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 الخالد: توقيع ٥ اتفاقيات عربية لمكافحة غسيل 
األموال واإلرهاب والفساد والجريمة المنظمة

 الدعيج بحث مع السفيرة الفرنسية التعاون اإلعالمي

 أكد وزير الداخلية الفريق الركن م.الشــــيخ جابر 
اخلالد ان التعاون العربي االمني يزداد قوة ومتاسكا 
يوما بعد يوم لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية 

في االمن واالستقرار واالزدهار.
  وقال الشــــيخ جابر اخلالد لـ «كونا» امس عقب 
عودته الى البالد في ختام اعمال االجتماع املشترك 
لوزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة ان االجتماع 
بحث سبل تفعيل االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب 
وتعزيز ســــبل التعاون بني مجلسي وزراء الداخلية 

والعدل العرب.
  واضاف انه مت اثر االجتماع التوقيع على ٥ اتفاقيات 
ملكافحة غســــيل االموال ومتويل االرهاب ومكافحة 

الفساد واجلرمية املنظمة وغيرها.
  من جهته، قال وزير العدل املستشار راشد احلماد 

في تصريح مماثل لـ «كونا» انه مت خالل االجتماع الـ 
٢٦ ملجلس وزراء العدل العرب في القاهرة اقرار العديد 
من القرارات ذات الصلة بالتعاون العدلي العربي بينها 

خمس اتفاقيات قانونية وقضائية وأمنية.
  وأضاف املستشار احلماد ان تلك االتفاقيات تهدف 
الى تطوير التعاون العربي في مجال مكافحة اجلرمية 
وغسيل االموال ومتويل االرهاب ومكافحة الفساد الى 
جانب مكافحة جرائم تقنية املعلومات عبر اتفاقية 

محددة في هذا الصدد.
  واشار الى ان وزراء العدل في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية عقــــدوا اجتماعا على هامش 
اجتماعات وزراء العدل العرب بهدف توحيد الرؤى 
جتاه مشــــاريع قرارات مجلس وزراء العدل العرب 

وتوجيهات املكتب التنفيذي. 

من خالل تبادل اخلبرات واألفكار 
والتشاور املســـتمر والتنسيق 

الدائم في احملافل الدولية.
  وأشـــار الى أن املؤسســـات 
اإلعالمية العربية متلك اخلبرات 
والكفاءات واإلمكانات املتطورة 
التي متكنها من القدرة على منافسة 

اإلعالم في الدول املتقدمة. 

للكويت بدعوة من وزارة اإلعالم. 
ودار احلديث خالل املقابلة حول 
سبل تطوير اإلعالم املغربي مبا 
يحقق غايته الرئيسية في نشر 
الثقافة والوعي وتوطيد التواصل 

بني الشعوب العربية.
  من جانبه أكد الدعيج أهمية 
التعاون بني وسائل اإلعالم العربية 

 استقبل رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام لـ «كونا» الشـــيخ 
مبـــارك الدعيـــج مبكتبه امس 
الفرنسية  ســـفيرة اجلمهورية 

لدى الكويت ندى يافي.
  ومت خالل اللقاء بحث تعزيز 
التعـــاون اإلعالمـــي القائم بني 
البلديـــن وبعض املؤسســـات 
الفرنســـية. وأشادت  اإلعالمية 
السفيرة يافي بالدور الذي تقوم 
بـــه «كونا» لتوطيـــد العالقات 
الكويتية ـ الفرنســـية وتعزيز 
التعاون بني البلدين في مختلف 
املجاالت. وأكدت أهمية دور أجهزة 
اإلعالم في مد جســـور التعاون 
بني الـــدول والعمل على تقارب 
الشـــعوب وتواصـــل الثقافات 
املختلفة فـــي العالم مبا يحقق 

اخلير للبشرية.
  من جهة أخرى استقبل الشيخ 
الدعيـــج رئيس حترير  مبارك 
جريدة «األحداث» املغربية حكيم 
بلمداحي الذي يقوم حاليا بزيارة 

 خالل االجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل

 استقبل رئيس تحرير «األحداث» المغربية

 وليد املهنا 

 املستشار راشد احلماد والشيخ جابر اخلالد لدى عودتهما إلى البالد أمس

 الشيخ مبارك الدعيج مستقبال السفيرة الفرنسية ندى يافي
 «الكويتية»: تحويل تذاكر المواطنين العالقين

   في بريطانيا إلى شركات طيران أخرى

 كابوس االنتظار بمطارات أوروبا يدفع للبحث عن تشريع للتعامل مع األحوال السيئة
ــيئا إلى  ــيئا فش ــدنـ  رويترز: عادت رحالت الطيران وخدمات القطارات الدولية ش  لن
ــعة ال  طبيعتها في أجزاء من أوروبا امس لكن أثر اجلليد والثلوج التي أحدثت فوضى واس

يزال واضحا على جداول املواعيد.
  وكان تعطل رحالت الطيران والقطارات فائقة السرعة في أوروبا وتلك 

ــط بريطانيا ببقية أنحاء القارة مبثابة كابوس عانى منه  التي ترب
عشرات اآلالف منذ مطلع األسبوع عندما تساقطت ثلوج كثيفة 

ــوا يخططون فيه لتمضية عطلة عيد امليالد.  في وقت كان
وأثار ذلك أيضا نداءات بإقرار تشريع يجبر املطارات على 
التعامل مع الثلوج واألحوال اجلوية السيئة بشكل أكثر 
كفاءة. وقال مسؤول النقل باالحتاد األوروبي سيم كاالس 
إنه يبحث فكرة إجبار املطارات على توفير حد أدنى من 

الدعم للبنية التحتية خالل األحوال اجلوية السيئة.
  في هذه االثناء اعلن مطار هيثرو ـ أكثر املطارات الدولية 

ازدحاما في العالم ـ ومطار فرانكفورت  ـ أكبر مطار في أوروبا ـ 
على موقعيهما على اإلنترنت ان العمليات تعود إلى طبيعتها بعد أن تعطلت 

ــدة حركة الطائرات فيهما. وقال مطار هيثرو انه أعاد فتح مدرجه الثاني اول من أمس  بش
مما أعطى بصيص أمل آلالف الركاب املنتظرين في صاالت املغادرة والذين أمضى بعضهم 

ــبهتها الصحف البريطانية مبا هو عليه احلال في مخيمات  أياما في املوقع في أوضاع ش
ــورت صباح أمس بعد إغالق املطار  ــتؤنفت الرحالت من وإلى مطار فرانكف الالجئني. واس
لعدة ساعات خالل الليل. وقالت شركة لوفتهانزا األملانية إن الوضع في مطار فرانكفورت 
ــود تدريجيا إلى طبيعته» وإنها «ترى إمكانات طيبة للعودة لعمليات  «يع

الطيران املعتادة».
  اما شركة يوروستار املشغلة للقطارات الفائقة السرعة بني 
لندن وبروكسل وباريس ف أعلنت انها ستستأنف خدماتها 
املعتادة لكنها طلبت من املسافرين عدم احلضور إال قبل 
ساعة واحدة من موعد املغادرة «لتجنب االزدحام واالنتظار 
دومنا داع». ووسط أجواء شديدة البرودة انتظر اآلالف 
أمس لساعات حول محطة سانت بانكراس في شمال لندن 
على أمل اقتناص أي مقعد متاح على قطارات يوروستار.

  وقالت يوروستار إنها ستلغي رحالت تسعة من قطاراتها 
البالغ عددها ٥٢ قطارا امس لكنها قالت إن ركابها «سيعاد تخصيص 
ــد لهم في أحد القطارات املتاحة خالل الفترة القادمة». ورغم أن حدة  مقاع
ــعرون بالغضب. وقال راكب في مطار هيثرو  الزحام بدأت تخف فان كثيرا من الركاب يش

كان يعتزم السفر مع زوجته «كانت هذه رحلة عمرنا.. لكنها حتولت إلى كابوس». 

التحكم في أحوال الطقس واالضرار 
التي تتسبب بها».

  ولفت الى انه وبالتنسيق مع 
سفارتنا في لندن فقد مت تخصيص 
فندق قريب من مطار هيثرو جلميع 
الركاب العالقني والذين ال يتجاوز 
عددهم ٤٠ راكبا اما البقية فقد مت 
تسهيل ســــفرهم على رحلة يوم 
الشــــركات  او بعض  امس االول 
االخرى مؤكــــدا انه وخالل الـ ٧٢ 
ساعة القادمة ســــتتم مغادرتهم 

جميعا الى الكويت.
  وقال ان هناك طائرات كبيرة من 
نوع ٧٧٧ يتم ارسالها من الكويت 
ابتداء من يوم امس االربعاء، مؤكدا 
انها ستسهم بشكل كبير في حل 

وانهاء هذه االزمة.
  وجدد املهنــــا تأكيده على ان 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
لن تألو جهدا في مساعدة جميع 
املواطنــــني الكويتيني او املرضى 
الذين انهوا فترة عالجهم وتقرر 

عودتهم الى البالد.
  ودعا املهنــــا جميع املواطنني 
الذين الغيت رحالتهم يومي السبت 
واالحد الى االتصال مبكتب لندن 
وتزويده بأرقــــام هواتفهم حتى 
يتسنى للعاملني في املكتب حصر 
االعــــداد وتوفير مقاعد شــــاغرة 
السيما ان عددا منهم قد غادر اليوم 
على منت الكويتية وغادر آخرون 

على شركات طيران اخرى. 

املقيمني في  الركاب  االثنني بنقل 
فندق املطار والذين كانوا يحملون 
بطاقات صعود للطائرة الى الطائرة 
مباشرة اضافة الى املسافرين الذين 
لديهم حجــــوزات يوم االحد ولم 

يتمكنوا من السفر.
  واكــــد ان ركاب رحلــــة يوم 
االثنني غادر جزء كبير منهم في 
رحلــــة يوم امــــس االول الثالثاء 
اضافة الى ان عــــددا كبيرا منهم 
قام بتحويل تذاكرهم الى شركات 

طيران اخرى.
  وقال ان املؤسســــة طلبت من 
املوافقة  سلطات (مطار هيثرو) 
على تخصيص رحلة اضافية خالل 
اليومني القادمني لنقل ما تبقى من 
الركاب الى الكويت اال ان السلطات 
ابدت حتفظا لعدم قدرة املطار على 
استيعاب مزيد من الطائرات في 
هذا التوقيت مشيرا الى ان هناك 
تكدسا كبيرا لطائرات اجنبية عالقة 

تنتظر االذن باالقالع.
املهنا «ان مؤسســــة    وأضاف 
اخلطوط اجلوية الكويتية تبذل كل 
ما في وسعها ملساعدة الركاب الذين 
اضطروا للبقــــاء في لندن خالل 
اليومــــني املاضيني نتيجة عوامل 

جوية ليس بيد احد ايقافها».
  وأكد املهنا ان ما حصل خارج 
ارادة املؤسســــة وشــــركات  عن 
الطيران االخرى «وليس بقدرتنا 

رســــالة خطية علــــى تلفوناتهم 
الشخصية يوم االحد مفادها ان 
رحلة املؤسسة يوم غد مت الغاؤها 
بسبب سوء االحوال اجلوية مشددا 
على ان «املؤسسة لم يكن لديها علم 
بفتح املطار يوم االثنني الن اجلميع 
كان يتوقع استمرار سوء االحوال 

اجلوية ليومني آخرين».
  واكد ان سلطات مطار هيثرو 
هي من ميلك صالحيات فتح املطار 
او اغالقه مبينا ان جميع شركات 
العربية او االجنبية لم  الطيران 
يكن لديها علم بوقت فتح املطار 
الســــيما انه عند فتــــح املطار مت 
استخدام مدرج واحد فقط حتى 

مساء امس».
  وبني ان املؤسســــة قامت يوم 

للمســــافرين يوم االثنني املاضي 
اوضح ان رحلــــة الكويتية يوم 
السبت كانت جاهزة لالقالع ومت 
اعطاء املسافرين بطاقات صعود 
الطائرة ومت شحن امتعتهم داخل 
الطائرة وبالفعــــل صعد الركاب 
الى الطائرة اال ان سلطات املطار 
لم تعــــط االذن لكابــــنت الطائرة 

باالقالع.
  واضاف ان الطائرة ظلت جاثمة 
على ارض املطار حتى السادسة 
انتظار حتسن اجلو  مســــاء في 
واعطــــاء االذن لها باالقالع اال ان 
ســــلطات مطار هيثــــرو رفضت 
السماح لها وطالبت كابنت الطائرة 

بإنزال الركاب.
  وذكر انه وفقا لقوانني الطيران 
العاملية املنظمة املعمول بها في مثل 
هذه احلــــاالت فقد مت ابقاء امتعة 
الركاب في الطائرة ومت اخذ الركاب 
البالغ عددهم ١٦٥ راكبا الى فندق 
قريب من املطار حتى تتحســــن 
االحوال اجلوية. واكد ان املؤسسة 
حتملت اقامة الركاب وقدمت لهم 
كل االحتياجات الالزمة خالل فترة 
اليومــــني اللذين ظل فيهما املطار 
مغلقا حيث لم تعط سلطات مطار 
هيثرو االذن باقــــالع الطائرة اال 

صباح يوم االثنني.
  وبني ان الــــركاب الذين لديهم 
حجوزات مؤكدة يوم االثنني تلقوا 

 لنــــدنـ  (كونــــا): اعلن املدير 
االقليمي االعلى ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية في أوروبا ومدير 
مكتب لندن وليــــد املهنا حتويل 
جميع تذاكر الكويتيني الذين لم 
يتمكنوا من السفر خالل اليومني 
اغــــالق مطار  املاضيني بســــبب 
هيثرو الدولي الى شركات طيران 

اخرى.
  واوضــــح املهنا فــــي تصريح 
لـ «كونــــا» ان قرار حتويل تذاكر 
املواطنيني الكويتيني على شركات 
طيران اخرى جاء بســــبب اغالق 
ســــلطات (مطار هيثرو) للمطار 
يومي الســــبت واالحد وما ترتب 
عليه من الغاء حجوزات عدد من 
الركاب الســــيما ركاب رحلة يوم 
االثنني املاضي لعدم قدرة اخلطوط 
اجلوية الكويتية على توفير اماكن 
لهم على الرحلة التي اقلعت بعد 

حتسن االحوال اجلوية.
  واضاف املهنا ان ما شــــهدته 
العاصمة البريطانية لندن من سوء 
االحــــوال اجلوية وتراكم الثلوج 
بكميات كبيرة شــــمل ايضا عددا 
كبيــــرا من العواصــــم االوروبية 
كباريس وجنيــــڤ وفرانكفورت 
التي ألغت السلطات فيها اكثر من 

٣٠٠ رحلة الليلة قبل املاضية.
  وردا على سؤال لـ «كونا» بشأن 
الغاء املؤسسة احلجوزات املؤكدة 

 كشف عن إرسال طائرات كبيرة من نوع ٧٧٧ للمساهمة في حل األزمة

 راضي حبيب  السيد علي السيستاني دونالد رامسفيلد

 الهيئة العالمية للفقه اإلسالمي: ما نشر في مذكرات رامسفيلد 
عن السيستاني بهتان إلضعاف المسلمين وتشتيت صفوفهم

  والهيئة العاملية للفقه اإلسالمي 
ـ التي يتكون أعضاؤها من أكثر من 
٥٠ مفتيا ومجتهدا من العلماء السنة 
والشـــيعة من جميع دول العالم ـ 
حتذر من تصديق مثل هذه األخبار 
التي تنشر بال دليل أو برهان على 
مصداقيتها واالنسياق وراءها لشدة 
خطرها على استقرار األمة اإلسالمية 
وأمنهـــا، وأنه يتـــم التصريح بها 
ألهداف سياسية غربية ضد االسالم 
واملسلمني وما هي إال نتاج اليأس 
من عدم قدرتهم على التشكيك في 
مصداقية الرسالة احملمدية، وكذلك 
زيادة األعداد اليومية لغير املسلمني 
التي تدخل االسالم في جميع دول 
العالـــم كل يوم وكل ســـاعة، فلم 
التشـــكيك في  اال  يجدوا طريقـــة 
املسلمني انفســـهم والتفرقة بينهم 
وضرب وحدتهم الوطنية، والهيئة 
دائما وابدا ستقف بكل قوة وحزم 
وبعون اهللا وتوفيقه في وجه كل 
من يحاول تشويه صورة االسالم 
او تفريق صفوف املسلمني وضرب 

وحدتهم الوطنية. 

وشق وحدة املسلمني، وهذا ما حذرت 
منه الهيئة العاملية للفقه االسالمي 
مرارا وتكرارا في جميع مؤمتراتها 
وندواتها، بل ان الهدف الرئيسي الذي 
أنشئت من اجله الهيئة هو توحيد 
كلمة املسلمني حتت راية «ال إله إال 
اهللا، محمد رسول اهللا» والتأكيد على 
وحدتهم الوطنية ونبذ جميع أنواع 

الصراعات املذهبية والطائفية.

وكذلك تشــــتيت وتفريق صفوف 
املسلمني بإشعال نار الفتنة الطائفية 
وضرب وحدتهم الوطنية، واإليحاء 
بأن هناك خالفات وتنازعات كبيرة 
بني املذاهب والطوائف االســــالمية 
وهذا ليس بالشيء اجلديد او الغريب 
من بعض األيادي املشــــبوهة التي 
حتاول دائما تشويه صورة االسالم 
وعلمائه ومراجعه وتلويث سمعتهم 

اخلبر ما هو اال كذب وبهتان إلضعاف 
جبهة املسلمني وتشتيت صفوفهم.

  فهو مبثل هذا اخلبر يريد التأكيد 
علــــى عدة نقاط غايــــة في األهمية 
منها: تشويه صورة االسالم بصفة 
عامة والتشــــكيك فــــي ذمة علمائه 
الدينــــي األعلى  الســــيما املرجــــع 
وزعيم الشيعة، وهز ثقة املسلمني 
في قيادتهــــم ومرجعيتهم الدينية، 

 حــــذرت الهيئــــة العاملية للفقه 
االســــالمي مــــن تصديــــق االخبار 
التي تنشر بال دليل او برهان على 
مصداقيتهــــا، الفتة الى ان ما خرج 
به وزيــــر الدفاع االســــبق دونالد 
رامســــفيلد في مذكراته بأن السيد 
السيســــتاني قد تلقى مبالغ مالية 
نظير افتائه للشيعة بعدم التعرض 
للقوات األميركية ما هو إال خبر كاذب 
إلضعاف املسلمني وتشتيت صفوفهم. 
جاء ذلك في بيان للهيئة فيما يلي 
نصه: يقول اهللا تعالى: (يأيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 

على ما فعلتم نادمني).
  شــــرع اهللا في الدين اإلسالمي 
العالقات  قوانني وأسســــا لتنظيم 
بني املسلمني بعضهم البعض وبني 
املسلمني وغير املسلمني، ووجب على 
املسلمني االلتزام بتلك القوانني حتى 
تســــتقيم العالقات االجتماعية بني 
الناس وتصبح املجتمعات متحضرة 
في سلوكياتها، ويعرف كل فرد حقوقه 
املنصوصة له وواجباته املستحقة 
عليه ويلتزم بها فيسود العدل واألمن 
بني النــــاس جميعا. وفي هذه اآلية 
الكرمية يأمرنا اخلالق عز وجل بأن 
نتحلى بفضيلة من فضائل االسالم 
وهي انه اذا جاء فاسق بخبر ما فعلينا 
التيقن من مصداقيته وثبوته قبل 
تصديقه او تكذيبه وأال يؤخذ مجردا 
ألنه آثــــم وفي ذلك خطر كبير على 
امن واستقرار األمة، فخبر الصادق 
مقبول والكاذب مرفوض والفاسق 
متوقف علــــى التيقن منه. ومؤخرا 
خرج علينــــا وزير الدفاع االميركي 
االسبق دونالد رامسفيلد في مذكراته 
بخبر مفاده: ان املرجع الديني سماحة 
الســــيد السيستاني الذي حرم قتل 
السنة وكذلك حرم اي هجوم على 
املساجد السنية بعد تفجير قبة االمام 
علي الهادي قد تلقــــى مبالغ مالية 
نظير افتائه للشيعة بعدم التعرض 
للقوات االميركية وحرمانية قتالهم 
وترك السنة يقاتلون وحدهم، وهذا 

 شددت على ضرورة عدم االنسياق وراء أخبار تفتقر للمصداقية

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عـائـلـة العي�سى الكرام

لـــوفـاة فقيدهم �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

�سالح حمد عبداهلل العي�سى

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

 راضي حبيب: أميركا بدأت في حرب سحق الشيعة المؤقت عام ٢٠١٠
 على خلفية التصريح املنسوب الى وزير الدفاع األميركي دونالد 
رامسفيلد عبر تسريبات «ويكيليكس» حول قبض السيد السيستاني 
مبلغ ٢٠٠ مليون دوالر باالتفاق مع مرجعية االمام السيستاني، أكد 
الباحث اإلسالمي الشيخ راضي حبيب انه من املخططات األميركية 
ــتخباراتية في تصريح خاص لـ «األنباء» فيه: قال ان مثل هذا  االس
ــد وجنزم بعدم صحته بتاتا، ولكن املالحظ هنا في أمر  الزعم نعتق
ــة على تعمد اجلانب  ــهر فبراير وجود داللة واضح تعليقه الى ش
األميركي خوض اإلعالم في سمعة املرجعية الشيعية الى مدة أطول 

لتضخيم األمر أكثر فأكثر.
ــريبات «ويكيليكس» هي من قواعد  ــع: ونحن نعلم بأن تس   تاب
ــية األميركية، ولكن جاءت بغطاء آخر حتى تبعد عن  اللعبة السياس
ــؤولية، وهذا املخطط األميركي مت كشفه ونشره عبر  ــها املس نفس
ــبكة االنترنت حيث ال يخفى على املتأمل اخلبير انه يوجد كتاب  ش
ــرة التفريق بني األديان»، ملؤلفه د.مايكل برانت، وقد  بعنوان «مؤام
كشف في مقابلة مطولة عن برنامج مدروس لالستخبارات األميركية 

ــيعة، وذلك من خالل ما هو  ــيعي والش «CIA» لإلطاحة باملذهب الش
مذكور في خالصة ما جاء في الكتاب انه ذكر: «صممنا على تضعيف 
عقائد الشيعة وافسادها، والعبث بثقافة (الشهادة) واالستشهاد، وان 
ــيعة ليسوا سوى طائفة  نحرف املفاهيم بحيث يبدو للناظر ان الش

جاهلة تهوى اخلرافات.
  وفي املرحلة اآلتية يجب ان جنمع ونعد الشيء الكثير مما يسقط 
املراجع، ونبث ذلك بلسان وقلم الكتاب النفعيني. واألمل معقود على 
ــحق مراجع الشيعة بيد  اضعاف املرجعية بحلول ٢٠١٠، ومن ثم س
ــيعة أنفسهم وببقية علماء املذاهب األخرى، وفي النهاية نطلق  الش

رصاصة اخلالص على هذا املذهب وثقافته.
  وأضاف: هذا ما جاء بنص الكتاب املذكور حول املخطط األميركي 
لسحق الشيعة، وال شك ان التصريح األميركي الذي جاء عبر تسريبات 
«ويكيليكس» الذي تناول مرجعية السيستاني محاوال بذلك اقحامها 
في قضية دخولهم العراق، هو من مقدمات وبدايات التضعيف متهيدا 

لسحق الشيعة، وهو ما ذكره مؤلف الكتاب صراحة. 


