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ن« مبنع جمع التبرعات في املساجد كتاب من »الشؤو
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الشعيب: »الشؤون« منعت التبرعات و»األوقاف« ليست »طوفة هبيطة«
كشف لـ »األنباء« بالمستندات مسؤولية إدارة المبرات عن المنع

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه مجموعة من طلبتنا في مالطا بحضور الشيخ د.محمد الصباح ود.هالل الساير ود.موضي احلمود والشيخ جابر الدعيج

رئيس أساقفة مالطا: تقديم صاحب السمو العزاء في الرئيس غويدو 
دليل على متانة العالقات بين البلدين  ص3

»الديوان« يرّشح 2500 مواطن ومواطنة غدًا
مريم بندق

علمت »األنباء« ان ديوان اخلدمة املدنية سيرش���ح 
غدا اخلميس أكثر من 2500 مواطن ومواطنة للعمل في 
الوزارات واجلهات احلكومية. وقالت مصادر في الديوان 
ان املرشحني من مختلف التخصصات والشهادات الدراسية 
من املسجلني في الدفعة األخيرة والدفعات السابقة الذين 
حتتاج الوزارات الى تخصصاتهم وشهاداتهم العلمية. 

واستدركت بأن العمل جار اليوم لتسجيل احتياجات جديدة 
للجهات احلكومية في محاولة لزيادة أعداد املرش���حني، 
ومضيفة ان الترشيحات ستضم خريجي وخريجات كليتي 
التربية جامعة الكويت والتربية األساسية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدري���ب للفصل الثاني من العام 
الدراس���ي 2010/2009 والذين سيتم ترشيحهم مباشرة 

على املناطق التعليمية لتسلم العمل.

بمن فيهم المعلمون الجدد لـ »التربية«

المحمد يدعو الوزراء والجهات الحكومية لالتفاق على آلية التمويل 
وإنهاء الخالف بينهم والتوصل إلى صيغة واحدة اليوم

مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء 
جدد الثقة في الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واعتمد فيصل اجلزاف رس���ميا بناء على 

توصية إدارة الفتوى والتشريع.
وأحاط وزير املالية مصطفى الش���مالي 
املجلس بالالئحة التنفيذية لقانون صندوق 
املتعثرين بعد التعديالت التي أدخلت عليه 
على ان يفتح باب تقدمي الطلبات في 1 سبتمبر 

املقبل.
ودعا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الوزراء واجلهات احلكومية إلى إنهاء 

اخلالف القائم اآلن ب���ني الوزراء واجلهات 
احلكومية املعنية في الدولة حول آلية متويل 
مشاريع التنمية والوصول إلى صيغة واحدة 

يتفق عليها.
وأكد احملمد على أهمية توفير الضمانات 
الكافية للبنوك احمللية للمشاركة في صندوق 

متويل املشاريع لدعم التنمية.
وقالت مصادر مطلعة ان هناك رأيا يفضل 
ان يتم التمويل عن طريق صندوق التنمية 
ووعد نائب رئي���س الوزراء ووزير الدولة 
لش���ؤون اإلس���كان والتنمية الشيخ أحمد 
الفهد بتقدمي تقرير حول اآللية في اجتماع 

املجلس املقبل.
هذا وكشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان مجلس الوزراء لم يتطرق الى قرار وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس ال���وزراء روضان 
الروض���ان اخلاص بتعيني 7 نواب لرئيس 

الفتوى والتشريع في اجتماعه أمس.
وأوضحت املص���ادر ان رئيس الفتوى 
والتشريع الشيخ محمد السلمان أصدر قرارا 
بإلغاء قرار تسكني ال� 7 نواب والذي يعني 

عمليا جتميد قرار الوزير الروضان.
وأّجل املجلس النظر في هيئة سوق املال 

الى االجتماع املقبل.

أسامة أبوالسعود
كش���ف وكيل وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية لقطاع 
املساجد وليد الشعيب باملستندات 
عن أن وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وحتديدا إدارة اجلمعيات 
اخليري���ة واملبرات ف���ي وزارة 
الش���ؤون هي اجلهة التي وقفت 
وراء قرار من���ع جمع التبرعات 

باملساجد لهذا العام.
وأوضح الشعيب في تصريحات 

ل� »األنباء« أن���ه أجرى أكثر من اتصال مبدير 
إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات بالندب في 
وزارة الشؤون االجتماعية أحمد الصانع ورئيسة 
قس���م الدعم اإلداري ف���ي اإلدارة اللذين أصرا 
على منع جمع التبرعات بجميع أشكالها سواء 
االستقطاعات أو الكي نت أو غيرهما خالل شهر 

رمضان الكرمي بجميع مساجد الكويت.
ولفت الشعيب إلى أن وزارة األوقاف ليس 
لها أي سلطة على اجلمعيات اخليرية أو املبرات 
ألنها من اختصاص وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، واألوقاف تقوم فقط بتسهيل أمور جمع 
التبرعات في مساجد الدولة بحسب التنسيق 

السنوي بني الوزارتني.
وزاد الش���عيب بأن وزارة األوقاف طلبت 
عقد االجتماع التنسيقي السنوي بني الوزارتني 
هذا العام لتزويد الوزارة بأس���ماء اجلمعيات 

واملب���رات التي يح���ق لها جمع 
التبرعات واجلدول التنس���يقي 
ملواعيد جمع التبرعات إال أن وزارة 
الشؤون لم تبد أي اهتمام بطلبنا 
هذا العام، وملس���نا إصرارا غير 
طبيعي على عدم جمع التبرعات 
بجميع أشكالها في املساجد لهذا 

العام.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون 
اكتفت بإخطارنا بكتب رسمية 
مبنع جم���ع أي تبرعات بجميع 
مساجد الكويت والتنبيه على قطاع املساجد 
بااللت���زام بهذا القرار بن���اء على قرار مجلس 

الوزراء في هذا الشأن.
وقال »األمر ليس مزاجيا أن نسمح أو مننع 
جمع التبرعات في املساجد، فهذا األمر له ضوابطه 
من وزارة الش���ؤون االجتماعية التي تخضع 
لرقابتها جميع اجلمعيات اخليرية واملبرات، 
ونحن التزمنا مب���ا وصلنا منها من تعليمات 

كتابية«.
وأبدى الشعيب في ختام تصريحاته استغرابه 
الش���ديد من تعامل البعض مع وزارة األوقاف 
وكأنها »طوفة هبيطة« مش���ددا على أن وزارة 
األوقاف حتمل أعباء كبيرة في نش���ر الدعوة 
اإلسالمية واحلفاظ على القيم املجتمعية والوزارة 
لن تسمح بأن تكون كبش فداء لآلخرين )وال 

تزر وازرة وزر أخرى(.

الشمالي قّدم الئحة المتعثرين واستقبال الطلبات 9/1 .. وتجديد الثقة في »الشباب والرياضة« و اعتماد الجزاف

وقف مؤقت لبرنامج القطع اآللي 
المبرمج في »المواصالت« خالل رمضان

ال سحب للمنتجات الباكستانية وإجراءات 
احترازية ضد الكوليرا بعد بالغ »الصحة«

فرج ناصر
أعلن وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري عن وقف مؤقت 
لبرنامج القطع اآللي املبرمج خالل شهر رمضان 
املبارك على ان يستأنف برنامج القطع اآللي بعد 
عيد الفطر، وتأتي هذه اخلطوة رغبة من الوزير 

في تخفيف األعباء املالية خالل الشهر الكرمي.

بداح العنزي
أعلن مساعد املدير العام لشؤون اخلدمات ورئيس 
جلنة س���المة األغذية محمد العتيبي انه لم يبلغ 
رسميا من قبل وزارة الصحة بشأن منع استيراد 
أي م���ادة غذائية من باكس���تان التي ظهرت فيها 
الكوليرا مؤخرا. وقال العتيبي ل� »األنباء« إنه فور 
تسلم كتاب وزارة الصحة املتعلق بهذا اخلصوص 
س���يتم عقد اجتماع طارئ للجنة سالمة األغذية 
والتي ستباشر بتكليف وزارة التجارة والصناعة 
بإصدار قرار املنع وعدم السماح بدخول أي مواد 
غذائية إضافة الى قيام إدارة األغذية املس���توردة 
باتخاذ إجراءات احترازية بعدم السماح بوصول 
هذه البضائع. وردا على سؤال بشأن املواد الغذائية 
احلالية سواء املوجودة بامليناء أو األخرى املتداولة 
باألسواق وهل سيتم سحبها، أكد ان قرار املنع يبدأ 
تنفيذه من تاريخ صدور القرار على املواد الغذائية 
القادمة وليست املوجودة حاليا بامليناء، مستدركا 

بأنه لن يتم سحب أي مادة من األسواق.

نوافذ 
رمضانية

ص20 - 27

»أبوغريب« إسرائيلي.. صور لمجندة
 تتلذذ بتحقير األسرى الفلسطينيين

المالكي يتهم عالوي بالتهرب من الحوار
ويرفض االعتذار  عن وصف »العراقية« بالسنّية

علماء وإعالميون يطالبون بتعميم قرار قصر الفتوى 
على هيئة كبار العلماء في مصر والعالم اإلسالمي

بغ����داد � وكاالت: انضم اخلالف الطارئ 
بني القائمة »العراقية« بزعامة إياد عالوي 
وائتالف »دولة القانون« الذي يترأسه نوري 
املالكي إلى جملة العراقيل املانعة حلل األزمة 
املتفاقمة، حيث رفض املالكي أمس مطالبة 
 »العراقية« له باالعتذار عن وصفه القائمة 
ب� »الس����نية«. واتهم املالك����ي »العراقية« 
بالتهرب من احلوار مع دولة القانون »بسبب 

املشاكل الداخلية« التي تعاني منها وبإلقاء 
»الكرة في س����احة املنافسني السياسيني«. 
ومع هذا اخلالف اجلدي����د ارتفعت فاتورة 
العنف املس����تفحل أمس إلى نحو 60 قتيال 
وأكثر من 160 جريحا س����قطوا في هجوم 
انتحاري فّجر نفسه في بغداد وسط حشد 
من الراغبني في التطوع أمام مركز جتنيد 

للجيش العراقي في بغداد أمس.

الرياض � وكاالت: بعد أمر خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بقصر 
الفتوى على هيئة كب����ار العلماء، تصاعدت 
دعوات العلماء واإلعالميني لتطبيقه في مصر 
وتعميمه على جميع الدول االسالمية، وقال 
رئيس قسم الشريعة بجامعة حلوان د.رشدي 
شحاتة ل� »الوطن« السعودية: ان هذا القرار 
صحيح متاما، ويتماشى مع ما ورد في القرآن 
الكرمي،  وطالب د.شحاتة بتطبيق هذا القرار 
في مصر، مش����يرا الى ان ما حدث في الفترة 

السابقة من انتشار »شيوخ الفضائيات«  أدى 
ال����ى بلبلة الناس وإث����ارة النزاعات، وطالب 
د.شحاتة بان يكون مجمع البحوث اإلسالمية 
في مصر هو اجلهة الوحيدة الرس����مية التي 
يسمح ألعضائها باإلفتاء. واتفق الداعية محمد 
هداية مع د.شحاتة، وقال ل� »الوطن«: ان قرار 
خادم احلرمني الشريفني قرار رشيد ويجب على 
جميع الدول اإلسالمية ان تقتدي به. بدوره، 
أكد محمد عبداملتعال رئيس قنوات »احلياة« 

تأييده الكامل للقرار الذي وصفه بالصائب.

عواصم � وكاالت: كررت املجندة 
اإلسرائيلية السابقة إدن أبرجيل 
ص���ورة املجن���دة األميركية في 
س���جن أبوغريب، حينما نشرت 
في صفحتها على »الفيس بوك« 
قبل شهر ألبوما أطلقت عليه »أجمل 
أوقات حياتي« لصورها بجانب 
معتقلني فلسطينيني موثقي األيدي 
ومعصوبي األع���ني كأنها تلتقط 
لنفسها صورا تذكارية، وحملت 
الصور تعليقات س���اخرة مهينة 

بحقهم.

وضعتها في ألبوم على »الفيس بوك« عنوانه »أجمل أوقات حياتي«

انتحاري يقتل ويصيب أكثر من 200 راغب بالتطوع في الجيش

ى الفلسطينيني )أ.ف.پ( ل األسر ن أبرجيل وهي تتلذذ باذال صورة املجندة اإلسرائيلية إد

ي القصيبي الراحل د. غاز

غازي القصيبي.. 
بطل مقاومة 

االحتالل بسالح 
الكلمة  ص9
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