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)فريال حماد( عايد الشمري في مقدمة احلضور إحدى فقرات احلفلخالد املضف وسامي الرشيد خالل توقيع العقد

العيار: مهرجان العطاء للمكفوفين مستمر حتى فبراير 2011

بشرى شعبان
ضمن أنش����طة مهرجان جنوم العطاء 
للمكفوفني الذي تنظمه قناة »العطاء« أقيم 
أمس حفل قرقيعان حتت رعاية الش����يخة 
فريال الدعيج. ونقل املشرف العام للمهرجان 
ناصر العيار في كلمة له حتيات الشيخة 
فريال الدعيج للمش����اركني بعد ان منعها 

ظرف طارئ عن احلضور.
كما توجه بالش����كر لرئي����س وأعضاء 
جمعية الصحافيني لتعاونهم مع قناة العطاء 
والسماح لهم بتنظيم هذا املهرجان التراثي 

في قاعتها. وشكر ايضا رئيس اللجنة املنظمة 
ملهرجان العطاء للمكفوفني احمد الفارس على 

جهوده واللجنة في إجناح املهرجان.
وأشار الى ان مهرجان العطاء للمكفوفني 
مس����تمر حتى فبراير 2011 ويشتمل على 
العديد من األنشطة داخل الكويت وفي الدول 
العربية. وقال انه سيتم في نهاية املهرجان 
تنظيم حفل ختامي يقام في الكويت، معربا 
عن أمله ف����ي ان يكون احلفل حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أو من ينوب عن سموه لتكرمي الشخصيات 

املتميزة واملبدعة من فئة املكفوفني.
ب����دوره توج����ه رئي����س جمعية ذوي 
االحتياجات اخلاصة، حتت اإلشهار، عايد 
الش����مري بالتحية جلميع فئات املعاقني، 
مؤكدا ان انطالق مهرجان العطاء للمكفوفني 
ما هو إال بداية االنطالقة وس����تكون هناك 
مهرجانات مشابهة جلميع فئات اإلعاقة. وأكد 
ان كل إعاقة ستأخذ حقها وتظهر ابداعاتها 

ومتيزها.
وأض����اف: اننا نقدر ذوي اإلعاقة الذين 
اثروا املجتمع بعطاءاتهم عبر التاريخ ومنهم 

مفتي اململكة العربية الس����عودية الشيخ 
عبدالعزي����ز بن باز الذي تبوأ هذا املنصب 
املهم وهو كفيف. ورئيس الواليات املتحدة 
األميركية فرانكلني روزفلت الذي قاد أكبر 
معركة في التاريخ وهو على كرسي متحرك. 
وأضاف ان املعاقني ال يوجد أمامهم ما مينعهم 
من العطاء واإلبداع إذا ما أتيحت لهم الفرصة. 
وتضمن احلفل عدة فقرات من وحي املناسبة 
وقرقيعان وأبوطبيلة والشخصيات احملببة 
لألطفال باإلضافة الى العديد من املسابقات 

الترفيهية.

قناة »العطاء« أقامت حفل قرقيعان لذوي االحتياجات الخاصة

المتقدم�ة المراك�ز  وتب�وؤ  العط�اء  م�ن  المع�اق  يمن�ع  ش�يء  ال  الش�مري: 

مذكرة تفاهم بين »نفط الكويت« ونقطة االرتباط 
الوطنية لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة

وقعت ش����ركة نف����ط الكويت 
واألمانة العام����ة للجنة املركزية 
لإلشراف على املشاريع املتعلقة 
بإعادة تأهيل البيئة »نقطة االرتباط 
الوطنية الكويتية« مذكرة تفاهم 
لتعزيز التعاون بني اجلانبني في 
مجال تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل 

البيئة املتضررة من احلرب.
وأك����د رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة نفط 
الرشيد أن مذكرة  الكويت سامي 
التفاهم تش����كل بداي����ة ملزيد من 
التعاون مع نقطة االرتباط الوطنية 
الكويتية للعمل في إطار مشروع 
مهم جدا لكل سكان الكويت يتمثل 
في إعادة تأهيل البحيرات النفطية 
وغيرها من األضرار البيئية التي 
نتجت عن تفجير األبار النفطية 

في الكويت.
من جانبه أشار أمني عام اللجنة 
خالد املضف الى أن نقطة االرتباط 
الوطنية تقوم بتمثيل الكويت لدى 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات، 
واإلشراف على مشاريع إعادة تأهيل 
البيئة في البالد، وعبر عن ارتياحه 
لتوقيع مذكرة التفاهم هذه، مشيرا 
الى انه من شأنها تعزيز العالقة مع 
شركة نفط الكويت، التي تعد أحد 
الشركاء الرئيسيني في تنفيذ املهام 
املناطة باللجنة، ومتنى للشركة 
التوفيق والسداد في حتمل أعباء 

هذه املسؤولية الكبيرة.
م����ن ناحيت����ه حت����دث نائب 
اإلدارة ونائب  رئي����س مجل����س 
العضو املنتدب في ش����ركة نفط 
الكويت محمد حسني، مشيرا الى 
التي تنتظر  الكبي����رة  التحديات 
املشاركني في هذه املهمة النبيلة، 
وإلكمال األعمال التي سبق للشركة 
ان بدأتها، مبينا انه سيتم قريبا 
تش����كيل الفرق الالزمة للبدء في 

تنفيذ هذه األعمال.
يذكر ان مشروع إعادة تأهيل 
البيئة املتضررة نتيجة لتفجير 
اآلبار النفطية ف����ي الكويت ورد 
الثاني والثالث  القس����مني  ضمن 
من مطالب����ات جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات رقم 5000450 وللذين 
يتعلقان بإعادة تأهيل حفر املعاجلة 
واحلصائر النفطية، وأيضا ضمن 
القسم األول من مطالبة جلنة األمم 
املتحدة للتعويضات رقم 5000454 
اخلاص بإع����ادة تأهيل البحيرات 

النفطية.
وقد كرست مذكرة التفاهم هذه 
تعاون الطرفني على أكثر من صعيد، 
مثل تشكيل مجموعة فنية مشتركة 
للتخطيط واإلش����راف العام على 
تنفيذ املشروع من خالل التنسيق 
والتشاور مع اجلهات املعنية في 
الدولة، ومراجعة وتقييم جميع 
املعلومات البيئية واإليكولوجية 

والتكنولوجية املتوافرة واملتعلقة 
باملش����روع، وتنفيذ خطة الرصد 
البيئ����ي طويل����ة األم����د، وتبادل 
اخلب����رات واملعلوم����ات وتوفير 
الدراس����ات واألبحاث والبيانات 
البيئية، واعتماد الشروط املرجعية 
للمناقصات والعقود وفق األنظمة 
املتبع����ة، وتوثي����ق جميع أعمال 
املشروع، وغيرها من األمور الفنية 

والتنفيذية اخلاصة باملشروع.

تشكيل الفرق للبدء في تنفيذ االتفاق قريبًا

دعيج الخليفة منح تجمع »المهارات« 
درع التميز لعام 2010

ال يجوز إخراجها خارج الكويت

المهري: زكاة الفطر دينار ونصف الدينار

صرح أمني عام جتمع املهارات 
الهندال  الكويتية »متك« كامل 
بأن التجمع كرم الشيخ دعيج 
اخلليفة ونايف الش���مري في 
مهرجان »املميزون في رمضان« 
في دورته الثالثة لعام 2010، وقد 
حضر حف���ل التكرمي مجموعة 
كبيرة من الفنانيني واإلعالميني 

في فندق هوليداي إن. 
الهندال  أن���اب كام���ل  وقد 
مس���ؤول العالقات العامة في 
الهندال وسالم  التجمع حسن 
العالقات  اخلالدي من أس���رة 
العامة للتجم���ع واللذين مثال 
التجم���ع بتكرميهما للش���يخ 

دعيج اخلليفة وهو ش���خصية يعتبرها التجمع محفزة وداعمة 
للمه���ارات الكويتية مبختلف أطيافها كما كّرما نايف الش���مري 
صاحب فكرة مهرج���ان »املميزون في رمض���ان« وذلك لدورهم 
املتميز والفعال في إبراز املهارات الكويتية وخلق فرص تنافسية 
بني الفنانيني واإلعالميني لتقدمي الفن واإلعالم الراقي الذي يليق 

بكويتنا احلبيبة
كما قام الش���يخ دعيج اخلليفة ونايف الشمري بتكرمي جتمع 
املهارات الكويتية م���ن خالل منح التجمع درع التميز لعام 2010 
لدور التجمع الفعال في املساهمة بتنظيم مهرجان »املميزون في 

رمضان 2010«، وحرص التجمع على دعم املهارات الكويتية.

صرح وكيل املرجعيات الدينية 
في الكويت السيد محمد باقر املهري 
حول زكاة الفطر بأنه يجب على 
كل مكلف بالغ عاقل غني وهو الذي 
ميلك مؤنة سنته بالفعل او بالقوة 
والتدريج ان يدفع ثالثة كيلوات من 
القوت الغالب لغالب الناس وهو في 
الكويت الرز )العيش( أو قيمته التي 
تساوي حسب تقديرنا لهذه السنة 
دينار ونصف الدينار عن نفس����ه 
وعمن يعوله سواء كانوا صغارا 
أو كبارا وسواء كانوا مسلمني او 
كفارا وسواء كانوا من األرحام ام 
غيرهم كاخلدم، فاملقياس كل من 
كان حتت عيلولة الشخص فزكاتهم 

واجبة على املعي����ل، فتعطى هذه الزكاة للفقير الذي ال ميلك مصروف 
س����نته مطلقا وال يجوز اخراج زكاة الفطرة من الكويت الى غيرها من 
الدول عند جميع فقهاء الشيعة االمامية ألن فقراء ومساكني البلد أولى 
وأكثر اس����تحقاقا من فقراء خارج البلد، قال اإلمام املعصوم جعفر ابن 
محمد الصادق عليهما الس����الم وال تنق����ل »زكاة الفطرة« من أرض الى 
أرض وفي صحيحه على ابن بالل قال اإلمام أبو عبداهلل جعفر الصادق 
گ »تقسم الفطرة على من حضر وال يوجه ذلك الى بلدة أخرى« وقال 
املرجع الكبير اإلمام السيد اخلوئي قدس سره ان مقتضى القاعدة عدم 

جواز نقل زكاة الفطرة لعدم ثبوت والية املالك على النقل.
واختتم بأنه ال يجوز اخراج زكاة الفطرة من الكويت الى بلدة أخرى 
عند جميع مراجع الدين العظام بل تصرف داخل الكويت خصوصا على 

فقراء البدون املستحقني فانهم أولى وأكثر استحقاقا من غيرهم.

كامل الهندال 

السيد محمد باقر املهري


