
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: العرب يستوردون 45٪ من متطلبات غذائهم .

ـ .. ويصّدرون بالمقابل 90٪ من بيانات التنديد واالحتجاج واالستنكار 
في العالم !

»الداخلية«: حررنا 3893 مخالفة في 24 ساعة.
ـ يعني شرطيكم ما يلحق يحك راسه ألنه تسجلون مخالفة كل 30 

أبواللطفواحدثانية.

فيصل عبدالعزيز الزامل
  Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر محطات

يحق لس���مو ولي العهد في مملكة 
البحرين االعت���زاز بالتجربة املميزة 
للبحرين في امليدان التنموي، فقد جاء في 
حديث صحافي نشر األربعاء املاضي:

� رغم محدودية مواردنا فقد اتخذنا 
منوذجا تنمويا يقوم على تنمية العنصر 
البشري واس���تقطاب األنشطة املالية 
واملصرفية والتجارية، وحتقق مضاعف 
اقتصادي رفع من مستوى دخل املواطن 

والدولة.
� تنوع التركيبة السكانية هو عنصر 
قوة للمجتم���ع البحرين���ي، والنظام 
الدستوري الذي ارتضيناه يحقق األبوية 
للجميع في ظل مفهوم املواطنة الرشيدة 

التي توازن بني األخذ والعطاء.
� ركزن���ا عل���ى التعلي���م والعدالة 
واملشاركة السياسية، وعلى هذه األسس 

مت وضع تصور  »البحرين 2030«.
� ننظر الى النفط والغاز على أنهما 
أداة مس���اعدة للنهوض وليست ثروة 

لالقتسام.
� احترام الفوارق بني الناس هو أهم 
عنصر لتجاوز التحديات الداخلية، وما 
نقوله في هذا الص���دد فنحن نعنيه، 

وننصح به.
الذي يزور البحرين بعد غياب عام 
واحد فقط البد أن يالحظ حجم النمو 
والتنوع، حيث مت تقسيم املناطق الى 
»سكنية � جتارية � ديبلوماسية � قطاع 
للخدم���ات الصحية � قطاع الصناعة � 
قطاع الس���ياحة« ما جعل املس���تثمر 
اخلارجي على بينة من توجهات الدولة 
ال���ى عام 2030، وه���و توجه حتترمه 
الدوائ���ر املتخصصة ولي���س عنوانا 
صحافيا مج���ردا، بل مخط���ط معتم���د 
وأعم���ال نفذ بعضه���ا واآلخ���ر قي��د 

التنفي��ذ.
 لقد كان����ت بداية ه����ذه النهض�ة 
ب����� »اإلصالح السياس����ي« الذي قاده 
امللك حمد بن عيس����ى، وأبوته لسائر 
االجتهادات السياسية، حيث مت اعتماد 
نظام املجلسني ومت التوفيق بني املمارسة 
الدميوقراطية الكاملة بغير ابطاء في 
املسيرة التنموية، وهو اجناز رئيسي 
يعزى اليه ما نراه من تقدم ثابت في 
املشاريع، وجتاوب من رؤوس األموال 

الداخلة  اخلليجية 
بقوة الى هذا البلد 

الطموح.
لقد كان طي ملف 
اخلالف احلدودي بني 
الدولتني الشقيقتني 
قط���ر والبحري���ن 

اجنازا خليجيا رائعا في بدايته ونهايته، 
مت فيه اللجوء الى التحكيم الدولي الذي 
حقق استقرارا مت تدشينه بربط الدولتني 
بجسر استراتيجي يحقق بينهما تكامال 
اقتصاديا وجتانس���ا ثقافيا واندماجا 
بشريا، ولم يكن لذلك أن يتحقق لوال 
صفاء النوايا في البلدين، والنظرة بعيدة 

املدى للقيادتني احلكيمتني.
شكرا لسمو ولي عهد البحرين األمير 
سلمان بن حمد إتاحته الفرصة للقارئ 
في الكويت واخلليج عبر هذه اإلطاللة 

الصحافية.
كلمـة أخيرة: أصدر س���عادة س���فير 
البحرين في الكويت الشيخ خليفة بن 
حم���د آل خليفة بيانا يفيض باحلكمة 
واحملبة مبناس���بة احتفاالت فبراير، 
اختتمه بالقول: »إن ذكرياتي الشخصية 
مع وطني الكويت حتم���ل الكثير من 
الصفحات التي أعتبرها شخصيا جنوما 
على صدري منذ دراستي وتخرجي فيها 
حيث تسلمت من سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد رحمه اهلل شهادة 
التخ���رج، وفيها مت تكليف���ي بافتتاح 
مس���جد آل خليفة بعد ترميمه كواحد 
من مالمح التاري���خ واملالحم األخوية 
بني األسرتني الكرميتني آل الصباح وآل 
خليفة، وشعبيهما الشقيقني، مرورا مبا 
حصلت عليه من كرم الوفادة كسفير 
ف���ي وطني من القيادة ومن الش���عب، 
وهي كلها أوس���مة ال املك إزاءها غير 
الشكر والثناء هلل، ولهذا البلد الغالي، 
ولعل أصدق بي���ت يقال في هذا املقام 

قول الشاعر:
بلد بها استفديت ماء شبيبتي

هٍو ولبست العز بردا على برد

لقد عبرت يا أخي العزيز عن مشاعرنا 
مصوغة في عباراتك، وفقك اهلل وحفظك، 

وحفظ بلدنا احلبيب البحرين.

حتى سنوات قليلة كان البّناء 
ال املهندس هو من يبني البيت، 
كما كان احلواي )املعالج الشعبي( 
ال الطبيب هو من يعالج املرضى، 
وتقوم الداية عادة بتوليد النساء.. 
الخ، تطورت احلي���اة وتنورت 
الناس وتعلمت وتثقفت وتولت 
تل���ك القضاي���ا بالتبعية عقول 
مختصة نيرة ب���ددت كثيرا من 

ظالم تلك احلقب.

> > >

حركة التنوير والنهضة تلك 
يجب أن متتد الى دور االفتاء بعد 
أن حاز منضوو التيارات اإلسالمية 
هذه األيام أعلى الشهادات العلمية 
من أرقى اجلامعات وفي مختلف 
التخصصات، واملفروض ان يتم 
توجيه بعض تلك العقول النيرة 
لدراس���ة الفقه وعلوم الشريعة 
حتى ميكنها اس���تنباط األحكام 
الذكية املواكبة لروح العصر كي 
نوقف فتاوى التش���هير بالدين 
واإلضرار به التي انتشرت هذه 

األيام.

> > >

ان عل���ى املؤسس���ة الدينية 
بش���قيها السني والش���يعي أن 
تطهر نفسها وجتدد ذاتها وترفض 
الفتاوى الضارة كرضاعة الكبار 
وتفخذ الرضيعة وزواج األطفال.. 
الخ، وان تدحض فتوى الش���يخ 
عبدالرحمن البراك األخيرة والتي 
تن���ص عل���ى »أن كل من رضي 
بعمل ابنت���ه أو اخته أو زوجته 
مع الرجال، أو بالدراسة املختلطة 
فهو قليل الغيرة على عرضه وهذا 
نوع من »الدياثة« وغير ذلك مما 
يجر اليه االختالط وعليه فإن من 
استحل االختالط يجب ان ُيستتاب 

وإال وجب قتله«.

> > >

معروف ان 99% من املسلمني 
يعيش���ون في دول يختلط فيها 

في  الن���اس 
العمل  أماكن 
لدراس���ة  وا
أو األس���واق 
الطائرات  أو 
والباص���ات 
أو احلدائ���ق 

أو املطاع���م أو املستش���فيات.. 
الخ، لذا لن يبقى أحد من املليار 
ومائة مليون مس���لم طبقا لتلك 
الفتوى الظاملة إال وأصبح ديوثا 
أو يستحل دمه، فهل يصح مثل هذا 
القول؟! وهل يجوز ألحد إصدار 

مثل تلك الفتوى؟!

> > >

ومن جانب آخر، فقد أتت تلك 
الفتوى الدموية ضمن سلس���لة 
الدم���اء كمن  فتاوى اس���تباحة 
أفتى قبل م���دة بجواز قتل ُماّلك 
الفضائيات التي تبث البرامج غير 
احملتشمة، وفتوى جواز قتل كبار 
الكّتاب الليبراليني، وفتوى الشيخ 
محمد املنجد بقتل »ميكي ماوس« 
في احلل واحلرم، كونه جنديا من 
جنود الشيطان، والتي تناولتها 
الفضائيات والصحافة األجنبية 

بشكل يسيء للدين اإلسالمي.

> > >

نرج���و أن تخت���ص اجلهات 
الفتاوى،  الرسمية فقط بإصدار 
وان تتم بشكل جماعي ال فردي، 
كما يجب منع اإلفتاء الفردي على 
الهواء مباشرة، والتأكد من أن املفتي 
رجل متعلم منفتح يرى ويسمع ما 
يدور حوله من متغيرات العصر، 
فال يجوز للمنقطع عن الدنيا أن 

يفتي بأمورها وقضاياها.

> > >

آخر محطة: أن ترسل إسرائيل 11 
شخصا لقتل شخص واحد فهذا 
يعني إما تأثرهم بالبيروقراطية 
العربية العتيدة، أو بحب التسوق 

اخلليجي!

ولي عهد البحرين: »كانت البداية باإلصالح السياسي« قليل من الكلمات يبدد الكثير من الظالم

البقاء هلل
منصور عوض صقر العدوان � 65 عاما � الرجال: 
عبداهلل املبارك � ق5 � ش515 � م69 � 
بجانب محطة البنزين � ت: 99821216 
� 99076644 � النس����اء: اجله����راء � 
الواحة � ق3 � الشارع الثاني � م357 

� األزرق 63 � ت: 24557311.
سـليمان عبداهلل أحمـد الفهـد � 97 عاما � 
الرجال: ديوان الفهد � البدع � شارع 
التعاون � ت: 99027244 � النساء: 
العديلية � ق2 � شارع عبداهلل النوري 

� ج26 � م3 � ت: 99163069.
خزنة طاحوس معتـرم العازمي، أرملة نزال 
س����عد مطلق العازم����ي � 81 عاما � 
جاب����ر العلي � ق8 � ش21 � م11 – ت  

.66489686
بدرية عباس علي املقامـس، أرملة عباس 
عبدالرضا محمد ششتر � 86 عاما � 
الرجال: مسجد مقامس � الرميثية � 
ت: 66367991 � النساء: حطني � ق3 

� ش317 � م60 � ت: 25224058.
أرملة  فاطمـة علـي ميـرزا حسـن خاجـه، 
عبداحلس����ني حاجي ميرزا حسني � 

89 عاما � الرجال: مسجد عباس ميرزا 
حس����ني � بنيد القار � ت: 22573811 
� 99632910 � النس����اء: احلسينية 
الزينبية � مسجد عباس ميرزا حسني 

� ت: 22526411.
خزنة صقر مطلق الصنوين الرشيدي، أرملة خلف 
 � الرشيدي  نايف مطلق الصنوين 
78 عام����ا � الرجال: اليرموك � ق4 � 
الشارع األول � م32 � ت: 60008106 � 
النساء: عبداهلل املبارك � ق1 � ش132 
� م11 � ت: 97970270 � الدفن التاسعة 

صباحا.
صالح مرعي راشد احليان � 88 عاما � الرجال: 
صباح الناصر � ق3 � ش20 � م17 � ت: 
97857899 � النساء: صباح الناصر 
� ق3 � ش19 � م21 � ت: 24894066 � 

الدفن التاسعة صباحا.
عـوض علوش عـوض احلميـدي � 73 عاما � 
الرجال: مبارك الكبير � ق3 � ش1 � 
م43 � ت: 99888829 � النساء: الرقة 
� ق3 � ش7 � م149 � الدفن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان.

تستضيف »األنباء« اليوم مدرب فريق 
القادسية لكرة القدم حتت 15 سنة ظاهر 
العدواني والالعبني محمد الشمري وعايد 
حسني وحسني ناصر واحمد الرياحي ابطال 
دوري االشبال ما بني الساعتني 6 و8 مساء 
وذلك للحديث عن اسرار الفوز بالدوري 

واصعب املباريات التي واجهتهم، واحلديث 
عن ابرز جنوم الفريق املرشحني للتألق 
واالنضمام ملنتخب االش����بال والناشئني 
باالضافة الى الرد على اسئلة القراء وذلك 
على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 

� 24830322، داخلي: 131�318.

بمزيد من الحزن واألسى فقيدهم الغالي المغفور له بإذن الله تعالى

سليمان عبدالله أحمد الفهد
عن عمر يناهز 97 سنة وقد ووري جثمانه الثرى مساء يوم أمس الجمعة الموافق 2010/2/26 بمقبرة الصليبخات

تقبــل التعــازي
التعــــــــــــاون - ديـــــــــــــــوان الفهـــــــــــــــــد - تلفون: 25718452 البـــــــــدع - شـــــــــــارع  للرجـال: 

22571944 تلفون:   -  3 منزل   -  26 جادة   - النوري  عبدالله  شارع   -  2 قطعة   - العديلية  للنسـاء: 

عائلة الفهد والعنجري
تنعـــى

أبطال دوري األشبال اليوم وياكم


