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المشاركون في ندوة المرصد لكشف المسؤول الحقيقي
عن كارثة مشرف ومحاسبته عن التقصير واالستهتار

حمد العنزي
طالب املش����اركون ف����ي ندوة املرص����د الكويتي 
لتأصيل الدميوقراطية حتت عنوان »محطة مشرف 
فقط األولى« بضرورة كشف املسؤول احلقيقي عن 

الكارثة ومحاسبته أيا كان.
وقد أكد وزير اإلعالم األسبق سعد بن طفلة ضرورة 
ان يقوم وزير االشغال العامة بكشف املسؤول احلقيقي 
عن كارثة مش����رف، مطالبا مبحاسبته ايا كان، قائال 
كان على الوزير د.فاضل صفر املعروف عنه النزاهة 
ان يقف بكل شجاعة ويقول انه لم يستطع ان يؤدي 
االمانة بصدق، فليس من املعقول ان تقول الوزارة ان 
الشركة مسؤولة، والشركة تقول ان الوزارة مسؤولة، 
ويبقى على الوزير ان يقف ويعلن بش����فافية ما اذا 
كانت الشركة املسؤولة او ان يقول اكتشفت ان الشركة 
غير مسؤولة وان احد املوظفني هو املسؤول، وإن لم 
يس����تطع فعليه ان يراعي ضميره ويعلن على املأل 

عدم استطاعته أداء مهمته.
واضاف بن طفلة خ����الل الندوة، التي أقيمت في 
منزل م����رزوق املطرقة في منطقة صباح الناصر ان 
على اجلميع االهتمام بالبيئة مهما كانت تخصصاتهم، 
مس����تغربا ممن يقولون أال ش����أن لهم بالبيئة، الفتا 
الى البرامج االنتخابية في الدول املتقدمة، حيث ان 
موضوعها االساس����ي هو البيئة، متطرقا الى قضية 
محطة مشرف، التي متثل دمارا بيئيا، خلق أمراضا 
لم تكن لدينا س����ابقا، مطالبا بشرح التفاصيل التي 
حصلت وبث الوعي البيئي، داعيا جميع القوى احلية 
إلى أن تولي هذه املس����ألة أهمي����ة كبرى، فكثير من 
األشياء التي نستعملها تس����بب الضرر لنا أنفسنا 

ولبيئتنا وألبنائنا.
وانتقد ب����ن طفلة عدم اتخاذ اي اجراء في قضية 
محطة مشرف، متسائال ما اإلجراء الذي اتخذ؟ قائال لم 
يتخذ اي اجراء حتى اآلن ونحن ندفع الثمن، مستغربا 
من مجلس األمة الذي مدته 3 اش����هر وفي كل ش����هر 
يومان، وحتى بذلك ليس����وا راضني وغير متحملني، 
والغالبي����ة مع احلكومة وظهر ذلك في اس����تجواب 

وزير الداخلية.
من جانبه قال مطلق العبيسان: ان محطة مشرف 
كارثة بكل ما تعني هذه الكلمة وهي كارثة ال نعلم مدى 
األضرار التي تلحق بنا بسببها، منتقدا التصريحات 

التي تخرج وتدعو الى االطمئنان وان املاء سليم بينما 
هناك اطراف من مؤسس����ات املجتمع املدني يعطون 
صورة كارثية، الفتا الى مسؤولية وزير االشغال عن 
ذلك، متخوفا من ان تطول مسألة التحقيق وان تخرج 
بال متهمني، وقال الكل ينتظر نتيجة التحقيق في هذه 
القضية وسرعة الكشف عن املتسببني ومحاسبتهم، 

مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة.
بدوره قال الناش����ط السياس����ي مرزوق املطرقة: 
احلكومة تصلح اخلطأ باخلطأ وكأننا لس����نا بشرا 

نعيش وأصبحت حتى املياه تخوفنا.
مش����يرا الى ان هناك خلال واضحا في الكثير من 
املشاريع، ومنها مشروع ستاد جابر الذي مازال واقفا 

على خرسانة ومواقف.
وتوجه املطرقة بسؤال الى الوزير فاضل صفر، 
قائال متى يخرج املسؤول ويحترم مسؤولياته ويعلن 
احلل للمشكلة وليس التستر عليها، مطالبا د.صفر 

بأن يراعي ضميره ويستقيل.
ومن جانب آخر، قال الناش����ط السياس����ي خالد 
الشليمي انه منذ تس����لم رئيس احلكومة واألزمات 
واملشاكل تتزايد في البلد من املشاكل الصحية حتى 
أصبحنا في البيئة، ونحن نسمع بكل أسف تصريحا 
من رئيس احلكومة عن تش����كيل جلنة وأول سؤال 
أسأله إياه: أين اللجنة التي شكلت ملعرفة مصروفات 
ديوان رئيس الوزراء ام أنها راحت في دهاليز وأنفاق 
الضياع. وأشاد مبوقف وزيرة الصحة السابقة لدى 
تقدمي اس����تقالتها وكذلك عادل الصبيح الذي حصل 
حري����ق وتوفي على اثره اثنان او 3 والوزير د.أنس 
الرشيد فقد حتملوا املس����ؤولية، ورئيس احلكومة 

يقول جلنة حتقيق ونحن نعرف مصيرها.
وأك����د الش����ليمي ان هن����اك رؤس����اء دول قدموا 
اس����تقاالتهم، فلماذا ال يقدم استقالته من لم يستطع 
تق����دمي أمانته بكل صدق، ونحن نتحدث عن الوزير 
د.صفر، الفتا الى جولته وتصريحات بعض املسؤولني 
قائال انها جولة املطبلني، وهم يقولون نحن طائفيون، 
وأقول في االيام املقبلة سنتذكرها وسبق ان انتقدنا 
السلفيني واحلركة الدستورية، ونحن نحيي موقف 
الوزير د.محمد العفاسي من ادارة جمعية الصليبية 
وصباح الناص����ر ونقول نحن نحتاج الى رجال من 

أمثال هؤالء.

خالل غبقة الهيفي على شرف عدد من الوزراء والنواب والسفراء

البصيري: كسر احتكار »اإلنترنت« وإعطاء التراخيص لشركات جديدة

ضاري المطيري
في حضور حكومي برملاني جتاذب 
رواد ديوانية الهيفي احلديث عن احوال 
»الديرة« بني مؤيد ومعارض ومنتقد، 
وكانت ابرز املواضيع سخونة قضية 
انفلون���زا اخلنازير وقضية محطة 
مشرف وتطرق احلاضرون لقضية 

بيع شركة االتصاالت »زين«.
وجاء ذلك خالل الغبقة التي اقامها 
الوكيل املساعد لقطاع االعمال البرملانية 
في الدولة لشؤون مجلس االمة احمد 
الهيفي على شرف عدد من الوزراء 
والنواب والسفراء مساء امس االول 
بديوانه بالعارضية وسط حضور 

حاشد من االهل واالصدقاء.
وب���ني وزير املواص���الت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصي���ري ان التعاط���ي مع قضية 
انفلون���زا اخلنازي���ر قضية عاملية 
واحلكومة ال تألو جهدا في معاجلة 
هذا االمر، مشيرا الى ان دول اخلليج 
اتخذت الكويت منوذجا في التعاطي 

مع هذه املشكلة العاملية.
وعلى صعيد آخر، قال د.البصيري: 
نسعى حاليا الى التنسيق بني شركات 
االتصاالت للس���ماح ملن يرغب في 
حتويل خطه من شركة الى اخرى، 

الفتا الى ان هذا القرار مت اتخاذه انذاك 
من قبل عبداهلل احمليلبي عندما كان 

وزيرا للمواصالت.
ال���وزارة عازمة  وتطرق الى ان 
على كسر احتكار شركات االنترنت 
من خالل اعطاء التراخيص لشركات 

جديدة.
أما وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة السابق 
احمد باقر فطالب بأن تعرض امليزانية 
عبر وسائ ل االعالم بشكل توضيحي 
على ش���كل دوائر واستبيانات لكي 
يتضح للمواطنني ان اقل من 1% هي 
ما يتم تقدميه منحة للدول اخلارجية 
وباق���ي امليزانية يت���م صرفها على 
املواطنني، الفت���ا الى ان البعض قد 
يتبادر اليه الفهم خطأ من خالل ان 
ه���ذه منح لبعض ال���دول وهي في 
حقيقتها قروض مرجتعة وليس���ت 

هبات لهم.
وم���ن جهته، علق وزير االوقاف 
والشؤون االس���المية واملواصالت 
االسبق عبداهلل احمليلبي على حديث 
باقر قائ ال: ان بند املشاريع في امليزانية 
املخصصة للبلدية يتم استرجاع %80 
منها الى امليزانية العامة للدولة بسبب 
عدم صرفها على املشاريع، الفتا الى 

ان السبب يرجع في ذلك الى ان الدورة 
احملاسبية تستغرق وقتا كبيرا مما 

يؤخر القيام باملشاريع.
أما النائب د.عل���ي العمير فقال: 
نتابع عن كثب ما وصلت اليه مشكلة 
محطة مشرف، مؤكدا ان على احلكومة 
واجب أساس���ي في عدم تكرار مثل 
هذه احلوادث البيئية اخلطيرة واننا 
ننتظر نتائج التحقيق وسنحاسب 
املس���ؤول عن هذه الكارثة حس���ابا 

عسيرا.
من جهته، طال���ب نائب رئيس 
مركز العمل التطوعي م.احمد املرشد 
بالتعاون فيما بني احلكومة واملجلس 
حلل مش���كلة محطة مشرف، داعيا 
اياهم حملاسبة املقصرين واملتسببني 

في هذه املشكلة.
وكان م���ن ضمن احلضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء السابق فيصل 
احلجي والقنصل العام الكويتي في 
جدة عل���ي الهيفي وس���فيرنا لدى 
القاهرة د.رشيد احلمد والنائب السابق 
د.عبداللطي���ف العمي���ري والنائب 
الس���ابق مبارك الدويل���ة وغيرهم 
الكثير من الش���خصيات السياسية 

واالجتماعية.

أحمد الهيفي متوسطا النواب والوزراء وحضور غبقته الرمضانية

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.
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الغبقةمن أجواء

فيصل احلجي وعبداهلل احمليلبي ومحمد 
البصيري اعجبوا بالصق���ر الذي رأوه في 

ديوان الهيفي.
الوزير السابق احمد باقر التزم بتعليمات 
وزارة الصحة، حيث لم يقّبل احدا من احلضور 

بل اكتفى مبصافحتهم فقط.
سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد قام 
هو اآلخر مبصافحة احلضور ولم يقّبل سوى 
القنصل العام الكويتي في جدة علي الهيفي، 

فعلق احلضور عشان زميل يعني.
النائب السابق مبارك الدويلة داعب السفير 
علي الهيفي وذكره بأيام الشباب عندما كانوا في 
منطقة الفروانية وكانوا يخوضون مباراة كرة 
القدم، حيث كان فريق الهيفي النهضة وفريق 

الدويلة السالم واكتسح فريق الهيفي 7 - 0.
احمد باقر ذكر ان احد املواطنني قبله وجلس 
بجواره وق����ال له احلمد هلل توني طلعت من 
املستش����فى، فقال له: عسى ما شر، قال: كنت 
انا واهلي مصاب����ون بانفلونزا اخلنازير بس 
احلمد هلل احسن، فقال له باقر: توك طالع من 
املستشفى وتبوسنا وتسلم علينا، فقال احلضور 

اهلل يستر علينا، فضحك احلضور.

م. طارق العيسى

السيد محمد باقر املهري

)سعود سالم(املشاركون في ندوة املرصد 

قال رئي����س مجلس االدارة 
بجمعية احياء التراث االسالمي 
م.طارق العيس����ى ان اجلمعية 
حظيت بثناء سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ملا 
تبذله اجلمعية من اجل نش����ر 

تعاليم الدين االسالمي.
جاء ذلك في معرض رسالة 
تلقتها اجلمعية من سمو الشيخ 
ناصر احملمد عبر فيها عن شكره 
للجمعية على إص����دار مكتبة 
طالب العل����م املترجمة باللغة 
االجنليزية، وجاء في الرسالة: 
»نعرب لكم ع����ن بالغ تقديرنا 
ملبادرتك����م الطيبة وتواصلكم 
الصادق، فإنه يسرنا ان نثمن 
اجلهود املخلصة التي تبذلونها 
واإلخوة في اجلمعية من اجل 
نش����ر تعاليم ديننا احلنيف، 
مشيدين بهذا االجناز الذي نأمل 
ان يسهم في التعريف مبعالم 
شريعتنا الغراء، وان ينتفع به 
الناطقني باللغة  املسلمون من 
ف����ي جميع أنحاء  االجنليزية 
العالم، وان تكون هذه املكتبة 
القيمة معينا طيبا لهم على فهم 

االسالم بصورة صحيحة«.
ان  م.العيس����ى  وأض����اف 
اجلمعية قد جنحت بفضل اهلل 

السيد محمد  اصدر سماحة 
باق���ر املهري بيان���ا حول زكاة 
الفطرة ذكر فيه ان زكاة الفطرة 
واجبة باجماع املسلمني قال االمام 
جعفر بن محمد الصادق گ ان 
من متام الص���وم اعطاء الزكاة 

يعني الفطرة.
وتاب���ع: ان م���ن فوائد دفع 
الفطرة انها تدفع املوت عمن اديت 
عنه وقد فس���رت اآلية املباركة 
)قد افلح من تزكى. وذكر اسم 
ربه فصلى(، بزكاة الفطرة كما 
يس���تفاد من بعض اخبار ائمة 
اهل البيت عليهم السالم فتجب 
الزكاة على املكلف البالغ العاقل 
الغني وهو الذي ميلك قوت سنته 
بالفعل وبالقوة عن نفسه  وعن 
كل من يعوله حني دخول ليلة 
الفطر من غير فرق بني واجب 
النفقة عليه وغيره والصغير 
والكبير واملسلم والكافر واالرحام 
وغيرهم وكذا جتب على الضيف 
بشرط صدق كونه عياال له فيجب 

الى 7 اصدارات حتى اآلن حظيت 
بإقبال كبير وفي مختلف انحاء 
العالم، وقد رأت ادارة اجلمعية 
ان احلاجة تدعو لترجمة العديد 
من الكت����ب التي تعكس وجهة 
النظر االس����المية الصحيحة 
وتعرض الدين االسالمي عرضا 
وسطيا متوازنا بعيدا عن الغلو 
والتطرف على قاعدة ال افراط 
وال تفريط، وقد برزت احلاجة 
ملثل هذا االم����ر خصوصا بعد 
ما ش����هدته املنطقة من احداث 
ارهابية، وانتش����ار الكثير من 
االفكار املتطرفة مما يستدعي 
الش����رعي  مواجهته����ا بالعلم 

الصحيح.
وفي خت����ام تصريحه قال 
م.طارق العيس����ى نعتز كثيرا 
بالتواصل مع سمو الشيخ ناصر 
احملمد واطالع سموه على الكثير 
من أعمال وإص����دارات جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي، ونسعد 
كثيرا لتفاعل سموه مع العمل 
اخليري ودعمه له، وال شك ان 
املش����اريع اخليرية مثل مكتبة 
طالب العلم هي إس����هام ضمن 
جهود مواجهة التطرف واإلرهاب 
وعالج األف����كار املتطرفة التي 

انتشرت في منطقتنا.

السنة بدينار ونصف  في هذه 
الدين���ار قيمة ثالث���ة كيلوات 
وتعطى الفط���رة للفقراء وهم 
الذين ال ميلكون مصروف سنتهم 
من االخوة البدون وغيرهم وال 
يجوز نقل زكاة الفطرة الى خارج 
الكويت عل���ى االحوط وجوبا، 
قال الصادق گ: وال تنقل من 
ارض الى ارض، واوضح املهري 
انه حينما سئل االمام علي گ 
هل يج���وز ان يكون الرجل في 
بلدة ورجل آخر من اخوانه في 
بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له 
فطرة ام ال؟ فكتب گ نقس���م 
الفطرة على من حضر وال يوجه 
ذلك الى بلدة اخرى، ومقتضى 
القاعدة عدم ج���واز النقل بعد 
العزل لعدم ثبوت والية للمالك 
على ذلك وفقراء البلد اولى من 
غيرهم فت���وزع داخل الكويت 
البدون وهذا رأي  على االخوة 
العظام  املراجع  وفتوى جميع 

أيدهم اهلل تعالى.

عز وجل وفي خطوة جديدة لدعم 
املكتبة االسالمية املترجمة للغة 
االجنليزي����ة بإصدار مجموعة 
العلم  جديدة من مكتبة طالب 
املترجم����ة للغ����ة االجنليزية، 
وتضمن االصدار اجلديد مجموعة 
م����ن الكتب القيمة م����ن أهمها: 
»مختصر صحي����ح البخاري � 
الرحيق املختوم � تفسير معاني 
القرآن الكرمي � بلوغ املرام من 
أدلة االحكام � أركان االس����الم 
واإلميان � كتاب التوحيد � كتاب 

تقوية اإلميان«.
وأضاف ان مكتبة طالب العلم 
بإصداراتها العربية التي وصلت 

على االنسان املسلم دفع زكاة 
خادمه او خادمته وان كانا غير 
مسلمني وكذلك السائق الذي يأكل 
عنده باالضافة الى فطرة نفسه 
وعياله وزوجته واوالده ثالثة 
كيلوات من القوت الغالب لغالب 
العيش بالنسبة  � وهو  الناس 
للذين يعيشون في الكويت � لكل 
شخص ونحن نقدر قيمة العيش 

في رسالة بعث بها سموه إلى الجمعية

رئيس الوزراء: نثمن جهود »إحياء التراث« 
في نشر تعاليم ديننا الحنيف

المهري: زكاة الفطر واجبة باإلجماع

مواصلة استقبال التبرعات لصالح »فرّحهم في العيد«
ليلى الشافعي

أعلن رئيس جمعية احياء التراث االسالمي 
فرع بيان ومش����رف الداعية ناظم املسباح عن 
التبرعات لصالح مشروع  مواصلة اس����تقبال 
»فرحهم في العيد«. وأفاد املسباح بأن املشروع 
مخص����ص لأليتام املكفولني ل����دى اجلمعية أو 

املرشحني للكفالة داخل الكويت وخارجها، كما 
يستهدف شريحة احملرومني من الفقراء واملساكني. 
وأشار الى ان العام املاضي استفاد من املشروع 
325 يتيما وفقيرا مببلغ 9900 دينار. وأضاف 
ان املشروع يتكفل بتأمني نفقات العيد والكسوة 

وايصال العيديات لأليتام والفقراء.

إخوة الشهيد األعزب 
يتسلمون المكرمة األميرية

اعربت املديرة العامة ملكتب 
الشهيد فاطمة األمير عن عظيم 
للمبادرة  الش��كر والتقدي��ر 
الس��مو  الكرمية من صاحب 
األمير الش��يخ صباح األحمد 
بصرف مكرمة الخوة الشهيد 
األعزب وزيادة املنحة الشهرية 

لذوي الشهداء األبرار.
وأوضح��ت ف��ي تصريح 
لها ان املكرمة األميرية الخوة 
الشهيد األعزب متوفى الوالدين 
تصرف مرة واحدة وبالتساوي 

بني الذكور واالناث.
وأضافت ب��أن زيادة املنح 
الشهرية وفق املكرمة األميرية 
والتي متنح عادة لوالد الشهيد 
ووالدته وألرملته وأبنائه تقرر 
صرفها اعتبارا من اغسطس.

وأضاف��ت األمير ان ادارة 
الرعاية األسرية مبكتب الشهيد 
أجرت مقابالت ش��خصية مع 
املستفيدين من املكرمة األميرية 
اخلاصة فإخوة الشهيد لتوضيح 
نصي��ب كل منهم وللرد على 

استفسارات بعضهم.
وقالت ان مكتب الش��هيد 
س��يصدر بطاقة مالي��ة لكل 
مستفيد، وسيتم ارسال هذه 
البطاقات الى الديوان األميري 
لتحوي��ل املس��تحقات املالية 
الى حساباتهم  للمس��تفيدين 
املصرفي��ة وفق البيانات التي 

زودوا بها مكتب الشهيد.

العيس�ى: مكتبة طال�ب العلم المترجم�ة خطوة لدعم 
المكتبة اإلسالمية وسعداء بدعم رئيس الوزراء للعمل الخيري


