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الداعية ناظم املسباح

المسباح: الممتنع عن نصرة األقصى مع استطاعته آثم شرعًا الباللي: توبة أكثر 
من 100 متعاط 

للمخدرات كل عام 

الشريدة يستنكر تعطيل 
مقترح عالوتي الدكتوراه 

والماجستير

ليلى الشافعي
صرح رئيس جمعية بشائر 
اخلير عبداحلميد الباللي بشأن 
ال����ذي زرع  ضبطي����ة املواطن 
املخدرات في منزله 10 اجلاري 
بأنه تطور خطير حيث بدأ جتار 
املخدرات في الكويت يخططون 
منذ عام 2007 عندما مت القبض 
على عصابة من جتار املخدرات 
من اجلنس����ية البنغالية تزرع 
املاريغوانا في العبدلي، وتقوم 
بتجفيفها ثم بيعها للمدمنني، كما 
مت القب����ض منذ أيام على تاجر 
مخدرات كويتي يزرع املاريغوانا 
في مزرعته في منطقة القرين، 
وبحوزته 450 ش����تلة، كما مت 
التي  ضبط عش����رات األكياس 
احتوت على ب����ذور املاريغوانا 

التي جتاوزت ال� 8000 بذرة.
وأوضح ان زراعة املخدرات 
بقصد االجتار قد تؤدي بصاحبها 
الى االع����دام أو احلبس املؤبد، 
وال يشملها العفو األميري وكل 
ذلك يعتبر رادع����ا دون االقدام 
على مثل ه����ذه اجلرمية اال ان 
اسعار املخدرات املرتفعة وحاجة 
املتعاطي ملورد مالي يقتات منه 
الدنيوية  لتعاطي����ه، وحاجاته 
يدفع����ه الى املخاط����رة، كما ان 
العامل األساس����ي ال����ذي يدفع 
جتار املخ����درات عامليا ومحليا 
لنشاطهم هو زيادة الطلب من 
الفئة املستهلكة، فكلما زاد الطلب 
زاد العرض، ولهذا السبب فإن 
سياس����ة جمعية بشائر اخلير 
ومنذ تأسيسها عام 1993 كانت 
تتجه نحو املستهلك وهو املدمن 
إلصالحه، وذلك إميانا منها بأنه 
كلم����ا قل الطلب ق����ل العرض. 
وبفضل اهلل ثم بفضل اجلهات 
األخرى املساندة يتوب كل عام 
من املخ����درات اكثر م����ن مائة 
من احملك����وم عليهم في جرائم 
التعاطي، أو الذين يعاجلون في 
مركز عالج اإلدمان، ويرجعون 
الص����الح واإلصالح  الى دائرة 
بعدما كانوا في دائرة الفس����اد 

واإلفساد.

حمل املنس����ق العام لتجمع 
حملة شهادة الدكتوراه الكويتيني 
د.سلطان الشريدة رئيس وأعضاء 
اللجن����ة املالي����ة مبجلس األمة 
تعطل مقترح عالوتي الدكتوراه 
واملاجستير في حال عدم إقراره 

في دور االنعقاد احلالي. 
وقال ان املقترح تقدم به عدد 
من أعضاء مجلس األمة بصفة 
اللجنة  االستعجال وقد وافقت 
التشريعية على املقترح وأحالته 
بتاري����خ 2009/12/21 وقد أحيل 
الى اللجنة املالية منتصف يناير 
املاضي ومنذ ذلك التاريخ وحتى 
اآلن لم يطرح على جدول أعمال 
اللجنة املالية رغم وعد رئيس 
اللجنة املالية د.يوسف الزلزلة 
بأن املقترح ال يستغرق أكثر من 
نصف جلس����ة وانه من مؤيدي 
االقتراح علما بأن مكتب املجلس 
حدد جلس����ة 31 مارس ملناقشة 
قوانني اخلدمة املدنية مما يعني 
ترحيل املقت����رح لدور االنعقاد 
القادم اذا لم تنجز املالية تقريرها 
قب����ل موعد اجللس����ة. وأضاف 
الدكتوراه  اقتراح عالوت����ي  ان 
واملاجستير ليس مقترح التجمع 
ألننا طالبنا ونطالب مبعاجلة 
أوضاع حملة الدكتوراه من خالل 
اعطائهم مسمى وظيفيا أصيال 
ومهام وظيفية لكي تس����تفيد 
اجلهات الت����ي يعملون بها من 
الكادر  خبراتهم م����ع اعطائهم 
املناسب وان دعم التجمع للمقترح 
كونه يخف����ف من معاناة حملة 
الشهادات العليا ويعوضهم ماديا 

عن سني الغربة والدراسة.

ليلى الشافعي
استنكر الداعية اإلسالمي ناظم املسباح املوقف 
العربي واإلس����المي من قيام العصابات اليهودية 
بضم احلرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح ملا 
يسمى باآلثار اليهودية، إضافة الى تكرار اقتحامهم 
لقبلة املس����لمني األولى، مؤك����دا ان كل من ميتنع 
عن تق����دمي العون بجميع أش����كاله لهذه القضية 
مع استطاعته فهو آثم شرعا، وبني ان الغطرسة 
اليهودية وصلت الى ما وصلت اليه بسبب موقفنا 

املتخاذل من نصرة اخواننا في فلسطني احملتلة 
ولو ان اليهود يعلمون اننا سنرد عليهم ملا فكروا 
مجرد تفكير في التنكيل بشعب أعزل تخلى عنه 
قوم����ه، الفتا االنتباه ال����ى ان الصهاينة يعملون 
وفق خطة مدروسة مستغلني الصمت العربي قبل 
الدعم الغربي، ومشيرا الى انهم قوم خونة ال عهد 
لهم وال ميثاق وم����ن اخلطأ الوثوق بهم بعد هذا 
السجل احلافل بخيانة العهود واملواثيق، مطالبا 
بالتصدي جلميع األبواق التي تدعو للتخلي عن 

الفلسطينيني وتركهم في محنتهم. واستنكر املسباح 
غياب املسلمني عما يحدث في فلسطني، متسائال 
ما الذي اصاب أمة اإلس����الم، مؤك����دا ضرورة ان 
يفزع املس����لمون ويهبوا لنصرة األقصى وشعب 
األقصى ال����ذي ينادي ويص����رخ كل يوم هل من 
محرر؟ هل من مغيث؟ مطالبا وسائل اإلعالم في 
الدول العربية واإلسالمية القيام بدورها احليوي 
املنوط بها في عدم إغف����ال قضية األقصى وعدم 
امللل من إعادة طرحها مرارا وتكرارا حتى تتكرس 

القناعات لدى اجلمي����ع بأنها قضية أمة بأكملها. 
وتساءل املسباح الى متى سيظل املوقف العربي 
واإلس����المي متخاذال من قضية املسلمني األولى؟ 
مستنكرا اصرار جامعة الدول العربية على املبادرة 
العربية للسالم وتبني الدول العربية للسالم كخيار 
استراتيجي، مؤكدا ان الدول القوية جتعل جميع 
اخليارات مطروحة وليس خيارا بعينه وان على 
الدول العربية واالسالمية ان تعد العدة لبتر هذا 

الورم السرطاني من اجلسد العربي.

عبداحلميد الباللي

د.سلطان الشريدة


