
 الجعيب: المكرمة تعزز التالحم
  

  قال مختار منطقة النسيم عبدالعزيز اجلعيب إن مكرمة صاحب 
السمو األمير، حفظه اهللا، ليست بغريبة على سموه الذي عودنا على 
املبادرات الطيبة. واضاف ان هذه املكرمة هدية من سموه لشعبه 
الذي يكن له كل الوالء واحملبة، مؤكدا أن هذه املكرمة جتسد صور 
التالحم والترابط بني األمير وشعبه، وهي من أب حنون ألبنائه.

  وقال اجلعيب  اننا نهنئ سموه بالذكرى اخلامسة لتوليه مقاليد 
احلكم وكذلك مبناســـبة احتفاالت الكويت مبرور ٥٠ ســـنة على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير. ونؤكد أن والءنا هو ألسرة آل 
الصباح منذ القدم. وختاما ال نقول إال حفظ اهللا الكويت وشعبها 
من كل مكروه بقيادة قائدها صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 

األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد. 

 قال وكيل املرجعيات الشيعية 
في الكويت سماحة السيد محمد 
باقر املهري: ال يجوز لالب الذي 
له والية شـــرعية على االوالد 
غير البالغني من الذكور واالناث 
متلك املنحة االميرية املختصة 
بالصغار، بل يجب على االب اما 
حفظ مال هؤالء االوالد حتى سن 
البلوغ او صرفه على احلاجات 
الضرورية لهم، ويجوز للوالد 
التصـــرف في امـــوال الصغار 
بالبيع والشراء لهم اذا لم تكن 
في ذلك مفســـدة ويجوز له ان 
يقتـــرض من اموال االطفال ثم 
يرد اليهم القرض في صورة عدم 

املفسدة واما اذا كان في االقراض لنفسه مفسدة 
للصغير فال يجوز ذلـــك، واما األم فال والية لها 
علـــى الصغار حتى لو كانت ارملة فال يجوز لها 

التصرف مطلقا في اموال الصغير.
  واضاف املهـــري ان االمـــام اخلميني ـ قدس 
سره ـ قال إنه ال يجوز التصرف في مال الصغير 

اذا كان في ذلك مفســـدة، بل ال 
ينبغي ترك االحتياط مبراعاة 
وجود املصلحة وعدم املفسدة 
في التصرف، قال اإلمام السيد 
السيستانيـ  دام ظلهـ  ال يجوز 
التبرع بالصدقات أو اعمال اخلير 
من مـــال الصغير. وأما األوالد 
البالغـــون ـ ذكورا  واناثا ـ فال 
يجوز لألب التصرف في أموالهم 

اال بإذنهم ورضاهم.
  وختم املهري تصريحه قائال: 
ان رأي جميـــع مراجع وفقهاء 
املذهب االمامي االثني عشـــري 
حرمة متلك األب املكرمة األميرية 
املختصـــة باالطفـــال الصغار 
لنفسه، نعم يجوز لالب التصرف بالبيع والشراء 
اذا لم يكن في ذلك مفسدة للصغار، واما البالغون 
فال يجـــوز التصرف في اموالهـــم اال بعد اذنهم 
ورضاهـــم، واما األم فال يحق لهـــا التصرف في 
اموال الصغار ولو كان والدهم متوفى اذ ال والية 

لها على الصغار حتى مع فقد ابيهم. 

 «التجارة» تنتفض لتوزيع المنحة األميرية وضمان استقرار األسعار
 صرح وزير التجــــارة والصناعة 
الــــوزارة جاهزة  الهارون بأن  أحمد 
ومستعدة لتنفيذ الشق اآلخر من املنحة 
األميرية، وهو توفير السلع املدعومة 
باملجان جلميع املستفيدين من البطاقة 
التموينية ســــواء كانوا مواطنني أم 
غيرهم طوال الفترة من ٢٠١١/٢/١ حتى 
٢٠١٢/٣/٣١، مبينا ان الوزارة استعدت 
لصرف هذه املنحة وستعمل على توفير 
جميع السلع املدعومة املشمولة في 
البطاقــــة التموينية في جميع نقاط 
التوزيع املنتشرة في احملافظات وفق 
النظام املتبع شهريا دون أي تأخير، 

مبينا ان مراكز الوزارة وكل االدارات 
املعنية ستبذل قصارى جهدها ليستفيد 

اجلميع من هذه املنحة.
  من جهتــــه، صرح وكيــــل وزارة 
التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي 
بأن الوزارة سارعت الى اتخاذ اجراءاتها 
التحضيرية الالزمــــة لتنفيذ املنحة 
األميريــــة لتوزيع املــــواد التموينية 
املدعومة باملجان مستهلة ذلك باجتماع 
وكيل الوزارة بإدارتي شؤون التموين 
املالية بالوزارة، حيث مت  والشؤون 
التنسيق بشــــأن تقدير كميات املواد 
التموينية املطلوبة خالل الفترة التي 

حددتها املنحة األميرية وفق احلصص 
املقررة بالكامل لكل مستفيد من نظام 
املبالغ  التموينيــــة وتقدير  البطاقة 
املطلوبة لتعزيز الصرف باملجان، حيث 
تتحمل الدولة كامل هذه املبالغ، وقد 
مت التنسيق مع شركة مطاحن الدقيق 
واملخابز الكويتية بشأن هذه التقديرات 
الكميــــات املطلوبــــة، وبدأ  وتوفير 
التنسيق مع وزارة املالية للتقديرات 
املالية وحتديــــد التعزيز املالي لهذه 

التغطية.
  من جانب آخر، اجتمع وكيل الوزارة 
مبكتبه أمس في قطاع الرقابة التجارية 

الرقابة  ادارة  بالوزارة مـــع مديـــر 
التجارية ومراقبي التفتيش في كل 
احملافظات لتشديد الرقابة على االسعار 
واالسواق ضبط أي تالعب فيها، حيث 
مت التأكيـــد خالل هذا االجتماع على 
ضرورة مراقبة كل االسواق وإجراء 
املسوحات ورصد مستويات االسعار 
احلالية واملستقبلية، وأكد الطبطبائي 
اســـتخدام حق الضبطية القضائية 
القوانني  املمنوحة لهم وتطبيق كل 
املتعلقة بالرقابة على هذه االسواق، 
خاصة قانـــون قمع الغش التجاري 
والتأكد من عدم استغالل هذه املنحة 

من قبل ضعاف النفوس من التجار في 
أي رفع غير مبرر لالسعار، وضبط 
وحترير محاضر الضبط للمخالفني 
وإحالتهـــم جلهة التحقيـــق لينالوا 
عقوبة هذه املخالفات لضمان استقرار 

االسعار.
  واختتم الطبطبائي تصريحه بحث 
جمهور املستهلكني على التعاون مع 
الوزارة باالبالغ عن أي ارتفاع قد يكون 
غير مبرر في أسعار أي من السلع أو 
عن أي غش جتاري في االسواق حرصا 
على سالمة واستقرار التعامالت في 

االسواق. 

 اجتماعات على مدار الساعة بين مسؤولي الوزارة للتنسيق بين القطاعات المعيشية 
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  على قدر الكرام 
المـكــارم 

 السيد محمد باقر املهري

 المهري: ال يجوز لألب تملك المكرمة األميرية 
  ألبنائه الصغار.. أما البالغون فالبد من رضاهم 

 مواطن يعلق « بوسترات» شكر لألمير 

   الطبطبائـي: تطبيق صارم لكل القوانين المتعلقـة بالرقابة وقمع الغش التجاري    الهارون: السلع ستكون متوافرة في جميع نقاط التوزيع المنتشرة بالمحافظات 

 استعدادات داخل جمعية الرميثية

 أحد العمال في جمعية العدان يجهز املواد التموينية

 عبدالعزيز اجلعيب استنفار العمال استعدادا لتوزيع املنحة

 خليل عاشور جهاد حسني جمال الطراروة خلف عطية أحمد العبيان

 أحمد الهارون رشيد الطبطبائي

 فرج ناصر
  قام املواطن ضاحي الراشد 
بتعليق صور لصاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
امـــام مبنى مجلـــس الوزراء 
ومجلس االمة ومداخل منطقة 
الصليبخات وذلك تعبيرا عن 
حبه لصاحب الســـمو األمير 
بذكرى مرور ٥ ســـنوات على 
تولـــى ســـموه مقاليد احلكم 
وكذلك لشـــكره على املكرمة 
األميرية التي أمر بها صاحب 

السمو مؤخرا.
  وقال الراشد هذا اقل شيء 
نعبر به عن حبنا لوالدنا القائد 
سمو األمير أطال اهللا في عمره 
وهو ربان وقائد سفينة الكويت 

وهو ابو اجلميع.
  واضاف يكفي ان ســـموه 
ال يدخر جهدا في العمل على 
استقرار وتطوير الكويت وهو 
الـــى اجنازاته  اليوم يضيف 
الكثير والكثير من خالل امره 
باملكرمـــة األميريـــة، حقا انه 
رجل يحب شـــعبه وشعبــه 

يحبــه.
  ودعـــا الراشـــد الشـــعب 
الكويتي الـــى الوقوف خلف 
القيادة السياسية خاصة في 
ظل الظروف الراهنة في املنطقة 
وان نضحي بالغالي والنفيس 
من اجل بلدنا الكويت بلد اخلير 
والعطاء خاصة ونحن الشعب 
الوحيـــد املترابط مع بعضنا 

البعض.
  واضاف ان الهدف في وضع 
هذه الصورة ايصال رســـالة 
الرجل  لهـــذا  باحلب والوالء 
خاصة اننا مقبلون على ذكرى 
السنة اخلامسة لتوليه مقاليد 
احلكم، كما علق الراشد ابياتا 
شـــعرية لالشـــادة بصاحب 

السمو. 

 قصيدة عّلقها المواطن ضاحي الراشد
  

ــد يرى ــي غ ــا ف ــوم م ــذكاء الي   أراك ال
ــا ــى رجاحه ــس يخف ــول لي ــك عق   وتل

ــيرها س ــط  خ ــا  مالحه ــفينتنا    س
ــا ــتهته رياحه ــا اش ــتهي ال م ــا يش   كم

ــع وقائ ــني  األكرم ــاح  الصب   آلل 
ــا صفاحه ــض  بي ــال  األجي ــا    تناقله

ــا عزه ــات  خالص ــه  في ــر    أبوناص
ــا فالحه ــه  وفي ــا  يوم ــلت  فش ــا    وم

ــد أهله ــن مج ــخ ع ــب التاري ــلوا كت   س
ــدور صحاحها ــفي الص ــم مبا يش   جتبك

ــدح بعضه ــي أفصحت في م ــل ل   وإن قي
ــا  ــه فصاحه ــا كفت ــي م املعان ــب    فذن

 مسؤولو فروع التموين: المواد التموينية متوافرة
  وال داعي للتدافع في األيام األولى للتوزيع

 محمد راتب
  أكد عـــدد من مديـــري أفرع 
التموين في اجلمعيات التعاونية 
التموينيـــة املدعومة  املواد  أن 
متوافـــرة بكميـــات مناســـبة، 
التزاحم  مناشدين اجلميع عدم 
على أفرع التموين لالستفادة من 
السلع الغذائية والتموينية التي 
سيتم صرفها لهم بصورة مجانية 
في إطار مكرمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، التي 
أعلن عنها مؤخرا، الفتني إلى أنهم 
بدأوا اتخـــاذ اإلجراءات الالزمة 
والتنســـيق مع اجلهات املعنية 
الســـلع لضمان  لتوفير جميع 

سهولة التوزيع.
  وقـــال رئيس قســـم مراكز 
اخلدمة والفروع جهاد حسني ان 
اجلمعية تتأهب حيث ســـتعقد 
اجتماعا طارئا اليوم بخصوص 
هذه املنحة األميرية، وذلك ملناقشة 
بعض اخلطط الكفيلة بتصريف 
التموينية اخلاصة  املنتجـــات 
باملنحـــة األميريـــة للمواطنني 
بصورة انسيابية ودون وقوع 
أي من املشـــاكل أو ازدحامات، 
الفتـــا إلى أن هناك ٦٠٠٠ بطاقة 
الرميثية،  متوينية في جمعية 
إما  وبالتالي، سيكون تنظيمها 
تبعـــا للحـــروف األبجدية، أو 
تقسيمهم ملجموعات على مدار 
أيام الشهر، بحيث يكون في كل 
يوم ٢٠٠ مساهم، مما سيخفف 

الزحام.
  وأضاف ان املساهمني سيبّلغون 
من خالل الرسائل النصية، وكذلك 
من خالل اإلعالنات التي ستوضع 
على مداخـــل اجلمعية، وهذا ما 

سيسفر عنه اجتماع اليوم.
  أمـــا املدير العـــام للجمعية 

أن مجلس اإلدارة سيناقش قبل 
بدء توزيع املكرمة األميرية آلية 
منظمة لتوزيع املواد التموينية 
على املساهمني بصورة حضارية 
تكفل عدم حــــدوث ازدحامات 
خانقة، الفتا إلى أن اجلمعية لن 
تألو جهدا في تقدمي أي تسهيالت 
من شأنها إحداث انسيابية في 

آلية صرف املنحة.
  وزاد: ان اآللية التي ســــيتم 
االتفاق عليها ســــتكفل توزيع 
املنحة األميريــــة على اجلميع 
بطريقة عادل، وسيكون هناك 
التجارة  تنســــيق مــــع وزارة 
بخصوص الكميات املطلوبة تبعا 
ألعداد املستفيدين من البطاقات 
التموينية في املنطقة، الفتا إلى 
أن اجلمعية ستقوم أيضا بتوزيع 
املاء والعصائر ومراقبة حصول 

املساهمني على حاجتهم.

  عاشور: ال زيادة في الموظفين

  من جانبه، قــــال مدير فرع 
التمويــــن في جمعية الرميثية 
ان  التعاونية خليل عاشــــور: 
اإلجراءات املتبعة خالل التوزيع 
ســــتكون تبعــــا ملــــا تقتضيه 
املصلحة العامة والتي سينظر 
فيها مجلس اإلدارة اليوم، الفتا 
إلى أنه لــــن تكون هناك زيادة 
في املوظفني حتسبا ألي زيادة 
في أعداد املستفيدين من املنحة 
مقارنة باأليــــام العادية، إال إذا 
دعــــت الظروف إلــــى مثل هذا 

اإلجراء.
  وأضــــاف ان مجلس اإلدارة 
في اجلمعية قد يقترح تقسيم 
املستفيدين إلى عدة فئات، وهذا 
ما سنراعيه، وسنقوم بامتثال 

توجيهات اإلدارة. 

جمال الطراورة فذكر ان جمعية 
التي  الرميثية مـــن اجلمعيات 
تعرف بتنظيمها خاصة في مثل 
هذه الظـــروف، وكذلك التزامها 
بقوانني وزارة التجارة فيما يخص 
توزيع املـــواد التموينية، الفتا 
إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم مع 
مسؤولني لتنظيم توزيع املنحة 
األميريـــة ابتداء من أول فبراير 

املقبل.
  وأضاف: لدينــــا نحو ١٤ ألف 
مساهم في املنطقة، و٦٠٠٠ بطاقة 
متوين، الفتا إلى أن الفترة األخيرة 
شهدت مشــــكلة في شح الدجاج، 
ولكن مع ذلك، فإن هذا ســــيعود 
التجارة والتي ســــتحدد  لوزارة 
لنــــا الكميات التي ســــتفي بعدد 
البطاقات التموينية املوجودة لدينا، 
والتنسيق معها بهذا اخلصوص، 
وأضاف: ان هناك احتماال لشــــح 
بعض املواد إال إذا تعاون املسؤولون 

في وزارة التجارة معنا، مشيرا إلى 
أنه من املتوقع أن يكون هناك بعض 
املساهمني ال يحصلون على كل املواد 
التموينية، ولكن مع ذلك سنستمر 
في توزيعها ولن نتوقف مع عدم 

توافر بعض األصناف لدينا.

  المواد متوافرة

  بدوره، ذكر مدير فرع التموين 
في جمعية العدان التعاونية، خلف 
عطية، أن املوظفني مســـتعدون 
الســـلع بالكميات  تبعا لتوافر 
التي تالئم إقبال املساهمني على 
احلصول عليها مجانا، الفتا إلى 
أن الكميات لن تزيد على احتياج 
املساهمني، وستكون جميع السلع 
متوافرة، إال أن هناك شـــحا في 

الدجاج.
  وقـــال: ان الزحـــام من قبل 
املساهمني مع بداية شهر فبراير 
وتوزيع املنحة األميرية سيكون 

قويا بال شك، والسبب أن بعض 
املســـاهمني ســـيندفعون إلـــى 
االســـتفادة من املواد التموينية 
املجانية، بخالف األشهر األخرى 
التي يكـــون اإلقبال فيها عاديا، 
الفتا إلـــى أن العمالة تكفي ملثل 
هذه الظروف، ولو احتاج األمر 
الى مزيد من املوظفني في فروع 
التموين فـــإن اإلدارة لن تقصر 

في هذا األمر.
  ولفت إلى أنه بإمكان املساهمني 
احلصول على احتياجاتهم من 
املواد التموينية على مدار الشهر، 
األيام األولى  وليس بالضرورة 
منه، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف 
الزحام ويجعل األمور تســـير 

بصورة انسيابية.

  آلية تنظيم عادلة في جمعية سلوى

  أمـــا رئيس جمعية ســـلوى 
التعاونية أحمد العبيان، فقد أكد 

 أكدوا أنهم يتأهبون لتسليم المنحة لحاملي البطاقات بصورة انسيابية

 (محمد ماهر) بوستر علقه الراشد شكرا وعرفانا لصاحب السمو 
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