
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية: انتخابات العراق نزيهة وشابها الكثير من الثغرات.

ـ تصريحاتكم تشبه تصريحات »خليفة خلف اهلل خلف خالف المحامي«!
منطقة فهد األحمد تحولت دواراتها إلى حراج لبيع السيارات المستعملة.

ـ وبهالمناسبة نبارك لـ »الداخلية« على ونشاتهم الجديدة ونقول لهم طقوا 
أبواللطفواحدلكم فرة هناك.

البقاء هلل
سكينة حاجية رضا ـ أرملة مختار حسن علي ـ 94 عاما ـ الرجال: 
احلسينية األشكنانيةـ  ميدان حوليـ  ت: 25713808، النساء: 

الساملية ـ ق4 ـ ش1 ـ م12.
لطيفة خلف راشـد احلربي ـ زوجة راكان عبيســـان احلربي ـ 63 
عاما ـ هدية ـ ق4 ـ الشـــارع الرابـــع ـ م6 ـ ت: 99646191 ـ 

.23949424
دالل علـي مرزوق ـ أرملة عزيز ساطي طلق العتيبي ـ 73 عاما ـ 
اشبيلية ـ ق2 ـ ش20 ـ م326 ـ ت: 66660755 ـ 65110071.

شـيخة محمد مصلح احلربي ـ أرملة عبداحملسن الهياف العدواني ـ 

68 عاماـ  الرجال: ديوان العداوينـ  العمريةـ  ت: 99017373، 
النساء: األندلس ـ ق4 ـ ش105 ـ م17 ـ ت: 99799880.

أمينة أحمد صالح القالف ـ أرملة طالب مال علي املسري ـ 86 عاما ـ 
الرجال: الدعيةـ  حسينية الشماليـ  ت: 99099238ـ  النساء: 

القرين ـ ق3 ـ ش24 ـ م8.
زينـة فرحان جمعة ـ زوجـــة أحمد فهد املالك ـ 68 عاما ـ الرجال: 
الشـــهداءـ  ق3ـ  ش313ـ  م35ـ  ت: 99711724ـ  النساء: بيان 
ـ ق11ـ  ش األولـ  ج10ـ  م14ـ  ت: 25390693ـ  الدفـــن بعـــد 

صالة العصر.

مواقيت الصالة والخدمات  ص14

أحضر هــــذه األيام احتفاالت اليوبيل 
الفضي ملهرجــــان اجلنادرية )مرور 25 
عاما على بدء أنشطته في قرية اجلنادرية 
القريبة من الرياض(، وقد متيزت احتفاالت 
هذا العام عن األعوام السابقة التي حضرت 
البعــــض منها، بعــــدد الضيوف ووفرة 
النــــدوات واألنشــــطة وتنوعها، ومتيز 
اوبريت »وحدة وطــــن« الذي افتتح به 
املهرجان يوم األربعاء املاضي بعد حفل 
عشــــاء للوفود حضره خــــادم احلرمني 

الشريفني وملك البحرين.
> > >

وتتخذ ندوات املهرجان هذا العام شعار 
»عالم واحد.. ثقافات متعددة«، وهو شعار 
املرحلة للمملكة الذي يقوم على »احلوار« 
ال اإللغاء او العداء في الداخل واخلارج، 
وتشــــارك في احلوارات والندوات 400 
شخصية عاملية وعربية وخليجية، اضافة 
الى ست جامعات سعودية، والنادي األدبي 
في الريــــاض الذي حصد عضوه األديب 
والشاعر عبداهلل ادريس جائزة املهرجان، 
اضافة الى عدد من املفكرين الفرنسيني 
بعد اعتبار فرنسا ضيف شرف االحتفال 
عقب استضافة روسيا وتركيا كضيفي 

شرف في احتفاالت سابقة.
> > >

قبل اول من امــــس اخلميس ابتدأت 
اولى الندوات وكان عنوانها »رؤية امللك 
عبداهلل للحوار والسالم وقبول اآلخر«، 
وقد رأس اجللسة وزير اإلعالم السعودي 
د.نزار مدني، وشارك فيها العشرات من 
املفكرين والساســــة العــــرب واألجانب، 
وتقدم البعض خاللها مبقترح مخاطبة 
جلنة نوبل للســــالم ملنح خادم احلرمني 
الشريفني جائزة السالم، لدوره الفاعل في 
تفعيل احلوار وإحالل السالم في قضايا 

العالم املختلفة.
> > >

ومن ذلك مبادرة السالم العربية التي 
أطلقها امللك عبداهلل وتبناها العرب في 
مؤمتر بيروت )عام 2002(، ووساطته حلل 
قضية لوكيربــــي )عام 99( وحل النزاع 
احلدودي بني الســــعودية واليمن )عام 
2000( وتبنيه التفاق السالم بني السودان 
وتشاد )عام 2005( واتفاق مكة بني الفرقاء 

الفلســــطينيني )عام 
2007( واملصاحلــــة 
الوطنية الصومالية 
وجهــــوده   )2007(
املســــتمرة للتقريب 
بني الفرقاء اللبنانيني 
الوزير  )ورقة قدمها 

غازي العريضــــي( ودوره اإليجابي في 
املصاحلــــة العربية التي متــــت في قمة 

الكويت )2009(.
> > >

ومن الندوات املقامة »السلفية.. املفهوم 
والتحوالت« و»األزمة املالية واالقتصادات 
الوطنية« و»القــــدس في ضمير العالم« 
و»اإلعالم السياســــي العربــــي، احلرية 
واملسؤولية« و»التنمية ومحاربة الفقر« 
و»الرواية السعودية.. مقاربات نقدية«، 

اضافة الى 17 فعالية ثقافية مختلفة.
> > >

من ضمـــن ما أتى في األوبريت الرائع 
»وحدة وطن« الذي كتبه الشاعر ساري 
وحلنه ماجد املهنـــدس وناصر الصالح 
وغناه كل من محمد عبده وراشـــد املاجد 
وعبداملجيد عبداهلل وعباس ابراهيم وخالد 
اجليالني والفنانتني يارا وفدوى املالكي، 
االتي: »من لبس ثوب الديانة غدر وارهاب 
وخيانة، ومن قتل نفس بريئة ظالم ونفسه 
دنيئة، دونه سيوف جريئة ما يطفي نورنا، 
اجلواب أغنى سؤال الطموا خشوم الضالل، 
ال مساس وال خالص بيننا نار تلظى بيننا 
ضرب الرصاص«، األوبريت اعالن حرب 

على اإلرهاب املدمر سافك دماء األبرياء.
> > >

آخـر محطة: تصــــدر صفحات الصحف 
السعودية ليوم امس اجلمعة الرد على 
دعوة »الداعية« يوسف األحمد عضو هيئة 
تدريس سابق في جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلســــالمية لهدم املسجد احلرام 
)تزامنت دعوته مع محاوالت هدم املسجد 
األقصى( وإعادة بنائه ملنع االختالط فيه، 
السؤال: ماذا لو كانت تلك الدعوة قد أتت 
من ليبرالي او علماني عربي او غربي؟! 
متطرفو اإلســــالم أكثر ضررا عليه في 
املاضي واحلاضر آالف املرات من ألد أعدائه، 

وتلك هي احلقيقة اجللية.

ضرب الرصاص وهدم المسجد الحرام

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

كان لقاء اخلميـــس املاضي بني 
سمو رئيس مجلس الوزراء والصف 
القيـــادي في الدولـــة أكثر من هام 
لتحقيق التجانـــس في اخلطوات، 
وعـــدم تضارب القـــرارات أو تقدم 
بعـــض األجهزة مع بـــطء غيرها، 
فالدولة تواجه 798 مشروعا إمنائيا 
معظمها يستهدف إشراك املواطنني 
في التنفيذ عبر شركات مملوكة لهم، 
وفيما يتعلق مبسؤولية مجلس األمة 
فمن الالزم التفريق بني موقف املجلس 
الداعم للخطة، باإلجماع، وبني الوضع 
التقليدي للنائب الذي يقوم على الكرم 
من مال غيره بتلك االقتراحات التي 
يقدمها وهو غيـــر مقتنع بها وإمنا 
تفرض عليه بسبب النظام االنتخابي، 
لسان حال أكثرهم يقول »أمتنى أال 
يؤخذ بهذه املقترحات، ولكن صورتي 
أمام الناخبني جميلة«، وهو موقف 
غير رشيد ولكن هذا هو حال النظام 

القائم، مع األسف.
هذا شـــيء، واملوقـــف اجلماعي 
للمجلس من خطة التنمية شيء آخر، 
وعلى السلطة التنفيذية التفريق بني 
األمرين، لهذا فال شيء يحول اليوم 
بينها وبني البدء بالعمل، مع رجاء أن 
يعاد التوازن للعملية الرقابية التي 
ال يعقل أن تكون قبل بدء التنفيذ، 
فاألصل في العمل هو الســـير وفق 
النظام املالي واإلداري املنظم بقانون، 
ومن ثم تتم الرقابة على مدى االلتزام 
بهذه اإلجراءات، واذا مت إشراك اجلهات 
الرقابية فـــي املراحل التنفيذية فال 
ميكن واحلال كذلك حتميل مسؤولية 
اخلطأ على املنفذ دون املراقب كونه 
شارك في التنفيذ من موقع »الرقابة 
السابقة«، إضافة الى أن مبدأ فصل 
الســـلطات يقتضي عدم تدخل أي 
منها في »صالحيات« األخرى، األمر 
الذي يتطلب من مجلس األمة تعزيز 
موافقته على تنفيذ اخلطة بتطبيق 

ذلك الفصل بني املهام.
لقد أعلن الشـــيخ أحمد الفهد أن 
تكلفة تنفيذ املشاريع قد تضاعفت في 
اخلطة احلالية بسبب عنصر الوقت، 

وهو أمر مرشـــح 
أيضا للزيادة مع 
كل تأخيــــر، من 
جانب آخر سوف 
التطبيق  يكشـف 
نواحي قصـــــور 
استدراكها  ميكن 

مثلما يحدث في أي خطة توضع لها 
دائما نسبة تغيير سواء بالنقص أو 
بالزيادة، مع أهمية مالحظة املداخالت 
والتهييج املتوقع من أطراف قد تخسر 
مناقصة هنا أو تفوتها فرصة هناك 
فتلجأ الى تشـــكيك غير مبني على 
أساس ســـوى االنتقام، والضحية 
هي الـــرأي العام، بل أجهزة رقابية 
تســـارع الى إيقاف التنفيذ بسبب 
اإلثارة اإلعالمية، وبذلك يتحقق غرض 
املنتقم، مثلما يحدث بني شـــخص 
وفتاة رفضـــت االنصياع له فيقدم 
بالغا كاذبا بوجود قنبلة في اجلامعة 

أو في املطار.. لينتقم!
سيروا على بركة اهلل، واعلموا أن 
ثقة الناس بكم كبيرة فال تخذلوها 
ســـواء ببطء التنفيذ أو االنصياع 
للضغـــوط، ومن يشـــعر بالعجز 
فليبتعـــد مـــن اآلن، وبالعكس إذا 
وقف اجلميع صفا واحدا، وحتققت 
االجنازات على أرض الواقع فستحفظ 
لكـــم األجيال هـــذا اجلميل على مر 

الدهور واألزمان.
> > >

كلمة أخيرة: اعتاد الرئيس األميركي 
على االلتقاء بالصحافة بشكل دوري، 
وليس من املبالغة أن يلتقي الناطق 
الرسمي باسم »العملية التنموية في 
الكويت« بالصحافة، وعبر وسائل 
االعالم في الشهر مرة لتسليط الضوء 
على املســـتجدات وللمحافظة على 
احلماســـة احلالية مـــن أن تصاب 
بالفتور بسبب مرور الوقت، وبالطبع 
ليس أفضل من الشيخ أحمد الفهد 
للقيام بهذا الدور، ســـواء بســـبب 
االختصاص أو اخلبرة في مخاطبة 
الرأي العـــام واجلهاز التنفيذي في 

الدولة، في آن واحد.

تنفيذ الخطة مسؤولية الصف القيادي بأكمله.. في السلطتين

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

العجيري: الغبار يستمر يومين والحرارة انخفضت 10 درجات

مواطن يبلغ عن »شبح حقيقي«  يطير بسرعة 80 كيلومتراً 

خالل اليومني القادمني واملالحظ 
ان درجة احلـــرارة القصوى 
في االســـبوع املاضي المست 
40 درجة اال انها خالل الفترة 
احلاليـــة تقل عـــن 30 درجة 
ورمبا تدنت الى نحو 25 درجة 
في الســـواحل اي ان احلرارة 
انخفضت 10 درجات كاملة في 

اقل من 24 ساعة.

هبوب رياح جنوبية شـــرقية 
وكانت نسبة الرطوبة عالية.

وامس تأثرنا بدخول مرتفع 
جوي قادم من الشمال وحتديدا 
من جو البحر االبيض املتوسط 
القادم اصال من اوروبا ومتثل 
في هبوب رياح شمالية غربية 
معتدلة الســـرعة تنشط على 
فترات مثيرة للغبار وتستمر 

د.صالح العجيـــري على حالة 
الطقس قائال: ينتظر ان يستمر 
الغبار ملدة يومني آخرين تنشط 
خاللهما الرياح على فترات لتثير 
االتربة، وقال العجيري: تأثرنا 
خالل االسبوع املاضي بجو حار 
على غير املعتاد نتيجة دخول 
منخفض جوي قادم من جنوب 
شـــبه جزيرة العرب  متثل في 

هاني الظفيري
سادت البالد منذ ليل اخلميس 
اجواء غير مستقرة متثلت في 
هبوب رياح شمالية غربية عالية 
السرعة ما ادى الى اثارة الغبار 
الرؤية في  وانخفاض مستوى 
بعض املناطق الى مســـتويات 
متدنية، واســـتمر الغبار حتى 
امـــس وعلـــق العالـــم الفلكي 

)محمد ماهر( الغبار تسبب في انخفاض الرؤية امس   د.صالح العجيري

.. وأيضا المدرس أصبح آليًا

تالميذ يابانيون يتابعون مدرسهم اآللي

محمد الدشيش
شهد مساء اول من امس اغرب بالغ يتقدم 
به شخص الى بدالة هاتف االمان 112 حيث تقدم 
مواطن مســــن ببالغ يفيد فيه برؤيته لشبح 
حقيقي يســــير بطريقة غريبــــة بني منطقتي 

الرقة واملهبولة.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان 
املواطن هاتف العمليات في الساعة الثانية ليال 
مبلغا عن رؤيته لشيء غريب اثار الرعب في 
نفسه، وعندما سأله املوظف عما رآه قال املسن 

»كنت اسير بسيارتي على الطريق الفاصل بني 
منطقتي الرقة واملهبولة بسرعة 80 كيلومترا 
بالساعة، ورأيت شيئا يسير بجانبي ومبحاذاة 
الطريق وبالسرعة نفسها التي اسير بها وكان 
شبحا حقيقيا يرتدي شماغا لكنه بال مالمح«، 
وقال املواطن انه اضطر ملغادرة الشارع، وعندما 
استفسر منه املوظف ان كان ما رآه ليس سوى 
تخيل قال املواطن انه يستخدم هذا الطريق منذ 

30 عاما ولم يصادف ان رأى شيئا مماثال.
وقال املصـــدر ان املواطن اكتفى بابالغنا 

مبـــا رآه ورفض التوقف النتظار دورية امن 
وعدناه بارسالها، موضحا انه مت ارسال دورية 
الى املنطقة التي اشـــار اليها املواطن حيث 
رأى الشبح املفترض، ولم تفد الدورية بأي 
مما يثير الريبة، وذكر املصدر انه لم ترد اي 
بالغات مـــن قبل على هاتف االمان تبلغ عن 
رؤية اشباح او اي ظواهر غير طبيعية وان 
هـــذه هي املرة االولى التي يرد فيها مثل هذا 
البالغ حول شبح يطير بسرعة 80 كيلومترا 

في الساعة.

التعليم  صورة وزعتها وزارة 
واالقتصاد في كوريا اجلنوبية تظهر 
رجال آليا لتدريس اللغة اإلجنليزية، 
يقف أمام طالب مدرسة ابتدائية في 

دايغون، جنوب سيئول، واألساتذة 
الروبوتـــات ال تغضب وال تتذمر 
وال تقوم بإمياءات ساخرة، وتلقى 

رواجا في مدارس البالد.

العمار في ديوانية »األنباء« األحد
تستقبل »األنباء« في 
ديوانيتهـــا مدير ادارة 
اخليرية  اجلمعيـــات 
العمار  واملبرات ناصر 
ليرد على تســـاؤالت 
قـــراء  واستفســـارات 
»األنبـــاء« حول كل ما 
يتعلق بالعمل اخليري، 
وذلـــك غـــدا األحد من 
الـ 7.30 حتى  الساعة 
الـ 9 مســـاء، االتصال 
على األرقـــام اآلتي`ة: 
24830514 ـ 24830238 
ـ 24830322ـ  داخلـــي: 

131 ـ 318.


