احلالي برئاسة 
مشرف املركز أسامة راشد، وزماؤهم السابقون من 
مؤسسي املركز ومن كان لهم بصمات في مسيرة عطائه، 

وقد ترجم احلفل بلغة اإلشارة يوسف الراشد.

وأكد مشرف املركز أسامة راشد أهمية دور القرآن 
الكرمي في نش����ر الثقافة اإلسامية، مبينا أن وزارة 
األوقاف ممثلة بإدارة الدراسات مدت جسور التعاون 
لكل ش����رائح املجتمع حتى وصل����ت إلخواننا الصم 
وتوجت هذا العمل بإنش����اء مركزي����ن بالتعاون مع 
الن����ادي الكويتي الرياضي للص����م، االرتقاء � رجال 

واجلنان � نساء.
ثم ق����ام الداعية فايز الس����بيتي بإلقاء كلمة قام 
بترجمتها مترجم لغة اإلش����ارة عبدالرحمن الفهيد 
حتدث فيها عن س����عادته بلقاء الص����م في الكويت، 
مبينا ضرورة االهتم����ام بالتعليم وخاصة التعليم 

الشرعي.
وفي نهاية احلفل قام كا من أسامة راشد مشرف 
مركز االرتقاء للصم وعيدان الس����هلي نائب رئيس 
النادي الكويتي الرياضي للصم ورئيس اللجنة الثقافية 
وجابر بوزبر مراقب دور القرآن الكرمي بتوزيع مكافأة 
التفوق على الطاب وتكرمي املوظفني باملركز وتبادل 

الضيوف دروع التقدير.

 قال وكي���ل وزارة األوقاف
د. عادل الفاح إن مشروع تنادي 
احلضارات يعد أحد املشاريع 
النوعية التي تسعى الوزارة من 
خاله إلى املساهمة في ترسيخ 
وتعزي���ز مفه���وم ثقافة حوار 
احلضارات عب���ر إيجاد بيئات 
علمية تتجه إلى جمهور خاص 
وق���وي بهدف تفعيل دوره في 
إشاعة ثقافة احلوار احلضاري 

والتواصل بني الثقافات.
وأوضح د.الفاح في تصريح 
صحافي- قبل انطاق امللتقى 
الثاني لتنادي احلضارات بعنوان 
»احترام األديان والرموز الدينية 
من أس���س احلوار احلضاري« 
الذي تقيمه الوزارة ممثلة بقطاع 

وتابع أن املقصود باحترام 
األديان والرموز الدينية باعتبارها 
أهم األس���س حلوار حضاري، 
لكون األديان كلها وعلى رأسها 
اإلسام وبقية األديان السماوية 
تدعو إلى س���ام حقيقي، وهو 
ما يدعو إليه ديننا اإلس���امي 
احلنيف من تأكيد واحترام كل 

األديان وامللل األخرى.
ويق���ام امللتقى على فترتني 
صباحية ومسائية، وستكون 
الفترة الصباحية من 10 صباحا 
حتى 12:30 ظهرا لطلبة اجلامعة، 
أما الفترة املس���ائية فمن 6:30 
حت���ى 8:30 مس���اء للمهتمني 

واملختصني.
أسامة ابوالسعود   ٭

واأله���داف ف���ي صياغة حوار 
حض���اري جاد يخدم رس���الة 
األمة اإلسامية ويحمي الكيان 
اإلنس���اني البش���ري م���ن أي 
صراعات تؤدي إلى نشر ثقافة 
العن���ف والتط���رف، موضحا: 
لذلك جاء عنوان امللتقى الثاني 
ملش���روع تن���ادي احلضارات 
»احترام األديان والرموز الدينية 
من أس���س احلوار احلضاري« 
بهدف لفت االنتباه إلى أن األديان 
محور أساسي ومهم في تأسيس 
وبناء أي حوار حضاري قائم 
على االحترام املتبادل خصوصا 
لألديان التي متثل ركيزة أساسية 
في مواجهة أي نزاع أو تطرف 

بعكس السياسة واالقتصاد.

العاقات اخلارجية يوم الثاثاء 
املقبل 22 اجلاري حتت رعاية 
وحضور وكيل الوزارة د. عادل 
الفاح وحضور الوكيل املساعد 
لقط���اع التنس���يق والعاقات 
اخلارجي���ة واحل���ج د.مطلق 
القراوي � ان مش���روع »تنادي 
احلض���ارات، يدعو إلى تقارب 
حقيقي ومباش���ر بني الثقافات 
واحلضارات اإلنسانية املختلفة، 
ويسعى إلى إيجاد صيغ عامة 

مشتركة«.
املبادرة  إلى أن هذه  وأشار 
املتمثل���ة في مش���روع تنادي 
احلض���ارات س���تكون مبادرة 
مساهمة جادة من قبل الوزارة 
الرؤية والرس���الة  لتحقي���ق 

د. عادل الفاح

تنظمه »األوقاف« الثالثاء املقبل بعنوان »احترام األديان والرموز الدينية«

توقّع افتتاح السوق املركزي قبل رمضان املقبل إلتاحة الفرصة للمساهمني

الفالح: »تنادي احلضارات« يرسّخ ثقافة احلوار

السمحان: تعاونية حطني توزع 8.5% أرباحاً
أعلن رئي���س مجلس إدارة 
جمعي���ة حط���ني التعاوني���ة 
عبدالعزيز السمحان أن اجلمعية 
ستوزع على مساهميها أرباحا 
بنسبة 8.5% وذلك بعد حتقيق 
أعلى معدل للمبيعات منذ إنشاء 
اجلمعية، وذلك بقيمة مليونني 
و94 ألف دينار، بزيادة قدرها 283 
ألف دينار عن ميزانية عام 2009، 
في حني بلغ مجمل اإليرادات 437 
ألف دينار، بزيادة محققة عن عام 

2009 قدرها 170 ألف دينار.
وأضاف أن صاف����ي األرباح 
القابلة للتوزي����ع بلغ 262 ألف 
دينار، مقارنة ب� 160 ألف دينار 
ف����ي 2009، أما مجم����ل األرباح 
فهو 362 أل����ف دينار، وقال انه 
مت استقطاع مبلغ 100 ألف دينار 
من صافي األرباح لتجهيز السوق 
املركزي، موضح����ا أن مبيعات 
اجلمعية تعتمد على فرعني فقط 
في كل من قطع����ة 1 وقطعة 3، 
إضافة إلى فرع ل����وازم العائلة 
واخلضار والفواكه والقرطاسية. 
جاء ذلك في مؤمتر صحافي عقده 
السمحان في مبنى مجلس اإلدارة 
للحديث ع����ن نتائج التقريرين 
املال����ي واإلداري للجمعي����ة في 
نهاية العام 2010، بحضور ممثل 
اجلمعية لدى االحت����اد فيصل 
الس����ر نادر  األنص����اري وأمني 
الكندري ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة أحمد جاس����م الفيلكاوي 
وأمني الصندوق ورئيس جلنة 
اإلنشاءات سليمان املكيمي وعضو 
اللجنة  مجلس اإلدارة ورئيس 

االجتماعية عبداهلل مال اهلل.
ونبه السمحان إلى قرار وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
اخلاص باس����تقطاع نسبة %20 
من صافي ربح السنة لاحتياطي 
القانوني، الفت����ا إلى أنه يجوز 
إيق����اف هذا االس����تقطاع عندما 
يصل رصيد االحتياطي املرحل 
من حساب التوزيع إلى ضعف 
رأس املال، وبناء على ذلك، فقد 
بلغ رصيد االحتياطي القانوني 
في بداية عام 2010 مبلغا وقدره 
44 ألف دينار، وبإضافة وترحيل 
مبلغ 29 ألف دينار خال العام، 
أصبح رصيد االحتياطي القانوني 

في نهاية العام 73 ألف دينار.
وأشار رئيس مجلس اإلدارة 

ش����هدته اجلمعية من طفرة في 
العم����ل اإلداري واملالي لم يأت 
من فراغ وإمنا من جهد مشترك 
من مجلس اإلدارة الذي رس����م 
السياسة ووضع اخلطط وعمل 
بروح الفريق الواحد إلى أن مت هذا 
اإلجناز الذي يرضي اجلميع مما 
أثمر هذه األرقام التي رأيناها من 
خال إجنازات األعمال االجتماعية 
واخلدمية واإلنش����اءات، وعلى 
مستوى فرعني إضافة إلى جتهيز 

السوق املركزي.
الفيلكاوي: إن مجلس  وقال 
إدارة اجلمعي����ة ي����درس حاليا 
تخفيض هامش الربح املخصص 
عل����ى الس����لع، وذلك م����ن أجل 
تخفيض األسعار وتخفيف العبء 
على املستهلك، السيما في ظل ما 
تشهده الباد من موجة حادة في 
ارتفاع األسعار، متوجها بالشكر 
إلى جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
ورئيس����ه الذي كان له دور في 
دمج األعضاء كخلي����ة واحدة، 
وهذا ما أدى إل����ى حتقيق أكثر 

من االجنازات.
أما عض����و مجل����س اإلدارة 
ورئيس جلنة اإلنشاءات سليمان 
املكيمي فشكر األعضاء ورئيس 
مجل����س اإلدارة، معرب����ا ع����ن 
استعداده للمساهمة في أي معاملة 
للجمعية، وقال: انه واجه خال 
التعاوني مشكلة توجيه  عمله 
املخالفات إلى رؤساء التعاونيات، 
ومنعهم من السفر أو عدم متكينهم 
من القيام باملعامات احلكومية 
وذلك بسبب وجود مخالفات على 
اجلمعية أو على املستثمرين فيها، 
وقال: ان هذا من أسوأ القرارات، 
حيث تاحقنا القضايا حتى بعد 
سنوات، مشيرا إلى أن من احللول 
املمكنة هو أن حتول املخالفات إلى 
مدير اجلمعية أو أن حتول إلى 
اجلمعية ككيان. بدوره، بنينّ أمني 
السر، نادر الكندري ان اجلمعية 
سعت إلى تقدمي أفضل اخلدمات 
للمنطقة وبناء الثقة للمساهم في 
اجلمعية وفي اخلدمة التي تقدم 
له، باإلضافة إل����ى أن اجلمعية 
ركزت على إيجاد سلع متنوعة 
وبديلة للمرتفعة األس����عار مما 
زاد ف����ي املبيع����ات، كما أن عدد 

املساهمني زاد.
محمد راتب  ٭

هذا املجال، بالتعاون مع جلنة 
من األهالي من ذوي االختصاص 

ملباشرة العمل.
وأشار إلى أن أهالي املنطقة 
الس����وق  افتتاح  إلى  يتطلعون 
املرك����زي وال����ذي كان قد تأخر 
تسليمه بسبب مشاكل بني وزارة 
األشغال ووفاة املقاول الرئيسي 
للمشروع، حيث مت تسلمه في 
2010، رغ����م أن املفترض أن يتم 
تسليمه في 2007، ومنذ تسلم 
اجلمعية ق����ال: لقد مت إجناز 18 
املراحل  خطوة بس����رعة تفوق 
الروتينية التي قد تتطلب نحو 
9 ش����هور، إال أن مجلس اإلدارة 
أنه����ى تلك اخلط����وات في نحو 
6 ش����هور، الفتا إل����ى أن الفترة 
االعتيادي����ة لتجهيز أي س����وق 
مركزي بعد تسلمه تتراوح بني 
الس����نة وسنتني  سنة ونصف 
ونصف السنة وبعد ذلك يعتبر 
هناك تأخر، مرجعا التأخر إلى 
املكاتبات واملخاطبات واملعامات 
واملناقصات، والعاقة مع اجلهات 

احلكومية والروتني.
أما نائب رئيس مجلس اإلدارة، 
أحمد جاسم الفيلكاوي، فقد شدد 
على أن مجلس اإلدارة سيكون 
مس����تقبا ككتلة واحدة بغض 
النظر عن نتيج����ة االنتخابات، 
وذل����ك لتحقيق م����ا يطمح إليه 
أهال����ي املنطق����ة، مؤك����دا ان ما 

إلى أنه في الوقت نفسه، بلغت 
قيمة رأس املال 144 ألف دينار، في 
حني أن األموال النقدية والودائع 
البنكية تبل����غ قيمتها 724 ألف 
دينار محققة زي����ادة قدرها 79 
ألف دينار عن عام 2009، الفتا 
إلى أن حركة املساهمني شهدت 
ارتفاعا ملحوظا عن عام 2009 
ليصل العدد اإلجمالي للمساهمني 
في نهاية ميزانية 2010 إلى 3222 
مساهما، معتبرا ذلك دليا على 
تزايد الثقة في األعمال واخلدمات 
التي تقدمها اجلمعية للمساهمني 

واألهالي.
كما استعرض السمحان أهم 
األنشطة اإلنشائية والتجميلية 
التي قامت بها اجلمعية لتوفير 
متعة التس����وق لرواد أس����واق 
حطني، وذلك من خال إنش����اء 

مظات للفروع
كاف����ة، وجتمي����ل الواجهات 
لألف����رع وتلبيس����ها، وتنظيم 
اإلعان����ات، وإحاط����ة األف����رع 

بأحواض الزهور.
وعل����ى صعيد اإلنش����اءات، 
بنينّ أنه جار إنش����اء فرع 2 على 
مس����احة قدرها 600 متر مربع 
إضافة إلى إنشاء نصب تذكاري 
بدوار املخفر، أما بالنسبة للسوق 
املركزي، فقد مت تأهيل املقاولني 
ألعمال الديكور لتأثيث وجتهيز 
السوق على أحدث املستجدات في 

جانب من املؤمتر الصحافي لتعاونية حطني

الفيلكاوي: ندرس 
حاليًا تخفيض 

هامش الربح
على السلع تخفيفًا 

على املستهلك
من أعباء الغالء

املكيمي: توجيه 
املالحقات القضائية 

لرؤساء التعاونيات 
وليس لكيان 

اجلمعية خطأ فادح


