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المحمد زار لجنة »استكمال الشريعة« 

واستمع لشرح حول المشاريع المقرر تنفيذها
قام سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد الليلة قبل 
املاضية بزي����ارة الى مقر اللجنة 
العليا للعمل على استكمال تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية مبناسبة 

شهر رمضان املبارك.
وتبادل سموه مع رئيس وأعضاء 
اللجنة األحاديث الودية واستمع 
الى شرح عن األنشطة التي قامت 
بها اللجن����ة وما تقدمه من خدمة 
للباحثني في اطار أهدافها الشرعية 
التي تعتزم  اضافة الى املشاريع 

تنفيذها في الفترة املقبلة.
رافق سموه خالل زيارته رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد ووكي����ل الديوان األميري 
لشؤون األس����رة احلاكمة الشيخ 

صباح ناصر احملمد.

بدء حملة الهيئة الخيرية لجمع التبرعات لصالح باكستان
بدأت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية حملتها 
جلمع التبرعات العينية من احملسنني الكرام أصحاب 
الشركات واملؤسسات وذلك لصالح الشعب الباكستاني 
املتضرر جراء الفيضانات التي داهمته وخلفت الكثير 

من القتلى واجلرحى واملشردين.
وتأتي هذه اخلطوة امت����دادا للحملة التي كلف 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الهيئة 
بالقيام بها حتت شعار »الكويت معكم« وهي مستمرة 
في جمع التبرع����ات لصالح املنكوبني واملتضررين 
في باكس����تان. وبينت الهيئة أن حجم الدمار الذي 
خلفته الفيضانات والسيول التي ضربت باكستان 

كبير ومهول مما يستدعي معه ضرورة االستمرار 
في التحرك لصالح هذا الشعب املنكوب واملتضرر، 
واوضحت الهيئة على لسان مديرها العام د.سليمان 
شمس الدين بأن باب التبرع عينا للشركات واملؤسسات 
اصبح اآلن مفتوحا استكماال حلملة التبرع النقدي 
وذلك للمواد اجلديدة وغير املستعملة فقط. واستذكر 
بالش����كر والعرفان توجيهات النائب األول ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك الذي وجه بتس����خير 
جميع امكانيات اجليش لعمليات املساعدة في نقل 
مساعدات الشعب الكويتي واستعداد وزارة الدفاع 
لتوفير طائراتها في هذه املهمة االنسانية العاجلة.

الشيخ د.محمد الصباح أثناء لقائه السفير الصربي ميهايلو براكيش بحضور خالد اجلاراهلل وصالح اللوغاني وقصي الفرحان

بحضور الجاراهلل واللوغاني والفرحان

محمد الصباح استقبل سفير صربيا

اس����تقبل نائ����ب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية الش����يخ 
د.محمد الصباح س����فير جمهورية صربيا لدى الكويت السفير ميهايلو 

براكيش.

حضر اللقاء وكيل وزارة اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل ونائب مدير 
ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الوزير املفوض 

صالح اللوغاني ونائب مدير ادارة اوروبا املستشار قصي الفرحان.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

اتحاد الطلبة في أميركا بحث مع الفهيد
 زيادة رواتب مبتعثي الجامعة للدراسات العليا

د.عبداهلل الفهيد ود.انور اليتامى خالل لقائهما وفد االحتاد 

آالء خليفة
التقى وفد من االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة 
االميركية مبدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيد واالمني العام د.انور اليتامى 
ملناقشة ومتابعة عدد من مطالب 
طلبة وطالبات الكويت للدراسات 
العلي����ا في الوالي����ات املتحدة من 
مبتعثي اجلامعة حيث كان اللقاء 
فرصة للوقوف على آخر املستجدات 
في عدد من القضايا باالضافة الى 
طرح املستجدات التي طرأت على 
أوضاع مبتعثي اجلامعة في أميركا. 
ومن أهم ما مت طرحه في اللقاء زيادة 
رواتب مبتعثي اجلامعة، حيث إنه 
وبعد إقرار الالئحة اجلديدة لبعثات 
اجلامعة العام املاضي فقد تعهدت 
الرواتب  االدارة اجلامعية بزيادة 

بعد إقرار زيادة الرواتب من قبل 
وزارة التعلي����م العالي ملبتعثيها 
حيث ان هذا ما اكدت عليه االدارة 
اجلامعية خالل اللقاء، حيث وعدت 
بالزيادة فور بدء صرفها من قبل 
وزارة التعلي����م العالي، حيث اكد 
وفد االحتاد مدى اهمية هذه الزيادة 
جلميع الطلبة املبتعثني من جميع 
اجلهات ومنها جامعة الكويت، كما 
التقدمي على  الوفد اوضاع  ناقش 
بعثات اجلامعة، حيث طالب االحتاد 
بأن تكون هناك آلية واضحة إلعداد 
قوائم اجلامعات املعترف بها من 
قبل االقسام املختلفة في اجلامعة 
والتي ميكن للطلبة االلتحاق بها 
فور قبولهم ف����ي البعثات إلكمال 
الدراسات العليا، كما ناقش احوال 
الظروف  الذين ال متكنهم  الطلبة 

املختلف����ة م����ن اكمال الدراس����ات 
البعثة  العليا بعد احلصول على 
اللوائح  اجلامعية، حيث تن����ص 
احلالي����ة عل����ى ان يدف����ع الطلبة 
املبالغ التي صرفوها بالكامل من 
قبل اجلامعة خالل البعثة وهذا ما 
متنى االحتاد ان يتم تخفيضه الى 
50% نظرا للظروف املختلفة التي 
قد جتبر الطلب����ة على عدم إكمال 
الدراسات العليا. وفي اخلتام شكر 
االحتاد إدارة اجلامعة ممثلة مبدير 
اجلامعة د.عب����داهلل الفهيد وامني 
عام اجلامعة د.انور اليتامى على 
س����ماعهم ملطالب طلبة وطالبات 
الكويت في الواليات املتحدة ومتنى 
ان يستمر هذا التعاون حتى يتم 
حل جميع القضايا ملا له من فائدة 

على الطلبة املغتربني.

املتحدثون في مؤمتر القدس السنوي الثامن

السيد املهري والزميل عبداحلسني السلطان وعدد من احلضور

)أنور الكندري(

خالل افتتاح مؤتمر القدس السنوي الثامن تحت عنوان »السالم للقدس عاصمة السالم«

المهري: المفاوضات مع الصهاينة خيانة لإلسالم  
وجميع مراجع الشيعة حّرموا التفاوض معهم

خس�روه: القدس ليست قضية فلس�طينية أو عربية أو إسالمية فقط 
ب�ل قضية إنس�انية واس�تمرار احتاللها عار ف�ي جبين الضمير اإلنس�اني

اإلسالم دين الوحدة واالخوة واحملبة 
بني جميع أفراد البشر وجميع طبقاته، 
فالس���الم هو األص���ل األول والقاعدة 
األساس���ية في اإلسالم واحلرب حالة 
استثنائية شرعت ألجل إقرار السالم 
واالستقرار واألمن والسعادة والرخاء 
والعيش الرغيد بعيدا عن التشويش 

والقلق واالضطراب.
وخلص سماحته الى ان كلمة اإلسالم 
معناها الس���الم وكلمة اإلميان تعني 
األمن واألمان، والسالم واملؤمن كالهما 
من أسماء اهلل تعالى، وجميع الفضائل 
والصفات احلميدة واملكارم األخالقية ال 

تتحقق إال في ظل السالم واألمن.
وختم املهري كلمته مؤكدا ان قياس 
الصلح مع إسرائيل املجرمة الغاصبة 
ألراضي املسلمني بالصلح مع مشركي 
مكة في احلديبية قياس مع الفارق بل 
قياس باطل ألن صل���ح احلديبية لم 
يترتب عليه اعتراف بشرعية املشركني، 
بل كانت هدنة مؤقتة تتضمن بعض 
الشروط بل كان اعترافا من املشركني 
بالرسول األكرم ژ وصحبه وأتباعه من 
املسلمني واعتبارهم قوة ميكن التعاقد 
معها، ومن ناحي���ة اخرى، كانت مكة 
آنذاك بأيدي أهلها املشركني ولم تفتح 
بعد ولم تصبح أرضا إس���المية عند 
الصلح في احلديبية تنازل املسلمون 
عنها، أما أرض فلسطني فأرض إسالمية 
بل أشرف وأبرك أراضيها وفيها القبلة 
األولى للمس���لمني وفيها بيت املقدس 
والصخ���رة املباركة وقد فتحت عنوة 
على يد أبطال اإلسالم في زمن اخلليفة 
الثاني عم���ر ÿ فأصبحت األراضي 
جميعها ملكا جلميع املسلمني في العالم 
وال ميلكها الفرد املس���لم كما هو مبني 
في الفقه اإلسالمي، فال يجوز وال يحق 
للمسلمني التنازل عنها وقد اتفقت كلمة 
املسلمني س���نة وشيعة على أن أرض 
فلسطني وقف للمسلمني عامة من كان 
موجودا منهم عند الفتح اإلسالمي لها 

ومن سيوجد الى يوم القيامة.
وق���دم بع���د ذلك أمني ع���ام حركة 
التوافق الوطني اإلسالمية، رئيس مكتب 
الدراسات االستراتيجية زهير عبدالهادي 
احملميد ورقة عمل بعنوان »مشروعية 
السالم مع الصهاينة احملتلني«، قائال: 
متتاز مدينة السالم، القدس الشريف، 
بخصوصية قدسية ال ترقى لها أي من 
مدن العالم، اضافة لكونها من أقدم املدن 
احلضارية، فه���ي املدينة التي جتمع 
ديانات التوحيد اإلبراهيمية التي بعث 
اهلل سبحانه وتعالى بها األنبياء والرسل 
رحمة للعاملني إلفشاء السالم بني بني 
البشر كافة، فكان حقا ان تسمى مبدينة 
السالم وهو اسم من أسماء اهلل احلسنى 
تبارك وتعالى، وبذلك أصبحت القدس 
عاصمة للعالم مبشرقه ومغربه ومحورا 

لألحداث الدولية عبر العصور.

في حاالت خاصة وحتت شرائط معينة 
ملصلحة الس���الم والتعايش السلمي، 
فقد ش���رعت احلرب في اإلسالم ألجل 
الفتنة  الس���الم والقضاء على  إحالل 
واالضطراب ليحل الس���الم في جميع 

أرجاء العالم.
وأضاف ان احلديث عن السالم في 
اإلس���الم حديث عن اإلمي���ان العميق 
بأن ما يجمع البشر هو السلم وان ما 
يفرقهم هو احلرب وان السالم واألمن 
واالستقرار لن يتحقق إال بعد تغليب 
لغ���ة احلوار الهادئ على لغة الصراع 
والنزاع واحلروب وتعاليم اإلس���الم 
تؤكد على لغة السالم حتى أصبح مبدأ 
السالم ولغة احلوار في طليعة املبادئ 
اإلسالمية، لذا حّرم قتل األبرياء وتدمير 
البنيان وهدم املنازل وتخريب الديار 
والبطش والفتك وإيذاء الناس ألن كل 

ذلك ينافي تعاليم الدين احلنيف.

الحياة اآلمنة

وأشار املهري الى ان احلياة اآلمنة 
املستقرة الس���عيدة ال تتحقق إال بعد 
حتقي���ق العدالة وبعد أن يأمن الناس 
أنفس���هم وأمواله���م وعقائدهم  على 
وآرائهم ومتبنياتهم الفكرية، فالسالم 
فكرة إسالمية أصيلة وواقعية وعميقة 
ومرتب���ط بطبيعة اإلس���الم ومبادئه 
السامية بحيث نستطيع ان نقول ان 

خاصا للقدس وتسميته بيوم القدس 
العاملي يساعد ويكرس على استمرار 
وبقاء شعلة هذه القضية لتنير درب 
املظلوم���ني خاصة انه جاء في ش���هر 

املغفرة والرحمة.

ضرورة السالم

أما راعي املؤمتر مطران الكنيس���ة 
الكاثوليكية وعضو مجلس العالقات 
االسالمية املسيحية د.كاميللو باللني 
فألقى كلمة بعنوان »السالم االجتماعي 
السياسي«  والسالم مع اهلل والسالم 
مؤكدا على ضرورة الس���الم قائال: في 
زمن املسيح كانت هناك مشاكل كثيرة 
بني الناس: ديون متأخرة، خالفات بني 
االخوة على امليراث، بطالة، مرتبات غير 
عادلة، ضرائب ظاملة، انقسامات طائفية 
وعنصرية في املجتمع. ولكن في خضم 
هذه االوضاع االجتماعية واالقتصادية 
وضع السيد املسيح احلياة في سالم 

مع اآلخرين كأولوية أولى.
من جهته قال أمني عام جتمع علماء 
املسلمني الشيعة في الكويت � رئيس 
مجلس العالقات اإلسالمية � املسيحية 
السيد محمد باقر املوسوي املهري في 
كلمة حملت عنوان »عدم مش���روعية 
السالم مع الصهاينة احملتلني«. وقال: 
إن اإلسالم احملمدي األصيل يحث ويؤكد 
على السالم واالبتعاد عن احلروب، إال 

أقام املكتب السياسي حلركة التوافق 
الوطني االسالمية في ديوان سماحة 
السيد محمد باقر املهري � أمني عام جتمع 
علماء املسلمني الش���يعة في الكويت 
� رئيس مجلس العالقات االس���المية 
املسيحية مؤمتر القدس السنوي الثامن 
حتت عنوان »السالم للقدس عاصمة 
الس���الم« برعاية املط���ران د.كاميللو 
الكاثوليكية  الكنيسة  � مطران  باللني 
� عضو مجلس العالقات االس���المية 
املسيحية، وإدارة م.عبداهلل خسروه 
� رئيس املكتب السياسي � جتمع العدالة 
والس���الم، وقد مت عرض أبحاث حول 

محاور املؤمتر.
ومت افتتاح أعمال املؤمتر بآيات من 
الذكر احلكيم واس���تهل مدير املؤمتر 
م.عبداهلل خس���روه، املؤمت���ر بكلمة 
االفتتاح، والقى كلمة بعده راعي املؤمتر 
الكاثوليكية � عضو  الكنيسة  مطران 
مجلس العالقات اإلسالمية املسيحية 
د.كاميلل���و باللني بعنوان »الس���الم 
االجتماعي والسالم مع اهلل والسالم 
السياسي«، وتاله أمني عام جتمع علماء 
املسلمني الشيعة في الكويت ورئيس 
مجلس العالقات االسالمية املسيحية 
السيد محمد باقر املوسوي املهري ثم 
عرض بعد ذلك أمني عام حركة التوافق 
الوطن���ي االس���المية ورئيس مكتب 
الدراسات االستراتيجية زهير عبدالهادي 
احملميد، ورقة عمل بعنوان »مشروعية 
السالم مع الصهاينة احملتلني«، وتاله 
الشيخ عباس علي عبداهلل النجار � قسم 
الدراسات والبحوث � جمعية التجديد 
الثقافية االجتماعية � مملكة البحرين 
بورقة عمل بعنوان »أسس السالم في 
دين السالم«، وأعقبه احملرر الصحافي 
س���امح علي شمس الدين بورقة عمل 
بعنوان »رؤى دينية في السلم والسالم«، 
اليوم االول للمؤمتر  انش���طة  وختم 
عضو اجلمعية الكويتية للدراس���ات 
والبحوث التخصصي���ة عبدالوهاب 
علي النقي بورقة عمل بعنوان »أسس 
السالم من منظور الديانتني االسالمية 

واملسيحية«.
وف���ي كلمته ق���ال � رئيس املكتب 
السياس���ي � جتمع العدالة والسالم � 
م.عبداهلل خسروه: تتمثل أهمية قضية 
القدس في انه لم تكن يوما من االيام 
قضية فلسطينية أو عربية او اسالمية 
فقط، بل هي قضية انس���انية، ميثل 
استمرار احتاللها وصمة عار في جبني 
الضمير االنساني، ومن هنا جتلت أهمية 
تخصيص يوم يخلد مأساة ومظلومية 
مهد االديان، هذه البقعة الطاهرة التي 
الكثير من األماكن املقدسة  احتضنت 
وانطلق منها الكثير من الرسل واألنبياء 

لتبليغ رسالتهم.
واض���اف: ولع���ل اتخ���اذ اجلمعة 
االخيرة من شهر رمضان املبارك يوما 

عادل الصرعاوي

ناشد النائب عادل الصرعاوي 
سمو رئيس مجلس الوزراء إعادة 
النظر في ق����رار مجلس الوزراء 
رق����م )767/ أوال( ف����ي اجتماعه 
رق����م )2010/24( املنعقد بتاريخ 
2010/5/23 والذي يأتي بناء على 
الواردة ضمن محضر  التوصية 
اجتماع جلنة الشؤون القانونية 
مبجلس ال����وزراء رقم )2010/11( 
بتاريخ 2010/5/16 بشأن طلبات 
التنازل واحليازات )الشاليهات 
واالستراحات( وذلك على الرغم 
من اعتراض وزير الدولة لشؤون 
البلدي����ة والذي نس����جل له هذا 
ق����رارات املجلس  املوقف عل����ى 
البلدي رقم 2009/10/281 والقرار 
رق����م 2009/11/295 بتاريخ����ي 8 
أكد فيه ان  و2009/6/22 حي����ث 
السبب الرئيسي لالعتراض ان تلك 
الشركات املتنازل اليها هي في واقع 
احلال شركات جتارية ودخولها 
في مجال املنتجعات يتعارض مع 
طبيعة عملها ونشاطها األساسي 
فعقد التأسيس للشركات املتنازل 
لها ال يتضمن متلك االستراحات 
وال يندرج حت����ت اعمالها فاألمر 
يتعلق بتغير استخدام امللكيات، 
ويتع����ارض كذلك مع املرس����وم 
اخلاص بتنظيم امللكيات اخلاصة 

بش����كل قاطع املخالفة القانونية 
لهذا القرار باالضافة الى املخالفة 
الواضحة للقانون رقم 7 لس����نة 
2008 بشأن تنظيم عملية البناء 
والتش����غيل والتمويل واألنظمة 
املش����ابهة وتعديل بعض أحكام 
املرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 
1980 في شأن أمالك الدولة، كما 
ان هناك مخالف����ة لقرار مجلس 
الوزراء رقم 31 لسنة 1982 بشأن 
ترخيص االستراحات وباألخص 
الثانية منه. وتساءل بهذا  املادة 
اخلص����وص: أين الضوابط التي 
طلبها مجلس الوزراء في اجتماعه 
القانونية مبجلس  اللجن����ة  من 
الوزراء؟ ومدى تعارض ذلك مع 
القانون رقم 7 لسنة 2008 املشار 
اليه أعاله؟ واستغرب الصرعاوي 
ان تصدر مثل ه����ذه املوافقة في 
وجود مثل تلك االعتراضات من 
اجلهات املعني����ة ببلدية الكويت 
ف����ي رأي  الواضح  والتناق����ض 
اجلهات احلكومية األخرىواختتم 
الصرعاوي حديثه مطالبا وزيري 
املالية والعدل بعدم امتام اجراءات 
الوزراء آنف  تنفيذ قرار مجلس 
الذكر للمخالفة الصريحة والعمل 
على حتمل مسؤولياتهما في اصالح 

هذا اخللل.

والتراخيص في استغالل أمالك 
الدولة خارج خط التنظيم العام 
وان املوافقة على قرارات املجلس 
البلدي ستفسح املجال لشركات 
أخ����رى للمتاجرة بأراضي أمالك 
العام  املال  الدولة على حس����اب 
وتلحق الضرر باملصلحة العامة. 
وطالب الصرعاوي سمو رئيس 
مجلس الوزراء بالرجوع الى الرأي 
الفن����ي للجهات املختصة ببلدية 
الكويت )املكت����ب الفني( وكذلك 
اإلدارة القانونية مبوجب كتابها 
رقم 2009/1/28 � 2009/4/1 وكتاب 
الكويت بتاريخ  مدير عام بلدية 
2009/5/4 والت����ي أكدت جميعها 

الصرعاوي يطالب رئيس الوزراء بوقف تنفيذ 
قرار المجلس بشأن طلبات الحيازات الخاصة


