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اجلمعة 27 مايو 2011

»التسليف«: استقبال املستفيدين من قسائم مدينة صباح األحمد بفرع األحمديمحليات
أعلن بنك التسليف واالدخار عن بدء استقباله للمواطنني املستفيدين من القسائم احلكومية املوزعة على 
املخططات مبشروع مدينة صباح االحمد االسكانية بفرع االحمدي تيسيرا عليهم ولعدم تأخير تسليمها لهم 
في املواعيد احملددة. وقال البنك في بيان صحافي امس انه سيتم حجز مبلغ 5 آالف دينار على املواطنني 
املستفيدين من هذه القسائم من مبلغ القرض االسكاني املستحق لبناء تلك القسائم حتى صدور قرار مجلس 
الوزراء بتحديد الثمن الرمزي للقسيمة بناء على الكتاب الوارد للبنك من املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ناشد اجلميع الهدوء وعدم تصعيد األمور في »جمعة الغضب«

املسباح: الشريعة كفلت حرية التعبير وفق الضوابط الشرعية 
وال يجوز شرعًا التسبب في حدوث صدام بني الشباب واألمن

أكد الداعية اإلس����امي د.ناظم 
املسباح أن الش����ريعة االسامية 
الكويتي كفا حرية  والدس����تور 
التعبير عن الرأي وفق الضوابط 
الشرعية والقانونية ومبا ال يخل 
باألعراف والنظام العام وان االصل 
ان يجتمع الناس للتعبير عن رأيهم 
وتوصيل مطالبهم للمعنيني في 
اي مكان ارادوا، مشددا في الوقت 
نفسه على ضرورة حتكيم صوت 
العقل وتغلي����ب املصلحة العامة 
للوطن ومراعاة الظروف التي مير 
بها الوطن والظروف االقليمية التي 
متر بها امتنا العربية واالسامية، 
مطالبا الشباب والنواب بالتجاوب 
والتع����اون مع االجه����زة املعنية 
بالدولة والتجمع للتعبير عن الرأي 
في االماكن الت����ي حتددها الدولة 
ومؤسساتها فالهدف هو التعبير 
عن الرأي وليس املكان سواء كان 

في ساحة الصفاة او ساحة االرادة، 
السيما في ظل تأكيد الدولة على 
احلق في التعبير عن الرأي مشيرا 
الى ان التعاون على البر والتقوى 
ينبغي ان يكون هو السمة الغالبة 
بني الش����باب والنواب واحلكومة 
مصداقا لقوله تعالى )وتعاونوا 
على البر والتق����وى وال تعاونوا 
على اإلثم والعدوان(.\ واستنكر 
املسباح اساليب العناد واستعراض 
القوة من بعض االطراف، مبينا انه 
ال يجوز شرعا التسبب بقصد او 
غير قصد في حدوث تصادم بني 
الش����باب واالمن ملجرد االختاف 
على م����كان التعبير ع����ن الرأي، 
متسائا: ماذا سيكون املوقف اذا 
منعت احلكومة الناس من استخدام 
حقهم في التعبير اصا؟ مناشدا 
اجلميع الهدوء وعدم تصعيد االمور 
التي حتتمل االخذ والرد فاخلاف 

اآلن على مكان التجمع وليس على 
حق التجمع. واشاد مبواقف بعض 
النواب الذين ينادون بتحكيم صوت 
العقل سعيا للمصلحة وحتقيقا 
لألهداف املشروعة دون السعي نحو 
التصعيد غير املبرر للمواقف من 
اجل حتقيق مصالح ضيقة محدودة 
فمصلحة الوطن اهم واغلى، مشيرا 
في الوقت نفس����ه الى ضرورة ان 
يكون االصل في املطالب الشعبية 
الدس����تورية عبر  هي اخلطوات 
مجلس األمة. واكد على ضرورة 
التفاف الشباب حول اهل العلم من 
الدعاة والعلماء واستشارتهم في 
مثل هذه االمور حتى يكونوا على 
بينة من امرهم فالعلماء كما نقول 
دوما هم طوق النجاة، داعيا املولى 
عز وجل ان يحفظ الكويت من كل 
مكروه وسوء، وأن يجنبها وشعبها 

الفنت ما ظهر منها وما بطن.

د.ناظم املسباح

صرحت رئيسة اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية الشيخة 
فريحة األحمد بأن البلد بحاجة الى تكاتف اجلهود على املكتسبات 
والدميوقراطية واالبتعاد عن النعرات التي تدخلنا في نفق مظلم 
وأوضحت األحمد أن بعض أعضاء مجلس األمة قد حتول الى 
معول هدم لوحدة الصف واللحمة الوطنية، مشيرة الى دخول 
الكويت في مسار الدول املضطربة، 
خاصة ونحن نعيش في منطقة 
توترات على فوهة بركان مما يفتح 
الفتنة والطائفية واحلزبية  باب 
والفئوية البغيضة، وأضافت أن 
صاحب السمو األمير يبذل جهودا 
حثيثة لوأد الفتنة وتصفية األجواء 
ونزع فتي����ل املواجهة في الوقت 
الذي يزرع البعض الفرقة والشتات 
ملصالح وحسابات ضيقة ال تخدم 
الوطن  س����وى أصحابها وأعداء 

املتربصني بأمن وأمان الكويت.
ودعت األحم����د فئات املجتمع 
ومؤسس����ات الدولة الى  القيام بدورها ببناء الثقة في القيادة 
السياسية وعدم االجنراف وراء دعوات االحتجاج واملظاهرات 
واالعتصامات حتى ولو كانت س����لمية ثم ال تلبس أن تتحول 
الى مواجهات وصدامات ال قدر اهلل كما حصل في بعض الدول. 
ودعت الشيخة فريحة األحمد لصاحب السمو األمير بالسامة 

والعمر املديد والعودة بإذن اهلل تعالى ساملا.

أش����اد بيت الزكاة بتبرعات ومساهمات احد كبار متبرعيه 
حلرصه الدائم على تزويده باملواد الغذائية واالجهزة املنزلية 
وذلك لتوزيعها على االسر املس����تحقة التابعة للبيت لتوفير 

سبل العيش الكرمي لها.
وأعرب مراقب التبرعات العينية في بيت الزكاة عادل الشراح عن 
خالص شكر بيت الزكاة للمحسن 
الكرمي لقاء تبرعاته املستمرة للبيت 
من خال دعمه لقس����م االستام 
الزكاة  ف����رع بيت  والتخزين في 
بالساملية باملواد الغذائية والسلع 
االستهاكية الرئيسية اضافة الى 
االجهزة الكهربائية املنزلية املختلفة 

لتسليمها لاسر املستحقة.
وقال الشراح ان اجمالي تبرع 
احملسن الكرمي لبيت الزكاة خال 
الفترة من بداية شهر يناير املاضي 
الى الشهر اجلاري بلغ 141132 دينارا 
مقابل 183375 دينارا العام املاضي. 
واضاف الشراح ان تبرعات احملس����ن الكرمي شملت التبرع ب� 
151500 كيلو من االرز البسمتي تكلفتها 77362 دينارا و65500 
كيلو من السكر تكلفتها 22270 دينارا و30000 علبة زيت تكلفتها 
19250 دين����ارا و1000 كرتون دجاج مجمد تكلفتها 8500 دينار 
و500 كرتون ش����اي تكلفتها 7500 دين����ار و50 ثاجة تكلفتها 

6250 دينارا.
وبني الشراح ان هذا احملسن يحرص دوما على التبرع املستمر 
والعطاء املتواصل المداد بيت الزكاة باملواد الغذائية واالجهزة 
املنزلية املختلفة عن طريق التبرع املباشر بهذه املواد او التبرع 

النقدي وتفويض بيت الزكاة بشرائها.
واشار الش����راح الى انه يعد احد كبار متبرعي بيت الزكاة 
وع����رف عنه حبه للخير واياديه البيضاء الس����خية من خال 
تبرعه الدائم لبيت الزكاة طوال العام والذي يكفل 3500 اسرة 
داخل الكويت تس����تفيد من هذه التبرعات بصفة ش����هرية الى 
جانب دور ومساهماته في اعمال البر واخلير ومتويله ملشاريع 

خيرية كثيرة بواسطة بيت الزكاة.

أقامت جمعية االصاح االجتماعي ملتقى الشريعة االسامية 
اخلامس عش����ر بعنوان »شريعتنا.. استقرار وأمان« وخلصت 

جلنة الصياغة الى التوصيات التالية:
٭ احلفاظ على أمن املجتمع الكويتي واستقراره وصون حرماته 

إمنا هو واجب شرعي وضرورة وطنية.
٭ ضرورة الدعوة الى استكمال تطبيق أحكام الشريعة االسامية، 
فهي صمام أمن املجتمع، مع التأكيد على إقرار التشريعات الازمة 

من خال مجلس األمة.
٭ التعامل مع جميع االحداث التي مير بها املجتمع باالعتصام 
بحبل اهلل املتني وإرجاع األمر والرأي الى اهلل تعالى ورسوله 
من خال أهل الذكر الذين هم أهل العلم املعتبرين وتأكيد وحدة 

الصف الوطني.
٭ االسام دين وسطية والبد من تنشئة الدعاة واالجيال عليه 

بعيدا عن نزوات الغلو والتطرف أو االنحال والتسيب.
٭ ضرورة انتهاج أس����لوب احلوار واإلقن����اع الفكري ملعاجلة 

أسباب الغلو والتطرف.
٭ حث األجهزة املعنية باألسرة في القطاعني احلكومي واالهلي 
على مواصلة التعاون في إجراء الدراسات والبحوث امليدانية 
الهادفة الى رصد واقع األسرة في الكويت، وحمايتها من اختراق 

أمنها الشرعي والوطني.
٭ على وس����ائل اإلع����ام بذل قصارى اجلهد في نش����ر الوعي 

املجتمعي بقضايا ومشكات األسرة.
٭ االهتمام بالتنشئة االسرية اجليدة، واالجتهاد في غرس الثقة 
في أطفالنا، والتعامل معهم على أن لهم ش����خصية قادرة على 

املشاركة، وحتقيق النجاح.
أسامة أبوالسعود  ٭

الشيخة فريحة األحمد

عادل الشراح

فريحة األحمد: البلد بحاجة
إلى االبتعاد عن النعرات

»بيت الزكاة« تسلم 141 ألف دينار 
تبرعات من أحد متبرعيه 

توصيات ملتقى الشريعة:
صون أمن الوطن واجب شرعي

أجواء عائلية وصيف بارد
في فندق سفير إنترناشيونال

يقدم فندق سفير انترناشيونال الكويت عرضه الصيفي 
اخلاص جلميع الزوار واملقيمني الذين قرروا قضاء عطلتهم 
الصيفية داخل الكويت احلبيبة، حيث يقدم الفندق عرضه 
اخلاص على أسعار الغرف املطلة على اخلليج سعر الغرفة 
املف���ردة مع وجبة اإلفطار 35 دينارا مع 15% رس���وم خدمة 

وسعر الغرفة املزدوجة 35 دينارا مع 15% رسوم خدمة.
وال تنس���وا القضاء على حمام السباحة حيث نقدم لكم 
جميع أنواع العصائر الطازجة واملثلجات ووجبات خفيفة 

مع الشيشة باإلضافة إلى العروض اخلاصة لألطفال.
أما بنسبه لبوفيه اإلفطار والغداء والعشاء املفتوح الفاخر 
مبطعم سي بريز املطل على شاطئ اخلليج العربي، وفي كل 
ليلة خميس فيجهز مطعم سي بريز جميع أنواع املأكوالت 
البحرية من السوشي والقبقاب الطازجة وبلح البحر وجميع 
أنواع األسماك الطازجة لكي تختار بنفسك وطريقة الطهي 

حسب رغبتك وتقدم على مائدتكم.
وأكدت إدارة الفندق على جعل هذا الصيف غير كل صيف 
من حيث التجهيزات والعروض اخلاصة وأسعار مخفضة 
على جميع مرافق الفندق، متتع أنت وعائلتك في فندق سفير 

انترناشيونال الكويت وال تدع الفرصة تفوتك.

مطعم سي بريز.. وإطالة رائعة على شاطئ اخلليج


