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القمري:  البرلم�ان  رئي�س 
الكوي�ت اس�م  س�نطلق 
عل��ى إح��دى ق�اع�ات 
لعطائها تقدي�رًا  البرلم�ان 

ص3

قطع خدمة ال� »SMS« عن بعض الفضائيات
نواب قّدموا إلى الحكومة توصيات للمحافظة على الوحدة الوطنية والثوابت الدينية خالل اجتماع »الظواهر السلبية« األخير

دراسة: عْرق أوباما يؤجج فكرة
 أنه مسلم بين األميركيين

واشنطنـ  يو.بي.آي: قال باحثون أميركيون إن مسألة اجلهل ليست وحدها التي تؤجج 
فكرة أن الرئيس األميركي باراك اوباما مسلم بل أيضا اختالفه عن األميركيني عرقيا.  
ووجد األستاذ املساعد في علم النفس وزمالؤه في جامعة ميتشغان األميركية سبي 
كوسلوف أن األميركيني غالبا يقبلون األكاذيب عندما تذكرهم خيوط خفية بأن اوباما 

مختلف عنهم بسبب اختالفات في العرق والطبقة االجتماعية وااليديولوجيا.
 وقال كوسلوف إن هذه األحكام ليست عقالنية مضيفا أن »وسائل اإلعالم املهملة 
أو املتحيزة هي املســـؤول األكبر عن الترويج لهذه األكاذيب التي تنتشـــر كحرائق 

الغابات«. 
وأضاف أن كثيرا من األميركيني ال يحبون املسلمني وبالتالي فهم سيشيرون ألوباما 

كمسلم عندما يشعرون بأنه مختلف عنهم.
 وذكـــر أن الدراســـة التي اعدت قبـــل انتخابات العام 2008 أظهـــرت أن 77% من 
األميركيني املشاركني في الدراسة يرجحون كون اوباما مسلما لدى إعطائهم استمارة 

أخرى يشيرون فيها إلى عرقهم.

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي

كشف نائب شارك في اجتماع 
جلنة الظواهر السلبية الدخيلة 
على املجتمع والذي عقد مؤخرا 
بحضور ممثلني عـــن اجلانب 
احلكومـــي، عن بعض تفاصيل 
احلوار الذي جرى خالل االجتماع 
والتأكيدات النيابية الداعية إلى 
ضرورة احلفـــاظ على الوحدة 
الوطنية وعدم السماح لبعض 
الوسائل اإلعالمية بالتعرض لهذا 
املوضوع من الناحية السلبية.

وقال النائب الذي فضل عدم 
اإلشارة إلى اسمه لـ »األنباء« ان 
النواب طلبوا من وزارة اإلعالم 
ضرورة التشدد في تطبيق قانوني 
املرئي واملسموع واملطبوعات 
جتاه كل وسيلة إعالمية تسيء 
لوحدة املجتمع حيث استعرض 
الذين حضروا  النـــواب  بعض 

مشيرا الى ان بعض الرسائل التي 
تعرض على الشريط اإلعالني 
لبعض الفضائيات حتمل إساءات 
تتعـــارض مع احـــكام القانون 
وتخالـــف االعـــراف والعادات 
والتقاليد وبعضها يحمل مساسا 
واضحا رمبا يطول دوال أخرى 
أفرادا داخـــل املجتمع.  وليس 
واوضح النائب نفسه ان احلكومة 
وعـــدت بدراســـة االقتراحات 
النيابية واألخذ  والتوصيـــات 
مبا يتناســـب منها مع القوانني 
املعمول بها. وشدد النائب على 
أن ادارة الفتوى والتشريع التي 
حضر ممثلـــون عنها االجتماع 
اكدوا ان القانون احلالي يجيز 
للحكومة ايقاف برامج أو إغالق 
محطات فضائيـــة اذا جتاوزت 
مواد القانون وان األمر يقتصر 
فقط على عملية تفعيل بعض 

املواد ال أكثر.

االجتماع قائمة مخالفات قامت 
بها بعض الفضائيات. واضاف 
النائـــب انـــه خـــالل االجتماع 
التوصيـــات  قدمـــت بعـــض 
النيابية إلى وزارتي املواصالت 

 واإلعـــالم إحداهـــا قطع خدمة 
الـ »SMS« عن بعض الفضائيات 
التي تسمح باستخدام هذه اخلدمة 
مبا يســـيء للوحـــدة الوطنية 
او التعـــرض للثوابت الدينية، 

متطرفون يمزقون المصحف أمام البيت األبيض..
ورجل يحرقه قرب »غراوند زيرو«

علماء: اختالفات لغوي�ة بين المصحف والق�رآن واهلل يتكفل بحفظه  ص22 معتصمون أميركيون أمام كنيسة القس األميركي املتطرف تيري جونز ينددون  
بخططه السابقة حلرق املصحف        )أ.ف.پ(

عواصمـ  وكاالت: حفلت الذكرى 
التاسعة لهجمات احلادي عشر من 
ســــبتمبر 2001 هذا العام بالكثير 
من األحداث والتوتــــرات، فقد قام 
متطرفون مناهضون لإلسالم بتمزيق 
صفحات من املصحف الشريف أمام 
البيــــت األبيض، بالتزامن مع قيام 
رجل بتقطيع صفحات من املصحف 
الشريف وأشــــعل فيها النار أثناء 
احتجاج بالقرب من موقع مقترح 
لبناء مركز ثقافي إسالمي ومسجد 
قريب مــــن موقع غراوند زيرو في 
نيويورك. وقالت صحيفة »نيويورك 
ديلي نيوز« األميركية في موقعها 
على شبكة االنترنت أمس األول إن 
الرجل اخذ يصيح ويقول »إذا كانوا 
يستطيعون حرق األعالم األميركية، 
فأنا بوسعي ان أحرق القرآن.. ينبغي 
أال تكون أميــــركا خائفة من إبداء 
رأيها«. وأوضحــــت الصحيفة أن 
الشرطة اقتادت الرجل بعيدا، مشيرة 
إلى أنه ال يبدو انــــه ألقي القبض 

عليه مرجحة أن يكون الرجل حرق 
املصحف متأثرا باخلطة التي عدل 
عنها القس األميركي تيري جونز 
بحرق نسخة من القرآن الكرمي. وفي 
وقت سابق، قام ناشط آخر هو اندرو 
بيكام بتالوة عشرات اآليات القرآنية 
التي قال انها تدعو الى الكراهية ضد 
املسيحيني واليهود، ثم قام بتمزيق 
صفحات من مصحف صغير احلجم 
مترجم الى اإلجنليزية وباستثناء 
عشرين صحافيا قاموا بالتغطية 
اإلعالمية، لم تسترع العملية انتباه 
سوى عدد قليل من السياح. ووقفت 
الشرطة على مسافة بضعة أمتار، 
ودونت أسماء املشاركني في التحرك 
اال انها لم تتدخل، وجرى تنظيم هذا 
التجمع في اليوم الذي أحيت فيه 
الواليات املتحدة ذكرى مرور تسعة 
أعوام على اعتداءات 11 سبتمبر، وبعد 
تراجع القس األميركي املتطرف تيري 
جونز عن دعوته الحراق نسخ من 

القرآن في فلوريدا.

الشعيب ل� »األنباء«: لدينا نقص
 أكثر من 200 إمام ومؤذن

كشف أن لجنة االختبار ستتوجه إلى اليمن 15 أكتوبر وزيادة المراكز الرمضانية إلى 16

»المواصالت« : 36 مليون دينار 
إلنشاء 4 مقاسم بمناطق جديدة

السيد علي محمد حسين فضل اهلل ل� »األنباء«: 

والرأي  المراج�ع..  مع  نتصارع  ال 
الفقهي يجيز تقليد الميت  ص21

رئيس جمعية إحياء التراث 
طارق العيسى ل� »األنباء« :

 نفذنا  مشروع إفطار الصائم 
ف��ي 40 دول��ة        ص7

فرج ناصر
أكد مصــــدر مـــسؤول بوزارة املواصالت 
أن الوزارة في انتظار موافقة جلنة املناقصات 
املركزية للموافقة على إنشاء 4 مقاسم لعدد من 
املناطق اجلديدة لتغطية هذه املناطق باخلدمات 
الهاتفية. وأضاف املصدر ان كلفة هذه املقاسم 
األربعة تبلغ 36 مليون دينار، مشــــيرا الى أن 
هذه الكلفة تشمل جميع األعمال في هذه املقاسم. 
وكشف عن أن املناطق التي سيتم تنفيذ هذه 

املقاسم فيها هي منطقة عبداهلل املبارك ومدينة 
جابر األحمد ومناطق أخرى لم يتم حتديدها. 
وأوضح أن »املواصالت« ستختار الشركة الفائزة 
من الشركات الثالث املتقدمة وهي شركات هندية 
وفرنســــية وإيطالية، مؤكدا ان هذه املقاســــم 
ستعمل وفق األنظمة احلديثة واملتطورة. وقال 
إن مدة تنفيذ هذه املقاسم سنتان ونصف السنة، 
موضحــــا أنه من املتوقع أن يتــــم تنفيذ هذه 

املقاسم من قبل وزارة األشغال.

السيد علي محمد حسني فضل اهلل

م. طارق العيسى

..وملقي احلذاء بعد أن القي القبض عليه                                   )ا.پ( ..وجورج باباندريو

.. واحلذاء كما جاء على موقع »بي بي سي«

رجال شرطة يونانيون مبالبس مدنية يعتقلون مسنا بعد أن ألقى حذاءه على رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو

رئيس الوزراء اليوناني أحدث ضحايا الرشق باألحذية

اصبح رئيس الوزراء اليوناني 
جورج باباندريـــو احدث ضحايا 
الرشق باألحذية حيث القى رجل 
باجتاهه فردة حـــذاء أمس األول 
السبت احتجاجا على خطط التقشف 
التي تعتزم حكومته االشـــتراكية 
تطبيقهـــا، بينما تظاهر آالف ضد 
مقترحات خفـــض النفقات ورفع 
الضرائب مبعـــدل كبير. وذكرت 
تقاريـــر اذاعية ان فـــردة احلذاء 
اخفقت في اصابة هدفها املنشود 
واعتقل الرامي واثنان من شركائه. 
وتظاهر عدة آالف متظاهر غاضب 
مساء الســـبت املاضي في مدينة 
البالد  ثيســـالونيكي في شـــمال 
الوزراء يحضر  حيث كان رئيس 
افتتاح معـــرض دولـــي. وبينما 

رددت اجلماهيـــر هتافـــات تدعو 
الى ان تستهدف حزمة السياسات 
التقشفية الرامية الى انقاذ اقتصاد 
اليونان املتهـــاوي االغنياء، تعهد 
باباندريو مجددا باملضي قدما في 
التخفيضـــات قائال »نعم،  تنفيذ 
يجب أن حتـــدث«. وقال املعتدي 
)49 عاما( للصحافيني انه طبيب 
اشعة وعضو في منظمة محافظة 
متشددة، وانه قذف احلذاء احتجاجا 
على االصالحات املالية والعمالية 
للحكومة. وجرى اقتراح االجراءات 
التقشفية في محاولة خلفض العجز 
في امليزانية من نحو 14% من اجمالي 
الناجت الى اقل من احلد املفروض 
على دول االحتاد االوروبي والبالغ 

3% بحلول عام 2014.

التفاصيل ص22

عبدالرؤوف: إحراق المصاحف
»لو تم« ألحدث كارثة 

في العالم اإلسالمي
اعتب��ر اإلمام فيصل عبدالرؤوف الذي 
يق��ف وراء مش��روع بناء مس��جد قرب 
موقع اعتداءات 11 س��بتمبر في نيويورك 
امس ان التراجع عن هذا املشروع سيوجه 
للمس��لمني »الرس��الة اخلاطئة«، مش��يرا 
الى ان احراق نس��خ م��ن املصحف لو مت 
تنفيذه بناء على دعوة قس أميركي ألحدث 

»كارثة« في العالم اإلسالمي.

السلطان: لن نسمح بإثارة الفتنة في الكويت
الخرينج: لن نقبل بسّب الصحابة وآل البيت

شدد النائب خالد السلطان على ضرورة عدم السماح لكائن من كان 
بأن يش��بع طموحه السياس��ي باثارة الفتنة في الكيان الكويتي، وقال 
في تصريح صحافي »حذرنا مرارا من سلوك هذه الطرق التي يتجاوز 
فيه��ا البعض على ثوابت عقيدة غالبي��ة أهل الكويت واملقيمني فيها بل 

والتعدي على العالم اإلسالمي بأجمعه«.
م��ن جانبه قال النائب مبارك اخلرينج اننا ال نقبل بس��ب الصحابة 
وآل البي��ت واملعتقدات األخرى ألننا أوال مس��لمون ونعتز ونحمد اهلل 
على هذه النعمة وثانيا نحن مواطنون كويتيون نفتخر بالدميوقراطية 
والدس��تور الكويت��ي وانن��ا نعيش في بلد املؤسس��ات »التش��ريعية 

التفاصيل ص3والتنفيذية والقضائية«.

أسامة أبوالسعود
كشف وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
لقطاع املساجد وليد الشعيب 
عن حاجـــة قطاع املســـاجد 
لتعيني 200 إمام ومؤذن لسد 
النقص املتزايد لدى القطاع من 
األئمة واملؤذنني نظرا لوجود 
استقاالت من بعضهم وملواكبة 
التي  حاجة املساجد اجلديدة 
تتســـلمها الوزارة سنويا من 

املتبرعني واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
فـــي مختلف املناطق. وأعلن الشـــعيب في 
تصريحات لـ »األنباء« ان جلنة اختبار األئمة 
واملؤذنني ستتوجه 15 أكتوبر املقبل إلى اليمن 
الختيار أئمة ومؤذنني، مشـــيرا في الوقت 
ذاته إلى أن الوزارة أنهت إجراءات استقدام 
113 مؤذنـــا وإماما مصريا مت اختبارهم قبل 
فترة، الفتا إلى أن بعضا منهم لن يستطيع 
احلضور. وعلى صعيد آخر كشف الشعيب 

أن قطاع املســـاجد سيتوسع 
العام املقبل في جتربة املراكز 
الرمضانية لتصل إلى 16 مركزا 
بـــدال من 12 حاليـــا وذلك في 
احملافظات التي تشـــهد كثافة 
سكانية مثل حولي والفروانية 
واجلهراء واألحمدي، موضحا 
في الوقت ذاته أن جتربة العام 
احلالي أثبتت عدم جدوى هذه 
املراكز الرمضانية وخاصة في 
محافظتـــي العاصمة ومبارك 
الكبير ولذلك سيتم نقل املراكز الرمضانية 
إلى مساجد أخرى. وأكد أنه سيتم التوسع 
في استضافة القراء من خارج البالد من 45 
قارئا هذا العام إلى 70 في العام املقبل، مشيرا 
إلى أنه وجد استحسانا كبيرا لدى املصلني 
من القراء، موضحا في الوقت ذاته استضافة 
25 محاضـــرا من خارج البالد باإلضافة إلى 
االستعانة برابطة علماء الشريعة في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

وليد الشعيب


