
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تدرس كيفية مواجهة العدوان اإلسرائيلي على أسطول الحرية.

ـ أعتقد أن أكثر ما يقلق إسرائيل هو ما تخفيه هذه الجامعة!
اللجنة المالية البرلمانية تقر تعديالت صندوق المعسرين.

ـ وعسى هالخطوة تكون آخر محطات االعسار والتعثر بمسيرة الصندوق!
أبواللطفواحد
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صالح الساير
www.salahsayer.com

اجلرمي���ة النكراء واحلمق���اء التي 
ارتكبتها اس���رائيل بحق االنسانية في 
عرض البحر االبيض املتوسط وضعت 
العالم  املنش���ار، وفضحت  العقدة في 
بأسره، كما جعلت العالم العربي وخاصة 
بعد الغضبة التركية، يدخل في مواجهة 
مع حقيقته العارية. فاجلرمية واضحة 
وفادحة واالكتف���اء مبواجهتها بالبيان 
الهزيل الصادر عن مجلس األمن يعني 
تشجيع دولة االحتالل الصهيوني على 
مواصلة االس���تهتار الدولي والعربدة 

االقليمية.
أما على الصعيد العربي، فقد أثبتت 
هذه اجلرمية ان اس���رائيل تخشى من 
املواجهات القانونية واملدنية واالنسانية 
واملتمثلة بالكرسي املتحرك الذي حمله 
أس���طول احلرية للمعاقني احملاصرين 
في غزة أكثر من خشيتها من مواجهة 
الدبابة واملدفع. كما أثبتت هذه العنجهية 
االسرائيلية ان الكيان الصهيوني عاجز 
بطبيعته عن املش���اركة ف���ي مبادرات 

السالم.
بالطبع لس���نا نعتب على املجتمع 
الدولي ما لم نلق باللوم على االس���رة 
العربية الت���ي ينبغي ان تدرك طبيعة 
اسرائيل العدوانية. فالسالم أمنية جميلة 
وحلم لكل شعوب االرض، بيد أن السالم 
ال يتحقق اال بوجود شريك يؤمن بأهمية 
السالم وقادر على اجنازه واحترام حقوق 

اآلخرين دون استقواء أو بلطجة.

كرسي متحرك يهزم دبابة

البقاء هلل
حامد كاظم جواد العيسى � 48 عاما � الرجال: الدسمة 
� مسجد النقي � ت: 99043332 � النساء: غرب 

اجلليب � ق1 � ش125 � م20.
حميد حسني رضا قمبر � 57 عاما � مسجد اإلمام زين 
العابدين � دوار اجلوازات � ت: 66441770 � 

.66565509 � 97641031
عبدالفتاح مبارك احمد احملميد � 73 عاما � الرجال: 
مشرف � ق4 � ش الثامن � م26 � ت: 99393979 
� 97778963 � النس���اء: بي���ان � ق10 � ش1 � 
ج1 � م25 � ت: 25385288 � الدفن التاس���عة 

صباحا.
أمل غلوم حسني العطار، زوجة جنم عبداهلل الشطي 
� 42 عاما � حسينية األوحد املنصورية � ت: 

.97861876 � 99663885
عبداهلل عبدالرحمن جاسم القناعي � 80 عاما � الرجال: 
ديوان القناعات الش���ويخ � ت: 99744139 � 

99668151 � النساء: القادسية � ق2 � ش22 � م6 
� ت: 22570316 � الدفن التاسعة صباحا.

رباب مظفر دشتي، زوجة عبداهلل ابراهيم الدشتي 
� 68 عام���ا � الرجال: احلس���ينية اجلديدة � 
ش���رق � ت: 22418664 � النساء: اجلابرية � 
ق9 � ش6 � م42 � مالحظة: العزاء ابتداء من 

يوم اجلمعة.
تركي الفي بن معلـث املطيري � 66 عاما � الرجال: 
العارضية � ق6 � ش2 � ج5 � م9 � ت: 97689055 
� النس���اء: الفردوس � ق4 � ش1 � ج2 � م62 � 

ت: 55450006 � الدفن التاسعة صباحا.
حمود مفرح سـالف الشمري � 84 عاما � اجلهراء � 
القص���ر � ق2 � ش3 � م38 � ت: 97885475 � 

.66664514
ضاري مجبل صعفك املطيري � 15 عاما � العارضية � ق1 

� ش3 � م19 � ت: 66216016 � 66337788.

برلني � كونا: سلم رئيس األكادميية العلمية األملانية 
البراندينبورغوية في برلني البروفيس����ور غونتار 
ستوك حاكم منطقة الرياض األمير الشيخ سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود جائزة الفيلسوف األملاني الراحل 
»امانويل كانت« أحد رواد عصر النهضة االوروبية.  
وأعرب ستوك عن سرور األكادميية بتخصيص اجلائزة 
للمسؤول الس����عودي الزائر، مشيرا الى ان اجلائزة 
التقليدي����ة تأتي تقديرا للجه����ود التي يبذلها األمير 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تشجيع العلوم 
والثقافة في اململكة العربية السعودية والدعم الذي 
يقدمه للمشاريع الثقافية والعلمية والدعم اإلنساني 
ال����ذي يقوم به ويخصص����ه للمناطق التي تتعرض 
للكوارث في العالم. وأعرب عن استعداد األكادميية التي 
متتد جذورها الى 300 سنة ماضية والتي تنشط في 
امليادين العلمية والثقافية والصحية للتعاون الوثيق 
مع اململكة العربية السعودية في حال توافرت االرادة 
في مختلف املجاالت واإلسهام في املشاريع العلمية التي 
تنطلق من السعودية فضال عن اعتزازه باالجنازات 
التي تقوم بها األكادميية، مش����يرا الى ان 78 شخصا 
من القائمني عليها حصلوا على جائزة )نوبل( مبينا 
انها تنشط ايضا في القضايا االجتماعية واإلنسانية 

وتشجيع املكتبات واألرشيفات.
حضر حفل تسليم اجلائزة عدد كبير من املسؤولني 
األملان وممثلون عن املجل����س النيابي لوالية برلني 
)سينات( ورجال الفكر والثقافة وأساتذة اجلامعات، 

اضافة الى عدد من الصحافيني احملليني واألجانب.
 من جانبها أكدت سكرتيرة الدولة في )سينات( 
إملوت نيرينغ فينوس على عالقات الصداقة بني أملانيا 
والسعودية، مش����يرة في الوقت ذاته الى الزيارات 
املتعددة املتبادلة على مستويات رفيعة بني البلدين. 
وأعربت عن ارتياحها للتعاون بني أملانيا والسعودية 
السيما في املجاالت االقتصادية والعلمية، مبينة ان 

أملانيا تسعى الى تطوير هذه العالقات.
من جانبه ش����كر األمير سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود في كلمته األكادميية على منحه جائزة »مانويل 
كانت«، معربا عن ارادته في تطوير التعاون الثقافي 
والعلمي مع أملانيا، معتبرا تكرميه باجلائزة تكرميا 
للسعودية وشعبها. وكان األمير سلمان بن عبدالعزيز 
حضر في بلدة ادالرزهوف يوم االثنني املاضي ندوة 
علمي����ة نظمتها األكادميية بحض����ور عدد كبير من 
ممثلي الش����ركات األملانية في مج����ال اقتصاد املياه 

والتقنيات والطاقة.

أكاديمية ألمانية تكّرم األمير سلمان وتمنحه جائزة »كانت«

تس���تضيف »األنباء« اليوم 
اخلمي���س اخصائي���ة التغذية 
في »اله���الل بوليكلينك« رفيقة 
العفيفي بني الساعتني 7 و9 مساء، 
وذلك للحديث عن الغذاء وأصنافه 
وفوائده ومضاعفاته والرد على 
أسئلة القراء، وذلك على الهواتف 
التالية: 24830514 � 24830238 � 

24830322 � داخلي: 131 � 318.

إخصائية التغذية 
..العفيفي اليوم وياكم

أمانة

اجلرمية النكراء التي قام بها الكيان 
الصهيوني ضد قافلة إغاثة غزة يجب 
اال نقف عندها بالش����جب واالستنكار 
واملس����يرات واملظاه����رات والبيانات 
الرنانة ث����م ما تلبث ان تنس����ى كما 
نسيت الكثير من املجازر التي قام بها 
هؤالء األجناس من اليهود س����واء في 

فلسطني او لبنان.
انه من الواجب علين����ا بعد تلك املجزرة لقافلة االغاثة 
ان يراجع املس����لمون والعرب اس����لوب تعاطيهم للقضية 
الفلسطينية فهي لم ولن تكون قضية ارض مغتصبة فقط 
بل هي قضية عقائدية بحتة ويجب ان تكون كذلك، فاليهود 
اخبرنا اهلل عنهم في القرآن وبني لنا صفاتهم وغدرهم وشدة 
عداوتهم للمسلمني فقد قال اهلل تعالى )لتجدّن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود..( فهم اعداء اصليون لنا ويجب اال 
تنحصر قضيتنا مع اليهود في انها قضية أرض يتفضلون 

علينا بها او مفاوضات الكاسب االكبر فيها اليهود.
يجب علينا ان نربي النشء املس����لم على ان خالفنا مع 
اليهود خالف عقائدي وعداؤهم لن����ا قائم الى يوم الدين، 
علينا ان نعيد الى مناهجنا اآليات واالحاديث التي تكشف 
لنا من هم اليهود وما هي صفاتهم وما هو تاريخهم الدموي 
فهم قتلة االنبياء واملرسلني وهم اعداء الدين وهم املغضوب 

عليهم الى يوم الدين. 
ان تقزمي القضية الفلسطينية يجعلها قضية قومية او 
قضية ارض وشعب فقط ولكن الواجب ان تكون قضية دين 
وعقيدة لكل مسلم، وما قام به اردوغان التركي املسلم هو 
ابلغ رسالة لكل العالم ان القضية الفلسطينية هي قضية 
اس����المية وليست فقط كما يراد لها ان تكون قضية شعب 

او قضية قومية.
ان ابلغ رد على هذه املجزرة هو بتربية النشء وتأسيس 
جيل من املسلمني يتعامل مع اليهود على انهم اعداء اصليون 

ودائمون.
ان من يتعلق بالدول العربية املرمتية في أحضان اميركا 
واليهود، هذه الكيانات امليتة، الكيانات الصوتية التي لن 
حتل لنا ش����يئا، امنا يتعلق ويجري وراء سراب، وصدق 
اهلل العظيم القائل )ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى 

حتى تتبع ملتهم(.

يهود الغدر

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

األمير سلمان يصافح غونتار ستوك بعد منحه اجلائزة


