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حضرت خالل اليومني املاضيني في مدينة 
فاس املغربية انشطة منتدى االحتاد من اجل 
املتوسط، وجلست في ختامها أرقب حفل تكرمي 
رجل االعمال الكبير السيد عثمان بنجلون الذي 
حضرته النخبة السياسية الفاسية والتي تالها 
قراءة االعالن اخلتامي ملنتدى فاس السيد عباس 
اجلراري مستشار جاللة امللك محمد السادس 

وال���ذي تناول حتديات الثقافة والتعليم في الدول العربية ودول 
حوض البحر املتوسط.

> > >
وكنت قد ش���اركت قبل ذلك في طنجة بأنش���طة اخرى اقامها 
السيد ابراهيم الفاسي الفهري جنل وزير اخلارجية املغربي، كما 
تلقيت دعوة الش���هر املقبل ألنشطة أصيلة املغربية التي ينظمها 
ويشرف عليها الوزير محمد بن عيسى والتي اكتسبت بعدا عربيا 
ودوليا عبر العقود املاضية، وجميع تلك االنشطة هي مطابخ اعداد 
وحتضير لقيادات مغربية ش���ديدة الثقافة واالحتراف السياسي 
كحال الصديق د.عبداحلق عزوزي رئيس املركز املغربي للدراسات 
االس���تراتيجية والدولية ومدير عام مؤسسة روح فاس الداعية 

لالنشطة احلالية.
> > >

والنخبة السياسية الفاسية املغربية هي طبقة محافظة شديدة 
االحتراف في العمل السياسي واالقتصادي واالجتماعي واخليري، 
ضمنها كبار الساسة وكبار رجال االعمال وهم يتوارثون تلك الريادة 
الدافعة لالستقرار في املغرب منذ قرون وهي في جانب منها احد 
اسباب االجناز املغربي املعروف رغم محدودية موارده مقارنة ببعض 
جيرانه، وقد وجدت في سيرة ابن فاس عثمان بنجلون عضويته 
في مركز الدراس���ات االستراتيجية بواشنطن الذي يرأسه هنري 
كيسنغر، كما قام عدد من رؤساء الدول وكبار الساسة في العالم 
بتسجيل كلمات حتية وود للمحتفى به مما يظهر البعد واالحترام 
الدولي ملكانته، كما مت استعراض املشاريع اخليرية التي قام بها 

ومنها انشاء اكثر من الف مدرسة في االرياف املغربية.
> > >

ان الكوي���ت بحاجة إلى خلق ش���رائح سياس���ية واجتماعية 
واقتصادية ش���ديدة االحتراف واالحت���رام ال ينظر ملنضويها من 
خ���الل اصولهم العرقية او الطائفية ب���ل يعمد جلعلهم من يقود 
العمل السياسي مبفاهيم راقية كحال الطبقة السياسية الفاسية وال 
يعمدون الشغال البلد بعداء بعضهم بعضا، كما ال تعمد الشريحة 
في ش���قها االقتصادي الى غش وخداع البسطاء كوسيلة لتكوين 

الثروات احملرمة.
> > >

لقد دمرت الطبقة السياس���ية واالقتصادية الكويتية نفس���ها 
بخياراتها السياسية اخلاطئة عندما اعجبت وفضلت انظمة الثوريات 
العسكرية العربية القمعية على زعامات كويتية تقليدية مساملة، 

وهو في النهاية ضعف للكويت وضعف للقيم اخليرة فيها.
> > >

آخر محط�ة: صناعة النخب احملترفة والراقية في تعاملها والتي 
تصبح العظة والقدوة للشباب الصاعد يجب ان متتد الى مناحي 
احلياة الكويتية املختلفة كالفنانني واالدباء والشعراء والفقهاء حتى 
منتلك في النهاية ش���خصيات ميكن ان نفاخر بها على املستويني 

العربي والدولي.

باللهجة العامية »اس���تجوابات 
الوزراء ش���ربت مروقها«،  رئيس 
البداي���ة اعتب���ر البعض أنه  ففي 
اخترق حاجز الس���يادة القدمي من 
خالل التوجه نحو رئيس احلكومة 
انتثرت السبحة  باالستجواب، ثم 
على كل راغب في املزيد من اإلثارة 

بالتوجه في نفس املسار، وبالطبع هناك من لديه موقف 
محدد جتاه ش���خص رئيس الوزراء ولكنه غير قادر 
على أن يطرح مس���ألة »عدم التعاون« ألنها لن حتظى 
باألغلبي���ة الالزمة لذا يكتف���ي باإلزعاج، ال يهم ما هو 
موضوع اإلزعاج سواء كان قضية تتعلق بصالحيات 
شخص رئيس الوزراء أو أشخاص من الوزراء كل في 
اختصاصه، فالهدف املفضل هذه األيام عند البعض هو 

الشيخ ناصر احملمد.
في السنوات العشرين املاضية كان »البعض« يستخدم 
شخص »ولي العهد ورئيس الوزراء« أيضا للشكوى، 
دون أن يجرؤ على البحث في جوهر املشكلة لتفسير 
عجز نظامنا السياس���ي عن إطالق مسيرة بناء الدولة 
وحتقيق طموحات شعبها، وهذه الطموحات هي الهدف 
النهائي املرجو من وراء أي نظام سياس���ي، فاألنظمة 
عبارة عن أداة تلتقي حولها األمة لتحقيق طموحاتها، 
وليست هي »الهدف« بذاتها، وبالتالي فإن اعتراضنا على 
املمارسة احلالية ألنها متثل امتدادا ملمارسة قدمية جتعل 
تكرارها مع أي رئيس وزراء في املستقبل أمرا حتميا 
ف���ي ظل هذا اخللل، نظرا ألن عدم تطبيق مبدأ الفصل 
بني السلطات وقبول بعضها بالتنازل عن اختصاصاته 

قد أدخل البالد في حالة من الشلل.
يا سادة ويا سيدات، لن ينصلح احلال بغير إجراء 
إصالحات سياسية دستورية، الوضع احلالي لن يسمح 
ألي رئيس حكومة وال حتى لوزراء بالعمل بفاعلية كاملة، 
لقد تغير وزراء كث���ر وحتى رئيس احلكومة والتزال 
الشكاوى نفسها، أال يدعو ذلك لتغيير وجهة اإلصالح، 
والنظر في اآللية املرتبكة؟! فهذا االرتباك سيفرز نفس 

الشكوى حتى عندما يتغير األشخاص.
كلمة أخيرة: قال عميد متقاعد: »زمالئي السابقون يقولون 
»استرحت« نحن في حالة ش���به فراغ قيادي، الكبار 
مشغولون في جلان واجتماعات ال يخص وزارتنا منها 
إال أقل القليل«.. قلت له: »ليس هذا حال وزارتك السابقة 
فقط، معظم الوزراء يلهث وراء مانش���يتات الصحف، 
وهي التي حتدد ج���دول أعمال مجلس األمة، ومجلس 
ال���وزراء، ولو كنت أنت مكانهم لغرقت في تفاصيل ال 
صلة لها بالواجب األساسي الذي كلفت بالعمل إلجنازه، 

فالعمل بذهن مشتت لن يفرز اال احلصرم«.
نعم، اخللل ف���ي النظام السياس���ي، وال فائدة من 
معاجلة أج���زاء أخرى، بعيدا عن مركز الس���قم الذي 
اذا عولج فإن املريض س���ينهض واقفا بهمة، ويتحرك 

بحيوية ونشاط.

لن تتوقف االستجوابات مهما تغير النخبة السياسية الفاسية
األشخاص.. اآللية معطوبة!

)رويترز( رغم تراجع قوة اإلعصار إال أنه خلّف خسائر وأحدث ارتباكا شديدا  

)هاني الشمري(مركبة تشق طريقها بصعوبة في دوار األمم

سوري يتمنى طفاًل
 يسميه »أسطول الحرية«

انفجار بايب أغلق دوار األمم 3 ساعات

هاني الظفيري
ادى انفجار انبوب ماء الى اغالق دوار االمم املتحدة 
ملا يقارب ال� 3 س����اعات حاول فيه����ا رجال االطفاء 
بالتعاون مع رجال االمن تسهيل حركة السير وشفط 

املاء الذي امتد الى جميع مداخل ومخارج الدوار.
وقال مصدر امني ان غرق دوار االمم سببه انفجار 

بايب ماء، مشيرا الى ان رجال اطفاء مركز العارضية 
لالطفاء ورجال مديرية امن العاصمة بذلوا جهودا 
كبيرة لتسهيل حركة الس����ير، حيث نشب انفجار 
البايب مما عرقل حركة السير ومتت السيطرة وسحب 
املياه عن طريق آليات االطفاء التي استغرق عملها 

ما يقارب الساعتني.

دمش���ق � د.ب.أ: أع���رب مواطن 
س���وري عن أمله في أن يرزقه اهلل 
طفال لكي يطلق عليه اسم »اسطول 
احلرية«، بعد أن كان سمى خامس 
أبنائه »ش���اڤيز أردوغان« اعجابا 
الڤنزويل���ي  الزعيم���ني  مبواق���ف 
هوغو شاڤيز والتركي رجب طيب 

أردوغان.
يبدو انه في ظل مواقف »عروبية« 
لشاڤيز وأردوغان وانتشار صيتهما 
في العاملني العربي واالسالمي، فان 
التعبير عن اعجاب العديد من العرب 
واملسلمني بهما أتخذ صيغا واشكاال 
متنوعة بداية م���ن األفراد وانتهاء 
مبؤسسات وحكومات ودول تأثرت 

مبواقفهما تلك.
عبر املواطن السوري عبدالسالم 
الباشا بطريقته اخلاصة عن اعجابه 
مبواقف الزعيمني »األبرز في القرن 
ال� 21 فهما عرب اكثر من أي عربي 

آخر« حسبما يعتقد الباشا.
وقال الباش���ا وه���و يقترب من 
عقده الرابع لوكالة االنباء االملانية 
)د.ب.أ( ان���ه يتمنى أن يرزقه اهلل 
بطفل ليسميه »أسطول احلرية«، 
تيمنا باسم سفن كسر احلصار على 
غزة والتي تعرضت لهجوم اسرائيلي 
اسفر عن مقتل واصابة العشرات.

مس���قط � كونا: أعلن املفتش العام للش���رطة واجلمارك 
رئيس اللجنة الوطنية للدفاع املدني في سلطنة عمان الفريق 
مالك بن سليمان املعري ارتفاع حصيلة الوفيات من اعصار 

»فيت« الذي ضرب السلطنة الى 15 شخصا.
وقال في بيان له امس ان هذه احلصيلة هي نتيجة االعصار 
حت���ى اآلن، مضيفا ان اللجنة تقوم حاليا بحصر كل األمور 

املتعلقة باالعصار سواء كان في الوفيات أو املمتلكات.
وأش���ار الى ان اللجنة تواصل عملها في مختلف مناطق 
ومحافظات سلطنة عمان التي تأثرت باالعصار الذي حتول 

الى عاصفة مدارية خالل اليومني املاضني.
وبدأ العمانيون يتنفس���ون الصعداء مع التوقعات بأن 
يبتعد اإلعصار عن عمان بعد أن تراجعت قوته وحتول إلى 
عاصفة مدارية عند وصوله الى ش���واطئ عمان حامال معه 

أمطارا غزيرة هطلت على املدن الساحلية العمانية.
وأعرب مسؤولون عمانيون عن ارتياحهم الشديد لتحول 
إعصار »فيت« الى عاصفة مدارية تتجه الى باكستان، مؤكدين 
أن ذلك من شأنه التقليل من اخلطورة التي توقع اخلبراء أن 
يسببها، إذا ما استمر في طريقه كإعصار، األمر الذي كان يشير 
في حال حدوثه الى نتائج مأساوية أكبر من تلك التي خلفها 
إعصار »غونو« 2007، خاصة أن تداعيات العاصفة املدارية 
على مختلف مناطق السلطنة كانت كبيرة، واستمرار هطول 

األمطار، يشير الى أن اخلسائر كانت ستصبح فادحة.

ارتفاع عدد ضحايا إعصار »فيت« في سلطنة عمان إلى 15 شخصًا
العمانيون يتنفسون الصعداء مع توقعات بابتعاده تجاه باكستان

مواطن يتهم مالزمًا أول باالعتداء على صديقيه بعجرة وسكين
.. ومصدر أمني يتهمهما باالستهتار

فيما كانت هناك س����يارة اخرى جار ضبطها اخرج قائدها سالح 
شوزن ولوح بإطالق النار على رجال االمن ما لم يطلقوا صراح 

سائق »الزد« ومرافقه.
واكد املصدر ان الضابط تع����رض لالعتداء ومت نقله وايضا 
الشابني اللذين تشاجرا معه الى داخل مستشفى العدان فيما متكن 
رجال امن اخرين من ضبط 6 ش����باب مضيفا انه ولدى وصول 
الضابط الى املستشفى لتلقي العالج حضر عدد من اقارب الشابني 
وحاولوا معاودة االعتداء على الضابط باستخدام آالت حادة ليتم 
توقيف 4 اخرين، اال ان املصابني املتسببني في املشكلة متكنا من 
الهرب. واعتبر املصدر االمني ادعاءات الش����ابني بضربهما دون 
سبب او بإشهار املالزم اول سكينا كالما غير منطقي باملرة وهو 
محاولة لإلفالت من سلس����لة من عقوبات مترتبة على ما اقدما 
علي����ه مؤكدا على ان هناك عدة قضايا بانتظار الش����ابني وايضا 
من مت توقيفهم وعددهم 10 وهي الى جانب االستهتار والرعونة 
قضاي����ا مقاومة رجال امن ومتكني متهم من الهرب واهانة رجال 
امن، مشيرا الى ان هذه القضايا سجلت في مخفر ميناء عبداهلل 
حيث كان����ت االحداث تتبع هذا املخفر. واك����د املصدر ان وزارة 
الداخلية ماضية في تطبيق القانون وانها أحكمت متاما السيطرة 
على املستهترين سواء في منطقة اجلواخير أو مستشفى العدان 
مش����يرا الى ان تواجد اللواء العلي في موقع االحداث اسهم في 
السيطرة على املوقف مؤكدا على ان وزارة الداخلية ستضرب بيد 
من حديد على كل من يريد العبث بأمن الوطن وان فرقة مالحقة 
املس����تهترين ماضية في تطبيق ما كلفت وامرت بشأنه من قبل 
وزير الداخلية ووكيل الداخلية الفريق احمد الرجيب ومثل هذه 
االحداث لم ولن تعوق ما عزمنا عليه في ضبط هذه الش����ريحة 

املسيئة لنفسها قبل ان تسيء لالخرين.
وتعقيبا على املصدر األمني قال العتيبي: مس����ؤولو الوزارة 
يحاولون التغطية على ما ارتكبه املالزم أول وأنه ذهب إلى املخفر 

ورفض رجال األمن تسجيل قضية حول افاداته.

أمير زكي � هاني الظفيري
اتهم املواطن محمد العتيبي مالزما أول في مديرية أمن األحمدي 
باالعتداء بالضرب على صديقيه »ف« و»أ« باستخدام عصا وزارة 
الداخلية وذل����ك في جواخير الوفرة، مؤكدا ان املالزم أول احلق 
بصديقيه إصابات بالرأس استدعت نقلهما الى مستشفى العدان 
لتلقي العالج، وأضاف العتيبي ل� »األنباء« ان الضابط لم يكتف 
باالعت����داء على صديقيه في بر الوفرة وإمنا تهجم أيضا عليهما 
داخل مستشفى العدان فيما كانا يتلقيان العالج، مؤكدا ان هناك 
شهودا على كالمه. »األنباء« اتصلت مبصدر أمني والذي بدوره 
حتدث عن الواقع����ة فقال: انه وفي اط����ار تعليمات صادرة من 
وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الش����يخ جابر اخلالد ووكيل 
وزير الداخلية الفريق احمد الرجيب بضرورة وقف املستهترين 
ومالحقتهم فإن رجال مديرية امن األحمدي وبإش����راف من مدير 
االمن اللواء عبد الفتاح العلي قاموا بشن حملة على املستهترين 
مس����اء يوم اخلميس املاضي في جواخير الوفرة مشيرا الى ان 
تزايد اعداد املستهترين مع الساعات االولى استدعى تنظيم حملة 
اخرى يوم اجلمعة امس االول شارك فيها 20 رجل امن وعدد من 
مباحث املرور. وأض����اف املصدر انطلق رجال امن األحمدي الى 
ذات املوقع والذي شهد استهتارا ومت التقاط أرقام  27سيارة يقوم 
أصحابها باالستهتار والرعونة بواسطة كاميرات ڤيديو بحوزة 
رجال امل����رور ومن ثم بدأت عملية مقاومة هؤالء املس����تهترين 
وكانت البداية مبطاردة س����يارة نوع زد كان بها ش����ابان حيث 
قام املالزم اول »املدعي عليه« بتش����غيل فلشر والطلب من قائد 
السيارة التوقف اال انه رفض وحاول الهرب بسرعة كبيرة ليتم 
تضييق اخلناق على املركبة وإجباره على التوقف.ومضى املصدر 
بالقول: ما ان أجبرت »الزد« على التوقف حتى خرج الش����ابان 
احدهما يحمل سكينا واآلخر يحمل عجرة وحاوال االعتداء على 
املالزم ومرافقه وقوات االمن ليحدث تش����ابك باأليدي وفي هذه 
االثناء حضر قا مركبة رباعية الدفع وشارك هو االخر في االعتداء 

املصابان في صورة خاصة لـ »األنباء« وفي اإلطار السكني الذي أصرّا على ان املالزم استخدمه في االعتداء!

ناصيف يحمل سورية إلى لقب »ستار أكاديمي7«

روال سعد ل� »األنباء«: سنعود بموسم ثامن 
وليس صحيحًا أن البرنامج ذهب إلى »الحياة« المصرية  ص26

يب���دو أن رئي���س ال���وزراء 
الروسي فالدميير بوتني يهوى 
احليوانات بش���كل كبير، حيث 
انه كثيرا ما يهرب من مش���اغل 
السياسة ليعيش مع احليوانات 
في محمية تقع ش���مال موسكو 
وفي الصورة يتولى تغذية غزال 

بسعادة بالغة. 
    )رويترز(

بوتين والغزال الرضيع


