
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الخارجية اإلندونيسية: المؤتمر اإلسالمي لن يقتصر على شجب 

وإدانة االعتداءات على القافلة اإلنسانية.
ـ صحيح ألنه سيتضمن شجبا وإدانة.. واستنكارا!

»الكهرباء«: ما راح نلجأ للقطع المبرمج.
ـ مشكورين، بس من دون تعاون وترشيد القطع ما راح يكون مبرمج.. 

أبواللطفواحدراح يكون إجباري!

البقاء هلل

الشيخ نواف بدر سعود املالك الصباح ـ 32 عاما ـ الرجال: 
قصر بيان ـ ديوان أســــرة آل الصباح الكرام ـ ت: 
25398888، النســــاء: حطني ـ ق4 ـ ش416 ـ م59 ـ 

ت: 66039939.
فضيلـة عبدالكرمي ناصر احلميدان ـ زوجة شــــاكر محمد 
احلميدان ـ 79 عاما ـ الرجال: الســــرة ـ ق2 ـ ش9 
ـ م18 ـ ت: 25324913، النساء: السرة ـ ق2 ـ ش16 

ـ م18.
محمـد مبارك عوض املنيظرة العازميـ  62 عاماـ  الرجال: 
سلوى ـ ق2 ـ ش101 ـ م1 ـ ت: 99839833، النساء: 

سلوى ـ ق5 ـ ش9 ـ م21 ـ ت: 99643928.
نورة سند مزيد امللعبي املطيريـ  أرملة علي عوض حمدان 
املطيرات ـ 77 عامــــا ـ الفردوس ـ ق5 ـ ش1 ـ ج3 
ـ م5 ـ ت: 66610684 ـ 99577738 ـ 99652372 ـ 

.99520235
نفلـة عبيد عبداهلل الدوسـري ـ أرملة ســــعد عيد بجاد 
الدوســــري ـ 69 عاما ـ الصباحيــــة ـ ق4 ـ ش8 ـ 

م224 ـ ت: 99568666.

فاطمة أبل محمد حسـنـ  أرملة حسني حاجي عبداهلل 
ـ 90 عاما ـ الرجال: بيان ـ مســــجد اإلمام احلسن 
ـ ت: 66882929 ـ 99074433، النساء: احلسينية 

الزينبية ـ بنيد القار ـ ت: 99632308.
سعيدة دعيج خلف الشـمري ـ 66 عاما ـ الرجال: الرقة 
ـ ق2ـ  ش1ـ  م1ـ  ت: 99825157، النســــاء: القرينـ  

ق4 ـ ش22 ـ م33 ـ ت: 99753838.
سعدية قاطع العبودة ـ أرملة عبداهلل رمضان العيدي 
ـ 65 عامــــاـ  الرجال: القرينـ  ق1ـ  ش5ـ  م72ـ  ت: 
99460068، النســــاء: خيطان ـ ق10 ـ ش9 ـ م16 ـ 

ت: 66233112 ـ الدفن التاسعة صباحا.
عبداهلل أحمد عبداهلل العسالويـ  75 عاماـ  الرجال: العدان 
ـ ق7ـ  ش22ـ  م33ـ  ت: 99633828، النساء: خيطان 
ـ ق10ـ  ش3ـ  م40ـ  ت: 24712372ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.
خالد محمد علي أحمد محمدـ  20 عاماـ  الرجال: الرميثية 
ـ مسجد مقامس ـ ت: 66710704، النساء: سلوى ـ 

ق3 ـ ش2 ـ م48 أ ـ ت: 25648851.

مسجد »القدس« في بريطانيا  المبنّي بتبرعات كويتية.. مهدد بالبيع
لندن ـ عاصم علي

مسجد القدس مبدينة برايتون  في بريطانيا 
والــــذي بني في عام 1977 بأمــــوال متبرعني كان 
على رأســــهم الكويتي عبدالرحمن الذكير، مهدد 
اليــــوم بالبيع بعد دعوى اقامها امام باكســــتاني 
ســــابق ضد اللجنة املســــؤولة عن ادارة املسجد 
وذلك لتســــديد نفقات يطالب بها املدعي. وحول 
هذا املوضوع الذي تابعته »األنباء« صرح محمد 
الشبلي املسؤول االداري باللجنة بأن االزمة املالية 
للمسجد بدأت بعد تعيني امام بريطانيـ  باكستاني 
يدعى عبداجلليل ســــاجد الــــذي كان يخطط منذ 
البداية ملصاحله الشــــخصية، مضيفا ان ساجد 

اقام في منــــزل مخصص لالمام، ثم ســــارع الى 
ابدال اللجنة ذاتها متذرعا بتحفظات على عملها 
بأخــــرى قريبة منه بني اعضائها اصحاب مطاعم 
باكستانيون. وبحسب الشبلي، اصبحت لساجد 
اليــــد الطولى في التصرف بالتبرعات التي تصل 
للمسجد الذي باتت تتراكم عليه الديون بذريعة 
اشغال اعمال ترميم وصيانة به، لم يظهر لها اثر، 
ولعدم جتاوب اللجنة مع طلبات بعض املصلني 
لالطالع على االمور ملعرفة اسباب املشكالت املالية 
شكلوا جلنة بديلة الدارة اجلمعية املسؤولة، وبعد 
اتخاذ املصلني هذه اخلطوة، ترك االمام واعضاء 
اللجنة السابقة املسجد. اال ان ساجد رفع دعوى 

قضائية ضد اللجنة السابقة لتعويضه عن صرفه 
من العمل دون مبرر قانوني.

ووصلت القضية الى احملكمة العليا التي قضت 
بدفع 90 الف جنيه الى االمام الباكســــتاني، لكن 
اللجنة السابقة لم تسدد املبلغ، فأقام ساجد دعوى 
قضائية اخرى ضد اللجنة احلالية للمسجد مطالبا 
باملبلغ االول 90 الفا والفوائد املترتبة عليه حوالي 
30 الفا، والنفقات القانونية، فوصل املبلغ املطلوب 
الى 176 الف جنيه. واكد الشبلي ان ساجد يرفض 
تصرف اللجنة مبنزل االمام كونه اليزال يشغله 
وقدم رسالة الى احملكمة من السفارة السعودية 
تفيد بأنها سددت ثمن املنزل ملصلحة اإلمام وابدى 

املسؤول االداري شكوكه حول صحة هذه الرسالة، 
مشيرا الى اتصال اللجنة بالسفارة السعودية التي 
لم ترد بعد بدورها على هذا االستفسار، ومبا ان 
املنزل بات خارج املعادلة فقد تتجه احملكمة التي 
ستعني جلستها بعد السابع من يوليو املقبل، الى 
احلجر على املسجد وبيعه من اجل تسديد املبالغ 
التي يطالب بها ساجد. واتصلت »األنباء« برئيس 
اجلمعية االسالمية في برايتون صبري بن عامر 
الذي اعرب عن قلقه من بيع املســــجد اآلن، قائال: 
ان هذه القضية كانت في احملاكم منذ ســــنوات، 
واعتقدنا بأن املوضوع انتهى، اال اننا فوجئنا بأن 

هذا الشخص )ساجد( يصر على بيع املسجد.

اللجنة المشرفة على إدارته تتهم إماماً باكستانياً بالتسبب في أزمته المالية والعمل لمصالحه الشخصية
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