
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 إحباط أميركي بسبب البطء في إعادة إعمار هاييتي.

  ـ وعلى هذا المعدل هناك «شلل» أميركي تجاه السالم بالشرق األوسط.
 

 مياه الشرب في الكويت مهددة بالتلوثات النفطية والتسريبات النووية.
  ـ مو ناقصة!

 أبواللطف  واحد

 مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة  ص ٤٢           الصفحة األمنية ص ٦ و٧ 

 د. يوسف القرضاوي  الشيخ شعبان رمضان موباجي 

 القانون يطبق خالل ٦ أعوام على نحو ألفي شركة

  إلزام الشركات الفرنسية بمنح السيدات ٤٠٪ 
  من عضوية مجالس إدارتها

 باريس ـ رويترز: أصدر البرملان الفرنســـي 
موافقته النهائية اول من امس على قانون يلزم 
الشـــركات الكبيرة بتخصيص ٤٠٪ على األقل 
من مواقع مجالس اإلدارات للســـيدات خالل ٦ 

أعوام.
  وسيطبق القانون الذي يدعمه حزب االئتالف 
من اجل احلركة الشـــعبية املنتمي له الرئيس 
نيكوال ساركوزي وايضا املعارضة االشتراكية 
على نحو الفي شـــركة في فرنسا سواء مدرجة 
في البورصة او تضـــم اكثر من ٥٠٠ موظف او 

تتجاوز ايراداتها ٥٠ مليون يورو.
  وتشغل فرنسيات مواقع اقتصادية كبيرة منها 
آن لوفورجون الرئيسة التنفيذية ملجموعة اريفا 

النووية ووزيرة االقتصاد كريستني الجارد.
  وإجماال فإن نسبة التمثيل النسائية في مجالس 
ادارة الشركات متدنية ووفقا لتقرير برملاني فإن 
السيدات ميثلن ١٥٪ من أعضاء مجالس إدارات 

الشركات على مؤشر كاك ٤٠ العام املاضي.
  وقالت أوريلي فليبيتي من احلزب االشتراكي 

«ميثل النص (القانون) تقدما حقيقيا». 

 مفتي أوغندا يرد على القرضاوي بجواز 
التصويت لصالح انفصال جنوب السودان 

 كمباال: أكد الشيخ شعبان رمضان موباجي، مفتي مسلمي أوغندا، 
أن تصويت املسلمني على استفتاء جنوب السودان لصالح االنفصال 
ليس حراما، وذلك في تعقيبه على فتوى د.يوسف القرضاوي وعلماء 

دين آخرين داخل السودان وخارجه بحرمة التصويت لالنفصال.
  ونقلت بوابة األهـــرام اإللكترونية عن مفتى أوغندا، قوله خالل 
زيارته جلنوب الســـودان: إن اإلسالم أقر حرية اإلنسان في اختيار 
مصيره، وجعل أمر املسلمني شورى بينهم يتداولون فيه ويختارون 

األفضل لدينهم ودنياهم.
  وأضاف: ان استفتاء تقرير املصير يخير بني البقاء داخل الدولة 
الواحدة أو االنفصال وإقامة دولة مستقلة، وال يخيرهم بني اإلسالم 

والكفر.
  وأوضح موباجي: «حينما يختار املسلمون احلرية واالستقالل، 
فهذا شأنهم، وهو أمر ليس فيه أي حرمة، ونحن كمسلمني في أوغندا 
سندعم خيارهم أيا كانت نتيجته، وعلى املسلمني جميعا دعم اخليار 
الذي يسفر عنه االستفتاء، ولو كان االنفصال، أيا كان االختيار سيكون 

أفضل من العودة إلى احلرب أو العيش في مشكالت».
  وتساءل مفتي أوغندا، مستنكرا الفتاوى التي صدرت بشأن حترمي 
االستفتاء أو حترمي املشاركة فيه: املسلمون في أوغندا أقلية، وهم 

٢٥٪ من السكان، فهل عيشنا فيها حرام؟ 

 ألو رياضة 

السـلــة  أزرق   نجــم  
راشـد  المتألق  والكويت 
علـى  قـادرون  ريـاض: 
الخليـج  بـكأس  الفـوز 
المبكر  لإلعـداد  ونحتاج 
واالحتكاك القوي والدعم 
والجماهيـري المعنـوي 

  ص 22 و 23 

 هيئة األمر بالمعروف تطلق هويتها الجديدة وفق معاني
  إستراتيجيتها وتجهز سياراتها الميدانية «بالتتبع المالحي» 

 الرياض ـ واس: اعتمدت الرئاســــة العامة لهيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر في اململكة العربية 
السعودية هويتها الشــــكلية اجلديدة «شعار» التي 
متثل السمة العامة للهيئة في مطبوعاتها ومنتجاتها 
اإلعالمية ومبانيها ومركباتها وموقعها اإللكتروني 
وجميع أدوات عملها، وعمدت اجلهات املختصة فيها 
للعمل بها وتقييمها في خط مواز مع مســــار تفعيل 
اخلطة اإلستراتيجية التي نفذتها الرئاسة بالتعاون 

مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن. 
  أوضح ذلك املتحدث الرسمي لهيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر د.عبداحملسن بن عبدالرحمن القفاري 
موضحا مدلوالت شعار الهيئة اجلديد الذي يتضمن 
عدة مكونات هي: ٣ دوائر متثل درجات إنكار املنكر 
الواردة في احلديث الشــــريف. واسم الرئاسة كامال 
باللغتني العربية واإلجنليزية ليمكن معرفة اجلهة 
التي ميثلها الشعار للناطقني بغير العربية. الى جانب 

صورة خارطة اململكة العربية السعودية يتوسطها 
الشعار الرسمي للبالد والشراع «املستقى من حديث 
السفينة اخلاص باألمر باملعروف والنهي عن املنكر» 
رمزا لقيام الدولة بالشعيرة وتأكيد مسؤولية اجلميع 
في ســــعادة املجتمع وحفظه من األخطار كالشركاء 

في السفينة.
  وقال د.القفاري: اجلديد ان ســــيارات الهيئة كان 
لها نصيب وافر من التطوير تبعا للهوية اجلديدة، 
كون العمل امليداني األساس لعمل الهيئة، وملا يؤديه 
أعضاء الهيئة في امليدان من خدمات جليلة للمجتمع، 
في مواكبة لعناية الهيئة بجودة العمل امليداني حيث 
مت ربــــط الدوريات امليدانية بغرفة حتكم (عمليات ـ 
مناوبة) تستخدم األجهزة الالسلكية ونظام التتبع 
املالحي ملركبات الهيئة ملعرفة نقاط انتشارها وتوجيهها 
ميدانيا عبر شاشات العرض في مبنى الرئاسة العامة 

من أجل سهولة االتصال بها عند احلاجة. 

 البقاء هللا 
 ناصر عبداهللا محمد العتال ـ ٦٣ عاما ـ الرجال: الروضة ـ ديوان العتال ـ ق١ ـ ش١٥ ـ م٣ ـ ت: ٦٦٥٠٠٠١١ 

ـ النساء: صباح السالم ـ ق٥ ـ ش األول ـ ج١ ـ م٨ ـ ت: ٢٥٥٢٦٠٥١.
  دنيا براك عبداحملسن الطخيمـ  ٣٨ عاماـ  الرجال: النزهةـ  ق٣ـ  ش٣٤ـ  م٢٥ـ  منزل فهد سليمان الطخيم 
ـ الدائري الثالث ـ مقابل منطقة الروضة ـ ت: ٢٢٥٥٠٣٥١ ـ النســــاء: النزهة ـ ق٣ ـ ش٣٥ ـ م٢٣ ـ 

الدائري الثالث ـ مقابل منطقة الروضة ـ ت: ٢٢٥٢١١٦٢.
  منصور علي إبراهيم املشـعل ـ ٦١ عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق١ ـ ش١٨ ـ م١٢ ـ ت: ٢٤٩٢٢٧٢٧ ـ ٢٤٩٢١١٢٩ 
ـ النســــاء: كيفــــان ـ ق٥ ـ ش اخلليل بن أحمد ـ م١٢ ـ ت: ٢٤٨٣٤٤٣٨ ـ الدفن التاســــعة والنصف 

صباحا.
  أمل عوض فليح املطيري ـ ١٥ عاما ـ صباح الناصر ـ ق٢ ـ ش األول ـ م٢٧ ـ ت: ٦٦٦٦٦٠٨٩.

  عبداهللا ناصر العبداهللا الصالل ـ ٩٤ عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق٢ ـ ش٢٦ ـ م٥ ـ ت: ٩٩٠٢٦٤٤٣ ـ النساء: 
اليرموك ـ ق٤ ـ ش عبدالعزيز بن باز ـ م٣١ ـ ت: ٩٩٨٤٤٣٢٠ ـ الدفن التاسعة صباحا.

  ضحية فارس علي العنزي، أرملة خليف سمران العياف العنزي ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ القصر ـ 
ق٤أـ  ش ســــعيد بن جبيرـ  ت: ٩٩٦٦٦٢٢١ـ  ٩٩٥٤٤٤٢٢ـ  النســــاء: اجلهراءـ  القصرـ  ق٤أـ  ش ٦ 

ـ ج٢ ـ م١١ ـ ت: ٢٤٥٨٩٦٣٥.
  جويزي سعود سعد العتيبيـ  ٨٠ عاماـ  صباح السالمـ  ق١٣ـ  ش٢ـ  ج٧ـ  م١٢ـ  ت: ٩٩٧٢٥٥٧٧ـ  ٩٧٧٥٥٥٥٧ 

ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.
  عبداحملسـن عجيـر حمدان العتيبي ـ ٩٣ عاما ـ الفحيحيــــل ـ ق٣ ـ ش الصناعية ـ م٢١ ـ ت: ٩٩٠٧٧٨٨٩ ـ 

.٩٩٠٣٣٣٦٤
  أحمد محمد أحمد املقصيد ـ ٧ شهور ـ ت: ٩٩٦٣٦٩١٤.

  منيرة عبداحملسـن املشـاري، أرملة أحمد خالد الفوزان ـ ٨٧ عاما ـ الرجال: ديوان املشاري ـ الشامية 
ـ ق٩ ـ ت: ٢٤٨٣٢١٣٩ ـ النســــاء: اليرموك ـ ق١ ـ الشــــارع األول ـ ج٣ ـ م٣١ ـ ت: ٢٥٣٣٦١٥١ – الدفن 

التاسعة صباحا. 

عائـلـــة   الـم�شـعل

من�شور علي اإبراهيم الـم�شـعل
و�سيوارى جثمانه الثـرى بعد �سالة ع�سر اليوم ال�سبت املوافق 2011/1/15 ال�صاعة 9.30 �صباحًا 

يف مقربة ال�سليبخات

تقبــل التعــازي

الرجال: اخلالدية - قطعة 1 - �سارع 18 - منزل 12  - ت: 99500800 - 24922727

الن�ســاء: كيفــــان - �سارع اخلليل بن احمد -  قطعة 5 -  منزل 12 - ت: 24834438

تنـعــى

مبزيد من احلزن والأ�سى وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

 وسيوارى جثمانه الثـرى اليوم السبت الموافق 2011/1/15 الساعة 9.30 صباحاً 


