
 محليات 
 اخلميس ١٩ مايو ٢٠١١ 

 22 

أطلقتم شرارتها ومددمت جسورها، 
وكم من أســــفار تكبدمت مشاقها! 
إن بصماتكــــم وآثاركم الطيبة لن 
تنسى وسيجيزكم اهللا عنها خير 

اجلزاء.
  بدوره، قال نائب رئيس الهيئة 
أحمد اجلاسر ان هذا التكرمي يأتي 
لكوكبة عملــــت على رفعة مكانة 
الهيئة خالل سنوات طويلة جعلت 
الهيئة تتبوأ مكانة عاملية وصلت 
أياديهــــا البيضــــاء الى مشــــارق 
االرض ومغاربها. وبني ان العمل 
في الهيئة خالل الظروف املاضية 
كان يحتاج خلبرة واسعة وجهد 
متواصل وساعات عمل طويلة لم 
تكن إال طريقا تبناه العاملون في 

الهيئة.
  من جانبه، قال املدير االسبق 
للهيئة ابراهيم حسب اهللا ان العمل 
في الهيئة هو رسالة إنسانية قبل 
أن تكون وظيفة يتقاضى مقابلها 
الفرد أجرا، فهي تعتمد على العمل 
التطوعي. وأضاف: ان الهيئة تعد 
مناخا مناسبا للعمل التطوعي الذي 
ميد يد العون للمحتاجني دون النظر 
جلنسهم أو دينهم أو عرقهم، فهو 
عمل خالص لوجه اهللا سبحانه 
وتعالى. وفــــي نهاية احلفل، قدم 
رئيس الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية د.عبداهللا املعتوق الدروع 
التذكارية للمكرمني وهم: ابراهيم 
حسب اهللا وفريد العوضي ويوسف 

عبدالرحمن.
 ٭  ليلى الشافعي

ولم يدخروا في ذلك وسعا، وستظل 
الهيئة بإذن اهللا ترحب بأفكارهم 
الطيبة. وزاد: كم من  ومبادرتهم 
مشاريع رسمتم معاملها، وكم من 
مبان تعليمية وصحية وتربوية 
كنتم سببا في تشييد قواعدها، وكم 
من نكبات ساهمتم بوضع خطط 
إقالتها، وكم مــــن حمالت إغاثية 

حلظة متفردة مبقياس املضمون، 
ألنها تذكر بحســــن العمل وترفع 
فضيلة البذل والعطاء، وتلزمنا باب 
اجلد واملثابرة ونحسب أن االخوة 
االفاضل املكرمني قاموا بواجبهم 
وأســــهموا في بناء هــــذا الصرح 
اخليري شكال ومضمونا ونقلوا 
جتاربهم وخبراتهم املهنية لزمالئهم، 

كرب يوم القيامة، ومن يسر على 
معسر يســــر اهللا عليه في الدنيا 
واآلخرة، ومن ستر مسلما ستره 
اهللا في الدنيا واآلخرة، واهللا في 
عون العبد ما كان العبد في عون 

أخيه».
  وتابع: إن حلظة التكرمي هذه 
حلظة قصيرة مبقياس الزمن، لكنها 

 أكــــد رئيس الهيئــــة اخليرية 
العامليــــة د.عبداهللا  االســــالمية 
املعتوق ان هناك أشخاصا تركوا 
بصمة واضحــــة في رعاية العمل 
اخليري وعملوا وتفانوا بإخالص 
في خدمــــة الهيئة اخليرية، وكان 
لهم دور كبير في النجاحات التي 
الهيئة طوال مســــيرتها  حققتها 

اخليرية.
  جاء ذلك في حفل التكرمي الذي 
نظمته الهيئة ملسؤوليها السابقني 
وهم: إبراهيم حســــب اهللا، فريد 

العوضي ويوسف عبدالرحمن.
  وقال د.املعتوق: يسعدني أن 
ألتقي اليوم في هذا اللقاء الطيب 
املبارك لتكرمي اخوة كرام، أعزاء 
على نفوســــنا، أصحاب بصمات 
واضحة في حياتنا، نســــأل اهللا 
سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم 
صالح أعمالهم، وأن يجزيهم خير 
اجلزاء عما قدموه من جهود طيبة 
اننا ســــنظل  ومباركة. وأضاف: 
نستذكر إلخواننا املكرمني مواقفهم 
املتفانية، وأنا  الطيبة وجهودهم 
على يقني بأن الكثير منا يحتفظ 
معهم بعالقات طيبة ستالزمهم في 
الذاكرة والوجدان على مر األيام، 
انســــجمت فيها االهداف من أجل 
إنســــانية فريدة عنوانها  رسالة 
السعي ملساعدة الفقراء واملساكني 
وااليتام واألرامــــل وطلبة العلم، 
مصداقا لقول رسول اهللا ژ «من 
نفــــس عن مؤمن كربــــة من كرب 
الدنيا، نفــــس اهللا عنه كربة من 
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 رئيس الهيئة اخليرية أكد أن لهم دوراً كبيراً في النجاحات التي مت حتقيقها

 املعتوق كّرم حسب اهللا والعوضي ويوسف عبدالرحمن:
  رجال تركوا بصمات واضحة في العمل اخليري

 قـــال رئيس جلنة اجلهراء للزكاة واخليـــرات بجمعية االصالح 
االجتماعي عبداهللا العجمي، ان اجلمعية اختتمت أخيرا أنشطة امللتقى 
الشبابي اخلامس حتت عنوان «غير حياتك»، الذي مت تنظيمه خالل 
الفترة من ٥ الى ٧ مايو اجلاري مبحافظة اجلهراء بالتعاون مع ادارة 

الدراسات االسالمية في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.
  وأضاف العجمي في تصريح صحافي 
ان امللتقى استهدف الشباب عامة، حيث 
جنح في اســـتقطاب آالف من الشـــباب 
خالل أنشطته التي استمرت على مدار 

ثالثة أيام.
  وحول فكرة امللتقى الشبابي اخلامس 
حتت عنوان «غير حياتك»، أوضح العجمي 
انه ملتقى شبابي متخصص يخاطب فئة 
الشباب بطريقة دعوية حديثة تتماشى 
مع مشـــاكل وأفكار هذا اجليل وما يطرأ 
عليه من أفكار ومعتقدات دخيلة وتعالج 
الكثير من مشاكلهم، باالضافة الى السعي 
إليصالهم الى طريق احلياة الســـعيدة، 

وترغيبهم في االنضمام حلياة أكثر التزاما، مشـــيرا الى أن امللتقى 
غلب عليه الطابع الدعوي الترفيهي بطريقة دعوية جديدة تتماشى 

مع الواقع املعاصر للدعوة.
  ولفت الى أن أنشطة امللتقى خالل اليوم االول تضمنت محاضرة 
بعنوان «غير حياتك»، ألقاها احملاضر سلطان الدغيلبي، من اململكة 
العربية السعودية، حيث متيزت بأسلوب شبابي يحاكي منط وطريقة 
وتفكير الشـــباب بطريقة دعوية تتناسب مع الواقع املعاصر، وقد 
ركـــز احملاضر على ضرورة التغيير من حيـــاة املعاصي الى جمال 

الطاعات وااللتزام.
  أما محاضرة اليوم الثاني فألقاها كل من احملاضر عبداهللا الشمري 
من اململكة العربية السعودية، والداعية نواف احلربي، وناقشت أهمية 
العيـــش في حياة االلتزام وتغيير كثير من االفكار الدخيلة، وحثت 

الشباب على بر الوالدين وجتنب كل ما يغضب اهللا عز وجل.
  وأضـــاف العجمي ان محاضرة اليوم الثالث مـــن امللتقى ألقاها 
احملاضر سليمان اجلبيالن، حيث متيز بأسلوب احملاضر الشبابي 
الذي يحاكي أسلوب وتفكير الشباب بطريقة مميزة وفكاهية، وسلط 
خاللها الضوء على العديد من القصص املؤثرة التي عايشها مع كثير 
من الشباب املدمن للمخدرات واستخالص الدروس والعبر منها، وقد 
تخلل احملاضرة املهرجان االنشادي ملجموعة من املبدعني من شباب 

الصحب الصاحلة.
  وأشـــار العجمي الى أن أنشـــطة امللتقى الشبابي اخلامس حتت 
عنـــوان «غير حياتك»، تضمنت أيضا مجموعة من البرامج املرافقة 
للمحاضرات، وســـحب على جوائز قيمة أثناء ونهاية امللتقى، كما 
تضمنت االنشطة املصاحبة استقبال الشباب الراغب في االنضمام 

الى الصحب الصاحلة والتوبة الى اهللا.
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  الكوكبة املكرمة 

جعلت الهيئة تتبوأ 
مكانة عاملية

(كرم ذياب)  املكرمون في لقطة تذكارية مع جمع من احلضور  


