
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
عرب يؤسسون جامعة الدول العربية اإللكترونية على »الفيس بوك«.

ـ إذن ستكون تعليقاتهم يا »شجب« يا »استنكار« يا »إدانة شديدة اللهجة«.
أول العشاق يمسكون وردة وينتفونها ويقولون »تحبني.. ما تحبني«.

ـ هاليومين عشاق السياسة ماسكين وردة وينتفونها ويقولون »سرية.. 
أبواللطفواحدمو سرية، سرية.. مو سرية«.

ما يهمنا في جلس���ة االس���تجواب 
لس���مو رئيس مجلس الوزراء هو أن 
تعقد وأن ميارس النائب املس���تجوب 
حقه في الس���ؤال وأن يسمع »نواب« 
موا ضمائرهم  الشعب اإلجابة، وأن يحكِّ
ويحافظوا على القسم الذي أدوه، بعيدا 

ع���ن أي تأثير من أي نوع، وال يليق بجلس���ة »القضاء 
السياسي« أن ميارس فيها الضغط على ضمائر النواب 
بأي وسيلة كانت، كاالستحسان واالستهجان، وإذا كان عدد 
من النواب يفضل األسلوب الذي طبق بالسابق في حفالت 
الزار الكريهة فلن نوافقه الرأي، وال معنى الستدعاء كل 
أفراد الشعب للمشاركة في جلسة االستجواب إال ضعف 
ثقة البعض بنفسه وباملؤسسة البرملانية، وتناسيه لنيابة 
العضو عن عموم الش���عب، ما قيمة التوكيل إذا لم ميثل 

املوكل من وكله؟
نعم، عدد من النواب يراهن على أسلوب التشنج الذي 
ال يصلح للنظ���ر في قضايا تتصل بالقدرة على اإلثبات 
ال اإلحراج، رائدنا في ذلك »البينة على من ادعى« وليس 
وراء ذل���ك إال زخرف القول غ���رورا، وقد أصاب د.محمد 
املقاطع بقوله األسبوع املاضي »... والبد من واقع جديد 
تتحرك معه همم البناء والتقدم بالبلد الى األمام خروجا 
من دوامة التراجع وتعطل التنمية، فإذا جنحت احلكومة 
في فرض هذا الواقع ففي احلقيقة يكون النجاح من نصيب 
الكويت، ش���عبا ونظاما، واألمل كبير في أن تشرق على 
الديرة شمس النهار بعد أن طال أمد الظالم، فقد اشتقنا 

الى )وطن النهار(«... انتهى مختصرا.
لقد عش���نا لس���نوات »طالت كثيرا« حتت تأثير هذا 
األس���لوب الذي س���بق وجود رئيس الوزراء احلالي في 
منصبه، وسيس���تمر هذا األسلوب حتى لو تغير رئيس 
الوزراء، فاألمر أقدم منه بكثير، ما يتطلب النظر في ذلك 
األسلوب املرهق للشعب وموارده وأعصابه، وال يدعونا 
التخاذ هذا املوقف إال ثقتنا بعدم فعالية ارتباط الكرنڤال 
اجلاري بشخص رئيس الوزراء احلالي، لهذا فإن أعضاء 
مجلس األمة، وحتدي���دا »األمناء على بلدهم«، مطالبون 
برفض األسلوب السابق، وابتكار آلية راقية تستند إلى 
نصوص الدس���تور والالئحة الداخلي���ة، بعيدا عن تلك 

املسرحيات املكررة.
كلمـة أخيرة: شهدت الساحة السياسية مبارزة في تبادل 
الشتائم واأللفاظ التي ال يقولها الناس أمام أطفالهم، بينما 
ه���م اليوم يقولونها في الندوات ويكتبونها في املقاالت، 
وتتسابق بعض الصحف الى إبرازها في سعادة وسرور 

بالغني، هل هذا ما نريده لبلدنا؟!

حضرنا قبل أيام ملتقى قادة اإلعالم 
العرب���ي األول الذي عق���د في مملكة 
البحرين برعاي���ة كرمية من صاحب 
السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة ونظمته وزارة الثقافة واإلعالم 
البحرينية ووزيرتها املثقفة الشيخة مي 
آل خليفة التي أظهرت عناية كبيرة منذ 
ان كانت وكيلة وزارة شؤون الثقافة 
والتراث واملتاحف في البحرين فحافظت 
على ذاكرة األمة عبر حفاظها على تلك 

املعالم التاريخية اجلميلة.
> > >

وق���د كان التنظي���م الذي أش���رف 
عليه أمني عام امللتقى الصديق ماضي 
اخلميس غاية في الدقة، ومتت تغطية 
األنشطة بشكل كبير من قبل الصحافة 
والفضائي���ات اخلليجي���ة والعربية 
والدولية، لذا لن نتطرق إلى تفاصيل 
ما جرى منعا للتكرار وامنا سنشير الى 
بعض جوانب املؤمتر وبعض انطباعاتنا 
الشخصية عن مملكة البحرين التي لم 

نزرها منذ سنوات طوال.
> > >

في اجللس���ة اخلتامية التي أدارها 
باحتراف الزميل د.محمد الرميحي حول 
مستقبل اإلعالم العربي أبدينا تشاؤمنا 
من ذلك املستقبل كونه جزءا ال ميكن 
فصله عن الواقع العربي الشامل الذي 
يظهر انه مقبل على مزيد من التشرذم 
والتخندق واخلروقات األمنية واألزمات 
السياس���ية والك���وارث االقتصادية، 
إضافة إلى أن البعض كما سمعت من 
املداخ���الت األخرى يعّرف املس���تقبل 
املش���رق لإلعالم بإعطائ���ه مزيدا من 
احلريات غير املنضبطة دون حتميله 
أي مس���ؤوليات مما سيجعله اجلسر 
الذي ستعبر فوقه كل أجندات اخلراب 
القادمة  والدمار والتشطير والتجزئة 
للمنطقة، فنحن أمة ال تستفيد أبدا من 
أخطائها السابقة وال تذكر دور اإلعالم 

غير املسؤول فيها.
> > >

وقد قمت بجولة 
انته���اء أعمال  بعد 
املؤمتر في البحرين 
وسعدت مبا رأيت، 
فذلك احلراك اإلعالمي 
هو انعكاس لنهضة 

شاملة كبرى تش���هدها اململكة منذ ان 
تولى امللك حمد بن عيسى مقاليد احلكم 
قبل عقد من الزمن، فاألرض تتسع عبر 
عمليات ردم البحر، واملشاريع اإلمنائية 
الضخمة والبنى األساسية تسير بحركة 
س���ريعة منتظمة ل���م توقفها األزمات 
العاملية كونها قد درست بعناية بالغة 

لم تترك شيئا للصدفة.
> > >

واجل���و الع���ام في اململك���ة مريح 
وميتاز بالهدوء واحلكمة، فال ضجيج 
وال صراخ يوجع الرأس كما هو احلال 
لدينا، واألرق���ام الدولية التي ترصد 
مؤشرات االستقرار السياسي واالنفتاح 
االقتصادي وقضايا الشفافية وغيرها 
تضع اململكة دائما ف���ي املقدمة حتى 
ان تقريرا دولي���ا لبنك »اتش اس بي 
سي« وضع البحرين في املركز »األول« 
في العالم قبل كندا واستراليا واميركا 
كالدولة األكثر حميمية للوافدين ألرضها، 
لذا فاملقال هو دعوة ملن لم يزر البحرين 
القريبة واحملبة لزيارتها للتمتع بهدوئها 
ومبشاريعها التنموية وأسواقها القدمية 

وإجنازاتها... وما أكثرها!
> > >

آخر محطة: أقام الزميل أحمد اجلاراهلل 
حفل غداء للوفود املشاركة في منتجع 
أقام���ه بالبحرين بعد  الذي  »البندر« 
ان نش���ف حبر قلم���ه وجفت صحفه 
وهو يدعو إلعطاء املستثمرين فرصة 
العمل بالكويت، وقد س���ّرت وانبهرت 
الوفود مبا رأت، وهي دعوة أخرى ملن 
سيزور البحرين ألن »يبندر« في البندر 
ويس���تمتع باملاء واخلضرة والوجوه 
الباسمة واخلدمة املميزة للعاملني في 

املنتجع.

المطلوب جلسة استجواب وليس حفلة زار! مملكة الهدوء والحكمة
كالم مباشر محطات
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دعاة لـ »األنباء«: 
فتوى علي جمعة

 بجواز فوائد البنوك باطلة.. 
وندعوه للتوبة 

 ص4

املتهم البنغالي وأمامه كمية املاريغوانا املضبوطة معه

ص يوم السبت من كل أسبوع للبيع ُيخصِّ

ضبط بنغالي بـ 200 غرام ماريغوانا في شقة فارهة

غرام من م���ادة املاريغوانا املعدة 
للبيع. وبنقل���ه للتحقيق اعترف 
بأنه يحص���ل على املاريغوانا من 
احد االشخاص الذي يحضرها له 

من خارج البالد.

فرقة املكافحة باستصدار اذن نيابي 
ملداهمة شقة البنغالي، وقام رجال 
الفرقة برصد الش���قة حتى دخلها 
املتهم وقاموا مبداهمتها والقبض 
علي���ه، وعثر بحوزت���ه على 200 

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متك���ن رج���ال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات من القبض على 
وافد بنغالي يقوم باالجتار مبادة 
املاريغوانا وبيعها لآلسيويني من 
متعاطيه���ا، وف���ي التفاصيل كما 
يوردها مصدر أمني ان معلومات 
وردت ال���ى مدي���ر االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الش���يخ 
احمد اخلليفة ع���ن وافد بنغالي 
يتاج���ر باملاريغوانا ف���ي منطقة 
املرقاب، وعليه أوعز لرجال ادارة 
املعلومات لسرعة ضبطه بعد جمع 
التحريات الالزمة عنه وشكل فريقا 
خاصا ملتابعته مكونة من النقيب 
خالد غلوم حبيب والنقيب ابراهيم 
صنقور وعدد من افراد الفرقة، ودلت 
التحريات على ان الوافد البنغالي 
يسكن في منطقة املرقاب في شقة 
فاره���ة بإيجار يبل���غ 180 دينارا 
شهريا، وانه هارب من كفيله منذ 
عامني وسجل بحقه قضية تغيب، 
وطوال السنتني املاضيتني لم يكن 
له سكن محدد، حيث يقوم بتغيير 
سكنه على الدوام حتى استقر في 
املرقاب، كما دلت التحريات على ان 
البنغالي كان يخصص يوم السبت 
من كل اسبوع، حيث انه يوم عطلة 
ألغلب العمال اآلس���يويني ويقوم 

ببيع مادة املاريغوانا للراغبني.
وأوضح املصدر انه وبالتأكد من 
كل املعلومات وجمع التحريات بعد 
مراقبة استمرت لفترة قام رجال 

طفلة حسـن أبو رجيلة، زوجة نايف جاسر البعيص 
املطي����ري � 73 عام����ا � األندل����س � ق5 � ش15 � 
م37 � مقابل الدائ����ري اخلامس � ت: 99064226 

.99497630 �
محمد مهدي علي إبراهيم العطار � س����نتان وش����هران � 
الرميثي����ة � ق9 � ش93 � م15 � ت: 66396974 � 

الدفن التاسعة صباحا.

مرمي سالم إسماعيل عبداهلل إسماعيل � 61 عاما � الرجال: 
ديوان راشد اسماعيل الراشد � بيان � ق6 � ش20 
� م51 � مقابل مدرس����ة عبداحملسن اخلرافي � ت: 
97999456 � النساء: مشرف � ق2 � الشارع األول 

� م36 � ت: 25380350.
طيبة عبداهلل سعود اخلالد، أرملة محمد مشاري الكليب 
� 70 عاما � الرجال: ديوان اخلالد � القادسية � ق2 � 
شارع القادسية � م35 � ت: 22527511 � 22573774 

� النساء: اخلالدية � ق1 � 
شارع حضرموت � م23 � 

ت: 24811964.
عبدالعزيز مسـلم علـي الزامل � 
84 عاما � الرجال: السرة 
� ق3 � شارع السرة � م4 � 
ت: 25333833 � 22521840 
� النس����اء: النزهة � ق3 � 
الدائري الثالث � م21 � ت: 
22510482 � الدفن التاسعة 

صباحا.
فهد صقر فهد العميرة � 66 عاما � 
الرجال: العدان � ق2 � ش82 
 � � م28 � ت: 66228224 
99256678 � النساء: صباح 
السالم � الشارع األول � ق5 
� ج45 � م16 � ت: 25517073 
� الدفن التاسعة صباحا.

شريفة سـوعان عجيب العنزي، 
أرملة مناحي يالوس خلف 
العنزي � 72 عاما � الرجال: 
الصليبخ����ات � ق2 � ج9 
 � � م50 � ت: 99996899 
النساء: العارضية � ق10 
ت:   � م19   � ج2   � � ش1 
97822217 � الدفن التاسعة 

صباحا.
أرملة  فاطمة خلف احملمـد، 
عبداهلل مجحم عبدالرحمن 
املجحم � 95 عاما � الرجال: 
املنصوري����ة � ق1 � ش14 
� م24 � ت: 22518657 � 
النس����اء: العديلية � ق1 � 
شارع عبداهلل الهاجري � 
م25 � ت: 22511442 � الدفن 

التاسعة صباحا.
محمـد مطلق فالح الزعبي � 54 
� ق9  العارضية   � عام����ا 
� ش7 � ج8 � م20 � ت: 
.66666572 � 99779353

عفرة مرزوق عجالن، أرملة محمد 
مطلق هديلج احلريجي � 
80 عاما � القصر � ق2 � ش3 
� م149 � ت: 99459993 � 
 � 97904221 � 66470498

 .99443744
علي حجي جاسـم الشـمالي � 
39 عاما � الرجال: الدعية 
� حس����ينية الش����مالي � 
ق4 � ش حم����زة � ق18 � 
ت: 99490187 � النس����اء: 
الساملية � ق12 � شارع أبو 
هريرة � ج5 � م36 � الدفن 
الثامنة والنصف صباح 

اليوم.


