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أقامت اللجنة النس����ائية في 
جمعي����ة اإلص����اح االجتماعي 
الفقير  الطف����ل  مش����روع كفالة 
في قطاع غزة بفلس����طني حتت 
ش����عار »جبر اخلواط����ر جنة« 
ممن يعيش����ون حتت خط الفقر 
بس����بب عدم قدرة والديهم على 
كفايتهم وتأمني احتياجاتهم لعدم 
توافر ف����رص العمل أو الظروف 
االقتصادية واحلصار املفروض 

على القطاع.
وقالت مدي����رة اللجنة غدير 
السابج ان املش����روع يهدف الى 
كفال����ة 1000 طفل خال س����نة 

وتش����رف عليه جلنة الرحمة العاملية، ويستهدف 
اطفال قطاع غزة وتبلغ قيمة الكفالة للطفل 10 دنانير 
شهريا، مشيرة الى ان اهمية املشروع تكمن في أن 
االطفال ميثلون 60% من سكان قطاع غزة الذي يفتقر 
أله����م مقومات احلياة، الى جانب انتش����ار البطالة 
بشكل كبير بسبب احلصار على غزة منذ 4 سنوات 
بنسب 4% من السكان، فيما يعيش 90% من سكان 

غزة حتت خط الفقر وأكثرهم من 
الذين يفتقرون ألبسط  األطفال 

مقومات احلياة االساسية.
وأضافت السابج ان املشروع 
يقوم عليه شباب كويتي يسعى 
نحو أداء واجبه الديني واالنساني 
جتاه احملتاجني، السيما في مجال 
رعاية االطفال، والتوعية بأهمية 
العمل اخلي����ري ودوره في رفع 
اس����م الكويت كرائدة في مد يد 
العون واملساعدة للمعوزين في 
كل أقطار العالم العربي واالسامي 
والعاملي، مبينة ان مشروع كفالة 
الطفل الفقير سيحتضن في سنته 
االولى ألف يتيم ويوفر لهم كل مستلزمات التعليم 

والصحة والغذاء والكسوة.
ودعت السابج أهل الكويت، كما عرف عنهم دائما 
وأبدا املسارعة الى اخلير أينما وجد، الى كفالة هؤالء 
االطفال ف����ي قطاع غزة وتخفيف آالمهم ومعاناتهم 
وعدم استطاعة أسرهم توفير احتياجاتهم من املأكل 

وامللبس والتطبيب.

غدير السابج

جانب من املشاركني خالل االحتفال بالعودة

مجلس إدارة »الفنون التشكيلية« في تشكيله اجلديد

عبدالرسول سلمان

الداعية أحمد الكوس د.شبيب الزعبي د.جلوي اجلميعة د.بسام الشطي د.سعد العنزي د.سليمان معرفي

الحربي: شراكة بين إدارات ومراكز 
»التربية« و»األوقاف« لزيادة توعية النشء

السابج: كفالة 1000 طفل في قطاع غزة

املنير  الس���راج  أقام مركز 
بالصباحية – بنات – في صالة 
»احلباج« مبنطقة الصباحية 
ملتقى »القرآن يجمعنا« األول 
حتت شعار »نبض واحد«، وقد 
شارك في امللتقى ادارة حلقات 
التحفيظ ومركز طيبة لألترجة 
في حضور مراقبة مراكز البنات 
نورة العجمي ومشرفات املراكز 
وطالبات السراج املنير باملرحلة 
املتوس���طة وطالبات مدارس 

التربية.
واك���دت مش���رفة مرك���ز 
الصباحي���ة فاطم���ة احلربي 
اهمية امللتقى في حتقيق مبدأ 
ادارات ومراكز  الش���راكة بني 
وزارت���ي االوق���اف والتربية 
وادراك فضل القرآن الكرمي وآداب 
تعلمه وتاوته وتدبره والعمل 
به وحفظه والعيش في رحابه 

مع زيادة التركيز عل���ى النشء لتحصيل القرآن 
الكرمي وعلومه.

وقالت احلربي ان انشطة امللتقى تنوعت ما بني 
محاضرات وندوات دينية وبني املسابقات الثقافية 
والترفيهية التي تش���جع الطالبات وحتثهم على 
التمس���ك بالقرآن الكرمي، واالقب���ال عليه لتعلمه 
وتدبره، كمحاض���رة الداعية رابعة الطويل حتت 
عن���وان »القرآن يجمعن���ا« والتي حتدثت خالها 
عن فضائل القرآن الكرمي واثره في املجتمع وعلى 
الن���شء، وقطوف من عناي���ة النبي ژ في حفظ 

القرآن الكرمي وتبليغه وتعليمه وحرص الصحابة 
الكرام على تلقي القرآن الكرمي من رسول اهلل ژ  
وحفظه وتعليمه، مؤكدة على اهمية إحلاق الطالبات 
باحللقات القرآنية مبكرا وربطهم بالقرآن ودراسة 
علومه وآدابه ليكون سببا في تفوقهم في دراستهم، 
كم���ا حثت الطويل الطالبات خال احملاضرة على 
التمسك بالقرآن الكرمي وحفظه والعيش به وتطبيق 
قيمه، وجعل اللس���ان رطبا بتاوته، ليكون درعا 
واقيا وحصنا منيعا من الفنت لقول املصطفى ژ 
»تركت فيكم ما ان متس���كتم به لن تضلوا، كتاب 

اهلل وسنتي«.

مركز السراج المنير ـ بنات في الصباحية نّظم ملتقى »القرآن يجمعنا«

قافلة المعتمرين في »تعاونية األندلس« تعود إلى الوطن

تزكية عبدالرسول سلمان لرئاسة جمعية الفنون التشكيلية

الجهيم: الجمعية وّفرت كل سبل الراحة للمشاركين

الدويش أمينًا للسر والخرجي للصندوق

محمد راتب
عادت قافلة املعتمرين من مساهمي جمعية األندلس والرقعي التعاونية 
الى ارض الوطن، وذلك بعد رحلة ألداء املناسك والتي تكللت بالنجاح، 
والقت استحسانا كبيرا لدى املساهمني نظرا ملا شهدته من حسن التنظيم 
واالدارة، وتوفير جميع وسائل وسبل الراحة وتذليل جميع الصعوبات 
والعقبات ومس����اعدة املعتمرين على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، 
وبروح الفريق الواحد الذي كان يتمتع به الفريق املشرف من القائمني 

على الرحلة في مجلس ادارة اجلمعية.
وقد اكد رئيس مجلس ادارة االندلس والرقعي التعاونية فهد اجلهيم، 
حرص مجلس االدارة على توفير س����بل الراحة للمشاركني في العمرة، 
وااللتزام دائما بعمل كل ما يصب في مصلحة املساهمني واملشاركة في 
تخفيف التكاليف املالية عنهم بتنظيم مثل هذه الرحات الدينية، مضيفا 
ان اجلمعية بصدد تنظيم رحات اخرى في املستقبل القريب سيتم االعان 
عنها وحتديد الوقت املناسب لها، مشيرا الى ان مشاركة 300 مساهم في 

رحلة العمرة وهو ما يعتبر عددا كبيرا مقارنة باجلمعيات االخرى.
وذكر اجلهيم ان اجلمعية تقوم بتنظيم مهرجانات تسويقية متنوعة 
وعروضات خاص����ة وتعمل بصورة دائمة في كل ما يس����هم بتخفيف 
االسعار سواء للمساهمني او س����اكني املنطقة، وذلك لتخفيف املعاناة 

عنهم وتقليل املصروفات اليومية عليهم.

زينب أبوسيدو
عق���دت اجلمعي���ة الكويتية 
للفن���ون التش���كيلية جمعيتها 
العمومية للموس���م 2010 � 2011 
حيث فاز بالتزكية عبدالرسول 
سلمان رئيسا ملجلس االدارة كما 
فاز بالتزكية ايضا 3 اعضاء جدد 
مكملني ملجل���س االدارة ليصبح 
مجلس االدارة على الشكل التالي: 
عبدالرس���ول س���لمان � رئيس 
الدويش  ف���واز  مجلس االدارة، 
� امني الس���ر، س���الم اخلرجي � 
الفودري  امني الصندوق، رائدة 
� عض���و مجل���س االدارة، فداء 
العون � عض���و مجلس االدارة، 
سعد البلوش���ي � عضو مجلس 
االدارة وعبداحلميد اس���ماعيل � 

الفنان التش���كيلي، كما حترص 
اجلمعية عل���ى اقامة العديد من 
االنشطة املختلفة على الساحة 
احمللي���ة واالقليمي���ة والدولية، 
وش���ارك منها العديد من الرواد 
والفنانني من اجليل اجلديد الى 
جانب املواهب الشابة في مختلف 
اجتاهاته���م وافكاره���م، وبهذه 
املناسبة نتقدم بالشكر اجلزيل 
للعاملني بأجهزة االعام املختلفة 
والصحافة لدورهم الكبير في ابراز 

اجنازات اجلمعية املتنوعة.

للحوار الراقي بلغة معاصرة لرسم 
رؤية متطورة للفن التش���كيلي 

الكويتي.
اجلدير بالذك���ر ان اجلمعية 
الكويتي���ة للفنون التش���كيلية 
استطاعت في مواسمها السابقة 
ان تخل���ق مجاال واس���عا لطرح 
االس���اليب واالجتاه���ات ضمن 
مفاهيم فكرية ومضامني انسانية 
م���ن خ���ال املع���ارض الفردية 
واجلماعية ليكون اساسا يعبر 
عن طموحات وحتديات مستقبل 

قدما بعزمية النجاح نحو حتقيق 
النجاح ملس���تقبل  اقصى حدود 

التشكيل في بلدنا العزيز.
ان ما تقدمه القيادات السياسية 
والثقافية لدعم انشطة اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية بالغ 
التأثير على جناحها كما ان دعم 
االف���راد لنا هو مفت���اح النجاح 

الستمرارنا وحتقيقنا لاهداف.
ويحرص مجلس االدارة على 
تطوي���ر اداء الفنان التش���كيلي 
وفتح املجال امام عدد كبير منهم 

عضو مجلس االدارة.
وبهذه املناس���بة، قال الفنان 
عبدالرسول سلمان رئيس اجلمعية 
التش���كيلية  الكويتي���ة للفنون 
الفنون  ورئيس احتاد جمعيات 
التشكيلية اخلليجية ونائب رئيس 
الرابطة الدولي���ة للفنون: ان ما 
ملسناه من جتاوب ورعاية ودعم 
من الشيخ ناصر صباح االحمد 
وزير شؤون الديوان االميري، للفن 
والفنان التش���كيلي كان له االثر 
االكبر في دفعنا الى االمام واملضي 

دعاة لـ »األنباء«: حق الكويت في التعويضات عن العدوان العراقي مشروع

بذلك باتفاقية بعد وقف احلرب 
واق���رت بها احلكوم���ة ووقعت 
الكويت  عليها طواعية والتزال 
حت���ى اآلن تدف���ع التعويضات 
الصحابها من مؤسسات وافراد، 
اما الدع���وة الى فت���وى حترم 
التعويضات فهي دعوة مرفوضة 
وهي مزايدة سياس���ية للتهرب 
من هذه االتفاقي���ة التي وقعها 
العراق مع االمم املتحدة، والعراق 
اليوم بخير ونعمة ولديه موارد 
كثيرة ويستطيع ان يدفع تلك 
التعويضات وهذا حق مشروع 

للكويت نرفض املزايدة عليه.

من األعاجيب

الزعبي  ويضيف د.ش���بيب 
قائ���ا: احلمد هلل ديون الكويت 
العراق ثابتة مشروعيتها  على 
دينا وقضاء وقانونا ولذا كانت 
املطالب���ة باس���تصدار فت���وى 
حترم اخذ ه���ذه الديون غريبة 

وعجيبة.
ولفت الزعبي الى ان االولى 
العراقي ان يعتذر عن  بالوزير 
التقصير ويعد بالوفاء ويحث 
حكومت���ه عليه ال ان يخرج بني 
الفينة واالخرى ويأتي باالعاجيب 
ونسي ما فعله الغزو الصدامي 
في الكويت، وهذه التعويضات 
اقل بكثير مما خرب ودمر جلميع 

ممتلكات الدولة واالفراد

التعويضات هي حق ألهل الكويت 
حكومة وشعبا جراء ما عانوه 
من الغزو العراقي الغاشم على 
الكويت فالكويت خسرت كثيرا من 
جراء هذا االعتداء فقد فقدت البنية 
التحتي���ة واخلدمات والوزارات 
التي مت احراقها وتدميرها، وكذلك 
فقد املواطنون اموالهم وممتلكاتهم 
فالعراق تتحمل هذه املسؤولية 

كاملة غير منقوصة.
وم���ن الناحي���ة الش���رعية 
ق���ال الكوس »من أتلف ش���يئا 
فعليه قيمته« وما حدث اضرار 
باملواطن وباحلكومة فالكويت 
خس���رت كثي���را والتعويضات 
اقرتها هيئة االمم املتحدة  التي 
وغيره���ا من املؤسس���ات عبر 
االدلة املص���ورة واملوثقة حتى 
بأيدي العراقيني اثبتت ذلك، كما 
اننا خس���رنا النفط الذي احرق 
بأيديهم عدة أش���هر، واعتبر ان 
هذه التعويضات بسيطة مقابل 
م���ا مت تدمي���ره بالكويت وهو 
العراق  اق���رت  جزاء عادل وقد 

ما اقترفت يداه، صحيح ان احلكومة 
العراقية كانت ديكتاتورية وكلهم في 
طاعة هذا احلاكم الذي وجه شعبه 
وقيادته واسلحته ضد دولة شقيقه 
كان لها عظيم االثر في دعم العراق 
في فترة من الزمن ومن يقول بحرمة 
التعويضات هذا ال يفقه شيئا، وان 
كانت هناك فتوى من هذا النوع فهي 
فتوى سياسية ال متت للدين بصلة 
وهي فتوى يراد بها تسخير الدين 
لطاعة القيادات او ملآرب حتى يتهرب 
العراق من دفع التعويضات للكويت 
ونس����ي الدمار الشامل الذي حدث 
للكويت في البيئة وفي الثروة وفي 
الشعب من قتل وتعذيب وتشريد 
ال ميكن ان يقاس بأي تعويضات 
وامنا هي من باب رد االعتبار وهذا 
شيء متعارف عليه دوليا والدول 
لها شخصية اعتبارية باعتبار انها 
جانية او مجني عليها والبد من دفع 

التعويضات وال تنازل عنها.

قرار عادل

واكد الداعية احمد الكوس ان 

الغزو  التعويضات، وبسبب  في 
تعطلت جميع املصالح، فعلى سبيل 
املث����ال تعطلت اخلطوط اجلوية 
الكويتية وخسرت الكثير، اضافة 
الى تعطل التعليم وهدم مساكن 
الطاب الوافدين مما اخر ايجاد منح 
لهم وتعطلت احلركة االقتصادية 
بأكملها وتوقفت املستشفيات ومات 
الكثير بسبب ذلك وما حدث جراء 
الغزو الغاشم كثير وكثير وبالتالي 
ال يجوز التنازل عن التعويضات بل 
نطالب العراق باستعجالها وعدم 
تأخرها ويكفي 7 شهور توقفت فيها 

مؤسسات الدولة بأكملها.

فتوى سياسية

واكد الباحث الشرعي د.جلوي 
اجلميعة ان الدول لها شخصيات 
اعتبارية ممثلة بدولة كاملة الكيان 
والعراق باعتدائه على الكويت دمر 
أشياء كثيرة والتعويضات مجرد 
جزء يسير ال ميكن ان تعوض ما 
حصل للكويت امنا ش����يء من رد 
االعتبار وايضا محاسبة اجلاني على 

ألن هناك من مؤسسات وشركات 
وافرادا ودولة بأس����رها تضررت 
من جراء الغزو العراقي للكويت 
ومن حقه����ا ان تطلب التعويض 

وهذا حق مشروع.

حق متفق عليه

واضاف رئيس قس����م اصول 
الفقه بكلية الشريعة والدراسات 
االسامية د.بس����ام الشطي: من 
السخرية ان يطلب منا فتوى بعدم 
اخذ التعويضات فهي حق مشروع 
الن الكويت تعرضت للكثير من 
االبتزاز املالي والسرقات والنهب 
والهدم وااليذاء في املال واجلسد 
واألمن، ف����كل ما حرمته القوانني 
الدولي����ة مت اس����تخدامه والقيام 
به من قبل الع����راق في الكويت، 
والتعويضات اقل ما تقدمه العراق 
للكوي����ت وهذا متف����ق عليه من 
خال احملكم����ة الدولية وجامعة 
التعاون  العربية ومجلس  الدول 
وايضا من قرار احلكومات السابقة 
العراقية التي اقرت حق الكويت 

من حقها ان تأخذ تعويضات عما 
اصابها خالها من ضرر، وهذا من 
الناحية الش����رعية، واما الناحية 
القانونية فه����ذا مقر قانونا لذلك 
وافقت على ذل����ك االمم املتحدة، 
وهناك تنفيذ لهذه االجراءات من 
قبل جلان من منظمة االمم املتحدة 
ملتابعة تسديد هذه التعويضات، 
واس����تدل د.العنزي على ذلك مبا 
حدث في بريطانيا من حجز طائرة 
عراقية فما ه����و اال نتاج العمال 
هذه اللج����ان، لذلك اقول ال يحق 
للعراق او اي مسؤول عراقي ان 
يتحدث عن التعويضات ألنه حق 
خاص للكويت وهو قرار لصاحب 
السمو االمير، وكذلك ايضا قرار 
السلطة التشريعية ملا لها من والية 
في املجتمع الكويتي ولكل انسان 
ان يتظلم ويتضرر اذا وقع عليه 
الظلم والضرر لقول الرسول الكرمي 
ژ »ال ضرر وال ضرار« والقواعد 
الشرعية في الفقه االسامي تؤكد 
»الضرر ي����زال«. واكد د.العنزي 
ان هذه املطالب����ة في غير محلها 

ال����دوالرات، فالع����راق دولة  من 
غنية ومليئ����ة باخليرات وقادرة 
على سداد ديونها وعلى التعويض 
عن جرائمها التي ارتكبت في حق 

الشعب الكويتي.
وتساءل د.معرفي: فلماذا تسقط 
حقوقنا والدولة غنية ومتلك %10 
من احتياطي النفطي العاملي؟ وقال: 
فليتق اهلل كل من يتكلم في هذا 
املوضوع ألن حقوق الناس وحقوق 
الدول ال تس����قط، مشيرا الى ان 
هذه مسؤولية مجلس االمة اآلن 
ونحملهم املسؤولية فيجب ان يقف 
اعضاء املجلس وقفة واحدة واال 
يفرط����وا في دينار واحد من حق 

الكويت.

حق خاص للكويت

ويقول د.سعد العنزي: ال دخل 
للفتوى في هذا اجلانب، واملسألة 
تتعلق بحقوق دولة وحقوق شعب 
وحقوق مؤسسات انتهكت حقوقها 
وسرقت اموالها وقتل ابناؤها، كل 
هذه املآسي التي مرت بها الكويت 

رئيس قسم التفسير واحلديث 
بكلي����ة الش����ريعة والدراس����ات 
االس����امية د.س����ليمان معرفي 
يقول: يق����ول اهلل عز وجل )وإن 
طائفت����ان من املؤمن����ني اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
عل����ى األخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء الى أمر اهلل فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا 

إن اهلل يحب املقسطني(.
وبعد ان وضعت احلرب أوزارها 
ومت خ����روج القوات العراقية من 
الكويت مت تقدير التعويضات التي 
تس����تحق للكويت من جراء آثار 
العدوان العراقي الغاشم وهذا حق 
مشروع، أما الصلح بالتنازل عن 
حق الكويت وارغامها على ذلك فا 
يجوز وليس هذا صحيحا، فهناك 
أموال أهدرت وممتلكات أحرقت 
ونفوس قتلت وعذبت دون ذنب 
وأعراض انتهكت فالذي يفتي يجب 
ان يكون عاملا عنده ضمير يخاف 
اهلل وال يع����ني الظالم وال يكافئه 

فانه معتٍد على دولة آمنة.
العراق بلد  وأكد د.معرفي ان 
ميتلك ثروات هائلة من النفط ولديه 
نهران دجلة والفرات ومس����احة 
كبيرة م����ن االراض����ي اخلصبة 
الزراعية وايضا لقد سمعنا وقرأنا 
الفضائية  عبر شبكات احملطات 
العراقية ان الس����رقات التي قام 
العراقيون تق����در باملليارات  بها 

أكدوا أن هناك أموااًل ُأهدرت وممتلكات ُنهبت ومنشآت ُدمرت وبيئة ُلوثت ونفوس ُقتلت وُعذبت خالل هذا االحتالل

ليلى الشافعي

أجمع دعاة على رفض دعوة وزير النقل العراقي بإصدار فتوى كويتية حترم 

أخذ تعويضات اكثر من التي تزيد على األموال املفقودة فعال.

وقال الدعاة لـ »األنباء« ان هذه التعويضات مت تقديرها بعد اندحار العدوان 

العراقي الغاشـم وهي متثل حقا للكويت والكويتيـني واملقيمني فيها والذين 

تضرروا مما أحدثه هذا العدوان من تخريب ودمار على جميع الصعد. وأكد الدعاة 

ان العراق بلد غني مبوارده، ويستطيع دفع تلك التعويضات، مشددين على انه 

ال مجال للتنازل عن هذه التعويضات، وفيما يلي نص ما قالوه:

العنـزي: المسـألة تتعلـق بحقـوق دولـة وحقوق شـعب ومؤسسـات انتهكتمعرفـي: ال يجـوز الصلـح بالتنـازل عن حـق الكويـت حكومة وشـعبًا

الجميعة: يريدون فتوى سياسـية ال تمّت للدين بصلة حتى يتهربوا من دفع التعويضات

الشـطي: حق مشـروع ومن السـخرية طلـب فتوى بعـدم أخـذ التعويضات

ضـرار وال  ضـرر  وال  قيمتـه  فعليـه  شـيئًا  أتلـف  مـن  الكـوس: 

الزعبـي: مـن األعاجيب مـا تقّولـه الوزيـر العراقي والديـون ثابتة مشـروعيتها

جانب من املشاركات في امللتقى األول


