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»التعريف باإلسالم« كّرمت مدير »زاجل«
ليلى الشافعي

قامت جلنة التعريف باإلس���ام متمثلة ف���ي مدير إدارة احلج 
والعمرة ومدير ادارة االفرع احملامي منيف العجمي بتكرمي مدير 
شركة زاجل خلدمة الرسائل القصيرة شبيب العجمي وذلك لدوره 

البناء وجهوده الطيبة في تفعيل دور الدعوة.
من جانبه قال العجم���ي ان العمل الدعوي يحتاج الى تضافر 
اجلهود حتى يحقق املزيد من االجنازات وان اهل الكويت ذوي االيادي 

البيضاء جبلوا انفسهم منذ القدم على خدمة العمل الدعوي.
وثمن شبيب العجمي ما تقوم به جلنة التعريف باالسام من 
جهد بارز في نش���ر رسالة االسام الغراء مؤكدا ان دعم ومساندة 
العمل الدعوي فخر ألهل الكويت جميعا واثار اعجاب شبيب العجمي 

الدور احليوي الذي تقوم به اللجنة في رعاية املهتدين.

فوزية الصباح تطالب بوقف االستيالء 
على أراضي الكويتيين بفلسطين المحتلة

الخميس: تصنيف »مراسلون بال حدود«  
انعكاس لحرية الصحافة بالكويت

5 آالف حالة محتاجة ساعدتها 
لجنة زكاة العارضية بـ »التراث«

اوضح رئي���س جلنة زكاة العارضية بجمعي���ة احياء التراث 
االس���امي محمد السند ان اللجنة قامت هذا العام 2009 مبساعدة 
اكثر من 5 آالف حالة داخل الكويت، باالضافة ملس���اعدة اكثر من 
72 اسرة مبواد متوينية شهرية، وتوزيع ما يقارب من 35 طنا من 

املواد الغذائية على االسر احملتاجة داخل الكويت.
واضاف السند ان اللجنة قامت ايضا بطرح مشروع »الصدقة 
اليومية« الحياء هذه العبادة في نفس املس���لم من خال تكرارها 
وبشكل يومي وبأي مبلغ وبحد ادنى 100 فلس يوميا، اي ما يعادل 
36.5 دينار سنويا يخصص ريعها للفقراء وااليتام، وكفالة االسر 
الفقي���رة. اجلدير بالذكر ان جلن���ة زكاة العارضية تعد من اوائل 
جلان الزكاة التابعة جلمعية احياء التراث االسامي، حيث تأسست 
عام 1982، واليزال عطاؤها مستمرا بفضل اهلل تعالى، ثم بجهود 
املتبرعني من اهل اخلير الى جانب ادارة بناء املس���اجد واملشاريع 

االسامية في منطقة العارضية.

طالب���ت احملامي���ة فوزية 
الصباح وزارة اخلارجية بوقف 
مسلسل االستياء على أراضي 
وعقارات الكويتيني في املناطق 

الفلسطينية احملتلة.
واك���دت احملامي���ة فوزية 
الصباح ان بعض جتار العقارات 
في فلسطني مدفوعني ببعض 
احملام���ني اخ���ذوا يخططون 
باالس���تياء عل���ى عق���ارات 
الكويتيني في مناطق مختلفة 
الفلس���طينية  من االراض���ي 
احملتل���ة، خصوصا في قضاء 
رام اهلل، ومنها استصدار وكاالت 
غير قابلة للعزل مزورة بحق 
التصرف في االراضي والعقارات 
بعد أن تيقنوا ان اصحاب تلك 
االراضي لن يتمكنوا من دخول 
االراضي الفلسطينية أو ان اهلل 
توفاهم دون علم ورثتهم بتلك 
االراض���ي. وان بعض التجار 
استعانوا مبحامني لرفع قضايا 
اليد على تلك االراضي  وضع 
بحجة م���ا يس���مونه انقطاع 
اصحابها عنها لسنوات طويلة 
امتدت الى أكثر من أربعني عاما، 

وعدم سؤالهم عنها.
وأش���ارت احملامية فوزية 
الصباح الى ان اغلب االراضي 
والعق���ارات الت���ي اش���تراها 
الكويتيني في رام اهلل في العام 
1966 وكانت بأسعار تتراوح ما 
بني 2000 الى 15000 آنذاك، مما 
يعني ان اسعارها وصلت الى 

أعرب األمني العام للملتقى 
االعامي العربي ماضي اخلميس 
عن س����عادته الحتال الكويت 
املركز االول على دول الشرق 
االوسط حلرية الصحافة عن 
العام 2009 حسب تقرير منظمة 
»مراس����لون با حدود« والذي 
وض����ع الكويت ف����ي املركز ال� 
60 عاملي����ا واالول عربيا، واكد 
التصنيف ما  اخلميس ان هذا 
هو اال انعكاس حقيقي ملا تتمتع 
به الكويت من حرية املمارسة 
الصحافي����ة واالعامية، وفي 
الوقت ذاته يعد انعكاسا ايضا 
التي  الدميوقراطية  لاج����واء 
تعيش����ها الكوي����ت، وان هذه 
الدميوقراطية قد ألقت بظالها 
الدولة،  على مختلف قطاعات 
الس����يما املؤسس����ة االعامية 
التي اس����تثمرت هذه املساحة 
الدميوقراطية من اجل ممارسة 
اعامية حرة تنعكس ايجابياتها 
عل����ى املجتم����ع الكويتي بكل 

قطاعاته وشرائحه.
وق����ال اخلميس: ان هذا هو 
م����ا نريده حقيق����ة، وهذه هي 
الكويت التي متنيناها منوذجا 
للدميوقراطية ومنارة للعمل 
املؤسس����اتي احلر الذي يضع 
الكوي����ت في دول املقدمة وبني 
صفوة العالم املتقدم، ألن حرية 
الرأي في أي مجتمع دليل قاطع 

على تقدم هذا املجتمع.
من جانب آخر، شدد اخلميس 
على ان هذه املكانة التي تبوأتها 
الصحافة الكويتية على املستوى 
العربي ما هي في حقيقتها اال 

مبالغ كبيرة في الوقت الراهن. 
خصوصا انه���ا تقع في أماكن 
مميزة. وقد أصبحت اآلن حتت 

ادارة السلطة الفلسطينية.
وأضاف���ت احملامية فوزية 
الصباح ان بعض جتار العقارات 
يعلمون متاما ان عدم قدرة أهل 
الكويت بزيارة أماكهم تعود 
ألس���باب خارجة عن ارادتهم 
وهي ع���دم متكنهم من دخول 
االراضي الفلسطينية احملتلة من 
قبل االحتال الصهيوني. وان 
فترة التقادم ال تسري لوجود 

أسباب قاهرة.
واش���ارت الى انه بات ع لى 
وزارة اخلارجي���ة الكويتي���ة 
التدخل الس���ريع جل���رد تلك 
االم���اك وحمايته���ا، وذل���ك 
من خال االتصال بالس���لطة 

الفلسطينية.

مزيد من املسؤولية قد ألقيت 
على عاتق املؤسسة االعامية 
الكويتية ككل من اجل احلفاظ 
على حري����ة وحيادية االعام 
الكويتي وانحيازه للمصلحة 
العام����ة دون تغليب املصالح 
اخلاصة، كم����ا ان هذه املكانة 
ايضا تعتبر دفعة قوية من اجل 
احلفاظ على ما حققته الكويت 
على مس����توى حرية املمارسة 
االعامية، وفي الوقت نفس����ه 
دافعا قويا من اجل حتقيق املزيد 

من التقدم.
واش����ار الى تطلعه الى أن 
الكويت عامليا،  تتقدم مكان����ة 
العاملي ال يعكس  وان موقعنا 
حقيق����ة احلري����ة الصحافية 
واالعامية التي نتمتع بها، كما 
أعرب اخلميس عن ثقته الكبيرة 
الكويتية  في وس����ائل االعام 
والقائمني عليها وانهم قادرون 
املكانة  على احلفاظ على هذه 

والتقدم أبعد منها أيضا.

فوزية الصباح

ماضي اخلميس


