
عواصمـ  وكاالت: 
مســــؤولو  يعتزم 
مدينة »غينسفيل« 
بواليــــة فلوريــــدا 
األميركيــــة مطالبة 
القس تيري جونز، 
دعــــوة  صاحــــب 
»إحراق املصحف«، 
بسداد فاتورة تصل 
قيمتها إلى أكثر من 

180 ألف دوالر، تكلفة اجلهود التي 
بذلت حلمايته على خلفية الدعوة 
التي أثارت غضبا إسالميا واسعا 

في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت املتحدثة باسم شرطة 
املدينة تشارنا سني، أن العديد من 
األجهزة األمنية أمضت أكثر من 
شهر في العمل على تأمني األماكن 

التــــي كان يتواجد 
القس جونز،  فيها 
راعي كنيسة »دوف 
وورلد أوتريتش«، 
وكذلك تأمني املوقع 
الذي كان من املخطط 
أن جتري فيه عملية 

إحراق املصحف.
الــــى ذلك، دعت 
املستشارة األملانية 
أجنيــــال ميــــركل مواطنيها إلى 
التكيــــف مع املزيد من التغيرات 
في املجتمع، خاصة التي يحدثها 

املهاجرون.
وقالت ميركل امس: »ستصبح 
املساجد، على سبيل املثال، جزءا 
من صورة مدننا بشكل أقوى من 

ذي قبل«.

أ.ف.پ: ســــجل  ـ  لندن 
ســــعر الذهب رقما قياسيا 
 جديدا متجاوزا مســــتوى 
الـ 1280 دوالرا لألونصة في 
بورصة هونغ كونغ أول من 
أمس مع توقعات بأن يواصل 
االرتفــــاع في املدى القريب 
مدفوعا بالقلق املستمر على 
االقتصاد العاملي ومشتريات 
املصارف املركزية ومعدالت 
الفائــــدة املنخفضــــة التي 

تشجع املضاربني.
وسجل سعر الذهب مطلع 
األسبوع املاضي سلسلة من 
القياسية مستفيدا  األرقام 
من ضعف العملة األميركية 
أمام اليــــورو والبورصات 
الضعيفة وحمى شراء من 
قبل مستثمرين مضاربني 
يعملون على رفع السعر الى 

1300 دوالر لألونصة.
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منظمو الندوات: مبررات المنع »غير مقنعة«
أكدوا أن السماح بها  وتطبيق الحكومة للقانون على المتجاوزين خاللها أفضل من خرقه وقمع الحريات والمظاهر األمنية »المبالغ فيها«  

بإباحة  القرض�اوي  فتوى 
عاصفة  تثي�ر  المرأة  غناء 
بين علم�اء األزهر   ص43

انتخابات أفغانستان: »طالبان« تهاجم
150 مركزًا لالقتراع.. ورصد عمليات تزوير متنوعة

التفاصيل ص36

مدينة أميركية تطالب قس »إحراق المصحف«
بفاتورة حمايته التي كلفت 180 ألف دوالر

ميركل: المساجد ستصبح جزءًا من صورة مدننا بشكل أقوى من ذي قبل

عواصمـ  وكاالت: وسط موجة هجمات »طالبانية« استهدفت 150 مركزا 
لالقتراع سقط خاللها العديد من القتلى واجلرحى بينهم رجال أمن وجناة 
حاكم قندهار من احد التفجيرات، أدلى األفغانيون أمس بأصواتهم النتخاب 
نوابهم في اجلمعية الوطنية )ووليسي جيرغا(، فيما قدرت اللجنة االنتخابية 
املستقلة نسبة املشاركة بـ 32% عند منتصف النهار. مبوازاة ذلك، سجلت 
جلنة الشكاوى االنتخابية مخالفات متنوعة في مراكز لالقتراع أمس أهمها 
متكن بعض الناخبني من إزالة احلبر عن أصابعهم والعودة لالنتخاب من 

جديد، كما متت مصادرة عشرات من بطاقات االقتراع املزورة.

أفغانيات منتقبات يدلني بأصواتهن في االنتخابات التشريعية مبركز اقتراع في هراة   )رويترز(

الذهب يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

نواب شيعة : نعم لمنع الندوات
 إذا كانت ستثير الفتنة

البذالي: أمن الكويت خط أحمر

حسين الرمضان  - ليلى الشافعي  
حمد العنزي - ضاري المطيري

واصل العديد من الكتل والتجمعات 
السياسية أمس  استنكارهم ملا  صدر 
عن الهارب ياسر احلبيب من إساءات 
ألم املؤمنني الســــيدة عائشــــة رضي 
اهلل عنها، معلنني عن استمرارهم في 
عقد الندوات التــــي تندد بتصريحات 
احلبيب وتستعجل اإلجراءات احلكومية 

بحقه.
وأكــــد منظمو النــــدوات ان منعها 
بشكل شــــامل أمر غير منطقي وغير 
مقنع وال ميكن مساواة موضوع الدفاع 
عن أم املؤمنني بغيــــره أو الزعم بأنه 
موضوع انقسامي، خاصة ان اجلميع 
سنة وشيعة أعربوا عن تنديدهم مبا 

قاله احلبيب.
وأضاف املنظمون ان منع الندوات 
يشكل خرقا للقانون وقمعا للحريات 
وال يرتكز على أي ســــند قانوني، كما 
أعربوا عن اســــتغرابهم ودهشتهم ملا 
شهدته البالد من مظاهر أمنية وصفوها 
بـ »املبالغ فيها«، مؤكدين حرصهم على 
الوحدة الوطنية وفي الوقت نفســــه 
عدم التراجع عن اإلصرار على مالحقة 
احلبيب والدفاع عن رموز اإلسالم. في 
هذه األجواء، ينتظر اجلميع ما سيسفر 
عنه اجتماع مجلس الوزراء املقبل وما 
نوعية القرار الذي سيتم اتخاذه ملعاجلة 

القضية وتهدئة األوضاع وإزالة الشحن 
املتزايد لدى الشارع. وأمس، أعلن النائب 
د.جمعان احلربش ان احلركة الدستورية 
اإلسالمية )حدس( ستقيم ندوة مساء 
اليوم بديوان النائب األســــبق مبارك 
الدويلة دفاعا عــــن أم املؤمنني »ولن 
نطلب اإلذن من أحــــد ونحن أحرص 
الناس على الوحدة الوطنية«. وطالب 
د.احلربش احلكومة بالتوقف فورا عن 
اإلجراءات غير الدستورية، في إشارة 
الى منع الندوات. ومساء أمس أيضا عقد 
املكتب السياسي لـ »حدس« اجتماعا 
النهائية  ناقش خالله االســــتعدادات 
إلقامة الندوة، حيث قال عضو املكتب 
محمــــد الــــدالل ان احلركة لــــن تنجر 
وراء تصريحــــات املدافعني عن الفنت 
واحملرضني عليها منذ سنوات، مؤكدا 
ان الندوة ســــتكون مبا يعزز الوحدة 
الوطنية.  من جانبه، أعلن عضو املكتب 
السياســــي في احلركة السلفية د.بدر 
املطيري عن تنظيم ندوة مســــاء غد 
عن املوضوع نفســــه، موضحا أنه مت 
استدعاؤه من قبل »الداخلية« ملعرفة 
موضوع الندوة، مؤكدا أنها قائمة في 
موعدها.   ومن ناحيته، دعا النائب عادل 
الصرعاوي »العقالء وأصحاب الرأي« 
من كل األطراف إلى التدخل وممارسة 
دورهم في تهدئة جميع األطراف حفظا 
للوحدة الوطنيــــة. وقال الصرعاوي: 

بعد تأكيدنا وتأكيد اجلميع على رفض 
املساس بأم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
عنها، وبعد تأكيد اجلميع على احملافظة 
على الوحدة الوطنية، وبعد تباطؤ قرار 
احلكومة نناشد صاحب السمو األمير 
ولي األمر حسم القرار احلكومي. الى 
ذلك،  أكد مصدر رفيع املستوى ان وزارة 
الداخلية أصدرت بيانا يوم أول من أمس 
يعتبر مبنزلة خارطة طريق للتعامل مع 
أحداث متعلقة بقضية ياسر احلبيب، 
وان البيان كان واضحا وتضمن منع 
أي ندوات حتمــــل ما يدعو الى الفتنة 
ويخالف تعليمات مجلس الوزراء. وقال 
املصدر األمني ان وزارة الداخلية ستتخذ 
إجراءات تسبق منع الندوات من خالل 
اســــتدعاء القائمني على هذه الندوات 
والطلب منهم املعرفة بطبيعة الندوة 
ومضمون احلوار فيها، وإذا كان األمر 
يتعلق بالتطرق الى أمور تثير الفتنة 

فإن »الداخلية« ستقوم مبنعها.
هذا وعلمت »األنباء« ان حجزا كليا 
صدر يوم أمس على عدد من القطاعات 
األمنية منها القــــوات اخلاصة واألمن 
العام واإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
واإلدارة العامة ألمــــن الدولة وهو ما 
يشــــير الى ان وزارة الداخلية ماضية 
في االلتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن 
التدخل ملنع كل ما يثير الفتنة من خالل 

ندوات تدعو الى ذلك.

أعلن عدد من النواب الشيعة عن تأييدهم إلجراءات 
احلكومة مبنع إقامة ندوات ميكن أن تزيد من تأجيج 
الفتنة التي أثارها الهارب ياسر احلبيب، وتهدد السلــــم 
الوطني. وقال النائب حســــني القالف: نعلم جيدا ان 
البعض يريد تسجيل بطوالت على حساب الوطن، 
ولو دعونا إلى ندوة جماهيرية التهمونا بإثارة الفتنة.  
من جانبه، قال النائب عدنان املطوع ان الكويت دائما 
فــــي مأمن حتت ظل حكم أســــرة آل الصباح الكرام، 
مسلكهم التعايش مع أهلها ومن عليها، ومن يشكك 
فــــي ذلك فليرجع إلى التاريخ. وتابع: إذا كان الهدف 
من جتمعات الشوارع التعرض لفئات املجتمع بنوايا 
مستعارة فسنتصدى لها بأخرى مناهضة تقوم على 
تعزيز وحدتنا الوطنية واحملافظة عليها ال زعزعتها 
كما يفعل البعض. وبدوره، قال النائب صالح عاشور 
ان احلكومة تعرف ان اجلنسية قضية سيادية وإذا 
مت ســــحبها على أساس التطاول على أحد الصحابة 
فعليها أيضا ســــحبها ممن يتطاول على آل البيت، 
مضيفا: سنعقد ندوة جماهيرية حول مفهوم الوحدة 

الوطنية لوضع النقاط على احلروف.

أكد الناشط السياسي مبارك البذالي على ضرورة 
احملافظة على أمن الكويت وسالمتها، مبينا أن ما 
يحدث من فنت داخلية من شأنه أن يضر مبصالح 
الكويت، ووصــــف أمن الكويت بـ »اخلط األحمر« 
الذي ال ينبغي جتاوزه مع ضرورة االنصياع لألوامر 
والضوابط واإلجراءات احلكومية املتبعة للمحافظة 

على أمن الكويت.

14 وافدًا ب� »كروت زيارة« جمعوا أموال تبرعات
بشرى شعبان

كشفت مصادر مســــؤولة في وزارة الشؤون ان 
اجتماعــــا مهما ســــيعقده الوكيل املســــاعد للتنمية 
االجتماعية مع اإلدارة املعنيــــة بالعمل اخليري في 
الوزارة بحضور فرق التفتيش امليداني على العمل 
اخليري في القريب العاجل. وذكرت املصادر أن الهدف 
من االجتماع هو االطالع على أبرز املخالفات التي مت 
ضبطها خالل شهر رمضان املاضي وخصوصا املتعلقة 
مبخالفة الوافدين الذين قدموا إلى البالد بكروت زيارة 

وضبطهم يجمعون التبرعات اخليرية لصالح جهات 
مجهولة دون أي غطاء قانوني لذلك.

وأوضحت أن عدد الوافدين املخالفني ممن مت ضبطهم 
يقومون بجمع التبرعات اخليرية خالل شهر رمضان 
بلغ 14 وافدا قدموا إلى الكويت عن طريق سمة زيارة 
متت إحالتهــــم جميعا إلى اجلهات املعنية في وزارة 
الداخلية متهيدا إلبعادهم عــــن البالد بعد التحقيق 
معهــــم ملعرفة اجلهات التي تقف وراء جمعهم أموال 

تبرعات بطرق مخالفة للقانون.

 »الشؤون« تفتش عن مخالفات الجمعيات الخيرية في رمضان

»المناقصات« توافق على طرح 
6 مشاريع جديدة ل� »الكهرباء«

الرئيس اللبناني السابق إميل لحود ل� »األنباء«: 

السيد علي فضل اهلل ل� »األنباء«:
  الش�عب الكويتي س�يقضي على الفتن
ولن يسمح ألصوات النشاز بأن تسيء لوحدته  

ص37

دارين العلي
أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان 
جلنة املناقصات املركزية وافقت على طرح 6 مناقصات 
جديدة أمام الشــــركات احمللية والعاملية بهدف تطوير 
وصيانة الشبكة الكهربائية. وفي السياق نفسه، كشفت 
املصادر ان اللجنة وافقت أيضا على ترســــية مناقصة 
إنشاء وإجناز وصيانة 5 خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 
1600 مم من مجمع ميناء عبداهلل حتى غرب الفنيطيس 
مببلغ إجمالي 37.635 مليون دينار، كما حصلت الوزارة 
أيضا على موافقة اللجنة بترسية مناقصة أعمال غسيل 
عوازل اخلطوط الهوائية حتت اجلهد حتى 400 ك.ف 
مببلــــغ إجمالي 10.178 ماليني دينــــار. ولفتت املصادر 
الى ان الــــوزارة حصلت على موافقة جلنة املناقصات 
املركزيــــة بإصدار األمر التغييــــري األول بزيادة مبلغ 
إجمالــــي قدره 690 ألف دينار ما يعادل 8.5% من قيمة 
املناقصــــة، وتخفيض مبلغ إجمالي 720 ألف دينار، ما 
يعادل نسبة 8.91% من قيمة عقد مناقصة عقود أعمال 
الصيانة املدنية حملطات القوى الكهربائية وتقطير املياه 
وذلك لتغطية تكاليف اإلصالحات املطلوبة لتصبح قيمة 

العقد اإلجمالية 8.050 ماليني دينار.

األنباء  االقتصادية

حمد املرزوق

الرئيس اللبناني السابق إميل حلود
المتحد«  »األهل�ي  المرزوق: 
ش�روط  ل�كل  مس�توٍف 
معايي�ر تطبي�ق »ب�ازل 3«

رئيس مجلس إدارة 
شركة ناقالت النفط 

نبيل بورسلي ل� »األنباء«:

تستعد  النفط«  »ناقالت 
لبناء 15 ناقلة خالل 
الخمس�ية  الخطة 
دوالر مليار   1.3 ب� 

إلى  للوص�ول  نس�عى 
تقدر  إنتاجي�ة   طاق�ة 
ب� 14 مليون أسطوانة 
االنتهاء  بعد  سنويًا  غاز 
من مصن�ع »أم العيش«

ص28

ص32

نبيل بورسلي

اللواء  تصريحات 
تعّب�ر  الس��يد 
ع�ن واقع مؤلم 
لمظل�وم ال يجد 
إليه يلج�أ  قضاء 

د. يوسف القرضاوي

تيري جونز

الجامعات الخاصة توافق على تخصيص 
5 منح دراسية للمتفوقين البدون

»حدس« و»السلفية«: ماضون في عقد ندواتنا وهي تصب في تعزيز الوحدة وليس العكس

الصرعاوي: نناشد العقالء وأصحاب الرأي تهدئة األطراف حفظا للوحدة الوطنية

مريم بندق
التربيــــة ووزيرة  أعلنت وزيــــرة 
التعليــــم العالي د.موضي احلمود عن 
تخصيــــص 5 مقـــــاعد في اجلامعات 
اخلاصة للطلبــــة الفائقني خريجــــي 
الثانويــــة العامة من فئة غير محددي 
اجلنسية ملواصلة دراستهم اجلامعية 
سنويا مبنح طالبية مخصصة للوزيرة 
ممن تفوق معدالت حتصيلهم العلمي 
الـ 90%، وأعربت د.احلمود عن شكرها 
للجامعات والكليات اخلاصة لتجاوبها 

السريع مع الطلب.
وقالت الوزيرة احلمود انه »سيتم 
توزيــــع الطلبة والطالبــــات املقبولني 
بهذه املنح الدراسية وفقا للتخصصات 

العلمية التي حتددها اجلامعات والكليات 
اخلاصة«.

واكــــدت ان هــــذه املنح الدراســــية 
املخصصة من قبل اجلامعات والكليات 
اخلاصة لوزير التربية ووزيرة التعليم 
العالي لتمنــــح للطلبــــة والطالبات 
الفائـــــقني من خريجــــي الـــــثانوية 
العامة من فئة غير محددي اجلنســـية 
تأتي في اطار متكامـــل يرسخ مبادئ 
تربوية لتحفيز وتشجيع هؤالء الطلبة 
املجتهديــــن ويعلي من قــــدر التعليم 
وتسعى ليكون االســــتثمار احلقيقي 
في العنصر البشري مبا يغذي روافد 
التنمية البشرية لوطننا العزيز بطاقات 

بشرية متميزة.

الحمود: لمن تفوق معدالت تحصيلهم العلمي ال� %90
رؤساء التحرير: ملتزمون باالحترام الكامل لقوانين الدولة

ونظامها الديموقراطي ودستورها ووحدة شعبها  ص16

اجتمعوا في »النهار« بدعوة من رئيس تحريرها ودعوا الحكومة إلى تطبيق القوانين لمنع الفتنة
)هاني الشمري(صورة جماعية لرؤساء التحرير احلاضرين وممثليهم في لقطة تذكارية في  مقر الزميلة »النهار«

التفاصيل ص18 التفاصيل ص3

صاحب السمو وصل إلى الواليات المتحدة في زيارة خاصة   ص3
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في استقبال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى نيويورك أمس

التفاصيل ص7

التفاصيل ص8التفاصيل ص8 و 9

خادم الحرمين الش�ريفين  
ينشئ مؤسس�ة عالمية 
خيرية لنش�ر التس�امح 
ص36 العل�وم   وتطوير 

»التجارة« تشهد تدوير 15 مديرًا ومراقبًا 
األسبوع المقبل.. وتسكين الشواغر قريباً

عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون 
سيصدر 15 قرارا وزاريا لتدوير عدد من 
املديرين واملراقبني بالوزارة خالل األسبوع 
املقبل، مشيرة الى ان هذه القرارات جاءت 
بعد 9 قرارات أيضا اعتمدها الوزير قبل 
عيد الفطر املبارك بيوم واحد بشأن تدوير 

مراقبني ورؤساء أقسام.
وأضافت املصادر ان الهارون سيصدر 

قرارات أخرى بشـــأن تســـكني األماكن 
الشاغرة في »التجارة« خالل الفترة املقبلة، 
خاصة ان هناك بعض اإلدارات شـــاغرة 
في الوزارة مثل إدارة حماية املستهلك، 

وإدارة العقار.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون اجتمع مع الوكالء املســـاعدين 
بالوزارة قبيل عيد الفطر املبارك، حيث 
استشارهم في كثير من األمور التي تصب 

في تطوير الوزارة.

الهارون اعتمد 9 قرارات لمراقبين ورؤساء أقسام قبيل العيد


