
نشرة تصدر عن جمعية مركز سماهيج اإلسالمي - العدد الرابع- رمضان 1431هـ  /أغسطس - سبتمبر 2010م

�شعارنا الدائم

 نحو عمل 
موؤ�س�ساتي حقيقي

ترشفت جمعية سماهيج اإلسالمي باستضافة سماحة العالمة السيد عبدالله الغريفي، حيث تفضل 
.سماحته بإلقاء محارضة ضمن احتفاالت الجمعية بمولد اإلمام العسكري

أقيمت املحارضة يف ليلة األحد املوافق 2010/3/27م، و ذلك يف مأتم الزهراء )ع(، و ذلك بحضور 
مميز من أهايل قرية سماهيج، خصوصاً و أن هذه هي املرة األوىل التي تترشف فيها سماهيج باستقبال 

هذه الشخصية الكبرية.
تلتها  أبونصيب،  عيىس  حسني  القاريء  تالها  الكريم،  القرآن  من  عطرة  آيات  بتالوة  الفعالية  بدأت 
تواشيح دينية ألقتها فرقة العيد األكرب اإلنشادية، ثم توجهت أسماع الحضور إىل الفقرة الرئيسية، و هي 

محارضة سماحة السيد الغريفي.
تحدث سماحة السيد الغريفي يف محارضته عن ملحات من حياة اإلمام الحسن العسكري، مركزاً 
عىل جهود اإلمام يف تثبيت نظام املرجعية الدينية و اإلعداد ملرحلة الغيبة الصغرى و نظام السفراء، و 

كذلك التمهيد ملرحلة الغيبة الصغرى... لقاءات وزيارات صفحة 9

تزامناً مع ذكرى مولد اإلمام 

  العسكري  الحسن 

الثانية  السنوية  والذكرى 

مقر  افتتح  الجمعية  إلشهار 

األربعاء  يوم  يف  الجمعية 

املوافق 24 مارس 2010م، حيث تم إعادة افتتاح مقر الجمعية بعد فرتة الصيانة 

التي استمرت حوال 5 شهور ...احتفاالت وفعاليات صفحة 25

آخر أخبار مشروع مساهيج التوثيقي
املنحة  مرشوع  وصل 
التوثيقي للقرية إىل مراحله 
كتابة  بدأت  حيث  األخرية، 
الكتاب بقلم سماحة األستاذ 
الشيخ جمال خرفوش بعد 
و  املعلومات  جمع  مرحلة 
كذلك  و  املقابالت،  إجراء 
تصميم  مرحلة  بدأت 

برنامج خاص لذلك املرشوع التوثيقي عىل يد األستاذ حبيب الفرج...      
مرشوع سماهيج التوثيقي صفحة 12 و 13

ملف خاص لدعم شعار املجلس اإلسالمي العلمائي

معاً.. في مواجهة الغزو األخالقي
صفحة 17 و 18 و 19

تفوز  اإلسالمي"  "سماهيج   �
البيت  ))ربة  ملرشوع  بمنحة 

العرصية((.. التفاصيل ص2

� األمسية القرآنية 
بالتعاون مع 

جمعية إقرأ للقرآن 
الكريم.. ص4

� الربنامج الصيفي 
الخامس  الرتفيهي 

2010...ص14

محمد  كلمة �
الثانية  البرشية 
التفاصيلص20

� الصفحةالخاصة 
بمركز الزهراء 

النسائي.. ص29

ssc 453 :رقم الت�شجيل

ألول مرة...سماهيج تستضيف العالمة الكبير الغريفي حفظه الله

إعادة افتتاح مقر الجمعية

مجعية مركز مساهيج اإلسالمي تهنئوكم مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

اأقراأ يف هذا العدد



كلمة الجمعية

نسمع  أن  اإلعتزاز  و  الفخر  دواعي  من  إنه 
و  االسالمي،  سماهيج  مركز  جمعية  فعاليات  عىل  الجماهري  إطراءات 
مبتكرة.  بحلل جديدة  و  دائب  السنة يف حراك  أيام  تغطي معظم  التي 
الجمعية يف  الذي تسلكه  الصحيح  املنهاج  إن دل فإنما يدل عىل  و هذا 
اجتذاب الجماهري بما يعود عليهم بالنفع و عىل املجتمع و يقوي الدين 

و العقيدة. 
و مما يبعث عىل الفخر أكثر و أكثر تلك اإلطراءات التي خرجت من 
الشخصيات و الرموز املعروفة يف البلد و من جميع الطوائف و االتجاهات. 
ففي كل لقاء مع شخصية نسمع ما يثلج صدورنا من التشجيع و التحفيز 
من جهة، و التقدير الكامل لجهود الجمعية و منهاجها السليم يف العمل 
املؤسساتي الحقيقي الذي يخدم الدين و املجتمع. و ال أجد محيصاً من 
مربئ  الجليل  الفيض  صاحب  و  الكبري  العالمة  به  أتحفنا  ما  أذكر  أن 
العليل بقلبه الرحب و حنانه املستطيل سماحة السيد عبد الله الغريفي، 
الذي أثنى عىل مرشوع جمعية مركز سماهيج اإلسالمي مشرياً إىل أن هذا 
املرشوع يذكره بمرشوعه الذي أعمله يف اإلمارات يف فرتة تواجده هناك 
منذ زمن بعيد، و الذي خّرج الكثري من املخرجات الطيبة و التي منها 
إبنه سماحة السيد محسن الغريفي، مشدداً عىل رضورة تصدير أفكار و 
نشاطات الجمعية إىل املؤسسات األخرى كي تستفيد منها، و ذلك يف إطار 

زيارتنا له يف مجلسه العامر يوم األحد 2010/1/31م.
من  إطراءاً  تنتظر  ال  التطوعية  و  الدينية  املؤسسات  أن  فبالرغم من 
أحد كي يدفعها للميض قدماً، إال أن الكلمات املحفزة الطيبة من جهة، 
و التقدير التام و الناضج لفعاليات املؤسسة و تقييم جهودها بما ليس 

عليه مزيد من جهة ثانية، لهو من أهم الدوافع للنهوض و التقدم. 
للشخصيات  شكراً  و  الكبري،  العالمة  لسماحة  وافراً  فشكراً   
العلمائية الكثرية التي زرناها، و شكراً للشخصيات املرموقة غري العلمائية 
و  لسانه  و  بماله  داعم  لكل  شكراً  و  الجمعية،  بمرشوع  أشادت  التي 
قلبه، و شكراً لكل عامل و مرابط يف هذا الثغر الجهادي الثر، شكراً لكم 

جميعاً.

صــدر حديثًا كتاب
 )) يوسف الصديق فوق القصة واملسلسل((

من إصدار  جمعية مركز سماهيج اإلسالمي  - تأليف: سماحة الشيخ جمال خرفوش   

املوزع الرئييس: مركز سماهيج التجاري - ت: 17470779

جمعية مركز سماهيج اإلسالمي تفوز بمنحة وزارة التنمية
»ربة البيت العصرية« جيتاز معايري تقييم املرشوعات

مركز  جمعية  فازت 
سماهيج اإلسالمي للعام الثاني 
مقدمة  بمنحة  التوايل  عىل 
االجتماعية  التنمية  وزارة  من 
خالل  من  التنموية  للمشاريع 
برنامج املنح املالية للمنظمات 
 2500 وقدرها   2010 للعام 
دينار، و ذلك عن مرشوع »ربة 
يصنف  و  العرصية«.  البيت 
املشاريع  ضمن  املرشوع 
قد  و  املدى،  قصرية  التنموية 
قامت الجمعية بتبني املرشوع 
الذي يستمر ملدة عام واحد يف 

املميز  دورها  و  البيت  ربة  بأهمية رشيحة  املجتمع  يف  التوعية  من  نوع  بهدف خلق  قرية سماهيج، 
واملستمر يف تنمية املجتمع و يهدف املرشوع يف األساس إىل تميز ربة املنزل من خالل الربامج الذي 

سيقدمها املرشوع.
وأما بشأن اختيار الجمعية ملرشوع »ربة املنزل«، فقد جاء عىل أساس أن هناك اآلالف من ربات 
األرس من مختلف الفئات يف املنطقة وسيخرج املرشوع منهم 40 ربة منزل، و يتطلب ذلك العناية بهم 
وإعادة اكتشاف مواهبهم وتفعيل ما كانوا يقومون به من حرٍف، وتشجيعهم عىل اإلنتاج والدخول مرة 

أخرى يف عملية التنمية. 
و يأتي هذا املرشوع يف سياق إظهار طاقات ومكنونات املرأة كونها نصف املجتمع وكون الكثري من 
النساء ال يجدن الفرصة يف إظهار تلك الطاقات أما بسبب الواجبات املنزلية أو عدم توافر فرص العمل 
أصالً. و ستخرج كل ربة بيت من هذا الربنامج بحرفة أو مهارة تكون من خاللها قادرة عىل الحصول 

عىل مصدر رزق و املشاركة يف بناء املجتمع بما ال يتعارض مع واجباتها املنزلية.

النسائي ومن  بالقسم  املختصة  واملحارضات  والربامج  الدورات  من  العديد  املرشوع  و سيتضمن 
بني املواضيع املطروحة الثقافة األرسية، التعامل مع الزوج، تربية األبناء، األعمال اليدوية، الخياطة، 
املكياج، الحناء، الرسم، الحاسب اآليل... و غريها. و الجدير بالذكر بأن الجمعية تنظم سنوياً العديد من 

الربامج الخاصة بالنساء تتضمن الدورات وورش العمل والرحالت الرتفيهية وغريها.
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�شماحة ال�شيخ جمال خرفو�ش
رئي�ش جمل�ش اإدارة اجلمعية



قريباً عىل قناة فورتني 
﴿إضاءات من كتاب يوسف الصديق فوق القصة واملسلسل﴾

لسماحة الشيخ جمال خرفوش

يعرض حالياً عىل قناة فورتني

صلوا عليهم
للرادود الحسيني عبدالله املسيح

يعرض حالياً عىل قناة فورتني

ƘǱƴǲǕ ƊǼǁ ǺǪǙƍ
للرادود الحسيني عبدالله املسيح

قريباً عىل قناة فورتني

بشهر الصوم
للرادود الحسيني عيل عبدالشهيد ريض

يعرض حالياً عىل قناة فورتني 

مكس روعة للرادود الحسيني جعفر القشعمي
من إنتاج جمعية مركز سماهيج اإلسالمي

لقاء جمعية مركز سماهيج اإلسالمي 
بوكيلة وزارة التنمية االجتماعية

يف يوم الثالثاء املوافق 22 يونيو 2010م التقى سماحة الشيخ جمال خرفوش رئيس الجمعية و السيد محمود العلوي رئيس قسم 

املشاريع بالجمعية بوكيلة وزارة التنمية السيدة حنان كمال وذلك يف إطار تطوير العالقة بني الجمعية والوزارة وإيجاد سبل التعاون 

والتعاطي بني الطرفني، وقد أبدت الوكيلة انفتاحاً كبرياً واستعداداً للتعاون.

هذا و يجري الرتتيب من قبل مكتب الوزيرة للقاء الجميعة بالوزيرة يف أرسع وقت ممكن للتباحث يف املشاريع املشرتكة التي تخدم 

الشأن االجتماعي والتنموي.

ترقبوا افتتاح املوقع اإللكرتوني

* لسماحة الشيخ جمال خرفوش

*لجمعية مركز سماهيج اإلسالمي

في عيد الغدير األغر

3
www.markazsamaheej.org السنة الثانية - العدد4 - رمضان1431هـ /أغسطس - سبتمبر2010م

اإلنتاج الفني

من إنتاجات مركز اإلنتاج الفني لعام 2010م

قريباً عىل قناة فورتني

ولي الله
للرادود الحسيني عبدالله املسيح

ال�شيدة / حنان كمال
وكيلة وزارة التنمية االجتماعية



إقامة صالة جعفر الطيار
مرة شهرياً

والتي   ، الطيار  جعفر  صالة  اإلسالمي  سماهيج  مركز  أقام 
أثنوا عىل  الذين  القرية  أهل  تميزت بحضور وافر وقبول مقنع من 
هذە الفعالية التي تعد األوىل من نوعها يف القرية، وأثنوا عىل باقي 

الفعاليات التي يقوم بها مركز اإلحياء داخل القرية.
علماً بأن صالة جعفر الطيار تقام مرة واحدة يف كل شهر.

األمسية القرآنية
بالتعاون مع جمعية إقرأ 

للقرآن الكريم

بالتعاون مع جمعية  للجمعية  التابع  اإلحياء  مركز  أقام 
الخميس  يوم  يف  وذلك   ، قرآنية  أمسية  الكريم  للقرآن  أقرأ 
ليلة الجمعة املوافق 22 يوليو 2010م يف مأتم الزهراء عليها 

السالم.

أحياء ليلة النصف من رجب
ليلة  يف  رجب  من  عرش  الخامس  ليلة  األوىل  للسنة  اإلحياء  مركز  أحيى 
االثنني املوافق 27 يونيو 2010م، وقد تضمن الربنامج قراءة سورة التوحيد 
334 مرة ، زيارة اإلمام الحسني عليه السالم وصالة ليلة النصف من رجب 
12 ركعة بإمامة الشيخ جمال خرفوش ، ودعاء أم داوود. ويف ختام الربنامج 

كانت هناك وجبة عشاء.
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مركز اإلحياء4



فعاليات مركز اإلحياء يف شهر رمضان املبارك 
لعام 1431ه / 2010م

الزمانالفعالية

من ليلة 5 رمضان إىل ليلة 10 رمضانأمسيات رمضانية ) أمسيات العني العودة( 

من أول يوم يف شهر رمضان وحتى نهاية الشهرمرشوع الصالة عىل النبي محمد وآل محمد

ليلة الثالثاء 13 رمضان املوافق 23 أغسطس 2010ممرشوع مأدبة اإلفطار العامة

تبدأ من ليلة 19 رمضان وحتى 21 رمضانلعن قتلة أمري املؤمنني

ليلة 21 رمضانإحياء ليلة القدر الرشيفة

ليلة 23 من شهر رمضانإحياء ليلة القدر الرشيفة

سيحدد الحقاً صالة العيد بامامة الشيخ جمال خرفوش

 يوم عيد الفطر املبارك بعد صالة العيدزيارة االمام الحسني

هل تعلم؟
- و�شل عدد ال�شلوات على حممد واآل حممد من 

عام 1429هـ اإىل هذا العام ) 3.132.422(.
اأمري املوؤمنني يف عامي  - و�شل عدد لعن قتلت 

1429هـ و 1430هـ   ) 30.000(.
)ع(  احل�شني  االإمام  قتلت  لعن  عدد  و�شل   -

لعامي 1430هـ و1431هـ ) 20.000(.

جدول األدعية األسبوعية

الزمانالفعالية

ليلة األربعاء )بعد صالة العشاءين مبارشة(دعاء التوسل 

ليلة الجمعة )بعد صالة العشاءين مبارشة(دعاء كميل و زيارة وراث

يوم الجمعة )قبل صالة الظهرين بساعة واحدة(دعاء الندبة

مرة شهرياصالة جعفر الطيار

املكان: مأتم الزهراء عليها السالم

الفعاليات املستمرة
جدول صالة الجماعة:

الزمان / املكانالصالة

يومياً / مسجد الزهراء عليها السالمصالة الصبح

أيام اإلجازات / مأتم الزهراء عليها السالمصالة الظهرين

صالة العشاءين

ليلة األحد / مسجد الشيخ رشيد

ليلة االثنني / مسجد العني العودة
من ليلة الثالثاء إىل ليلة السبت / مأتم الزهراءع

مالحظة: تقام صالة الجماعة بإمامة الشيخ جمال خرفوش

الدروس:

الزمانالفئة

ليلة الثالثاء بعد صالة العشاءينتحت العرشين 

ًالشبابي فوق العرشين ليلة الخميس / الساعة 8 مساءا
املكان: مأتم الزهراء عليها السالم

مالحظة:
الصالة  برنامج  بدأ  شعبان  من  النصف  ليلة  من  ابتداءاً 
الخفيفة )بال نوافل( وسيستمر لنهاية شهر رمضان املبارك 

بإمامة الشيخ جمال خرفوش كما هي العادة السنوية.
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مركز اإلحياء



جدول خطباء القرية ل�ضهر رم�ضان 1431هـ

   ال�شيخ جمال خرفو�ش:-
�لعكرماأمت �آل �سرف

�لنعيمماأمت �سباب �سهد�ء �لطف

بني جمرةماأمت �لغ�سرة

�سلمابادماأمت �سلماباد

   ال�شيخ عبا�ش ال�شماهيجي:-
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

   ال�شيد ح�شني الهويدي:-
�ملنامةم�سجد عتيق علي

مدينة حمد - �لدو�ر �ل�سابعماأمت نور �لعقيلة

مدينة حمد - �لدو�ر �لعا�سرماأمت حجي عبا�س �ل�سماع

�لدر�زجمل�س عبد�لنبي �لدر�زي

� وبع�س �ملجال�س �ملتفرقة

جدول موكب الزهراء )ع( التابع اإىل جمعية �سماهيج احل�سينية 
ل�سهر رم�سان املبارك1431هـ - 2010م

�لر�دود �حل�سيني�لليلة

علي دروي�سليلة 19 )ليلة �ل�سربة(

�أحمد �حلب�سيليلة 20 ) ليلة �ملر�س(

علي عبد�ل�سهيد / جعفر حم�سنليلة 21 )ليلة �ل�ست�سهاد(

مالحظات :
* يبدأ العزاء بعد القراءة الحسينية مبارشة.

* املوكب سيكون داخل املأتم.

جدول ماآمت �لقرية ل�سهر رم�سان �ملبارك1431هـ

�لوقت�خلطيب �حل�سيني�ملـــاأتـــــم
�لن�سف �لثاين�لن�سف �لأول

8:30م�ل�سيخ فا�سل �جلمري�ل�سيخ عمار �سهابماأمت �سماهيج �لكبري

9:00ممال يو�سف �لطيار�ل�سيخ �إدري�س �لعكر�ويماأمت �لزهر�ء )ع(

9:00م�ل�سيخ ح�سن �لكوري�ل�سيخ عبد�حل�سني �ل�سرتيماأمت �سباب �سماهيج

9:30م�ل�سيخ علي �جلفريي�ل�سيخ ماهر رحمة�ملاأمت �لعايل

10:10ممال حممد �لبز�ز�ل�سيد مو�سى �لبالديماأمت �لر�سول �لأعظم �
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املركز االجتامعي اخلريي.. يف شهر اخلري
عىل  املجتمع سواء  يف خدمة  عديدة  بمهام  يضطلع  الخريي  االجتماعي  املركز  يزال  ما 

صعيد املساعدات املالية و القروض الحسنة و املؤن العينية.

و قد استهل املركز مرشوع )حصالة الصدقات( بدءاً من شهر يونيو لهذا العام، حيث 
وزع عدداً كبرياً منها عىل الكثري من املؤمنني من داخل و خارج القرية.

و  املؤن  من  وافر  عدد  بتوزيع  املركز  قام  فقد  الكريم،  رمضان   شهر  بخصوص  و 
املساعدات املالية للمحتاجني و التي غطت العديد من العوائل و األشخاص.

و تقدر قيمة املساعدات املالية و القروض الحسنة التي قدمها املركز لهذا العام بحوايل 
3000 دينار.

تذكري
أخي املؤمن .... أختي املؤمنة :

	 هل تجدون يف أنفسكم الرغبة يف املشاركة يف املركز االجتماعي الخريي بأي 
مقدار؟

	 هل تجدون يف أنفسكم الحاجة و االستحقاق للمعونة ؟
	 هل تعرفون أحداً يستحق املعونة ؟

	 هل لديكم أية معونة سواء مادية أو عينية ؟
	 هل لديكم عقائق أو كفارات أو ديات أو صدقات أو أخماس ؟

إذا كان الجواب بـ )نعم( يف أي منها أو يف بعضها أو يف جميعها ، ما عليكم 
سوى االتصال بالتالية أسمائهم :

1- األستاذ أحمد خرفوش  - 39865001
2- إبراهيم خليل إبراهيم )أبو وائل( - 39259895

3- حسن ريض عيل  - 39600615

زكاة الفطرة
الفطرة  زكاة  مظاريف  توزيع  سيتم 
الزهراء  بمأتم  ليلة 28 رمضان  من  ابتداءاً 
األعضاء  سيتواجد  فيما  السالم،  عليها 
يف  الفطرة  زكاة  إلستالم  أسماؤهم  التالية 

موعدها:
 األستاذ أحمد خرفوش  - 39865001	 

 - وائل(  )أبو  إبراهيم  خليل  	 إبراهيم 
39259895

حسن ريض عيل  - 39600615	 
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يف جو من األبوية و الدفء الروحي الحاني التقى رئيس 
و أعضاء الجمعية بسماحة العالمة السيد عبد الله الغريفي، 
و ذلك يف مكتبه الكائن يف منزله العامر بالسهلة يوم األحد 
حدود  يف  1431هـ  صفر   15 املوافق  2010/1/31م 
الحضور يف  الوفد عن  لتأخر  نظراً  الساعة 11:15 صباحاً 
الوقت املحدد بسبب عدم العثور عىل املكان بسهولة، فضالً 
عن وجود بعض الضيوف السابقني، إذ كان الوقت املحدد 

هو 10:30 صباحاً.

الجمعية  رئيس  من  مخترص  بتعريف  اللقاء  ابتدأ 
الشيخ جمال خرفوش للجمعية و أهم نشاطاتها،  سماحة 
فاستعرض رسيعاً أبرز املنجزات خصوصاً االبتكارية منها، 
و  للجمعية  العامة  السياسة  و  العمل  أجندات  وضح  كما 
توجهاتها، خصوصاً سياسة االنفتاح عىل جميع املؤسسات 
االسالمية و محاولة االلتقاء بهم و توطيد أوارص العالقة بني 

مختلف املؤسسات.

بعد ذلك كان الكالم لسماحة السيد الغريفي الذي أثنى 
عىل تلك املنجزات و االبتكارات يف العمل االسالمي، خصوصاً 
تلك املتعلقة باستحداث مركزي سماهيج الشبابي و تحت 
رشيط  عليه  أعادت  قد  املشاريع  هذە  أن  منوهاً  العرشين، 
قبل  بذلك  شبيهاً  برنامجاً  قد طرح  أنه  الذكريات موضحاً 
سنوات أثناء تواجدە يف اإلمارات، حيث قسم الشباب العامل 
إىل فئات بحسب األعمار كي تنال كل فئة حقها من االهتمام 
و اإلبداع، إذ حققت نتاجاتاً عظيمة حتى كان من نتائجها 
أو  البحرين  يف  سواء  املعروفني  املعممني  املشايخ  من  عدداً 

اإلمارات.

 و قد أشار حفظه الله إىل رضورة العمل املؤسساتي الذي 
القوي  العمل  ويصنع  املكتسبات  عىل  يحافظ  أن  يستطيع 
أن املنرب و املسجد عىل ما لهما من األثر و  املميز، موضحاً 
املكانة إال أنهما لوحدهما ليس بمقدورهما صنع الشخصية 
الوقوف يف وجه  التي تستطيع  الثابتة  و  الكاملة  اإلسالمية 
األزمات ألن خطابهما عام، لكن العمل املؤسساتي املتقن هو 

القادر عىل املتابعة و املحاسبة و التقويم.

ثم أكد سماحته عىل رضورة بناء الجانب الروحي لدى 
الشباب العامل و املؤسسات، و ذلك ابتداءاً من ذات املوّجه 
و املعلم و املتصدي الذي قد يحتاج للبناء الروحي أكثر من 
الذين يحاول تربيتهم روحياً. مشرياً إىل أن الكثري من الشباب 

الجانب  لهذا  يفتقدون  املؤسسات  و  العامل 
أمر  العمل اإلسالمي، و هو  املهم يف مسرية 
بأجندات  مشيداً  التأمل،  و  للوقوف  يدعو 
بالخصوص  و  الصدد  هذا  يف  الجمعية 
فكرة إنشاء )مركز اإلحياء( غري أنه أكد عىل 
رضورة الوغول يف هذا األمر و اإلرصار عليه 

أكثر و أكثر.

و يف إطار االلتقاءات شدد سماحته عىل 
و  املؤسسات  بني  التالقي  و  التزاور  أهمية 
بعضها البعض، ال عىل الصعيد الداخيل فقط 
بل حتى عىل صعيد منطقة الخليج أو ما هو 
أبعد من ذك، طلباً للتواصل و التعارف عن 
قرب و اإلفادة و االستفادة. مثنياً بني طيات 
سماهيج  مركز  جمعية  سياسة  عىل  كالمه 

سواء  الجميع  مع  للتواصل  الرامية  اإلسالمي 
املؤسسات أو الرموز و العلماء، ملوحاً برضورة 
األمر  أمام  وضعه  باب  من  لو  و  لذلك  السعي 

الواقع.
و من أكرب ما شدد عليه سماحة السيد العالمة 
هو تخريج الكوادر املؤمنة الشابة التي تأخذ عىل 
عاتقها مسئولية استبدال املوجودين يف مواقعهم 
بآخرين يقومون مقامهم بل و يتفوقون عليهم، و 
هذا هو النجاح الحقيقي يف حقل العمل اإلسالمي 
و الذي فيه تحريك ألصعب امللفات، دون إغفال 

لبنائهم الروحي األخالقي.

أي  اللقاء الساعة 12:05 ظهراً  انتهى  و قد 
املثمر،  الشيق  الحديث  من  دقيقة  خمسني  بعد 
هذە  عىل  الجمعية  الغريفي  السيد  شكر  حيث 
عدسة  التقطت  ثم  التوفيق،  لها  متمنياً  البادرة 
املركز اإلعالمي بالجمعية بعض الصور قبل أن  
يودعنا سماحته متوجهاً للصالة، و قبل مغادرتنا 
للمكتب التقطت العدسة بعض الصور مع مدير 
محمود(  )أبو  الغريفي  مصطفى  السيد  املكتب 
أخ السيد عبد الله الغريفي الذي كان يف غاية اللطف و األدب 
الذي جعل وقعه كبرياً يف نفوس الحارضين.  الرفيع، األمر 
و لم يفت السيد أبو محمود أن يهدينا مجموعة من الكتب 
منها  جزء  كان  إذ  الغريفي،  العالمة  سماحة  تأليف  من 

للحارضين و الجزء األكرب للجمعية.

جمال  الشيخ  سماحة  الجمعية  رئيس  اللقاء  حرض 
العلوي،  محمود  السيد  املشاريع  قسم  رئيس  و  خرفوش، 
األستاذ  إىل  باإلضافة  البناء،  اإلحياء يوسف  و رئيس مركز 
الفاضل أحمد خرفوش رئيس مأتم الزهراء عليها السالم و 

أحد األعضاء املؤسسني بالجمعية.
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باستضافة سماحة  اإلسالمي  ترشفت جمعية سماهيج 
سماحته  تفضل  حيث  الغريفي،  عبدالله  السيد  العالمة 
اإلمام  بمولد  الجمعية  احتفاالت  ضمن  محارضة  بإلقاء 

.العسكري
أقيمت املحارضة يف ليلة األحد املوافق 2010/3/27م، 
و ذلك يف مأتم الزهراء )ع(، و ذلك بحضور مميز من أهايل 
التي  األوىل  املرة  هي  هذه  أن  و  خصوصاً  سماهيج،  قرية 

تترشف فيها سماهيج باستقبال هذه الشخصية الكبرية.
بدأت الفعالية بتالوة آيات عطرة من القرآن الكريم، تالها 
القاريء حسني عيىس أبونصيب، تلتها تواشيح دينية ألقتها 
فرقة العيد األكرب اإلنشادية، ثم توجهت أسماع الحضور إىل 

الفقرة الرئيسية، و هي محارضة سماحة السيد الغريفي.
تحدث سماحة السيد الغريفي يف محارضته عن ملحات 
جهود  عىل  مركزاً   ،العسكري الحسن  اإلمام  حياة  من 
ملرحلة  اإلعداد  و  الدينية  املرجعية  نظام  تثبيت  يف  اإلمام 
التمهيد ملرحلة  السفراء، و كذلك  الغيبة الصغرى و نظام 

الغيبة الصغرى.
حرصت عىل الحضور أطياف متنوعة من أهايل القرية، 
و املناطق املجاورة، و قد ترشفوا بالسالم عىل سماحة السيد 
بعد انتهاء املحارضة، مبدين مدى استفادتهم من املحارضة 
القيمة، كما استغل البعض الفرصة اللتقاط بعض الصور 

التذكارية مع سماحة السيد. 

مقر مجعية مركز سامهيج اإلسالمي يترشف بزيارة
العالمة السيد الغريفي حفظه اهلل

يف الليلة التي استضافت فيها جمعية مركز سماهيج اإلسالمي العالمة 
الغريفي يف املحارضة التي ألقاها سماحته يف املأتم، ترشف مقر الجمعية 
العالمة  بأبوية  املغلفة  الودية  األحاديث  تبادل  تم  بزيارة سماحته حيث 

الكبري يحفظه الله.
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مأتم  مع  بالتعاون  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  أحيت 
الرابعة  وللمرة  السنوية  كعادتهم  الحسينية  والجمعية  الزهراء)ع( 
ليايل العرشة الفاطمية)ع(، و ذلك بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة 
الخميس  ليلة  من  متتالية  ليايل  عرش  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة 
ليلة 14 جمادى األوىل املوافق 28 إبريل 2010م إىل ليلة السبت 23 
جمادى األوىل 7 مايو، وحيث كانت تسع ليايل قراءة مجالس حسينية 

كاملعتاد والذي شارك مجموعة من خطباء البحرين وهم:
1( السيد صادق الغريفي  2( الشيخ صادق البناء

3( السيد أحمد الكربابادي 4(الشيخ أحمد العطيش
5( الشيخ عبدالله السني 6( الشيخ حسن الكوري

7( السيد أحمد الغريفي
الشيخ والذي استبدل بالشيخ  الشيخ محمد  اعتذر كل من  فيما 
عبدالحكيم  الشيخ  عنه  وأناب  الدرازي  عيل  والسيد  الدرازي،  عقيل 

العرادي.
شارك  املظلومة  ناعية  ليلة  عن  عبارة  فكانت  األخرية  الليلة  أما 
فيها الشيخ أحمد نوح ومال محمد سعيد العرب، بجدير الذكر بأنها 
تقام للمرة األوىل يف قرية سماهيج بل ألول مرة يف محافظة املحرق، 

وقد القت إعجاب الكثري من الحضور.
ذكرى  يف  الثانية  للمرة  السالم  عليها  البنني  أم  ليايل  أقيمت  كما 
األوىل  بالليلة  ابتدأت  متتالية  ليايل  خمس  مدى  عىل  ذلك  و  وفاتها، 
ناعية أم البنني عليها السالم وانتهت بآخر ليلة كذلك بناعية أخرى، 

بمشاركة نخبة من الخطباء، وهم:
1( )ناعية أم البنني( مال عيل صالح و مال يوسف الطيار. 
2( الشيخ عيل منصور سند. 3(الشيخ إدريس العكراوي.

4( الشيخ عباس السماهيجي.
)ناعية أم البنني(: السيد هادي الغريفي والسيد حسني الهويدي.

وقد أبدع الخطيبان الشابان السيد هادي الغريفي والسيد حسني 
الهويدي يف ناعية أم البنني عليها السالم يف الليلة األخرية.

العام  هذا  الجمعية  فعاليات  رصيد  يف  جديدة  فعالية  وأضيفت 
بإقامة الليايل الزينبية األوىل يف ذكرى وفاة السيدة زينب عليها السالم، 

يف أول ليلة بدأت الليايل بناعية أم املصائب بمشاركة الخطباء: 
1( )ناعية أم املصائب( مال أحمد الديهي ومال عبدالنبي البوري.

2( الشيخ حسني يعقوب 3( الشيخ عبدالحكيم العرادي
4( الشيخ حامد عاشور 5( مال محمد مال الله.
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Issue (326) Wednesday,18 Rabi 1 1431, 3 March 2010

تحت شعار «ديننا واحد ووطننا واحد»

محمد  النبي  مهرجان  أن  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  أعلنت 

والكلمة البشرية سيتم إطالقها خالل التاسع من شهر مارس احلالي 

للعام  الوحدة اإلسالمية   النبوي الشريف وأسبوع  املولد  في ذكرى 

الثاني على التوالي حتت شعار (ديننا واحد ووطننا واحد) والتي 

سيشارك فيها كبار الشخصيات االسالمية البارزة في البحرين من 

في  للمشاركة  دعوات  ارسلت  اجلمعية  ان  حيث  الطوائف  مختلف 

والى  اإلسالمية  للشئون  األعلى  املجلس  الى  البحرينية  القمة  هذه 

من  البحرين  في  املشايخ  كبار  والى  العلمائي  االسالمي  املجلس 

مختلف طوائفهم.

 وصرح رئيس جمعية مركز سماهيج اإلسالمي فضيلة الشيخ جمال 

أحمد آل خرفوش إن الهدف من القمة االسالمية والوحدوية التي ستم 

نخبة من كبار املشايخ في البحرين والذين سيقفون يدًا بيد معلنني 

الوحدة  مع  ونحن  بحرينيون  وكلنا  كلنا مسلمون  باننا  العالم  لكل 

الوطنية واإلسالمية. وذكر أن املهرجان هو رسالة من صغار املسلمني 

إلى أنحاء العالم تعبيرا عن حبهم للمصطفى األمني ورفضهم لكل 

اإلساءات األجنبية التي تسيء إلى النبي (ص) وإلى اإلسالم  مثل 

أعداء  يعرضها  التي  وغيرها  واألفالم  والدعايات  الكاريكاتيرات 

ورص  املذاهب  بني  والتقريب  للوحدة  دعــوه  هي  وأيضًا  اإلســالم، 

أهداف  أبرز  أحد  وهي  الوطنية،  واللحمة  املسلمني  بني  الصفوف 

اجلمعية ويجب على الفرد املسلم جتاه ما تتعرض له األمة اإلسالمية 

من مشكالت نتيجة التفكك وعدم تركيز دعائم الوحدة،و يجب ان 

جته إلى الترابط والتالحم الذي يجب أن نعيشه مؤكدًا أن <>الوحدة 

اإلسالمية من ركائز الدين اإلسالمي احلنيف وأن الدين يحث على 

مطلب  وهذا  واأللفة  التسامح  صبغته  بلد  في  نعيش  ونحن  ذلك 

أساس في الوحدة، ويحتاج منا جميعًا نبذ الفرقة وتعزيز اجلوانب 

أننا في  التي تساهم في خلق جو وحدوي يجمع شمل األمة كما 

احملرق أبرز مثال على الوحدة الوطنية واإلسالمية ونفتخر بذلك.

وأضاف الشيخ جمال: أحببنا أن نقدم أكبر كلمة بشرية على شكل 

كلمة محمد مثل التي اقمناها في العام املاضي حتت رعاية عضو 

بأطفال  كانت  والتي  املطوع  محمد  السيد  البلدي  احملرق  مجلس 

احملرق إذ شارك فيها ٣٦٠ طفًال والسيما أننا وإخوتنا في احملرق 

مثال عن اللحمة الوطنية بني السنة والشيعة وجندد ذلك بهذه الكلمة 

العاملية كأكبر كلمة  التاريخ وتدخل املوسوعات  لتصبح بصمة في 

ليس  سنقيمها  العام  وهذا  للكبار،  الصغار  يحملها  والتي  بشرية 

فقط باطفال احملرق امنا بطفال البحرين وبشكل أضخم وكبر وسيكون 

مهرجان ضخم يدعو للوحدة واللحمة االسلالمية والوطنية حتت شعار 

«ديننا واحد ووطننا واحد» والذي ستبدء فعالياته بالكلمة البشرية 

وستنطلق بعدها عدة فعاليات مميزة وجديده  متتالية على عدة ايام 

والوطنية  االسالمية  والوحدة  النبي  حب  عن  شعري  مهرجان  مثل 

واحتفال ترفيهي.

ستنطلق َّـ يوم اِّـحرق اإللكرتوني والتقني ٣ أغسطس

والناشط  اإللكترونية  احملــرق  شبكة  رئيس  أعلن 

قناة  أول  إطــالق  عن  خرفوش  أحمد  علي  الشبابي 

والتي  اإلنترنت  شبكة  على  متخصصة  تلفزيونية 

بشئون  تعنى  فــي»  تي  «احملــرق  اســم  عليها  أطلق 

احملرق باخلصوص والبحرين بالعموم وهي قناة إخبارية 

اجتماعية ثقافية محرقية تهتم بجميع الفئات، وهي 

 ٢٠١٠ العام  هذا  جــاءت  خرفوش  يقول  كما  خطوة 

ضمن خطة إستراتيجية جديدة، لالنفتاح على احلركة 

احملرق  ومحافظة  عام  بشكل  اململكة  في  الثقافية 

بشكل خاص وستدشن القناة في الثالث من أغسطس 

القادم تزامنا مع يوم احملرق اإللكتروني والتقني.

الكثير  اطلقت  قد  اإللكترونية  احملرق  شبكة  وكانت 

من املبادرات األولى من نوعها على مستوى البحرين 

العام املاضي  العربي حيث دشنت في فبراير  والوطن 

«بحرينيون  الوطن  حب  في  الكترونية  وثيقة  أول 

لالبد» وفي أكتوبر دشنت أكبر بطاقة تهنئة إلكترونية 

خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  زواج  مبناسبة 

آل  عيسى  بن  حمد  امللك  املفدى  البالد  عاهل  جنل 

خليفة حفظة الله ،كما كانت لها العديد من االحداث 

والفعاليات الكثيرة خالل العامني املاضيني و إطالقها 

القناة اجلديدة في إطار مساعي الشبكة املتواصلة إلى 

تطوير املوقع مبا يخدم األهداف االجتماعية والثقافية 

والوطنية التي تسعى الشبكة إلى حتقيقها. 

«إن  خرفوش:  علي  قال  القناة  هذه  أهــداف  وبشأن 

املوقع  إلى  بالنسبة  احلال  هي  كما  في)  تي  (محرق 

الوطنية  االجتماعية  الثقافة  لتعزيز  تسعى  الرئيس 

واملسؤلني  االهالي  مع  التواصل  خالل  من  السليمة 

أن  غير  والوطني،  االجتماعي  بالشأنني  واملعنيني 

(محرق تي في) متتاز عن املوقع الرئيسي في طريقة 

العرض، إذ تعتمد الصوت والصورة بديال عن الكتابة، 

وكلنا يعلم ما للصورة والصوت من تأثير في إيصال 

املعلومات لشريحة أكبر من الناس»، وأضاف: «إال 

أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا التطوير اجلديد 

الرئيس أو كيفية  املوقع  لن يلغي أو يقلل من حجم 

زواره،  أو  أعضائه  مع  تعاطيه  أو  للمواضيع  تناوله 

وإمنا سيكمل كل جزء من شبكة احملرق اإللكترونية 

اجلزء اآلخر. فنحن نرى أن للمادة املكتوبة شريحتها 

شريحتها  واملسموعة  املرئية  وللمادة  واستخداماتها، 

أو  املثال  سبيل  على  فاملواطنون  واستخداماتها. 

أهالي احملرق أو املهتمني بأخبار احملرق وبالتفاصيل 

الدقيقة يعمد للمادة املطبوعة سواء بشكلها املطبوع 

أو اإللكتروني والتي نؤمن أنه ال ميكن أن يكون عنها 

غنى، أما العامة من الناس فإنها تبحث عن املعلومة 

بأبسط  التي ميكن أن يستفاد منها  السلسة  السهلة 

صورة ممكنة، وهذا ما يحققه التلفزيون عمومًا».

وفيما يتعلق باجلوانب التقنية والفنية، أشار خرفوش 

وستدار  اإلنشئت  طور  في  اجلديدة  القناة  «أن  إلى 

التصوير  من  اإلعالمية  املــادة  حيث  من  بالكامل 

قبل  من  ذلك  إلى  وما  والتقارير  واالخيراج  واملونتاج 

كفاءات محرقية بحرينية بحته، وأن فريق العمل يعد 

مجموعة من البرامج املسجلة اجلاهزة غير أن عرضها 

سيتم بصورة تدريجية إذ سيتم تقييم أداء القناة في 

في  التدريجي  التوسع  سيتم  ثم  ومن  األولى  األشهر 

مادة العرض».

وبرامج،  مواد  من  نت»  ما ستعرضه «محرق  وبشأن 

أشار علي خرفوش إلى «أن برامج القناة ستتنوع ما 

العلمية واألخبارية والبرامج احلوارية مع  التقارير  بني 

شخصيات وافراد واملختصني ولدينا برنامج خاص حول 

توثيق زيارات صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للمحرق حيث سننزل 

للشارع ونعد حوارات مع األهالي الذبن تشرفوا باللقاء 

مع سموه خالل زياراته كما سنعقد بعض احللقات مع 

املسؤلني الذين يرافقون سوه، وأيضًا سنعرض املقابلة 

الصريحة التي اقامتها قناة العربية مع صاحب السمو 

العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  امللكي 

األمني ورئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة. كما 

برامج توثق تاريخ احملرق وستكون مفتوحة  ستعرض 

لبعض األعمال التي يعدها الشباب ويودون عرضها 

خاص  برنامج  هنالك  وسيكون  تقيمها،  بعد  وذالــك 

وأيضًا  وقراها  مبدنها  احملرق  مناطق  جميع  سيشمل 

األناشيد الوطنية والتراثية، غير أنها جميعها ستتركز 

بالعموم  والبحرينيني  باخلصوص  املجتمع احملرقي  في 

وما يرتبط بهذه امليادين تبعا للحاجة، أي أن القناة لن 

تأخذ أية أبعاد تخرج عن إطار الهدف العام لشبكة 

احملرق اإللكترونية، كما يعمل فريق العمل حاليا على 

إعداد بعض التحقيقات اإلعالمية املتلفزة والتي ننزل 

فيها للشارع لكي نكون أقرب إلى الواقع. وأضاف 

للتعبير عن  املشرقة  الصورة  باعتباره  تي في  محرق 

مدى القدرات التي ميتلكها الشاب البحريني واحملرقي 

باخلصوص داخل البحرين وخارجها»، مؤكدًا على أن 

تستثمر هذه الدائرة التلفزيونية الثقافية  للكشف عن 

املوهوبني، وخصوصًا الشباب ونشر إبداعاتهم وعرضها 

الفتًا إلى وجود شباب كتاب وأدباء وفنانني مغمورين 

في كل محافظات اململكة، معربًا عن اعتماده أن هذه 

الدائرة ستسلط الضوء على إنتاجهم اإلبداعي.

متّر علينا هذه األيام ذكرى مولد منقذ البشرّية نبينا املصطفى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله، وهي 

ذكرى كرمية على جميع املسلمني حتمل لهم معها تباشير الهداية والسالم، ومعاني العّزة والكرامة، وآفاق 

الوحدة والعظمة، وبهذه املناسبة الشريفة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام إمام زماننا احلجة 

بن احلسن املهدي عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين العظام، وإلى األمة اإلسالمية بل والبشرية 

كافة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها عنوان التفاهم واحملّبة والوحدة بني املسلمني، كما كانت فاحتة اخلير 

والبشائر لهم. وفي ظّل الظروف الصعبة واملعّقدة التي متّر بها أمتنا اإلسالمية سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا 

واقتصاديًا على املستويني احملّلي واخلارجي، لنا هذه الوقفات:

الوقفة ا�ولى: أسبوع الوحدة ا�سالمية
 إّن األساس الفكري والعملي الذي تقوم عليه حياة الناس في اإلسالم هو توحيد املعبود ووحدة عباده املؤمنني 

أجمعني  الله عليهم  بيته صلوات  وأهل  الله  بذل رسول  الكلمة)، وهما دعامتان  وتوحيد  التوحيد  (كلمة 

أرواحهم الشريفة في سبيل ترسيخهما ورعايتهما، ومن هنا يتضح أّن الدعوة للوحدة اإلسالمية -مبعنى حفظ 

حقوق األخّوة اإلسالمية واجتناب الفرقة والشقاق بني املسلمني مع االحتفاظ باخلصوصيات- تكليف إلهي 

ال يجوز اإلخالل به، ويأتي أسبوع الوحدة اإلسالمية (من الثاني عشر حّتى السابع عشر من ربيع األّول) 

بحبل  واالعتصام  اإلميانية  باألخّوة  واإلسالم  القرآن  لنداءات  حيًا  واستجابة صادقة وجتسيدًا  واعية  خطوة 

الله واجتناب التنازع والفرّقة.. كما يحاصر ويفشل كّل فكر تكفيري ونهج طائفي يعمل ليل نهار على 

بّث الفرقة بني املسلمني ومتزيق وحدتهم. من هنا يؤّكد املجلس اإلسالمي العلمائي على ضرورة أن تستثمر 

املناسبة أفضل استثمار، وتوّظف أفضل توظيف، مبا فيه مصلحة املسلمني، ونشر ثقافة الوحدة والتقريب بني 

املسلمني، وال بّد أن يتقّدم أصحاب النفوذ والتأثير في األّمة ليقولوا الكلمة اجلامعة ويقفوا املوقف املقّرب 

ويضعوا البرامج الكفيلة بلّم الشمل وتوحيد الصف، وال بّد من حترمي وجترمي املنطق التكفيري الطائفي املفّرق، 

ونبذ التكفيريني والطائفيني واملفتنني من أي جهة كانوا، فاإلسالم العزيز واألّمة الواحدة ال يجوز إضعافهما 

أو التفريط بهما بأي وجه من الوجوه.

الوقفة الثانية: وحدة وطنية راسخة ونظام سياسي مستقر
الوحدة الوطنية مطلب استراتيجي وضروري عند جميع أطراف العملّية السياسية، وعنوان للنظام السياسي 

املستقر، ولكّنها ليست مجرد شعار يوّظف ملواجهة املطالب احلّقة والدستورية للمعارضة، وإّمنا هي واقع عملي 

له مقّوماته واستحقاقاته، فلكي نكون صادقني في التعاطي مع الوحدة الوطنية واستقرار النظام السياسي، 

البّد من السعي نحو التفاهم والتوافق بني جميع مكّونات العملّية السياسية، والبّد من العمل على التوافق 

بني الشعب والسلطة السياسية، فالنظام السياسي املستقر هو النظام السياسي التوافقي، والوحدة الوطنية 

الراسخة هي الوحدة القائمة على أساس التعايش املشترك ووفق أسس الدستور التوافقي، والقفز على هذه 

احلقائق السياسية هو الذي يعّرض الوحدة الوطنية واالستقرار السياسي في أي بلد من البلدان للخطر.  لذلك 

يحّق لنا أن نستغرب كّل االستغراب من احلملة الشعواء، املترامية األطراف واملتشعبة االجتاهات، واملستنفرة 

بكل طاقتها وقوتها لتقف أمام كلمة لم حتمل إّال طموح وآمال فئة عريضة من أبناء الشعب، وال متثل إّال 

مطالب عقالئية متعارفة.  فاملطالبة برفع التمييز الطائفي، ووقف التجنيس السياسي، والتداول السلمي 

للسلطة، والرجوع للميثاق الذي يؤّكد على أّن الشعب هو مصدر السلطات جميعًا، ال حتمل أّي إساءة إلى 

أحد إطالقًا، وال متثل تفتيتًا للوحدة الوطنية، وال تشكل تهديدًا للسلم األهلي بأّي شكل من األشكال، بل 

هي مطلب دستوري ووطني بكّل ما للكلمة من معنى.  بل إّن ما يهّدد السلم األهلي ويفتت الوحدة الوطنية 

ليس هو إّال هذه احلمالت املغرضة التي ال تريد من مختلف القوى السياسية إّال أن تكون صدًا للرغبات 

الرسمية، وأن ال يكون حراك سياسي إال وفق ما متليه األنظمة السياسية احلاكمة، وهذا ما ال ينسجم إطالقًا 

مع امليثاق وال مع أّي من النظم السياسية الدميقراطية املتعارفة، وال يخدم الوحدة الوطنية والسلم األهلي. ولو 

أريد للقوى السياسية أن تقبل بكّل جزئيات الواقع السياسي، النتفت احلاجة إلى العمل السياسي املعارض 

أساسًا، فإّن التنّوع السياسي يعني تنّوع املطالب، حتى لو كانت تتضّمن مطالبات بتعديالت دستورية، ففي 

النظم الدميقراطية تتغّير الدساتير، ويكون للشعوب كلمتها في الكثير من مواّده، وال جند في ذلك حرج وال 

رفض وال استغراب، وكم يكون االستغراب في أشّده عندما ُيرفض احلديث عن تعديالت دستورية بالطرق 

السلمية التوافقية، بينما يتّم تغيير الدستور وتبديله من رأس بإرادة سياسية منفردة غير متوافق عليها.

ومسجد  ا�براهيمي  الحرم  ضّم  الصهيوني  العدو  حكومة  قرار  الثالثة:  الوقفة 

بالل لقائمة ما يسمى بالمواقع ا�ثرية اليهودية 
يستنكر املجلس وبشّدة هذا القرار اجلائر، ويرى أّن هذه اخلطوة متوقعة من كيان قائم على الغدر والنهب 

واالغتصاب، فهو كيان ال يوجد في قاموسه عهد وال ميثاق وال سالم وال عيش مشترك، وال يعرف إال لغة 

واحدة هي لغة القوة والتسّلط، وكّلما وجد في الطرف املقابل ضعفًا أو تراخيًا لم يتوّقف من حتقيق أطماعه 

وفرض إرادته، وإلن اكتفى املسلمون - خصوصًا احلكومات - ببيانات التنديد والشجب الكالمّي، فلن 

تقف جرمية التهويد املمنهج ملقّدسات املسلمني وألرض فلسطني العزيزة عند حّد، بل ستستمر هذه السياسة 

في ظّل اخلنوع والتراخي العربي واإلسالمي، ونخشى أن يطلع صبح يوم قريب ونسمع فيه قرار ضّم املسجد 

األقصى إلى قائمة التراث اليهودي املزعوم.
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الجمعية في الصحافة



الجمعية  مقر  يف  2010مـ  مايو   22 تاريخ  يف  العرشين  تحت  مركز  أقام 
الفوتوغرايف  التصوير  أساسيات  املشاركني  تعليم  إىل  تهدف  إلكرتونية  ورشة 
الشبكة  األعمال وأرشفتها، ورفعها عىل  الصوتي، وحفظ  واملرئي، والتسجيل 

العنكبوتية.
وقد استمرت مدة الورشة عىل مدار يومني عرصاً ملن هم دون العرشين، ويف 
الليل ملن هم فوق العرشين، بمشاركة األستاذ حبيب الفرج. وأبدى املشاركون 
عن ارتياحهم واستفادتهم، الكتسابهم مهارات وخربات جديدة، وآخر ما وصلت 

أليه التكنولوجية من تطور.

وصل مرشوع املنحة التوثيقي للقرية إىل مراحله األخرية، حيث بدأت كتابة الكتاب بقلم 
سماحة األستاذ الشيخ جمال خرفوش بعد مرحلة جمع املعلومات و إجراء املقابالت، و كذلك 
بدأت مرحلة تصميم برنامج خاص لذلك املرشوع التوثيقي عىل يد األستاذ حبيب الفرج، فيما 
عبدالله  رئيسه  بقيادة  التوثيقي  الوثائقي  الفيلم  بإعداد  بالجمعية  الفني  اإلنتاج  قسم  يقوم 
املسيح و طاقمه املتمرسني و هم املصور القدير عمار عبد الجليل ريض و املخرج البارز يوسف 

أحمد خرفوش و مصمم الجرافيك املبدع يوسف البناء و غريهم.
و من املؤّمل أن يظهر املرشوع للوجود و يسلم إىل وزارة التنمية االجتماعية مع نهاية هذا 

العام، و يف الوقت املحدد له كما تم االتفاق عليه مع الوزارة.
سيضيف  التوثيقي  املرشوع  بأن  خرفوش  جمال  الشيخ  سماحة  يقول  الصدد  هذا  يف  و 
لوناً جديداً آخر لتوثيق القرية بل و التوثيقات التي خرجت للقرى، بما سيحويه من عناوين 
جديدة، فضالً عن تعزيز عناوين قديمة، باإلضافة إىل التحقيق التاريخي الدقيق املعتمد عىل 
األسس العلمية الرصينة، و التي ستخرج الكثري من املخرجات الجديدة و تغري بعض الخلفيات 
لتاريخية املغلوطة أو غري الدقيقة.  و يضيف سماحة الشيخ بأن املشاريع التوثيقية تحتاج إىل 
وقت و إعداد طويلني، و بما أن الوقت املطلوب قصري و محدد من وزارة التنمية االجتماعية، 
فإننا اقترصنا عىل ما يمكن إنتاجه يف هذا الحقل و هو ليس بالهني أبداً، تاركني الباقي الكثري و 
العميق و الدقيق إىل مرشوع توثيقي أكرب و أوفر سنبدؤه بعد االنتهاء من املنحة إن شاء الله 

تعاىل.
و يف ذات السياق يقول األستاذ حبيب الفرج: أن الربنامج املعد سيقسم بحسب العناوين 
الرئيسية و الفرعية التي سيحويها الكتاب، إال أنه سيتميز عنه بمعرض الصور و الوثائق التي 
لن تدرج جميعها يف الكتاب قطعاً، و سيكون وثيقة إليكرتونية لتاريخ القرية العريقة و هو 

منتج جديد عىل الساحة.
أما عبدالله املسيح فيقول: أن الفيلم الوثائقي املفرتض سيكون مشوقاً و جميالً بما سيحويه 
من مقاطع للمقابالت مع كبار السن و غريهم، و بعض املقاطع ملعالم القرية املهمة، فضالً عن 
وجود راٍو ملا سيعرض يف ذلك الفيلم عىل طريقة األفالم الوثائقية املعروفة، و هو أيضاً منتج 

جديد عىل صعيد األفالم التوثيقية للقرى.
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الور�شة االإلكرتونية ..
دعماً لمشروع توثيق سماهيج إلكترونياً

آخر أخبار مشروع مساهيج التوثيقي.. منحة وزارة التنمية 2009
مشروع توثيق سماهيج إلكترونياً
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مشروع توثيق سماهيج إلكترونياً

صور من : املقابالت امليدانية التي أجريت ملرشوع توثيق سماهيج إلكرتونياً



للمدرسني  تعريفيي  يوم  يوليو2010م وكان  املوافق 3  السبت  يوم  الصيفي يف  الربنامج  بدأ 
يف  األول  برنامجني  عىل  طرحه  يف  العام  هذا  الخامس  الصيفي  الربنامج  أشتمل  والذي  والطالب 
الفرتة الصباحية والذي كان يدرس فيه مهارات املواد األكاديمية وليس املواد األكاديمية املعتادة 
وباإلضافة لدروس يف الربمجة اللغوية العصبية بمعدل أربعة أيام دراسية، بمعدل ساعتني ونصف 
يف اليوم الواحد وتشمل عىل فسحه أيضا بني الدروس باإلضافة ألستخدام تقنية الكمبيوتر يف مجال 

التدريس.
  والربنامج الثاني كان يف الفرتة املسائية ويدرس فيه الدروس الدينية بمعدل يومني يف األسبوع. 

ملدة ساعة كل يوم واشتمل عىل دروس العقائد والقرآن الكريم و الفقه والسرية ..إلخ.
 مدة الربنامجني شهر كامل ابتدء يف تاريخ 1يوليو2010م وانتهى يف 30يوليو2010م.

وكان هناك الكثري من الربنامج الرتفيهي مصاحبه لهذين الربنامجني ففي تاريخ 8يوليو2010م 
يوم الخميس تم إصطحاب طالب الربنامج لرحلة ترفيهية تعليمية ملتحف البحرين الوطني والتي 

تم تعرفيهم بحضارة البحرين قديما.
ويف تاريخ 12يوليو2010م يوم االثنني ليلة الثالثاء تم حجز ملعب النادي لطالب الربنامجني 

للتسلية بلعب كرة القدم.
ويف تاريخ 15 يوليو2010م يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا تم اصطحاب الطالب 
البحراني وزيارة  إذ تم زيارة الشيخ ميثم  البحرين قديما  اىل مزارات متنوعة من علماء وفقهاء 
مقام  اىل  الزنج وبعدها  الشيخ صبور يف  الشيخ عزيز  ومقام  التوبالني ومسجد  الهاشم  السيد 
الشيخ رشيد يف القرية وتم تعرفيهم بما قاموا به هؤالء العلماء والشيوخ األجالء من أجل املجتمع 

والدين.
وتاريخ 1 يوليو2010م يوم السبت تم عمل رحلة ترفيهية إىل بركة كرانة يف القرية  من الساعة 
املسابقات  من  والكثري  والتسلية  املرح  من  الكثري  وتخللها  عرصا  الرابعة  الساعة  وحتى  الثامنة 

الرائعة أيضا.
وتاريخ 22 يوليو2010م يوم الخميس يف الساعة الثامنة انطلقوا الطالب إىل محمية العرين 
الجميلة وتم تعليم الطالب عىل الحيوانات املوجودة هناك وكيفية تكاثرها وما يجب للحفاظ عليها 
ومشاهدتهم إىل الكثري من الحيوانات والطيور التي انقرضت يف الوقت الحايل بحيث استمتعوا يف 

هذا الرحلة واستفادوا أيضا.
وأيضا تاريخ 24 يوليو2010م يوم السبت تم عمل رحلة ترفيهية إىل بركة كرانة يف القرية  

من  والكثري  والتسلية  املرح  من  الكثري  وتخللها  الرابعة عرصا  الساعة  الثامنة وحتى  الساعة  من 
املسابقات الرائعة أيضا مثل الطحني وأرسع سباح.

وكان ختام الربنامج الرتفيهي يف يوم الخميس تاريخ 29يوليو2010م حيث ذهب الطلبة إىل 
أرض املرح للتزحلق عىل الجليد حيث كانت الرحلة جدا مشوقة ورائعة.

وبعد ان انتهى الربنامج الصيفي تم تكريم جميع الطلية املشاركني يف الربنامجني الصباحي 
واملسائي يف ليلة االثنني بتاريخ 8 أغسطس2010م مع حضور أولياء أمور الطلبة يف مأتم الزهراء 
عليها السالم عند الساعة الثامنة والنصف حيث كانت فقارات الحفل قرآءة القرآن الكريم للطالب 
أبو نصيب ومن بعدها كلمة لسماحة الشيخ جمال خرفوش رئيس الجمعية ومن  حسني عيىس 
املدرسني ومع  للطلبة مع  التذكارية  الصور  أخذ  تم  ثم  الطلبة جميعهم ومن  تكريم  بداء  بعدها 

أولياء أمورهم وبهكذا انتهى الربنامج الصيفي الخامس لسنة 2010م.
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الربنامج ال�شيفي الرتفيهي اخلام�ش 2010
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اأم�شيات العني العودة الرم�شانية ال�شاد�شة لعام 1431هـ / 2010م
ودعم �شعار املجل�ش االإ�شالمي العلمائي 

� معًا يف مواجهة الغزو األخالقي �

الـــمـــكــــان / الـــمــنـــزلالــــمـــحـــا�شـــــــرالهجرياليـوم والتاريخ امليــالدي
مكتب حملة السادةآية الله الشيخ مهدي الحوري البحراني5 رمضاناالثنني 16 أغسطس 2010

منزل الحاج محمد البناءسماحة الشيخ جمال خرفوش6 رمضانالثالثاء 17 أغسطس 2010

منزل املرحوم أبو معراجسماحة الشيخ جمال خرفوش7 رمضاناألربعاء 18 أغسطس 2010

منزل الحاج حسن املسيحسماحة الشيخ ناظم التيتون8 رمضانالخميس 19 أغسطس 2010

منزل الحاج عيىس أبونصيبسماحة الشيخ حسن درويش9 رمضانالجمعة 20 أغسطس 2010

منزل فتاح خرفوش )أبو محمد(سماحة السيد ميثم املحافظة10 رمضانالسبت 21 أغسطس 2010

من  الخامس  ليلة  من  ابتداءاً  ذلك  و  الرمضانية،  العودة  العني  أمسيات  بالجمعية  الشبابي  املركز  نظم 
رمضان و لغاية ليلة العارش من رمضان، و قد تمت استضافة الشخصيات املذكورة أعالە يف الجدول، فيما 
اعتذر سماحة الشيخ ناظم التيتون، فحل محله سماحة الشيخ جمال خرفوش، ويذكر بأن هذە األمسيات تقام 

بشكل سنوي يف النصف األول من شهر رمضان و للسنة السادسة عىل التوايل.
الغزو  يف مواجهة  معاً   � العلمائي  اإلسالمي  املجلس  العام لصالح مرشوع  األمسيات يف هذا  وقد جريت 

األخالقي �.

17
www.markazsamaheej.org السنة الثانية - العدد4 - رمضان1431هـ /أغسطس - سبتمبر2010م

دعم ملف ..معاً في مواجهة الغزو األخالقي



يف إطار الجهود الرامية لتعزيز الجانب األخالقي يف املجتمع، و تفعيالً لشعار املجلس 
بجمعية  الشبابي  املركز  نظم  األخالقي(،  الغزو  مواجهة  يف  )معاً..  العام  لهذا  العلمائي 
مركز سماهيج اإلسالمي ورشة حول الثقافة الجنسية، و امتدت الورشة لليلتني بدءاً من 

1 مارس2010 و حتى 2 مارس2010م، و ذلك يف مأتم الزهراء)ع(.
قدم الورشة األستاذ محمد هارون الذي تميز بأسلوبه السلس و الحيوي يف الطرح، 
معتمداً عىل فتح باب النقاش و املداخالت للمشاركني يف الورشة. اليوم األول من الورشة 
لفئة  تخصيصه  تم  قد  و  كيف((،  و  ملاذا  السلمية..  الجنسية  ))الرتبية  بعنوان:  جاء 

الشباب.
 أما اليوم الثاني فقد كان تحت عنوان: ))كيف تثقف ابنك جنسياً((، و قد خصص 

ذلك اليوم لفئة أولياء األمور. شهدت الورشة حضوراً جيد العدد.
 و قد شهدت الورشة تفاعالً كبرياً من املشاركني نظراً ألهميتها و كذلك للطرح املميز 
لألستاذ مقدم الورشة، و قد عرب املشاركون عن شكرهم و امتنانهم للجمعية عىل تنظيمها 
الفعاليات  الهادفة، متمنني أن يوفقوا لحضور املزيد من مثل هذه  الفعاليات  مثل هذه 

القيمة التي تقيمها الجمعية.
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املركز ال�شبابي .. يقيم ور�شة الثقافة اجلن�شية باإ�شت�شافة اأ. حممد هارون

االأ�شتاذ/ حممد هارون



قام وفد من الجمعية بزيارة إىل مقر املجلس اإلسالمي العلمائي الكائن بحلة العبد الصالح، و ذلك يف يوم 
اإلثنني املوافق 2010/8/9م، و قد تكون الوفد من السيد محمود العلوي رئيس قسم املشاريع بالجمعية و 
كذلك األستاذ حبيب الفرج أمني الرس، و قد نقل الوفد تحيات إدارة الجمعية للمجلس العلمائي مبدين عظيم 

شكرهم ملا يقدمه املجلس اإلسالمي العلمائي من خدمات للدين و املذهب.

كما تم تسليم املجلس اإلسالمي العلمائي إهداءاً من الجمعية عبارة عن 500 نسخة من كتاب "يوسف 
الصديق  فوق القصة و املسلسل". و الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو من تأليف سماحة الشيخ جمال 
العام )معاً..يف  لهذا  العلمائي  املجلس اإلسالمي  الذي طرحه  للشعار  يأتي هذا اإلصدار كدعم  خرفوش، و 
مواجهة الغزو غري األخالقي(، و كذلك دفعاً ملرشوع نداءات التوبة و الذي يطلقه املجلس اإلسالمي العلمائي 

يف شعبان من كل عام.

تمهيد الكتاب:
النظام القصيص يف رسد األحداث  إن 
و تثبيت العقائد و بث الفضائل يعد األكثر 
نجاحاً وسط اسرتاتيجيات التعليم، إذ أن 
القصة بمقدورها اجتذاب الصغري والكبري، 
العالم و الجاهل مع قياس الفارق يف قوة 
الجذب، إذ أن الصغار و الجهال يعتربون 
األكثر انجذاباً يف األعم األغلب ملا يف القصة 

من البساطة و البعد عن التعقيد.
تعليم  يف  الرصف  القصيص  األسلوب  باتباع  ينصح  فإنه  لذا 
طالب الحضانات و الروضات و كذلك مراحل الدراسة االبتدائية، مع 
التخفيف من ذلك األسلوب رويداً رويداً كلما ترقى الطالب يف مراحل 

الدراسة كي تكون املعلومات املتلقاة أكثر متانة و دقة.
و قد سار القرآن الكريم عىل نهج األسلوب القصيص يف الكثري من 
السور كانت عبارة عن قصة  الكثري من  أن  الكريمة، حتى  صفحاته 
كاملة أو مجموعة قصص، ثم أنه من املالحظ تكرار بعض القصص 
بذات القدر أو مخترصة أو مطولة يف مواضع متعددة يف السور. وقد 
حقق القرآن الكريم الكثري من املكاسب التعليمية و التثقيفية املثبتة 
للدين و عقائده و أخالقه و أساسياته عرب تلك القصص جاعالً من 

قراءته أمراً محبباً بعيداً عن الرتابة و التعقيد فضالً عن استماعه.
و بالرغم من تأثري القصة القوي يف مشاعر و أخالق و عقائد   
فيما لو أخرجت من محفظة  أكثر تأثرياً  أنها ستكون  إال  املستمعني، 
الذهن و الخيال و مثلت عىل الواقع الذي يكون أقرب للتصور و أجدى 
املرسحيات  و  السينمائية  األفالم  و  املسلسالت  فإن  لذا  التفاعل.  يف 
و  القصيص  األسلوب  بني  تجمع  ألنها  جذباً  األساليب  أكثر  من  تعد 
التمثيل الواقعي عىل األرض، إذ يالمس األول خيال املستمع و الثاني 
جوارحه. فنرى الكثري من املستمعني يتأثرون بشكل كبري باملمثلني و 
املمثالت و يضعونهم موضع القدوة بسبب التأثري العظيم الذي خلقه 
املمثل أو خلقته املمثلة أثناء تنفيذ دور بطويل أو أخالقي أو إنساني 

معني. 
و قد نهج النبي � و أهل بيته األطهار )ع( ذات النهج يف العديد 
من املواقف التي مثلوا فيها بعض املتطلبات أو الوقائع عىل األرض 
فكان لها أبرز األثر عىل نفوس الجماهري، و مثاله ما فعله رسول الله 
� من تمثيل واقعي كان بطاله أمري املؤمنني  و سلمان املحمدي 

املال و طلب  من  الله عليه، ملا أعطى كل واحد منهما مبلغاً  رضوان 
و  املسجد  من  يخرجا  أن   – املسلمني  من  منظر  و  بمسمع   – منهما 
يرصفا املبلغ كٌل بحسب ما يراه من أوجه الخري، ثم ملا رجعا أوقف كل 
واحد منهما عىل صخرة قد صهرتها الشمس حافياً كي يخرب املسلمني 
بما فعل، فلم يمكث أمري املؤمنني إال بضع ثوان ألنه لم يقم بأكثر من 
التربع باملبلغ كامالً لسائل رآه خارج املسجد، أما سلمان فقد احتاج 
لرسد قصة طويلة تورمت بها قدمها من حرارة الشمس، وكان الهدف 
األسمى من رسول الله � من خلق هذه التمثيلية أن يقول حكمته 
طول  إىل  املسلمني  ينبه  كي   ،) سلمان  يا  املخفون  فاز   (  : املشهورة 

الوقوف بني يدي الجليل تبارك و تعاىل يوم القيامة للحساب.
و كذلك ما ينسب للحسنني سبطي الرحمة و إمامي الهدى عليهما 
السالم مع ذلك الشيخ الكبري الذي احتكما عنده يف صحة وضوئهما 
ملّا رأياه يتوضأ بشكل خاطئ، حيث أوصال له املطلب بلطف و علم 

عرب تمثيلية بسيطة جداً.
و  املرسحيات  و  األفالم  عمل  و  التمثيل  مستلزمات  كانت  ملا  و 
املسلسالت مكلفة للغاية، كانت اإلنتاجات الفنية الشيعية اإليمانية و 
األخالقية و العقائدية شحيحة جداً باملقارنة مع اإلنتاجات الفنية عند 
الطرف املقابل. فكلما خرج لنا إنتاج فني جديد زادنا رغبة و لهفة يف 
انتظار الجديد القادم الذي ال نعلم متى سريى النور ملا لذلك العمل من 

أصداء دينية و عقائدية و أخالقية.
املتعددة  الشيعية  الفنية  اإلنتاجات  نور  بزغ  أن  بعد  و  اآلن  أما 
خصوصاً تلك التي تنتجها السينما اإليرانية أو السورية أو اللبنانية، 
قياساً  الكم  قلة  من  بالرغم  الصدارة  تحتل  اإلنتاجات  تلك  باتت 
باإلنتاجات املقابلة، و صارت حديث الساعة و بالخصوص )مسلسل 
النبي يوسف الصديق( الذي غدا األكثر شعبية يف األوساط إذ حقق 

نجاحات باهرة.
و من هنا ارتأينا أن نعلق عىل هذا املسلسل كي نضع النقاط عىل 
الحروف محاولني تأييده فيما هو حري بالتأييد و توجيه املالحظات 
و  االلتزام   و  التدين  و  الشيعي  الفني  اإلنتاج  النهاية  يف  تخدم  التي 

األخالق.
و بالرغم من أنا قد انتهينا من هذا البحث منذ العام املايض و لكنا 

آثرنا طرحه عىل القراء يف شهر شعبان الكريم طلباً ألمرين :
األول: دفع مرشوع )نداءات التوبة( الذي يطلقه املجلس اإلسالمي 

العلمائي يف شعبان من كل عام إىل األمام.

الثاني: دعم شعار املجلس اإلسالمي العلمائي لهذا العام و هو : 
)معاً.. يف مواجهة الغزو غري األخالقي(.

اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  دعم  و  دعمنا  إطار  يف  وذلك 
لكل الفعاليات التي من شأنها رفع املجتمع من حالة الجهل و الرتدي 
الثبات  األخالقي و الضياع العقائدي إىل العلم و السمو األخالقي و 

العقائدي.
و حرّي بالذكر أّنا و جمعية مركز سماهيج اإلسالمي نسري ضمن 
اسرتاتيجية تقديم امللفات األخالقية عىل غريها إال ما ندر، كونها أهم 
امللفات يف اعتقادنا و التي ال تلقى تجاوباً و تفاعالً من قبل األفراد و 
ال املؤسسات مع شديد األسف، قياساً بما يولونه مللفات أخرى ربما ال 
تقاس أهميتها بأي حال من األحوال بأهمية امللف األخالقي. فكانت 
لنا الكثري من التجارب يف هذا الشأن و ما هذا الكتاب إىل أحد األفكار 
و املشاريع الجديدة التي من شأنها النهوض باملستوى األخالقي يف 
املجتمعات، عىل أنه لن يكون – بعون الله – آخر كتاب، فالعمل جار 
عىل قدم و ساق إلنجاز عدد من املؤلفات و التي بعضها سيتوزع عىل 
عدة مجلدات، قسم منها – املؤلفات- قيد الطبع و القسم اآلخر قيد 

التأليف. 
و الله املوفق ملا فيه الخري و السداد.
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دعم ملف ..معاً في مواجهة الغزو األخالقي

�شماهيج االإ�شالمي تهدي العلمائي 500 ن�شخة من الكتاب االأخالقي
)) يو�سف ال�سديق فوق الق�سة وامل�سل�سل ((
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�يو�سف ال�سديق فوق الق�سة وامل�سل�سل�
كتاب من تاأليف �شماحة ال�شيخ جمال خرفو�ش



رسم أكثر من 400 طفل بحريني من مختلف مناطق البحرين كلمة وفاء لسيد الخلق سيدنا 

الله عليه وسلم وذلك يف مناسبة  محمد�  بأجسادهم ليشكلوا كلمة عمالقة تحمل اسمه صىل 

التوايل بتنظيم جمعية مركز سماهيج اإلسالمي وبرعاية عضو مجلس  الثانية عىل  تتكرر للسنة 

للمعدات  الحيدرية  األمني ورشكة  راشد  عيل  وبدعم رشكة  املطوع  عبدالله  البلدي محمد  املحرق 

الثقيلة. بدأ الحفل بكلمة لراعي الحفل محمد عبدالله املطوع الذي قال إن هذه الفعالية تحقق 

العديد من األهداف ومنها تحقيق روح الوحدة الوطنية التي اشتهر بها أهل البحرين، فكم هي 

كلمة  ليشكلوا  ومحبة  بعفوية  األخرى  الطائفة  من  أخيه  بيد  طائفة  من  طفل  يمسك  أن  جميلة 

''محمد''  أهم جامع وموحد ما بني املسلمني. أما رئيس جمعية مركز سماهيج اإلسالمي الشيخ 

جمال أحمد خرفوش فأكد أن الجمعية تفتخر بهذه الرشاكة لتحقيق يشء من الذكرى التيتنفع 

املؤمنني.  وأضاف أن الرسول�  اليقترص خريه عىل املسلمني وحدهم بل تمتد بركته إىل العالم 

أجمع فلكل حقوقه التي ال ُتمس،  واألوىل أن يعترب املسلمون من مقاصد الدين فيكونون األكثر 

تواداً وتراحماً ومن هذا املنطلق يسريون نحو العلم والحضارة ويكونون هم القادة.  وقال رئيس 

الوحدة اإلسالمية هي  إن مناسبة االحتفال بأسبوع  البلدي محمد جاسم حماده  مجلس املحرق 

أن ديننا واحد ووطننا واحد  للعالم  أبناءنا ونبني  أن نتعلم منها ونعلم  مناسبة مشهودة ينبغي 

وقلبنا واحد من خالل لوحة فنية من صغار املسلمني وهم يشكلون صفوفاً متناسقة تحمل أجمل 

معاني الوحدة والوفاء.  بعدها أدى أطفال الروضات الثالث املشكلني لكلمة محمد بعض األناشيد 

الدينية يف حب النبي�  والثناء عليه وذكر فضائله.  وقالت مديرة روضة الوديعة كاظمية عيل 

التي  الثانية  املشاركة  وهي  واحد  يوم  خالل  مكثف  بشكل  تدربوا  روضتها  أطفال  إن  الحايكي 

الذي يشارك فيه األطفال بهكذا صورة يبث  الجماعي  العمل  إن هذا  نجحت بفقرتني، وأضافت 

بدواخلهم تعزيزاً ملعنى الوحدة اإلسالمية والتي يحث عليها رسولنا الكريم يف تعاليمنا الدينية.  
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400 طفل يرمسون بإجسادهم كلمة حممد للسنة الثانية

مبشاركة الروضات .. وبرعاية من العضو البلدي حممد املطوع

كلمة محمد2



الالفتة  األمور  أهم  من  هي  املشاريع 
املؤسسات  قبل  ومن  والعام  الخاصة  الناس  ألنظار 

ونشاط  وجد  وعي  دليل  فهي  واإلعالم   والــوزارات 

وحيوية ألي مؤسسة خصوصا اذا كانت تلك املشاريع 

تطويرە  يف  وتسهم  مشاكله  وتحاكي  املجتمع  تهم 

األوىل  اإلنطالقة  منذ  واملنه  الحمد  ولله  ونحن  ورقيه 

الجميع  بها   يشيد  ومشاريعنا  وبرامجنا  للجمعية 

بدئاً بوزارة التنمية وليس انتهائاً باملؤسسات الزميلة 

فها هي برامجنا ومشاريعنا عالية الصيت تميض عىل 

لقرية  اإللكرتوني  التوثيق  فالربنامج  وساق  قدم 

والتطور  باملجتمعات  املهتمني  خصوصا  الجميع  ونعد  كبريا  شوطا  قطع  قد  سماهيج 

الوطن  لهذا  الساحة سفر يتمنى كل محب  بأن يخرج عىل  املجتمعي  والرتاث والتاريخ 

البيت  سيدة  إال غيض من فيض وأما مرشوع  الكبري  اقتناءە وما هذا املرشوع  املعطاء 

العرصية فقد بدأ مشوارە يف شهر رمضان املبارك وسيكون الجزء األكرب من الربنامج إىل 

ما بعد شهر رمضان الكريم. وبعد كل هذە النجاحات فإنا نعد جميع العلماء األجالء و 

وزارة التنمية  االجتماعية واملؤسسات الدينية واملجتمعية عىل هذە األرض الطيبة أن يروا 

الجديد والنافع لرفعة املجتمع وسموە فاملشاريع التي تحت التخطيط هي كثرية وكبرية 

ونحن عىل استعداد تام للتعاون مع الجميع  للمشاركة يف مشاريعنا الخرية من جمعيات 

و مؤسسات و تجار أو حتى أفراد كل ذلك من أجل أن تعم الفائدة األكرب واملساهمة يف 

التنمية االجتماعية واألجر والثواب للجميع.

السيد محمود العلوي - رئيس قسم املشاريع بالجمعية

هل نحن م�شتعدون لع�شر الظهور.. ؟؟!
مشاركة من: صادق عبداملجيد خرفوش )أبو نعيم(

عندما يتكلم اإلنسان عن عرص الظهور يجدر بنا أن نتسائل ماذا أعددنا لذلك اليوم ، وهل نحن مستعدون له أتم اإلستعداد أم ال؟  فنحن كنا ننتظر ونعد 

الشهور وآلن نعد األيام وعما قريب سنعد اللحظات األخرية لكي نرى ذالك اليوم املوعود. ولكن ماذا أعددنا لذلك اليوم؟ والعدة ليست السالح الفتاك أو القاتل 

كما يعتقد البعض، بل العدة هي العلم واملعرفة واإللتزام بتعاليم أهل البيت. نعم ، تعاليم أهل البيت هي السالح الذي يحتاجة منا اإلمام صاحب العرص 

والزمان عجل اللة فرجه الرشيف لكي يخرج  جنوداً مثقفني ومتعلمني متحابني متماسكني منتمني إىل مدرسة أهل البيت عليهم السالم. وأنا عىل يقني بأن 

كل األوضاع السياسية واإلجتماعية تشري إىل دنو ظهوره علية السالم وعلينا التمسك بالوحدة التي من شأنها أن تذهب بنا إىل ركب اإلمام،  وتعطينا املنزلة األقرب يف ذالك الركب فإنة 

يوم البد منة، إنهم يرونة بعيداً ونراە قريبا ...والسالم.

حضور وفد من الجمعية يف تأبني 

آية الله العظمى السيد فضل الله

قام وفد من الجمعية يتقدمه سماحة الشيخ جمال خرفوش بأداء واجب 

الغريفي  عبدالله  السيد  العالمة  التي خصصها سماحة  األيام  يف  العزاء 

تعاىل فرجه يف  الله  القائم عجل  الله وذلك يف جامع  السيد فضل  لتأبني 

السهلة.
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براجمنا وم�شاريعنا..
عالية ال�شيت مت�شي على قدم و�شاق..

متفرقات



يف خضم تفاعل الناس مع شهر الله املبارك و اجتهادهم 

يف أن يستثمروە بما يروق لهم يف لياليه عرب الوسائل الجديدة 

املجتمع  يعرفها  لم  التي  اإلحياءات  أنواع  من  املطروحة 

من  املؤمنني  يجتاح  كاسحاً  عظيماً  نفوراً  بأن  نجد  مسبقا، 

ناٍع  سوى  فيها  ليس  عروشها  عىل  خاوية  فأضحت  املآتم، 

)الخطيب( يجاوب ناعية )القائمون عىل املأتم( !!!

إيمانياً  برنامجاً  لهم  يرسموا  أن  باملؤمنني  الحري  من 

روحياً يكون بمثابة شحن للجرعات اإليمانية و الروحية بما 

سائر  يف  الفرصة  تلك  يجدوا  لن  ألنهم  قادمة،  لسنة  يكفي 

الله  األشهر، كي ال يكونوا من األشقياء ممن حرموا غفران 

يف هذا الشهر العظيم. فنحن ال نعارض أبداً قيام الديوانيات 

سواء  فعالياتها  بمختلف  الرمضانية  املجالس  و  الخيام  و 

بما  تماماً  موقنون  ألننا  االجتماعية،  أو  الثقافية  أو  الدينية 

ستثمر عنه من توثيق لعرى الدين و أوارص املجتمع. و لكن 

رشيطة أمرين :

األول : أن تكون عامرة باإليمان و الدين و األخالق و ذكر 

للهو و اللغو يف الحديث و  الله تبارك و تعاىل، ال مستنقعاً 

رصف األموال و الجهود و األوقات يف ما ال طائل منه فضالً 

عن ما حرّمه الشارع املقدس.

املوروثة  تجمعاتنا  من  أي  عن  بديالً  تكون  أال   : الثاني 

سلفاً و التي تعترب من مرتكزات الدين و املذهب و التي يف 

طليعتها املآتم الحسينية الرشيفة.

يف  االستغراق  و  املآتم  عن  االبتعاد  يف  الناس  أوغل  لقد 

تلك التجمعات، و ذلك لحجج واهية ما تلبث أن تسقط أمام 

النقاش. قد يتذرع البعض بضعف الخطباء أو تزمت إدارات 

األخرى  التجمعات  إحياء  عىل  يبعثهم  الذي  األمر  املآتم، 

الرفيعة يف جميع  املستويات  التي من شأنها جلب أصحاب 

يديرونها  يدهم  يف  اإلدارات  كون  عن  فضالً  التخصصات، 

كيفما شاؤا. و مع أننا ال ننكر وجود مثل تلك األخالل إال أنها 

ليس باملستوى الذي ينفر املؤمنني من املآتم، هذا من جهة، و 

من جهة أخرى فإن املآتم الرشيفة كانت و ما زالت حافظة 

لهذا الدين طوال أعرص كما عرب عن ذلك إمام األمة الخميني 

العظيم )قدس( و هو مما ال مرية فيه. و بالتايل فإن هجر 

تلك املآتم يعد ذنباً كبرياً يحاسب عليه املؤمن يوم القيامة، و 

أول املحاسبني هم أهل البيت عليهم السالم.

فلتعلم أخي املؤمن و لتعلمي أختي املؤمنة، بأن وجودكم 

يف املآتم الرشيفة شوكة يف عني العدو املبغض، و دفع للوالء 

األصيل، و وصول حثيث سهل إىل ساحة القدس و امللكوت، 

مهما كانت األخالل واملؤاخذات.

يف  حضوراملآتم  عن  الجماهري  من  الواضح  العزوف  إن 

شهر رمضان الكريم، لظاهرة خطرية يجب عىل الجميع التنبه 

لها و إيجاد الحلول املناسبة، سواء الخطباء أو أصحاب املآتم 

أو املؤسسات الدينية و املجتمعية أو علماء الدين أو املؤمنني. 

أمري  اإلمام  وفاة  أيام  يف  بخري  اآلن  لحد  الحضور  يكون  قد 

املؤمنني، و قد يكون الحضور يف موسم عاشوراء بخري 

أيضاً، إال أن السري بهذا النحو ينذر بترّسي تلك العدوى إىل 

مواسم التجمعات الكثيفة و هنا الطامة العظمى.

مع  و  املآتم  أصحاب  بعض  يقوم  أن  جداً  الخطري  من 

الكريم  الشهر  يف  الحسينية  املجالس  باستبدال  األسف  كل 

بمحارضات أو ندوات أو مسابقات أو فعاليات أخرى، كي 

يكون ذلك جاذباً للجماهري. نحن ال نعارض تلك الفعاليات 

يف املآتم ألن فيها خرياً كثرياً، إال أنها ال يمكن بأي حال من 

األحوال أن تقع بديلة عن املجالس الحسينية ألسباب عديدة 

ال يسع املجال لذكرها.

و من الخطري أكثر أن يقوم بعض أصحاب املآتم بإغالق 

التي  الثالث  الليايل  عدا  ما  الكريم  الشهر  طوال  مآتمهم 

تصادف استشهاد أمري املؤمنني، و ذلك بحجة الحضور 

أنهم ال  املآتم  قائم عىل  أكثر من  لقد سمعت من  الضعيف. 

فتح  يف  رغبتهم  مع  فقط  الوفاة  ليايل  يف  إال  املأتم  يفتحون 

الشهر  طوال  الحضور  أن  إال  املبارك،  الشهر  طوال  املأتم 

يقترص عىل صاحب املأتم و شخص أو شخصني !! تصوروا 

ذلك  يعترب  أ   .. شخصاً  ثالثني  حتى  أو  خمسة  أو  ثالثة   ..

حضوراً ؟؟!! أيقاس ذلك الحضور بمقدار األموال و الجهود 

و الوقات التي سترصف عىل تلك املجالس ؟؟!!

هذە الحالة يرثى لها و هي مدعاة لتأكيد تفوق و نجاح 

 ،أعداء املآتم الحسينية و أعداء الوالية الحقة ألمري املؤمنني

هذە  إن  اإلصالحية.  الدينية يف مسريتها  فشل مؤسساتنا  و 

إىل  أكثر، وتجر شبابنا  و  أكثر  للرتبص  العدو  تدعو  الحالة 

حافة الهاوية إن لم تكن قد جرتهم للهاوية نفسها مع شديد 

األسف و بالغ الكمد.

بأنها  فقهاؤنا  و  أئمتنا  عليها  راهن  التي  املآتم  تلك 

الرصخة األعظم للمظلوم يف وجه الظالم و التي لطاملا كانت 

العدو،  هجمات  و  رضبات  أما  منيعاً  سداً  و  حصينة  قلعة 

باتت اآلن اسماً ورسماً تندب أناسها و مرتاديها.

و يف الختام أدعو نفيس أوالً و جميع املهتمني و املؤسسات 

ملآتمنا  الهيبة  إعادة  من شأنه  ما  كل  لبذل  ثانياً   الرموز  و 

خلقنا  و  ديننا  يف  أقوياء  لنعود  املفقودة،  هيبتنا  تؤوب  كي 

العلماء و طلبة  إخواني  أذكر  و عالقاتنا كما كنا سابقاً. و 

من  أن حثهم  و  التغيري،  يف  الزاوية  بأنهم هم حجر  العلوم 

جهة و حضورهم من جهة أخرى سيكون له بالغ األثر يف 

إحياء أمر أهل البيت عليهم السالم.
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شهر رمضان ...منفر أم جاذب للمآتم ؟؟!

بقلم: �شماحة ال�شيخ جمال خرفو�ش



قامت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي احتفاالً بمناسبة مولد الرسول األكرم�، 

و ذلك بتاريخ 4 مارس2010، يف مأتم الزهراء)ع( و قد شارك يف الحفل الرادود 

املبدع صادق القطان، و كذلك الرادود املميز جعفر محسن، كما كان لفرقة العيد 

و  األهازيج  بأجمل  الحضور  أسماع  فيها  أتحفت  مميزة  فقرة  اإلنشادية  األكرب 

األناشيد.

صور من املضيف الذي أقيم ليلة الثالثاء املوافق 19 إبريل 2010م بمناسبة مولد العقيلة السيدة زينب عليها السالم

23
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احتفال مولد الر�شول االأكرم �

 وحفيده االإمام ال�شادق

احتفاالت وفعاليات



يف إطار الذكرى السنوى إلشهار الجمعية، و بمناسبة مولد اإلمام الحسن العسكري، أقامت جمعية 

مركز سماهيج اإلسالمي احتفاالً مميزا و ذلك بتاريخ 2010/3/25، و قد شارك يف هذا االحتفال من 

اململكة العربية السعودية الرادود القدير سعيد ياسني الذي أسعد الحضور فتفاعلوا معه تفاعالً كبرياً، 

كما كان الرادودان املميزان غازي العابد و جعفر محسن مشاركتهما الجميلة يف هذا االحتفال، و كعادتها 

قدمت فرقة العيد األكرب اإلنشادية األناشيد الجميلة التي شدت األطفال و أمتعت الكبار. 

صور من احتفال مواليد أبطال كربالء عليهم السالم يف مأتم الزهراءع  - 2010/7/16
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مب�ساركة  �لع�سكري  �حل�سن  �لإمــام  مولد  �حتفال 

�لر�دودين �سعيد يا�سني وغازي �لعابد

احتفاالت وفعاليات

�شارك يف احلفل: القراآن الكرمي )علي عبا�ش ر�شي( - جلوات مب�شاركة الرادود ح�شني ال�شوري وجعفر حم�شن حميد وعلي عبدال�شهيد ر�شي



مساهيج  مركز  مجعية  مقر  افتتاح  إع��ادة 
اإلسالمي .. بعد التجديد

تزامناً مع ذكرى مولد اإلمام الحسن العسكري  والذكرى السنوية الثانية إلشهار الجمعية 

مقر  افتتاح  إعادة  تم  حيث  2010م،  مارس   24 املوافق  األربعاء  يوم  يف  الجمعية  مقر  افتتح 

الجمعية بعد فرتة الصيانة التي استمرت حوال 5 شهور من شهر نوفمرب 2009م لغاية مارس 

بقص  ابتدأ  بهيج  حفل  يف  الجمعية  ومنتسبي  وأعضاء  إداريي  من  جمع  حرض  وقد  2010م، 

ضمن  من  وكان  الجمعية،  رئيس  خرفوش  جمال  الشيخ  لسماحة  وبكلمة  االفتتاح  رشيط 

برنامج االفتتاح السحب عىل كوبونات مسابقة محرم الحرام 1431ه.

الشبابي حيتفل مبولد اإلمام املهدي بالكرنفال السنوي الكبري و االحتفال يف املأمت
أقيم الكرنفال السنوي السادس بمناسبة 

مركز  قرب  )عج(  املهدي  اإلمام  مولد 

األربعاء  يوم  يف  التجاري  سماهيج 

الكرنفال  تخلل  وقد   ، 2010/3/28م 

املسابقات  من  الفقرات  من  العديد 

واأللعاب والسحب عىل الجوائز باإلضافة 

إىل طاولة األطعمة بما لذ وطاب.

الشبابي  املركز  أقام  الثانية  الليلة  ويف 

الزهراء عليها  باملناسبة يف مأتم  احتفاالً 

الحفل  فقرات  السالم، وكانت من ضمن 

القرآن الكريم ،وكلمة ألقاها السيد حسني 

الهويدي وجلوات للمنشد جعفر محسن 

و عيل عبدالشهيد ريض ، وبمشاركة من الرادود الحسيني أحمد الحبيش ، وقد حيض الحفل بجمهور كبري ومتفاعل مع األهازيج التي صدح بها الثالثة رواديد أعالە ، حيث عمت الفرحة 

أجواء املأتم الرشيف، وتطايرت شذرات الرسور املرسومة عىل وجوە الحضور، مهنأًة رسول الله )ص( وأهل بيته بهذه املناسبة السعيدة.        للمزيد من الصور صفحة 27و28
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احتفاالت وفعاليات

�شورة من الرحلة ل�شاطئ حو�ش اجلاف التي نظمها املركز ال�شبابي 
ومركز حتت الع�شرين - يوم اخلمي�ش ليلة اجلمعة 20 مايو 2010م

�شورة جماعية للرحلة التي نظمها املركز ال�شبابي 
ومركز حتت الع�شرين اإىل ال�شخري  يوم اخلمي�ش ويوم اجلمعة 24 و25 فرباير 2010م



الشبابي حيتفل مبولد 
 وليد الكعبة

أقامت جمعية مركز سماهيج اإلسالمي بالتعاون مع مأتم الزهراء مولد وليد 

الكعبة  يف يوم الخميس ليلة الجمعة 15 رجب 1431هـ  املوافق 24 يونيو 

الحفل  كلمة  تالها  الكريم،  القرآن  من  عطرة  بآيات  الحفل  بدء  حيث  2010م، 

الكبري جعفر  الرادود  اعتذار  الحفل  الشيخ جمال خرفوش. وقد شهد  لسماحة 

القشعمي ولكن الحفل لم يتأثر بيشء فقد زلزل الصوت الجبار للرادود القدير 

ابو حسن االحسائي أرجاء املأتم وسط الحضور الجماهريي الكبري الذي غطاء 

أرجاء املأتم بحيث أصبح ال يتسع ألي شخص آخر. هذا من جانب الرجال أما بالنسبة للنساء فقد شهدت صالة الزهراء عليها السالم حضور غفري من جانب آخر. وقبل نهاية  

الحفل تم توزيع جواز عىل كل فرد يحمل اسم عيل وكذلك كل امرأة تحمل كنية أم عيل.  بعد نهاية الحفل توجه الحضور إىل املضيف.

علما بان الحفل كان يبث مبارشة يف البالتوك عىل غرفة الكرار .

احتفال مولد السيدة الزهراء عليها السالم
بمناسبة مولد الصديقة الشهيدة السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم أقيم احتفاالً باملناسبة املباركة يف يوم الجمعة ليلة 

السبت 21 جمادى الثانية 1431هـ  املوافق 4 يونيو 2010م.

هي  الحفل  فقرات  وكانت   

كلمة للسيد محمود العلوي رئيس 

الحسينية.  سماهيج  جمعية 

األكرب  العيد  لفرقة  أنشودة  و 

للرادود  وجلوات  اإلنشادية 

الحسيني السيد جالل العلوي.  

هناك  كان  الحفل  ونهاية 

املضيف باملناسبة.
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احتفاالت وفعاليات26
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معرض صور

م�شاركة فريق اجلمعية يف دورة �شماهيج ال�شاطئية االأوىل 2010م



الرابطة احلسينية تقيم اللقاء األول مع
املؤسسات احلسينية يف احملرق مبشاركة مجعية مساهيج احلسينية

زيارتها  والشعراء عىل  الرواديد  لرابطة  الوافر  بالشكر  الحسينية  تتقدم جمعية سماهيج 

ملنطقة املحرق تحت مظلة مرشوع "تواصل" الذي يهدف اىل التقارب والتواصل بني املؤسسات 

الحسينية واداراتها وافرادها كما يقرب املسافات بينها وبني مرشوع  الرابطة حيث ان تلك 

الزيارة تركت أثر جيد نوعا ما وحركت ملفات جديدة وطرحت فيها اطروحات كنا منذ زمن 

نسعى ملثل هذا التجمع الرائع الذي حققناه بالتعاون مع الرابطة حتى اآلن ، زالجدير باذكر 

هنا ان هذا التجمع واالجتماع هو االول من نوعه يف منطقة املحرق وعليه نتمنى ان نسري عىل 

خطى املرشوع ويتم التواصل بشكل أكرب.

www.markazsamaheej.org السنة الثانية - العدد4 - رمضان1431هـ /أغسطس - سبتمبر2010م

معرض صور28



الربنامج الصيفي 
النسائي 2010م

يوم  وانتهى  2010/7/5م  االثنني  يوم  للبنات  األول  الصيفي  الربنامج  بدأ 

الخميس 2010/8/5م وكان عىل 5 ايام والدروس هي فقه، عقائد, سرية، أخالق، 

ويوم ترفيهي.

واختتم بحفل تخريجهن استالمهن الشهادات والهدايا.
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مركز الزهراءع النسائي



مركز الزهراء النسائي 
يشارك يف توثيق مساهيج إلكرتونيًا

مقابلة مع أم معراج ..

أجرت املقابلة: أم عيل

1(من بدأ التغسيل يف سماهيج من النساء؟ 

إبراهيم وكنا نغسل معها وعندما توفيت اخذ  أم سيد  أم معراج: سكينة عمتي، 

ويترشفن  طيبات  محمد(وكلهن  وأم  موىس،  أم  إبراهيم،  احمد)أم  أبو  بنات  دورها 

لهن واآلن صباح  أما نحن مجرد مساعدات  التغسيل  املعتمد يف  بالناس وهن عليهن 

ابنتي تخلفني وبنت أختي أيضا تأتي معنا

2(يف رأيكم ملاذا هذا العزوف عن التغسيل؟

بها  بأكملها ال يوجد  أن تكون قرية  . حرام  امليت  الخوف من  أم معراج: بسبب 

مغسالت بالرغم من وجود فتيات يجدن القراءة ونحن اليوم كبار يف السن وال نريد أن 

نحرم من الثواب فأحاول قدر املستطاع أن احرض إال إذا كانت لدي ظروف تمنعني من 

الحضور كاملرض أو السفر.

3(ما أهم األمور التي يجب أن تتوفر يف املغسلة؟

أم معراج: الشجاعة وتقويه القلب

4(هل هي مسألة صعبة؟

أم معراج: ال ال توجد صعوبة

5(ماهي املواد التي تستخدم يف التغسيل؟

أم معراج:  

3 جريات ماء القراح

3 ماء جريات السدر

3 ماء جريات الكافور

6(هل وجود ممرض او ممرضة رضوري وقت التغسيل؟

أم معراج:  ال داعي

7(مارأيك دورة يف تغسيل امليت هل سيكون هناك حضور؟

أم معراج: فكرە جيدة.

8(كلمة أخرية تودين قوليها للجيل القادم؟

أم معراج:  أتمنى من الفتيات املشاركة يف التغسيل وهذا األمر ليس بمخيف كأنك 

قريتنا  تكون  أن  أبدا  يعقل  فال  للخوف  داعي  ال  نائم  شخص  وبها  بغرفه  تجلسني 

الحبيبة خالية من املغسالت بالرغم من وجود فتيات نشيطات والله لن ينساهم من 

األجر والثواب.

الزهراء النسائي يشارك يف دورة تعليم الصالة 
التي أقامها اجمللس اإلسالمي العلمائي

التي  الصالة  تعليم  معلمات  دورة  يف  النسائي  )ع(  الزهراء  مركز  من  وفد  شارك   �

أقامها املجلس اإلسالمي العلمائي يف مأتم القائم )ع( يف عراد عىل مدى يومني متتاليني.

من فعاليات مركز الزهراء النسائي:

� تم االحتفال بمولد منقذ البرشية محمد )ص( يف صالة الزهراء)ع( بالتعاون مع 

عىل  وسحب  بمضيف  واختتم  الكثرة.  من  املتوقع  غري  الحضور  وكان  الرجايل  القسم 

الكوبونات.

� نظرا لتزامن مولد السيدة زينب )ع( مع فرتة االمتحانات أقيم مضيفها مع أمها 

الزهراء)ع( يف العرشة الفاطمية.

� تم االحتفال يف صالة الزهراء )ع( بمولد سيدة نساء العاملني فاطمة )ع( بالتعاون 

مع القسم الرجايل واختتم بمضيف الزهراء وسحب عىل كوبونات.

� أقام مركز الزهراء )ع( النسائي مهرجان الزهراء)ع( الثاني لألطفال بعد االمتحانات 

مبارشة للرتويح عن األطفال بعد ضعط االمتحانات عىل مدى 3 أيام عىل التوايل، واحتوى 

عيل الكثري من املسابقات كالكرة والسلة، النقاط، الدوائر، والبالونات وغريها باإلضافة 

إىل تلوين الوجه والحناء، وكل ذلك بأسعار مغرية جدا وكانت تقدم جائزة للفائز. وقد 

حصل املهرجان عىل إقبال شديد من األطفال من كال الجنسني.

� قام مركز الزهراء بالتعاون مع مأتم الزهراء )ع(  وبعض املؤمنات بتوزيع بركة 

يوم الثامن من محرم وهي عبارة عن كأس به حناء, شمعه, وبعض أنواع الحلويات, 

وتم توزيعها يف صالة الزهراء )ع( بعد القراءة الحسينية.
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تهاني و تربيكات
إىل  الحارة  بالتهاني  تتقدم  أن  اإلسالمي  سماهيج  مركز  جمعية  إدارة  يرس   *
الرادود الحسيني  عبدالله املسيح بمناسبة قدوم مولوته األوىل )) سارة ((. وكما 
تزف التهاني إىل املنشد جعفر محسن حميد بمناسبة 
ترتبيان يف عزكما   .)) زهراء   (( األوىل  قدوم مولودته 
أن  القدير  العيل  الله  أبا سارة وأبا زهراء - متمنني   -
وسارة  الزهراء  بالسيدتي  املقتديات  من  يجعلهما 

عليهما السالم.
املخرج  إىل  بالتهنئة  الجمعية  إدارة  تتوجه  كما   *
قرانه،  عقد  بمناسبة  خرفوش  أحمد  يوسف  الفنان 

داعني الله عز وجل له بالحياة الزوجية السعيدة.

� تتوجه إدارة جمعية مركز سماهيج 
والتقدير  الشكر  بخالص  اإلسالمي 
واالمتنان إىل السيد محمد بن عبدالله 
البلدي  املحرق  مجلس  عضو  املطوع 
ومساندته  دعمه  عىل  األوىل  للدائرة 
متمنيني  الجمعية،  فعاليات  من  للعديد 

له التوفيق والنجاح لعمل الخري.

مركز  جمعية  إدارة  إلى  يطيب   �
سماهيج اإلسالمي بالشكر الوافر إلى 
السالم  عليها  الزهراء  مأتم  إدارة 
منذ  للجمعية  ومساندتها  لدعمها 
و  الخدمات  من  بالعديد  التأسيس 

التسهيالت.

السيد  الجمعية  إدارة  تشكر   �
لخدماته  الحايكي  عيل  صالح 

الجليلة و دعمه الواضح يف الكثري من 

الفعاليات عرب الشبكة لخدمات األفراح 

واملناسبات.

شكر و تقدير
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