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آلية تمويل المشاريع على طاولة الحكومة و»األعلى للتخطيط« غدًا
كلفت لجنة وزارية بالمتابعة والتنسيق حول انتخابات اللجان 

محمد ناجي عطري

رئيس الوزراء 
في الجمهورية العربية 

السورية الشقيقة  
محمد ناجي عطري 

لـ »األنباء«:

ينبغي ترجمة 
زيارة

 صاحب السمو 
األمير لسورية 
إلى خطوات 

وإجراءات عملية 
تحقق مصلحة 
البلدين  ص39

الشيخ جابر املبارك وسفيرنا في لندن خالد الدويسان كانا أخر من زار الفنان الفقيد في لندن قبل وفاته

الفتة ظهرت في بعض املناطق أمس ضد ما يسمى بـ »اإلعالم الفاسد«

الشيخ جابر املبارك لدى زيارته الوزير د. محمد العفاسي في لندن أمس  

الفنان غانم الصالح  في ذمة اهلل  ص20

النائب األول 
اطمأن 

على صحة 
العفاسي
في لندن

ص9

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صاحب السمو يعود
 إلى أرض الوطن اليوم

بحفظ اهلل ورعايته يصل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه والوفد الرسمي 
املرافق لسموه الى أرض الوطن اليوم االربعاء قادما 

من اململكة املغربية الشقيقة بعد زيارة رسمية. 
وكان س����موه قد قام بزيارة رسمية الى تونس 
واجلزائر وموريتانيا، كما ترأس سموه وفد الكويت 
في مؤمتري القمة العربية االستثنائية والقمة العربية 

االفريقية الثانية اللذين عقدا في سرت.

موسى أبوطفرة ـ مؤمن المصري
اس���تمرت دعوات التهدئة أمس إليجاد مخرج لقضية »سكوب« وتداعياتها والعمل على احلد 
منها خصوصا وأنها متس عائلتني كبيرتني ولهما وزنهما. وفي هذا االجتاه طالب النائب صالح 

عاشور بحل القضية »عبر الطرق الودية« بتدخل أصحاب الرأي والقرار.
وقال عاش���ور: نرفض التصرفات غير املس���ؤولة وردود األفعال، كما نرفض اإلساءة إلى أي 
فرد أو عائلة أو طائفة أو فئة. إلى ذلك، اس���تمعت النيابة ألقوال الشيخ فيصل احلمود وجنله 
الشيخ مالك الفيصل والرائد الشيخ عبداهلل احلمود املالك على خلفية اتهامهم باقتحام وإتالف 
محتويات »س���كوب«، وبعدها أخلت سبيلهم بكفالة 2000 دينار لكل منهم. كما استمعت النيابة 
إلفادات احملامي عادل اليحيى كشاهد حضر الواقعة. من جهة ثانية، نفى السفير الشيخ فيصل 

احلمود ما أشيع أمس عن صدور قرار بعزله من منصبه كسفير للكويت في األردن.

إيران تنشر »جمران« أول مدمرة محلية في المياه الدولية قريبًا
عواصم � وكاالت: في وقت توقع خبراء 
أن تزداد حدة أزمة امللف النووي اإليراني 
في العام 2011 لتتحول إلى أزمة مفتوحة، 
أعلنت طهران أن بحريتها ستنشر املدمرة 
»جمران«، أول مدمرة محلية الصنع، في 
أعالي البحار واملياه الدولية في املستقبل 
القريب كجزء من إس���تراتيجية طهران 
للدفاع عن مصاحلها في اخلارج ولضمان 
وجود إيراني قوي باملياه الدولية. مؤكدة 
أنها أرس���لت س���فنا حربية في 9 مهمات 
اثناء  التجارية  بحرية حلراسة الس���فن 
إبحارها في مضيق عدن ملكافحة القراصنة 

الصوماليني.
في غض���ون ذلك، اس���تقبل الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد حليفه الوثيق 
الڤنزويلي هوغو تشاڤيز أمس  الرئيس 
ورحب مبساندته في مواجهة الدول الغربية 

»املتجبرة«. ونقل عن أحمدي جناد اشادته 
باملوقف »التقدمي واألخوي لڤنزويال في 
إدانة العقوبات التي فرضتها الدول املتجبرة 
على إيران إلى الروابط العميقة والراسخة 

بني البلدين«.
وفي موضوع ه���ذه العقوبات، أكدت 
إي���ران مجددا أمس ان بعض الش���ركات 
إعادة تزوي���د طائراتها بالوقود  ترفض 
في مطارات أوروبية وقالت انها سترد إذا 

استمر الوضع.
وقال���ت وزارة اخلارجي���ة اإليرانية 
أمس »من املؤس���ف ان بعض الش���ركات 
الغربية تتبنى سياس���ات غي���ر الئقة« 
ونصح���ت حكوماتها ب��»اال تتصرف مبا 
يتجاوز اللوائح بل وحتى ذلك قرار غير 
قانوني« مشيرا إلى عقوبات األمم املتحدة 

اجلديدة.

جدل حول إنشاء صندوق  لتمويل األزهر على غرار الڤاتيكان
القاهرة � وكاالت: أث���ار اقتراح د.محمد عبد 
الغني شامة، مستش���ار وزير األوقاف املصري 
للشؤون الثقافية واألستاذ بجامعة األزهر، إنشاء 
صندوق إس���المي دولي، يتم متويله من جميع 
الدول اإلسالمية لإلنفاق على األزهر جدال واسعا 
مبصر. حيث رفضه د.محمود حمدي زقزوق وزير 
األوقاف، وقال: إنني أحترم كل رأى مهما اختلفت 
معه، إال أن هذا االحترام ال يعنى أنني أقبله، ألن 
فكرة إنش���اء »صندوق« يتم متويله من الدول 
اإلس���المية لإلنفاق على األزهر مرفوضة شكال 
وموضوعا. وأضاف: لن ميد األزهر يده في يوم 
من األيام ألحد، ولن نتسول من أحد، وأعلن رفضي 
لهذا االقتراح، ألن مصر منذ ألف عام مس���ؤولة 
بصورة تامة عن األزهر، وستظل حتى آخر الزمان 
على هذه املسؤولية، وكانت والتزال تفضل أبناء 
العالم اإلسالمي الذين يدرسون به ويفدون إليه 
على أبنائها. ونقلت صحيفة »العرب« القطرية عن 

زقزوق قوله أمام الندوة التي عقدت مبسجد النور 
مس���اء أمس األول: يوم أن يكون هناك صندوق 
»تبرعات« لإلنفاق على األزهر سينقلب إلى ما ال 
نرضاه، مما يؤثر على منهجه الذي يسير عليه 
منذ إنشائه حتى اآلن. لكن الشيخ جمال قطب، 
رئيس جلنة الفتوى باألزهر سابقا، أعلن تأييده 
القتراح متويل األزهر من الدول اإلسالمية وقال 
قطب: »إذا أراد املسلمون أن يخرجوا من كهوف 
القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين إلى 
الواقع املعاش، فعليهم أن يحرروا األزهر من نطاقه 
اجلغرافي إلى نطاقه التاريخي، ويصبح مؤسسة 
مستقلة للدعوة بعيدا عن الدولة، مثل استقالل 
الڤاتيكان ع���ن إيطاليا. بينما أكد د.علي جمعة، 
مفتي اجلمهورية، في كلمت���ه »األزهر ومكانته 
العاملية«، أن األزهر قبلة كل املس���لمني العلمية 
في جميع أنحاء العالم، مش���يرا إلى أن األزهر ال 

يعرف التعصب.

 »نايل سات« تشترط على القنوات الدينية الموقوفة
أال تتعدى البرامج اإلسالمية أكثر من 50% من خريطة القناة

قناة »فوكس نيوز« األميركية تعتذر للمسلمين

� وكاالت: رف����ض مالك  القاه����رة 
مجموعة من القنوات الفضائية الدينية 
التي مت إيقاف بثها مؤخرا على القمر 
الصناعي »نايل س����ات« بأمر رسمي 
من السلطات املصرية، الشروط التي 
فرض����ت عليها الس����تئناف بث تلك 
القنوات. واشترطت السلطات املصرية 
بحسب موقع »قضايا سعودية« على  
القن����وات الدينية املوقوفة التي تريد 
الع����ودة للبث أال تتع����رض للمذهب 
الشيعي أو الديانة املسيحية، وأن متنع 
املواد التي تثير الفتنة وتنشر التشدد، 
إضافة إلى التوقف ف����ورا عن اظهار 

مذيعني ملتحني على شاش����اتها، وأال 
تتعدى مساحة البرامج االسالمية في 
القناة أكثر من 50% من خريطة القناة، 
وأن تخصص كل قناة مساحة كافية 
إلذاعة أفالم وأغنيات ومسرحيات، مع 
إشراك عناصر نسائية صوتا وصورة 
في اخلريطة البرامجية اجلديدة. كما 
اال تكون هناك  الس����لطات  اشترطت 
برام����ج للفتوى الش����رعية مهما كان 
ضيف البرنامج، مؤكدة على ضرورة 
استخدام املؤثرات الصوتية املوسيقية 
في تترات البرامج والفواصل، ووقف 

أي برامج تتناول الطب البديل.

نيوي����ورك � أ.ش.أ: أعلنت قناة »فوكس نيوز« 
األميركية التي استضافت بريان كيلميدي اعتذارها 
لقوله على الهواء مباشرة إن »كل اإلرهابيني مسلمون«. 
وبري����ان كيلميدى الذي ولد في 7 مايو 1964 يعمل 
كمضيف في ش����بكة »ش����و مورننج« حتت عنوان 
»»فوكس آند فريندز«. وقال كيلميدى أول من أمس إنه 
قد جانبه الصواب حينما كان هو وزمالؤه يناقشون 

انس����حاب ضيفني من برنامج »ذا فيو« الذي يقدمه 
املذيع »بيل أوريلى«، بعدما قيل أن »املسلمني قتلونا 
في 9/11«.. ثم عادا الى االستديو بعد اعتذار أوريلي. 
وعقب كيلميدي »ليس كل املسلمني إرهابيني، غير 
ان كل اإلرهابيني مسلمون«.. غير أنه استدرك على 
قناة فوكس »انا ال أصدق أن كل اإلرهابيني مسلمون.. 

أنا آسف«.

إضافة إلى عدم التعرض للمذهب الشيعي والديانة المسيحية

 مريم بندق
لم يحسم مجلس الوزراء أمس األول 
التنموية  آلية متويل مشاريع اخلطة 
للدولة ومازالت املشاورات واالجتماعات 
مستمرة بني اجلهات املختصة للخروج 
برؤية يتم االتفاق  عليها سواء بإصدار 
قانون جديد ترفعه احلكومة الى املجلس 
لتتم مناقشته في اللجنة املالية البرملانية 
أو االستعانة بالقوانني احلالية التي تكفل 
للبنوك احمللية توفير الدعم املطلوب 
 للتمويل. وكش����فت مص����ادر وزارية 
ل� »األنباء« ان اجتماعا مشتركا سيعقد 
في العاش����رة والنصف من صباح غد 
بني مجلس ال����وزراء واملجلس األعلى 
للتخطيط ملناقشة آلية متويل املشاريع 
التنموي����ة والتقرير نصف الس����نوي 

األول ع����ن إجن����از اخلط����ة. في حني 
كش����فت مصادر رفيعة عن ان مجلس 
الوزراء س����يعطي مش����اريع قوانني 
املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر 
وزيادات العسكريني والهيئة الوطنية 
ملكافحة الفس����اد ومحاسبة القياديني 
صفة االستعجال. وأكدت املصادر ان 
مشاريع القوانني األربعة أصبحت شبه 
جاهزة متهي����دا إلحالتها الى املجلس 
البرملانية املختصة  اللج����ان  لتتولى 
إعداد التقارير املطلوبة حولها لرفعها 
للمناقشة والبت فيها.  وعلى صعيد 
مختلف كّلف املجل����س جلنة وزارية 
باملتابعة والتنس����يق حول مشاورات 
انتخاب رؤساء وأعضاء بعض اللجان 

الرئيسية.

د لهم  أسماء  القياديين  المُجدَّ
وافق مجلس الوزراء على جتديد 

تعيني كل من: 
< الشيخ ثامر العلي في جهاز االمن 
الوطني بدرجة وكيل وزارة بالدرجة 

املمتازة.
< محمد الرومي في ديوان اخلدمة 
املدنية بدرج����ة وكيل وزارة بالدرجة 

املمتازة.
< خليفة مساعد حمادة وكيل وزارة 

املالية بالدرجة املمتازة.
< علي فهد املضف مدير عام الهيئة 
العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة 

بالدرجة املمتازة.
< الش����يخ مبارك الدعيج رئيس 
مجلس االدارة املدير العام لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( بدرجة وكيل وزارة.
< باني الهاجري وخالد الفهد في 
الهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل 

وزارة مساعد.
< جاسم حمد عبداهلل احلمد في 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 

بدرجة وكيل وزارة مساعد. 
< خال����د س����ليمان بوكحيل في 
ديوان اخلدمة املدني����ة بدرجة وكيل 

وزارة مساعد. 
< الشيخ فهد جابر العلي في وزارة 

الدفاع بدرجة وكيل وزارة مساعد. 
< محمد عب����داهلل االنصاري في 
وزارة الع����دل بدرج����ة وكيل وزارة 

مساعد. 
< عب����داهلل مه����دي ب����راك هادي 
وعيس����ى أحمد العبيدل����ي في وزارة 
االوقاف والش����ؤون االسالمية بدرجة 

وكيل وزارة مساعد .
< عبدالعزيز اخلالدي في وزارة 
التجارة والصناعة بدرجة وكيل وزارة 

مساعد.
< محم����د جعفر الكن����دري وفهد 
عبدالرحمن حسن عبداهلل وبدر حمد 
الفريح الديحاني ف����ي وزارة التربية 

بدرجة وكيل وزارة مساعد. 
< مم����دوح عبدالعزي����ز العنزي 
ف����ي وزارة النفط بدرجة وكيل وزارة 

مساعد.
< حمود خليفة البحوه في ادارة 
الفتوى والتشريع بدرجة وكيل وزارة 

مساعد. 
< د.قيس الدويري وخالد السهالوي 
في وزارة الصحة بدرجة وكيل وزارة 

مساعد.
< ع����ادل البدر ف����ي وزارة املالية 

بدرجة وكيل وزارة مساعد.

استمرار دعوات التهدئة لحّل قضية »سكوب«
السفير فيصل الحمود ينفي صدور قرار بعزله من منصبه

التفاصيل ص44


