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المباركي: تصريحات ليبرمان ضد الكويت تشويش وال ترقى للرد عليها

هاوي جمع عمالت يمتلك أول دينار ودرهم وفلس في اإلسالم والخالفة العباسية

الدينار االسالمي من حيث املادة 
املصنعة والوزن واحلجم، وحتفظ 
هذه العملة في مؤسسة ستيلر 
السويسرية، أما الدرهم والفلس 
الل����ذان ضربا في  العباس����يان 
مدينتي الكوفة وتوج فيحفظان 

والشرطة واخلراج وغيرها من 
االمور. واش����ار ال����ى ان العملة 
العباسية امتازت بحذف االقتباس 
القرآني من سورة االخالص من 
ظهر العمل����ة وتبديلها بكلمات 
»محمد رسول اهلل« كما ضرب 

جرامات من الذهب الصافي عيار 
24 وضرب منها تقريبا رطالن 

أي 980 دينارا.
وأضاف ان اول درهم اسالمي 
ضرب في مدينة البصرة عام 77 
هجري ايضا ويبلغ وزنه ثالثة 
الفض����ة عيار 950  غرامات من 
بينما ضرب اول فلس اس����المي 
مبدينة دمش����ق ولم يحدد وزن 
ثابت للفلس وكان يصنع من مادة 
النحاس االحمر وامتازت العمالت 
االسالمية بكتابة اآليات القرآنية 
الهجري عليها، وكان  والتاريخ 
صدور الدينار االسالمي مبنزلة 
اعالء كلمة التوحيد ونبذ الهيمنة 

البيزنطية والفارسية املالية.
وأشار الى انه استطاع ايضا 
بعد ط����ول بحث ضم اول دينار 
ودرهم وفلس باخلالفة العباسية 
الى مجموعته النادرة، موضحا 
ان النقود العباسية االولى متتاز 
بأمور كثيرة وجديدة عما كانت 
عليه باخلالفة االموية، ومن هذه 
االمور املهمة التي برزت بش����دة 

املنصور ما بني عامي 145 و147 
هجري اسم ابنه محمد »املهدي« 

على الدراهم.
واضاف ان في عهد املنصور 
أيضا مت بناء وتشييد دار السك 
اجلديدة الشهيرة مبدينة السالم 
وكان اول اص����دار لها عام 146 
وسجل على االصدار االول »بخ 
اما  بخ« لتصديقه����ا وجودتها، 
في ع����ام 158 عندما تولى محمد 
»املهدي« اخلالفة بعد ابيه سجل 
اسمه على النقود وهو اول من 
وضع عبارة »ژ« على الدراهم. 
وذكر احلسيني ان علم النميات 
التي يدخل في مجالها علم النقود 
واملسكوكات يعتبر من اهم العلوم 
التاريخية الوثائقية، السيما ان 
النقود تتميز بوجود خصائص 
كثيرة بارزة حتى لو طال عليها 
الزمان مثل وجود التاريخ ومكان 
الضرب واس����م احلاك����م ونوع 
اخلط والكتابة وبعدها العقدي 
والسياس����ي واملال����ي والثقافي 
وغيرها. واضاف ان النقود تعد 

آيات ومقتبسات جديدة  اضافة 
على النقود العباسية.

وذكر احلسيني ان اول دينار 
عباسي سك عام 132 هجري بعهد 
اخلليفة العباسي االول عبداهلل 
السفاح وله نفس ميزات صنع 

6 ديسمبر املقبل الجراء مباحثات 
مع صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد تتعلق بالقضايا 
املشتركة بني البلدين، مضيفا ان 
اجتماع اللجنة الكويتية � األردنية 

ومن جهته، اعرب السفير 
اجلزائري حلسن التهامي عن 
سعادته مبش���اركة عدد كبير 
من املس���ؤولني الكويتيني في 
االحتفال، مبينا ان ذلك يشرف 

مثل هذه التصريحات.
وح����ول عدد من االنش����طة 
الديبلوماس����ية التي تش����هدها 
الكويت قريبا ق����ال املباركي ان 
� البحرينية  اللجنة الكويتي����ة 

اجلزائر وليس بغريب على اهل 
الكويت الش���قيقة التي وقفت 
دائما ال���ى جانب اجلزائر قبل 
االستقالل وايام الثورة وأمدتها 

بالعون املادي واملعنوي.

املش����تركة ستعقد اوال ثم تليها 
اللجن����ة الكويتي����ة � املصرية، 
مشيرا الى الزيارة التي سيقوم 
به����ا وزير اخلارجي����ة املصري 
احمد ابوالغيط الى الكويت في 

واللجن����ة الكويتي����ة � املغربية 
تأخرت في االنعقاد بسبب ظروف 
حالت دون ذلك، مشيرا الى انه 
مت االتفاق بني البلدين لالجتماع 

في يناير املقبل.

حاليا في احد املتاحف في دولة 
قطر الشقيقة.

واضاف ان العمالت العباسية 
القصور  حملت اس����ماء بعض 
املقدس����ة والشخصيات  واملدن 
املهمة كاالطباء ورجال اجليش 

واضاف التهامي ان العالقات 
اجلزائرية � الكويتية غنية عن 
التعريف، واصف���ا اياها بأنها 
عالق���ات وطيدة، مس���تذكرا 
ال���ذي خصصته  االس���تقبال 
الكويت للمناضلة اجلزائرية 
التي زارتها  جميلة بوحي���رد 
بعد االس���تقالل، مشيرا ايضا 
الى االس���تقبال الذي حظي به 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
ل���دى زيارته الكوي���ت العام 
املاضي، الفتا ال���ى انها كانت 
زيارة ناجحة حققت االهداف 
املرج���وة التي متكن من اغناء 

اطار التعاون بني البلدين.
وذّكر السفير اجلزائري بأن 
العالق����ات السياس����ية ممتازة 
ويراهن البلدان على بناء قاعدة 
اقتصادية قوية ومتينة، مشيرا 
انفتاح كويتي كبير  الى وجود 
عل����ى اجلزائر، معربا عن تطلع 
بالده الى املزيد من االستثمارات 

الكويتية القائمة في اجلزائر.

عصب احلي����اة وقلبها النابض 
قدميا وحديثا، ولقد ذكرها اهلل 
عز وجل ف����ي القرآن الكرمي في 
عدة آيات، وكذلك ذكرها الرسول 

الكرمي في احاديث كثيرة.
وأشار الى ان العرب قاموا قبل 
االسالم في مكة املكرمة وفي عصر 
اجلاهلية بت����داول نقود كثيرة 
مختلفة، الس����يما ان مدينة مكة 
وما حولها لم يك����ن لدى اهلها 
نقود خاصة بهم تضرب وتسك 
بل كانت جتلب وترد اليهم من 
الدول العظمى ف����ي ذلك الوقت 
وهي الروم والفرس اثناء سفرهم 
وجتارتهم اليها في رحلة الشتاء 
والصيف. واضاف ان العرب في 
اجلاهلية كانوا يتداولون الدنانير 
البيزنطية وأقس����امها  الذهبية 
االربعة املعروفة بالشكل والوزن 
التي كانت ترد  واسماء ملوكها 
اليهم من بالد الشام والتي كانت 
حتت االحتالل البيزنطي وكانوا 
كذلك يتداولون بالدراهم الفضية 

الساسانية الكسراوية.

بشرى الزين
قّلل مدير ادارة الوطن العربي 
ف����ي وزارة اخلارجية جاس����م 
املباركي من شأن تصريحات وزير 
افيغدور  اخلارجية االسرائيلي 
ليبرمان حول الكويت، مش����يرا 
الى انها تصريحات ال ترقى الى 
الرد عليها وان صائب عريقات 

قام بالرد الكافي.
وأضاف املباركي في تصريح 
للصحافيني لدى حضوره حفل 
استقبال اقامه السفير اجلزائري 
العيد  التهامي مبناسبة  حلسن 
لب����الده، ان تقري����ر  الوطن����ي 
غولدس����تون قد س����لط الضوء 
على واقع االعمال الوحشية التي 
ترتكبها اس����رائيل في االراضي 

احملتلة.
واعتبر ان هذه التصريحات هي 
ملجرد التشويش، فتارة يتحدث 
االسرائيليون عن امللف النووي 
االيراني وتارة اخرى عن الكويت، 
مكتفيا بالقول: نحن لن نرد على 

أكد الهاوي الكويتي في جمع 
العمالت النقدية اإلسالمية القدمية 
محمد احلسيني ان هوايته تعد 
م����ن أصعب الهواي����ات التي قد 
يتخذها األفراد لتكلفتها الباهظة 
واحتياجه����ا للوقت الطويل في 
عمليات البح����ث واحلفاظ على 

تلك املجموعة.
ل� »كونا«  وقال احلس����يني 
انه استطاع على مدار السنوات 
النادرة  الى مجموعته  ان يضم 
أول دين����ار في االس����الم، الذي 
يحفظ حاليا ف����ي متحف النقد 
ف����ي البحري����ن، وأول درهم في 
االس����الم، الذي يحفظ حاليا في 
متحف بقط����ر، وأول فلس في 

االسالم.
وأوضح ان العملة االسالمية 
بأنواعه����ا )الدين����ار والدره����م 
والفلس( أصدرت في عهد اخلليفة 
األموي عبدامللك بن مروان عام 
77 هج����ري، وض����رب )أي مت 
تصنيعه( أول دينار اسالمي في 
مدينة دمشق بوزن يبلغ 4.250 

أعلن عن زيارة أبوالغيط في 6 ديسمبر المقبل واجتماع اللجنة الكويتية ـ البحرينية قريبًا

غرانارا: الشعب الكويتي يقدر الجودة اإليطالية 
ونعمل على زيادة التبادل الثقافي بين البلدين

الكويتي الذي وصفه بأنه شعب 
متذوق ولديه انفتاح واسع على 
ثقافات الشعوب االخرى ويقدر 
اجلودة االيطالية، واكمل ان هذا 
النش����اط يعتبر ضمن االنشطة 
الثقافية التي حترص الس����فارة 
االيطالية على عقدها في الكويت، 
اضاف����ة الى االنش����طة الثقافية 
انتش����ار  االخ����رى والتي تعزز 
الثقافة االيطالية بلغتها وعناصرها 
االخرى، مش����يرا الى ان السفارة 
تعمل على زيادة االنشطة الثقافية 
بني البلدين، كما عبر غرانارا عن 
شكره وتقديره ملجموعة املطاعم 
االيطالي����ة املوجودة في الكويت 
والتي اس����تضافت هذا احلدث، 
كما اشاد بالشيف العاملي غبريال 
ميش����يلوني الذي قدم مجموعة 
متنوع����ة من الطع����ام االيطالي 
بطريقته االصيلة واملعروفة في 

مناطق ايطاليا متاما. 
الس����كرتير  ومن جانبه قال 

الس����فير االيطالي  االول ونائب 
طارق الش����اذلي في كلمة خاصة 
ل� »األنب����اء« ان االكل لغة عاملية 
تساهم في نش����ر الثقافة واللغة 
متاما، كما تفعل املوسيقى والفنون 
اجلميلة، ولذل����ك قررنا ان نقدم 
اسبوع اللغة االيطالية هذا العام 
من خالل املطبخ االيطالي املميز، 
اننا قمن����ا بعمل قائمة  واضاف 
بأشهر األكالت االيطالية املعروفة 
عامليا ووضعنا فيها شرحا مبسطا 
باللغ����ات االيطالي����ة والعربية 
واالجنليزية حتى يتعرف الشعب 
الكويتي على بعض عناصر اللغة 
االيطالية ومفرداتها وكيفية نطقها، 
وأكد الشاذلي ان السفارة االيطالية 
تتعاون م����ع جامعة الكويت في 
مجال تدريس بعض مقررات اللغة 
االيطالية في مركز اللغات ونأمل 
املتميزة  ان تستمر هذه اجلهود 
لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري 
بني الكويت وجمهورية ايطاليا.

محمد هالل الخالدي
الس����فارة  ضم����ن احتفاالت 
االيطالية بأسبوع اللغة االيطالية 
قال الس����فير االيطال����ي إنريكو 
غرانارا ان هذا احلدث ذو أهمية 
كبيرة حيث حتتفل به املؤسسات 
االيطالية سنويا في مختلف دول 
العالم، واضاف خ����الل تواجده 
مساء امس االول في مطعم »دين 
آند ديل����وكا« في مجمع األڤنيوز 
اننا قررنا ه����ذا العام ان نعطي 
ملسة خاصة في الكويت من خالل 
تعزيز لغة املطبخ االيطالي والذي 
انتشارا  اكثر املطابخ  يعتبر من 
في العالم نظرا ملا يتمتع به من 
جودة وتنوع وكذلك العتماده على 
املنتجات الغذائية الطازجة وهي 
من اساس����يات املطبخ االيطالي 
حيث احلرص على الطعام الصحي 
والتنوع في النكهات املميزة هي 
اهم عوامل انتش����ار هذا املطبخ 
عامليا، واش����اد غرانارا بالشعب 

خالل احتفال السفارة اإليطالية بأسبوع اللغة اإليطالية برعاية السفير فريق معرض الكويت العلمي يشجع 
الطلبة على المشاركة في المسابقة

اعلنت مس����ابقة معرض الكويت العلمي، اكبر مسابقة علمية تنظم 
في الكويت وتضم طالبا من اكثر من 150 مدرسة، عن زيارتها ألكثر من 
28 مدرس����ة في الكويت للتواصل مع اكبر عدد من الطالب وتشجيعهم 

على املشاركة في املسابقة في سنتها الثانية.
وقالت املدير التنفيذي ملسابقة معرض الكويت العلمي أسيل التركيت: 
»لقد حصلنا على دعم كبير من اآلباء واملعلمني واملعلمات في س����عينا 
الى إلهام وجذب الطالب على االشتراك في هذه املسابقة، اننا سعداء جدا 
بالدور الفعال الذي يلعبه اآلباء واملعلمون واملعلمات في توجيه اوالدهم 
وطالبهم في افكارهم األولية للمشاريع التي يريدون العمل عليها وذلك 

حتى نهاية فترة التسجيل خالل االسبوعني املقبلني«.
وأسس مسابقة معرض الكويت العلمي كل من شركة اكسون موبيل 
الكويت احملددة لالستكشاف واالنتاج، وشركة كويت انرجي العام املاضي، 
وتنظم املسابقة هذا العام بدعم مستمر من كبار الشركات وهي: مؤسسة 
البترول الكويتية، والش����ركة الكويتية املتحدة إلدارة املرافق، وشركة 
سينسكيب، وفندق املارينا، والشركاء كل من شركة شلمبرجر للخدمات 

.)GUST( النفطية وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
وتستمر فترة التسجيل للمسابقة حتى يوم 22 نوفمبر 2009 حيث 

على الطالب تعبئة النماذج التالية:
1 � استمارة التسجيل.

2 � استمارة موافقة ولي األمر )في الرسالة لولي األمر(.
3 � املشروع املقترح ملعرض العلوم.

4 � شهادة من املدرسة تثبت استمرارية احلضور.
5 � صورة من البطاقة املدنية أو جواز السفر.
6 � صورة شخصية بحجم صور جواز السفر.

واجلائزة الكبرى التي س����يحصل عليها الفائز باملرتبة األولى هي 
عبارة عن منحة دراسية مخفضة لشهادة البكالوريوس في التخصص 
الذي يختاره الطالب والتي تقدمها جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
)GUST( باالضافة الى كأس املرتب����ة األولى وجائزة نقدية بقيمة 750 
دينارا وشهادتني تقديريتني للمشاركة واملرتبة وقسائم شرائية بقيمة 
100 دينار وفرصة التدريب في ش����ركة ش����لمبرجر على مختبر مزود 
باألجهزة اآللية وموصل مبركز علمي عبر االنترنت وببرنامج التثقيف 
العلمي العاملي )SEED( الذي يوفر جميع املعلومات ويلهم الشباب باتباع 
مهن في املجاالت العلمية، اما الفائز باملرتبة الثانية، فجائزته عبارة عن 
فرصة التدريب في شركة شلمبرجر للخدمات النفطية باالضافة الى كأس 
املرتبة الثانية وجائزة نقدية بقيمة 500 دينار وش����هادتني تقديريتني 

للمشاركة واملرتبة وقسائم شرائية بقيمة 100 دينار.

الوزير بدر الشريعان يشارك السفير اجلزائري وحرمه قطع كعكة احلفل

أول دينار باإلسالمأول درهم باإلسالم

حضور ديبلوماسي في احلفل

السفير اإليطالي إنريكو غرانارا ونائب السفير طارق الشاذلي خالل احلفل

أسيل التركيت تلقي محاضرة في أحدى املدارس

»العالقات العامة«: لدينا مقر نمارس فيه أنشطتنا 
وال صحة لوجود استقاالت ونقبل أعضاء جدداً

الجمعية أصدرت بياناً رداً على ما أثير من مغالطات مؤخراً

وفيما يلي ردنا على بعض 
هذه املغالطات:

أوال: ع���دم وج���ود مق���ر 
للجمعية وهذا غير صحيح 
ويوجد مقر للجمعية ويعرفه 
جميع االعضاء ومنارس فيه 
أنشطتنا منذ اشهار اجلمعية 
ويعم���ل باملق���ر موظف���ون 
يتقاض���ون راتبا ش���هريا، 
باالضافة الى ايجار ش���هري 

للمقر.
ثانيا: ع���دم قبول اعضاء 
ج���دد ف���ي اجلمعي���ة: وهذا 
غير صحي���ح ايضا وجميع 
املتقدم���ني للعضوية والتي 
تنطبق عليهم شروط القبول 
مت قبوله���م وال يوجد طلب 
لدينا مس���توفي الشروط لم 
يتم قبوله ويستطيع كل من 

تقدم لعضوي���ة اجلمعية ان 
يتصل بسكرتارية اجلمعي���ة 
في مقره���ا ليجد اجلواب عن 

سؤاله.
ثالث���ا: املش���اكل: ال توجد 
لدى اجلمعية مشاكل اطالقا، 
ول���و كان���ت هناك مش���اكل 
لتمت مناقش���تها في مجلس 
االدارة ما عدا مش���كلة واحدة 
أزلي���ة يعرفه���ا اجلميع منذ 
اشهار اجلمعية ويشهد عليها 
التقرير املالي السنوي، وهي 
ميزانية اجلمعية، فال يوجد 
دعم مالي من وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل، وحتى 
اشتراكات االعضاء السنوية 
ال تكفي ايجار شهر واحد للمقر 

ورواتب املوظفني.
رابعا: االستقاالت اجلماعية: 
ال توجد أي استقاالت جماعية أو 
فردية حسبما أثير اخيرا، سواء 
من اعضاء مجلس االدارة او اي 
عضو في اجلمعية، ولو كانت 
هناك اس���تقاالت لتم عرضها 
على مجلس االدارة ملناقشتها 

وابداء الرأي فيها.
خامسا: اجتماعات مجلس 
االدارة: ح���ول م���ا أثي���ر عن 
االدارة  اجتماع���ات مجل���س 
فإن املجلس يعقد اجتماعاته 
النصاب  اكتمال  الدورية عند 
ملناقشة جدول االعمال املطروح 
في االجتماع وهو ما ينص عليه 

النظام االساسي للجمعية.

العالقات  أصدرت جمعية 
العامة بيانا أوضحت فيه رأيها 
في كل م���ا أثير من مغالطات 
وتساؤالت في الفترة االخيرة 
والتي ليس لها أي اساس من 
الصحة اطالقا، وال يوجد لها 
س���ند أو استمس���اك أو دليل 
يؤكد صحته���ا، وكانت مجال 
اس���تغراب كثير م���ن أعضاء 
اجلمعي���ة واملتعاطفني معها 
مما جعل كثي���را من اعضاء 
اجلمعية يتصلون يس���ألون 
ويستفسرون عن مدى صحة 
ما أثي���ر ولوضع النقاط على 
احل���روف وتبيان���ا للحقيقة 
وتواصال مع اخواننا واخواتنا 
االعزاء اعضاء اجلمعية الذين 
نعتز بعضويتهم ونتقدم لهم 
بخالص شكرنا وتقديرنا على 
اهتمامهم باجلمعية والذين من 
حقهم ان يعرفوا ما يثار عن 

اجلمعية.
وانن���ا نب���دي رأين���ا من 
منطل���ق مس���ؤوليتنا ع���ن 
ادارة اجلمعية والتي نعم���ل 
من خاللها لصاحلهم وصالح 
جمي���ع املمارس���ني للعالقات 

العامة.
وس���يكون ردن���ا موثق���ا 
باملستندات والصور في مؤمتر 
التقريرين  صحافي أو ضمن 
االداري واملال���ي في االجتماع 
املقب���ل للجمعية  الس���نوي 

العمومية العادية.

بدر املديرس

»الشؤون«: فتح باب الترشيح في تعاونية العارضية
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان قطاع 
الشؤون القانونية في الوزارة رفع مذكرة الى وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي الذي كان قد طلبها بشأن 

طلب مجموعة من املساهمني في جمعية العارضية 
التعاونية املوافقة على اعادة فتح باب الترشيح في 
جمعية العارضية التعاونية تسمح مبوجبها اعادة 

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة.


