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صرح وكيل املرجعيات الشيعية 
في الكويت السيد محمد املهري بأن 
القرقيعان من العادات الش����عبية 
الرمضاني����ة في اخلليج والعراق 
وأماكن اخرى، وهذه العادة تقام 
في ليلة النصف من شهر رمضان 
املبارك ليلة ميالد السبط األكبر 
لرسول اهلل ژ اإلمام احلسن گ 
وهي عادة اسالمية وشعبية يفرح 
بها األطفال ويلبسون لباسا خاصا 
بهذه املناسبة العطرة وهي موروثة 
عن األجداد منذ مئات السنني والتي 
حتول����ت الى مهرج����ان احتفالي 
لألطفال وأصبحت من املناسبات 

التراثية اجلميلة التي جتمع األهل واألحباب واألقارب واألرحام واألطفال 
والصغار والكبار ألجل اظهار الفرح والسرور وتقدمي احللويات اخلاصة. 
وتابع: ان كلمة القرقيعان اما مبعنى قرع الباب حيث ان األطفال يقرعون 
أبواب البيوت في هذه املناس����بة أو مشتقة من قرة العني حيث ان مبدأ 
ذلك يعود الى مولد الس����بط األكبر للنبي محمد ژ اإلمام احلسن گ 
في النصف من رمضان في الس����نة الثالثة للهجرة والش����ك ان كل من 
يحب رسول اهلل ژ ويحب السبط األكبر للرسول ژ يفرح ويسر في 
هذه الليلة، ويقال ان معنى القرقيعان هو ان املس����لمني بعدما سمعوا 
مبيالد اإلمام احلسن گ شاركوا الرسول ژ وعلي بن أبي طالب گ 
والزهراء عليها الس����الم وتضامنوا معهم في إحياء هذه الفرحة وقالوا 
قرت عينك يا رس����ول اهلل ژ مبيالد سبطك األكبر احلسن گ، حيث 

انه أول سبط للرسول ژ.
وبهذه املناسبة العطرة نهنئ القيادة السياسية العليا والشعب الكويتي 
املسلم ونطلب من جميع قطاعات الشعب الكويتي عدم اإلصغاء الى هذه 
الفتاوى الشاذة التي حتارب األطفال وحتارب اظهار الفرح والسرور بهذه 
املناسبة، وهذه الفتاوى املعلبة اجلاهزة حتت غطاء البدعة هي نفسها 
من أبرز مصاديق البدعة ألن حترمي ما أباحه وحلله الشرع يكون بدعة 
والفقهاء يقولون ان األصل في األشياء اإلباحة والذين يقومون بإحياء 
القرقيعان يتقربون الى اهلل سبحانه وتعالى وقد أمرنا اهلل باملودة في 
القربى وتعظيم ش����عائر اهلل واظهار احملبة والعشق لرسول اهلل ژ 
وألهل بيته عليهم الس����الم، وأعتقد انه لو لم تكن القرقيعان مبناسبة 

ميالد اإلمام احلسن گ ملا صدرت هذه الفتاوى الشاذة.

القمة االقتصادية العربية الثانية 19 يناير المقبل
القاه���رة � كونا: أعلن���ت جامعة الدول 
العربي���ة امس ان مصر ح���ددت 19 يناير 
املقبل الستضافتها القمة العربية االقتصادية 
الثانية موضحة  التنموي���ة االجتماعي���ة 
ان التحضي���رات للقم���ة املرتقبة انطلقت 

بالفعل.
وقال رئيس مكتب األمني العام للجامعة 

العربية السفير هشام يوسف في تصريح 
صحاف���ي ان مصر أبلغ���ت األمانة العامة 
للجامعة باملوعد احملدد للقمة فيما أبلغت 
االخيرة بدورها الدول العربية باملوعد الذي 

حددته مصر.
وأشار يوسف الى أنه سيسبق عقد القمة 
االقتصادية اجتماعات على املستوى الوزاري 

وكبار املسؤولني من أجل التحضير للقمة 
املقبلة.

وكانت دولة الكويت اس���تضافت القمة 
التنموية االجتماعية  العربية االقتصادية 
األولى ف���ي يناير من ع���ام 2009 مببادرة 
من صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 

األحمد.

الحكومة تبحث عقبات تنفيذ المشاريع غدًا

تشريعات الدورة المستندية للمشاريع من أبرز العقبات

ميرزا واإلبراهيم والسلطان والبحر
 أسماء متداولة لرئاسة سوق المال

مجلس العالقات العربية 
والخارجية  يفتتح اجتماعه 

الدوري غدًا

مريم بندق
يعقد مجل���س الوزراء اجتماعه األس���بوعي 
االعتيادي غدا االثنني برئاسة سمو رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وعلم���ت »األنب���اء« أن املجلس س���ينظر في 
تقاري���ر متابعة اخلطة ربع الس���نوية املرفوعة 
م���ن املجلس األعلى للتخطي���ط. وقالت مصادر 
حكومية رفيعة ل� »األنب���اء« إنه من املنتظر ان 
يناقش املجلس هذه التقارير بحضور املسؤولني في 
األعلى للتخطيط الستعراض العقبات واملقترحات 

لإلسراع بالتنفيذ.
وكشفت املصادر ان اهم العقبات تتعلق بضرورة 
تغيير التش���ريعات اخلاصة بالدورة املستندية 
للمشاريع مضيفة ان اهم املقترحات في هذا الشأن 

هي املزيد من التنسيق بني جلنة املناقصات وديوان 
احملاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ليأخذ املشروع 
دورة واح���دة بدال من 3 دورات خاصة بكل جهة 
على حدة. وحول موعد اجتماع وزارتي التنمية 
واملالية واملجلس األعل���ى للتخطيط حول آلية 
تنفيذ الضمانات احلكومية لتمويل مشاريع خطة 
التنمية أجابت املصادر بأنه لم يتم حتديد موعد 
حت���ى اآلن موضحة انه من غير املتوقع ان يعقد 

اجتماع خالل هذا االسبوع.
على صعيد مداوالت اختيار رئيس هيئة سوق 
املال قالت مصادر عليمة ل� »األنباء« ان هناك عدة 
اس���ماء يدور حولها نقاشات اآلن لتولي رئاسة 
الهيئة هي: د.حس���ن ميرزا، د.يوسف االبراهيم، 

وعدنان السلطان، وعدنان البحر.

يفتت��������ح 
صب�������اح غ��د 
االثن������ي������ن 
االجتماع الدوري 
لت��أسيس����ي  ا
ملجلس العالقات 
بي����������ة  لعر ا
واخلارجية الذي 
يرأس����ه محمد 
الصقر بحضور 
ت  ش����خصي��ا
عربية رفيعة في 
املجال السياسي 
والفك����������ري 

واألكادمي����ي، وستش����مل أنش����طة االجتماع 
التي ستس����تمر يومني، مناقشة اإلطار العام 
للمجلس وأهدافه وآلي����ات حتقيقها، إضافة 
إلى إقرار اللوائح الداخلية للنظام األساسي 
للمجل����س وش����روط العضوي����ة وع����رض 
 موضوع مقر املجلس وتس����جيله وإشهاره.

 وسيحضر احد اجتماعات املجلس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية 
دولة قطر س����مو الشيخ حمد بن جاسم، كما 
سيشارك األمير تركي الفيصل في اجتماعات 
املجلس كعضو فيه، وأمني عام جامعة الدول 

العربية عمرو موسى.
ويهدف املجلس الى تكوين شبكة معرفية 
وسياسية مع جميع املؤسسات البحثية والعلمية 
والسياس����ية العاملة في مجاالت واهتمامات 
املجلس، توظيف اخلبرات املتراكمة لدى املراكز 
واملؤسس����ات لتحقيق أهداف املجلس وإقامة 
األنشطة العلمية املشتركة من خالل الندوات 
والدورات واملؤمترات م����ع اجلهات املختلفة 
كاملراك����ز البحثية والتنموي����ة واألكادميية، 
اخلاصة والعامة، واملنظمات الدولية، إضافة 
الى تعزي����ز وتطوير برنامج تبادل الزيارات 
املعرفي����ة للباحثني ال����ى املجلس أو ألعضاء 
مجلس األمناء في سبيل تقوية القاعدة املعرفية، 

والتواصل مع اخلبراء وصناع القرار.

منح الرئيس الڤنزويلي هوغو شاڤيز 
سفير الكويت املعتمد لدى بالده يوسف 
حسني القبندي وس���ام احملرر سيمون 
بوليف���ار تعبيرا عن الش���كر والتقدير 
للصداقة التي جتمع ڤنزويال والكويت.

وقال وزي���ر اخلارجي���ة الڤنزويلي 
نيك���والس مادورو م���وروس في كلمة 
ألقاها اثر تقليد السفير القبندي الوسام 
في مبنى وزارة اخلارجية في كاراكاس 
بحضور نائب الوزير لشؤون منطقة آسيا 
والشرق األوسط ومنطقة احمليط الهادئ 
تيمير بوراس ورئيسة جمعية الصداقة 
الكويتية - الڤنزويلية البرملانية النائبة 
بركيس سوليس وعدد من السفراء العرب 
واألجانب املعتمدين في ڤنزويال ان الوسام 
»الذي مينحه لكم اليوم الرئيس هوغو 
ش���اڤيز هو تعبير عن الشكر والتقدير 
للصداقة مع الكويت من خالل شخصكم 

الكرمي«.
واضاف موروس متوجها الى السفير 
القبندي لقد »عكس���تم على أكمل وجه 
ما يحمله صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد من مشاعر صداقة لڤنزويال 
وشعبها كما مثلتم وطنكم الكويت بجدارة 
وكرامة في بالدنا ونود أن نحملكم اخلص 

األمنيات لشعب الكويت الصديق«.
من جانبه ألقى السفير القبندي كلمة 
باملناس���بة أبرز فيها أهمي���ة العالقات 
الكويتية - الڤنزويلية واملستوى املميز 
الذي تتحلى به وذلك انطالقا من عالقات 
الصداقة التي جتمع بني صاحب السمو 
أمير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح والرئيس الڤنزويلي هوغو 

شاڤيز.
يذكر ان وسام احملرر سيمون بوليفار 
هو أرفع وس���ام في ڤنزويال وتكرم به 
السفراء املعتمدين املميزين »تقديرا ملهام 
السفير في حتسني مس���توى العالقات 
القائمة بني بالده وڤنزويال وعلى اجلدارة 
التي متيز به أداؤه وتفانيه في العمل«.

تلقى نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح اتصاال هاتفيا 
من مبعوث الرئيس األميركي للسالم في الشرق 

األوسط السيناتور جورج ميتشل.
واستعرض اجلانبان خالل االتصال تطورات 
عملية الس���الم اإلسرائيلية � الفلسطينية وقرار 
الرئيس األميركي باراك اوباما باملضي قدما في عقد 
مباحثات مباشرة بني اجلانبني خالل االسبوعني 
املقبلني على ان تستمر ملدة أقصاها عاما تفضي في 

نهايتها الى قيام الدولة الفلسطينية املستقلة.
وأعرب الشيخ د.محمد الصباح من جانبه عن 
ارتياحه لهذا التعهد األميركي، مش���ددا على دعم 

الكويت لهذه اخلطوات االيجابية.
وأكد الش���يخ د.محمد الصب���اح أهمية إلزام 

اجلانب اإلسرائيلي باالنصياع الستحقاقات السالم 
باعتباره���ا تصب في مصلحة اجلميع وعلى انه 
ال حل لهذا الص���راع الطويل اال عبر قيام الدولة 
الفلسطينية املستقلة ذات السيادة الكاملة طبقا 

حلدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأضاف الشيخ د.محمد الصباح في هذا السياق 
أن الدول العربية مجتمعة ذهبت الى أقصى حد 
ممكن في سبيل حتقيق الس���الم العادل والدائم 
والشامل في املنطقة وذلك من خالل مبادرة السالم 

العربية.
من جانبه أشاد الس���يناتور ميتشل بالتزام 
الكويت املبدئي واملس���تمر مبس���اعدة الش���عب 
الفلس���طيني معبرا عن ش���كر اإلدارة األميركية 

جورج ميتشلوتقديرها لهذا الدعم املتواصل.

وزير اخلارجية الڤنزويلي يقلد يوسف القبندي وسام احملرر

الشيخ د.محمد الصباح

الشيخ عزام الصباح

محمد الصقر

محمد الصباح: مرتاحون للتعهد األميركي بالمضي قدمًا
 في عقد مباحثات مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

الرئيس الڤنزويلي يقّلد السفير القبندي
 وسام  سيمون بوليفار تقديراً للصداقة مع الكويت

الكندري: »الشؤون« تدعم الهيئة العامة لذوي اإلعاقة
متنى د.جاسم التمار األمني 
الع���ام للهيئ���ة العام���ة لذوي 
اإلعاقة من قيادات ومس���ؤولي 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل وعلى رأس���هم الوزير 
الدائم  التعاون  الوزارة  ووكيل 
مع أعضاء مجلس الهيئة العامة 
لذوي اإلعاق���ة وتقدمي النصح 
واملشورة واخلبرة حتى يستطيع 
املجلس وأعضاء الهيئة حتقيق 
الهدف املرجو من إنشائها خلدمة 
ذوي االعاق���ة على أكمل وجه، 
وناشد التمار مسؤولي الوزارة 
استمرار الدعم املادي واملعنوي 
من قب���ل الوزارة، واس���تمرار 

تقدمي اخلدمات ملراجعي الهيئة 
قبل الفصل التام، خصوصا ان 
امليزانية مازالت مشتركة حتى 

تاريخ 2010/4/1.
جاء ذلك خ���الل لقاء وكيل 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل محمد الكندري باألمني 
الع���ام للهيئ���ة العام���ة لذوي 
اإلعاقة د.جاسم التمار وأعضاء 
مجلس اإلدارة والذي رحب بهم، 
متمنيا له���م التوفيق والنجاح 
والتعاون بني اجلميع لتحقيق 
اآلمال املعقودة على إنشاء هذه 
الهيئة، خصوصا بعد اإلجناز 
الكبير في إقرار قانون املعاقني 

والذي سيس���اهم دون شك في 
املساهمة في حتقيق العديد من 

اإلجنازات للهيئة.
وأكد الكندري وأركان الوزارة 
دعمهم ومساندتهم وتقدمي العون 
واخلبرة ألعضاء الهيئة لتحقيق 
اله���دف املرج���و من إنش���ائها 
وناقش الوكيل الهيكل التنظيمي 
واالختصاصات التنظيمية وآلية 
العمل املستقبلية التي ستكون 
بناء على ما س���يتم إقراره من 
قبل أعضاء الهيئة العامة لذوي 
اإلعاقة ومشاريعهم املستقبلية 
والتي سترد في اخلطة السنوية 

التالية 2011 و2012.

تلقى اتصااًل من ميتشل

عزام الصباح: لإلعالم دور مهم وكبير
 في صياغة الوعي المستنير

»ذي دبلومات«: الدويسان شخصية محترمة 
ومحببة في الساحة الديبلوماسية البريطانية

بيت الزكاة ينتهي من تنفيذ
 مشروع السقيا المتنقلة 2010

املنامة � كونا: قال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح ان لالعالم دورا مهما وكبيرا في صياغة الوعي املستنير 

وهو ركن أساسي من اركان التنمية.
واكد الشيخ عزام الصباح في تصريح خالل زيارته الشيخ 
فواز بن محمد آل خليفة لتهنئته مبناسبة اسناد هيئة االعالم 
له مبرسوم ملكي والذي تضمن فصل وزارة الثقافة عن هيئة 

االعالم على اهمية قطاع االعالم.
واشار الى ان االعالم يعتبر سالحا ذا حدين في جميع افرعه 
وتأتي اهميته في ترشيد وتوعية اخلطاب االعالمي من خالل 

التوجه الصحيح والصريح.
كما جرى خالل اللقاء مناقش���ة سبل تعزيز العمل االعالمي 
بني البلدين الشقيقني وسبل تطويره ومناقشة املواضيع ذات 

االهتمام املشترك.

لندن � كونا: وصفت مجلة »ذي 
دبلومات« البريطانية امس سفيرنا 
لدى اململكة املتحدة وعميد السلك 
الديبلوماسي األجنبي في لندن 
الدويسان بأنه »شخصية  خالد 
الس����احة  محترمة ومحببة في 

الديبلوماسية هنا«.
وأش����ادت املجلة مبقالة في 
عددها األخير بالسفير الدويسان 
حتت عنوان »الرجل املرموق« بقلم 
الصحاف����ي في صحيفة »تاميز« 
ماي����كل بينيون قائال انه »ميكن 
ان تكون هناك قلة قليلة مؤهلة 

ملثل هذا املنصب«.
وأضافت ان الس����فير الدويس����ان »ديبلوماسي 
محترف يتحدث اللغة االجنليزية بطالقة متمرس 
في ثقافات الغرب والشرق ال يفشل أبدا في الترحيب 
الودي مبئات األشخاص الذين يلتقي بهم يوميا في 

مختلف املناسبات االجتماعية«.
وأكدت انه »بصفته عميد الس����لك الديبلوماسي 
األجنبي في لندن فإن الدويسان يحمل على عاتقه 
مسؤولية كبيرة لضمان فهم مصالح آالف املمثلني 
الديبلوماسيني بالشكل الصحيح في الدوائر احلكومية 
هنا الى جانب التأكيد على احترامهم مللكة بريطانيا 
امللكة اليزابيث من خالل حضور افتتاحها السنوي 

الرسمي للبرملان«.
وقالت ان »الس����فير الدويسان واجه مسؤولية 
كبيرة بعد سنتني من تعيينه سفيرا لدى بريطانيا 
في عام 1993 متثلت في تنظيم زيارة رسمية من قبل 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الى اململكة 
املتحدة في عام 1995 وقد ساهم جناح الزيارة بتقليده 
منصب ووسام »الصليب االكبر لوسام فيكتوريا« 

من قبل ملكة بريطانيا«.
وأوضح����ت مجلة »ذي دبلومات« ان »الس����فير 

الدويسان حتمل منذ توليه منصب 
عميد السلك الديبلوماسي في لندن 
عام 2003 وعلى مدى 7 سنوات 
مهمة ش����اقة فإلى جانب ترؤس 
أكبر  التي تعد  الكويتية  البعثة 
س����فارة كويتية في اخلارج فهو 
أيضا ميثل السلك الديبلوماسي 

الواسع العامل في لندن«.
وأضافت ان السفير الدويسان 
بصفته عميدا للسلك الديبلوماسي 
في لن����دن يتعني عليه الترحيب 
بالسفراء اجلدد وإيجازهم حول 
البروتوكولي����ة، هذا  املس����ائل 
الى اس����تضافة مأدبة  باالضافة 
عش����اء في مكان إقامته ملناقشة القضايا الرئيسية 

الراهنة، السيما املتعلقة بالشرق األوسط.
وذك����رت املجلة ان����ه »يقع على عاتق الس����فير 
الدويسان مسؤولية كبيرة حلضوره جميع أعياد 
االس����تقالل جلميع الس����فارات في لندن الى جانب 
حضوره املناسبات الس����نوية الهامة، السيما تلك 
التي ينظمها قصر بيكنغهام«، مشيرة الى انه يلتقي 
مرة واحدة في الشهر على األقل سفراء املجموعات 
اإلقليمية حول العالم لبحث القضايا والعالقات مع 

بريطانيا«.
الى جانب ذلك يحافظ الس����فير الدويسان على 
اتصال قوي مع القطاعات املالية والبنكية في لندن 
وتكرميا جلهوده حصل على املنصب التش����ريفي 
»حرية مدينة لندن« ليكون اول سفير عربي يحصل 
على هذا االمتياز. واختتمت املجلة قائلة ان »السفير 
الدويس����ان هو عضو ايضا في مجلس ادارة معهد 
لندن والشرق االوسط في مدرسة الدراسات الشرقية 
واالفريقية ومجلس امناء املركز اإلسالمي ومسجد 
لندن املركزي ويحضر مناسبات مختلفة في ايرلندا 

التي اعتمد فيها ايضا كسفير«.

أعلن بيت الزكاة انتهاءه من 
تنفيذ مشروع السقيا املتنقلة 
لعام 2010، والذي يتم من خالله 
تقدمي شراب اللنب واملياه املعدنية 
لفئة العمالة املتواجدة في مواقع 
العم���ل واإلنش���اءات املختلفة 
مساهمة من البيت في التخفيف 
عن هذه الفئة من موجة احلر 

الشديد.
وفي هذا اإلطار صرح مساعد 
مدير إدارة املشاريع والهيئات 
احمللية ف���ي بيت الزكاة محمد 
العجمي بأن هذا املش���روع من 
املشاريع اإلنسانية التي ينفذها 

بيت الزكاة منذ عام 2002م وللمرة التاسعة على 
التوالي بتمويل من مبرة الشيخ عبداهلل املبارك 
الصباح- رحمه اهلل وللم���رة األولى لهذا العام 
يساهم متبرعو الصدقة اجلارية في بيت الزكاة 

في متويل املشروع.
وقال العجمي ان إدارة املشاريع والهيئات احمللية 
قامت بتنفيذ مشروع السقيا املتنقلة بالتعاون مع 
)مبرة املرحوم الشيخ عبداهلل املبارك الصباح( 
للسنة التاسعة على التوالي اعتبارا من 8 يونيو 
وحتى 7 اغس���طس املاضيني بتوفير 4 شاحنات 
مبردة متوسطة احلجم مجهزة بالعمال لتوزيع 
ش���راب اللنب واملياه الباردة على العمال، جتوب 
جميع مناطق محافظات الكويت التي تتواجد فيها 

العمالة أثناء عملها.
وقال العجمي ان تكلفة املشروع بلغت )20000 

د.ك( س���اهمت مبرة الش���يخ 
عبداهلل املبارك الصباح رحمه 
اهلل مببلغ )5000 د.ك( وبقية 
التكلفة والبالغة )15000 د.ك( 
من ريع أموال متبرعي الصدقة 

اجلارية في بيت الزكاة.
وقد بلغ إجمالي عدد عبوات 
اللنب التي مت توزيعها طوال فترة 
املشروع 136274 عبوة، كما بلغ 
إجمالي عدد قنان املياه املعدنية 
التي مت توزيعه���ا طوال فترة 

املشروع 92964 قنينة.
وأضاف العجمي أن سيارات 
املش���روع انتقلت في أكثر من 
موقع وعدة محافظات لتغطية نسبة كبيرة من 
املناطق وزيادة نسبة عدد املستفيدين من املشروع، 
والذي من خالله مت توزيع ش���راب اللنب واملياه 
املعدنية على العمالة املتواجدة في مواقع العمل 
واإلنشاءات وعمال الطرقات ومحطات احلافالت 
واألماكن األخرى التي تكت���ظ باملارة في اوقات 
اش���تداد درجة احلرارة للتخفيف من وطأة احلر 

عليهم.
وفي ختام تصريحه أشاد العجمي بدور مبرة 
الش���يخ عبداهلل املبارك الصب���اح والتي تتكفل 
بالتبرع إلى مشروع السقيا املتنقلة سنويا كما 
اشاد بجهود جميع احملسنني الكرام أصحاب األيادي 
البيضاء على تبرعاتهم السخية للمشروع، مهيبا 
باحملسنني الكرام في الكويت بالتبرع للمشروع 

في االعوام القادمة.

قدم التهاني للشيخ فواز بن محمد إلسناد هيئة اإلعالم له بمرسوم ملكي

عبر مقالة تحت عنوان »الرجل المرموق«

توزيع 136274 علبة لبن و92964 مياه معدنية بتكلفة 20 ألف دينار 

خالد الدويسان

محمد العجمي

المهري: القرقيعان عادة إسالمية شعبية

السيد محمد املهري


