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»تعاونية حطين« تحسم قضية فرع ق1 بتوفير 75 ألف دينار
السمحان: حسم القضية إنجاز.. وأنشطة إضافية في الفرع قريباً

محمد راتب
استطاعت جمعية حطني التعاونية حسم قضيتها مع مستثمر فرع 
اجلمعية بقطعة واحد بعد عدد من االجتماعات بني الطرفني مت التوصل 
خاللها الى اتفاق حفظ للمستثمر حقه ومنح اجلمعية فرصة اخلروج 
من هذه القضية مبكاس����ب للمنطقة واملساهمني والتي لم تكن جمعية 
حطني طرفا مباشرا فيها بل كانت واحدة من املشكالت التي واجهت عددا 

من اجلمعيات التعاونية مبنطقة جنوب السرة في مرحلة االشهار.
وف���ي هذا االجتاه ص���رح رئيس مجل���س ادارة جمعية حطني 
التعاونية عبدالعزيز السمحان قائال ان النتيجة التي توصل اليها 
مجلس ادارة اجلمعية مع املستثمر تعد اجنازا حقيقيا ومرضيا وذا 
عائد ايجابي للجمعية واملساهمني واستطعنا بفضل اهلل ان نوفق 
في املساعي احلثيثة للتراضي مع املستثمر وبالتالي استطعنا توفير 
ما يقارب 75 ألف دينار كان من املفترض ان تتحملها اجلمعية فيما 
لو استمرت القضية، وبني السمحان ان جمعية حطني حريصة من 

خالل حسم هذه القضية على ان توصل رسالتني، األولى للمساهمني 
اننا حريصون على حسم القضايا مبكاسب للمساهمني وان حقوقهم 
امانة لن نفرط فيها وسنواصل بذل كل اجلهود حلمايتها، والرسالة 
الثانية للمستثمرين اننا ابدا لن نظلم احدا او نتعدى على حقوق 
الغير وان أداء األمانات واجب كما ان احلفاظ على حقوق املساهمني 

غاية وأمانة.
وبشر السمحان اهالي املنطقة بأنه بطوي هذا امللف ستكون اجلمعية 
جاهزة في وقت قريب باذن اهلل الستثمار مساحة تقدر ب� 200م كانت 
معطل����ة في الفرع نتيجة القضي����ة واآلن بامكاننا تخصيص عدد من 
االنشطة فيها واستثمارها على الشكل االمثل وقال السمحان ان حسم 
القضايا العالقة أمر مهم في عملنا ويساهم في سير العمل بشكل مميز 
ودون شوائب او عوائق حيث اوضح السمحان ان هذه ليست القضية 
األولى التي يتم حسمها بل سبقتها قضايا اخرى مت حسمها بفضل اهلل 

لصالح اجلمعية واملساهمني.

عبدالعزيز السمحان متوسطا أعضاء مجلس اإلدارة

بيت الزكاة ينعى الفقيد السفير قاسم الياقوت
تلقى بيت الزكاة قدر اهلل ومش���يئته بالرضا التام والتس���ليم 
الكامل لوفاة املغفور له باذن اهلل تعالى السفير قاسم عمر الياقوت، 
ويذكر البيت للفقيد مآثره احلميدة وجهوده املخلصة في عمل اخلير 
بالتعاون مع بي���ت الزكاة في مناطق عمله واش���رافه على مراحل 

تنفيذها حتى االنتهاء منها.
ويذكر بيت الزكاة للفقيد استقباله الدائم ملوظفي ادارة النشاط 
اخلارجي في سفارتنا بباكستان للتسنيق حول املشاريع اخليرية 
الت���ي ينفذها البيت، كما كان رحم���ه اهلل يحرص على زياراته 
الدائمة للبيت حينما يقض���ي اجازته في الكويت للتعرف على 
مشاريعه اجلديدة واستعداده التام للمساهمة في االشراف عليها 

ومتابعة تنفيذها.
واشاد بيت الزكاة بجهود الفقيد في دعم اعمال االغاثة التي كان 
ينفذها البيت واللجان اخليرية في اخلارج من خالل عمله الديبلوماسي 
وتقدمي العون واغاثة املنكوبني، خاصة في باكستان، حينما كان يعمل 
س���فيرا للكويت الى جانب تقدميه النصيحة املباشرة فيما يتعلق 

بالعمل اخليري وزيارة مواقع العمل بنفسه.
وال ميلك بيت الزكاة امام قدر اهلل ومش���يئته اال ان يتوجه اليه 
سبحانه وتعالى بالدعاء بان يتغمد الفقيد الكرمي بواسع رحمته وان 
يسكنه فسيح جناته وان يجعل اعماله الصاحلة في ميزان حسناته 

وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

الدمخي: اإلعالم ركيزة أساسية للمجتمعات

ومؤمت����رات متخصص����ة تعنى 
باملبادئ واالهداف املتعلقة بتعزيز 
حرية الرأي والتعبير املنصوص 
عليها في الصكوك الدولية حلقوق 

اإلنسان والدساتير الوطنية.
وزاد : تناول����ت ن����دوة العام 
املاضي التي عق����دت في الدوحة 
موضوع حرية االعالم في الدول 
العربية الواقع والطموح بالتعاون 
الوطنية  اليونسكو واللجنة  مع 
حلقوق االنسان بدولة قطر ومركز 
الدوحة حلرية اإلعالم والتي شارك 
فيها اكثر من 40 اعالميا واعالمية 

من جميع الدول العربية.
واكد ان قسم احلريات العامة 
وحقوق االنسان بشبكة اجلزيرة 
يؤمن بأن رسالته في نشر ثقافة 
العامة  حقوق االنسان وحرياته 
وحمايتها لن تصبح واقعا ملموسا 
اال بالتنسيق والتعاون الفعال بني 
وسائل االعالم واملنظمات احلقوقية 

واملدافعني عن حقوق االنسان.

دول اخللي����ج العربي نحو إعالم 
مس����تقل ومتعدد فالندوة األولى 
كانت عامة ح����ول حرية االعالم 
في ال����دول العربية واجتهنا هذه 
املرة لتخصيصها لدول اخلليج 
العربي كإط����ار جغرافي ودعونا 
نشكر اجلمعية الكويتية للمقومات 
األساس����ية حلقوق اإلنسان التي 
اتخذت عل����ى عاتقها تنظيم هذه 
الن����دوة االقليمي����ة التي خرجت 
الش����كل اجلميل والش����كر  بهذا 
الراعية  موصول لتلك اجله����ات 

التي دعمتها.
وحتدث رئيس قسم احلريات 
العامة وحقوق االنس����ان بشبكة 
اجلزيرة سامي احلاج فقال: تأتي 
الن����دوة االقليمية لتحقيق  هذه 
الشراكة االستراتيجية بني وسائل 
االعالم واملنظمات احلقوقية التي 
غايتها نشر ثقافة حقوق االنسان 
وحمايتها، وقد درج قسم احلريات 
العامة وحقوق االنس����ان بشبكة 
اجلزي����رة عل����ى تنفي����ذ دورات 

وتوجيه السياسات باالضافة الى 
دوره التوعوي والتثقيفي.

وزاد: مع التزاي����د الكبير في 
الوسائل االعالمية وتنوعها على 
الساحة العربية عموما واخلليجية 
التحديات  خصوصا، وفي ظ����ل 
التي تواجهها الوسائل االعالمية 
احلرة من بعض االجهزة الرسمية 
او اصح����اب املفاهي����م املنغلقة، 
تأت����ي اهمية احلري����ة االعالمية 
املسؤولة في اطار املعايير املهنية 

واالخالقية.
وقال الناشط في قسم احلريات 
العامة وحقوق اإلنس����ان بشبكة 
اجلزيرة محمد املجمر: في مثل هذا 
اليوم من كل عام يحتفل االعالميون 
بالي����وم العاملي حلرية الصحافة 
وهي مناسبة دولية تعارفت عليها 
املنظمات احلقوقية واملؤسسات 
االعالمية منذ عقود، وفي هذا العام 
اتخذت املناسبة شعار حرية االعالم 
عنوانا لندوتنا الثانية لهذا العام 
لتكون بعنوان حرية االعالم في 

ليلى الشافعي
أكد رئي����س جمعية مقومات 
حقوق االنس����ان د.عادل الدمخي 
اهمي����ة تكري����س ح����ق احلرية 
االعالمية املس����ؤولة وفق االطر 
واملعايير املهنية واالخالقية التي 
من اجلها عقدت الندوة االقليمية 

للمساهمة في هذا العمل.
وق����ال، ف����ي افتت����اح الندوة 
االقليمية عن »حرية االعالم في 
دول اخلليج العربي« والتي نظمتها 
اجلمعي����ة الكويتي����ة للمقومات 
االساس����ية حلق����وق االنس����ان 
بالتع����اون مع ش����بكة اجلزيرة 
ومنظمة االمم املتح����دة للعلوم 
والتربية والثقافة )اليونس����كو( 
مكتب الدوحة، وحضر االفتتاح 35 
مشاركا من دول اخلليج العربي 
والكويت والسعودية واليمن وقطر 
واالمارات وعم����ان، كما حضره 
رئيس اللجن����ة العربية حلقوق 
االنسان بفرنسا هيثم مناع ورئيس 
العامة وحقوق  قس����م احلريات 
االنسان باجلزيرة سامي احلاج، 
وشكر الدمخي احلضور والرعاة 
واملنظم����ني للندوة، فقد حرصت 
جمعية مقومات حقوق االنسان منذ 
انطالقها على اقامة وعقد االنشطة 
احلقوقية التي من شأنها تعزيز 
احلريات وحقوق االنسان من خالل 
رسالتها املتمثلة في العناية بتلك 
احلقوق وتأصيلها، السيما ان هذه 
احلقوق اقرتها الشريعة االسالمية 
واملواثيق الدولي����ة ذات الصلة، 
واآلن االعالم الي����وم بات ركيزة 
اساسية لكل مجتمع حضاري، حتى 
اصبح له دور مؤثر في وضع القرار 

افتتاح الندوة اإلقليمية عن حرية اإلعالم في دول الخليج العربي تحت شعار »من أجل إعالم مستقل ومتعدد«

إحدى ندوات حرية اإلعالم

الفيلكاوي: 34 ألف زائر لمعرض الكتاب اإلسالمي

ليلى الشافعي
احتفل���ت جمعية االصالح 
االجتماع���ي باختتام معرض 
الكتاب االس���المي ال� 35 الذي 
انطلق برعاي���ة نائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء للش���ؤون 
الدولة  االقتصادي���ة ووزي���ر 

لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ أحمد 

الفهد.
وقال مدير املعرض عبداملنعم 
الفيلكاوي خالل االحتفال مساء 
اول من ام���س والذي اقيم في 
منطق���ة الروضة: ان اجلمعية 

ارتأت هذا العام تنظيم مهرجان 
انشادي في احتفال اخلتام من 
خالل مشاركة عدد من املنشدين 
تفعيال للجهود التي بذلت في 
عمر املعرض الذي شهد مشاركة 
99 مكتبة ودار نشر سواء كانت 
من داخل الكويت أو خارجها، 

الفتا الى ان املشاركات اخلارجية 
شملت ايران والسعودية ولبنان 
والبحرين وس���ورية ومصر 

واالردن.
واض���اف ان ه���ذا املعرض 
الذي تنظمه جمعية االصالح 
االجتماعي حظي مبشاركة ما 

يزي���د على 34 أل���ف زائر من 
مختلف االعمار والفئات وذلك 
من خ���الل اآللية التي اتبعتها 
اجلمعية في عرض املطبوعات 
املقروءة واملرئية واملسموعة 
والتي كانت تناسب كل االعمار 

حتت شعار »أسرة تقرأ«.

وأكد الفيلكاوي ان جمعية 
االصالح االجتماعي اعدت هذا 
الع���ام 120 جناح���ا في أرض 
املعارض نتيجة لالقبال الكبير 
والتهاف���ت الالمحدود من قبل 
الشركات ودور النشر واملكتبات 
عل���ى املش���اركة في انش���طة 

املع���رض باالضافة الى تهيئة 
الزوار  أم���ام  االجواء املالئمة 
للتمتع بالتج���ول في اجنحة 

املعرض.
ال���ى ان االقب���ال  واش���ار 
اجلماهيري الكبير الذي شهدته 
املعارض اخلمسة والثالثني التي 

نظمتها اجلمعية دفعها الى اعداد 
البرامج واحملاضرات والندوات 
املصاحبة في كل معرض وذلك 
بهدف ارضاء االذواق والرغبات 
وتوفير األجواء املالئمة حلفظ 
الش���باب والناش���ئة من كال 

اجلنسني.

»اإلصالح االجتماعي« اختتمت معرضها بعد إقبال كبير وتهافت من قبل الشركات ودور النشر والمكتبات على المشاركة في أنشطته

)أنور الكندري( جانب من احلضور  الفرقة اإلنشادية

د.عادل الدمخي متحدثا


