
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»منظمة الصحة العالمية« تعلن انتهاء وباء انفلونزا الخنازير.

ـ وغدا ستظهر »انفلونزا البعارين« وتسحب شركات األدوية المليارات من 
خزائن الدول وبعدها »انفلونزا العناكب« وهلم جرا.

»تبرعات رمضان« تشعل معركة بين الحكومة والنواب.
ـ مبارك عليكم الشهر بس جنه الجماعة اهلل يهديهم تخانقوا مبجر 

أبواللطفواحدقبل حتى ال يبدا الشهر!

البقاء هلل
سلطنة محمد إبراهيم مشهدي، أرملة عبدالرضا عبدالكرمي 
الفرجـ  67 عاماـ  الرجال: ديوانية الشـــيرازيـ  
بنيد القار ـ 60662299 ـ النســـاء: الشعب ـ ق3 

ـ ش34 ـ م5.
عاهد محمد صالح اخلطيب ـ 82 عاما ـ ضاحية عبداهلل 

السالم ـ ق4 ـ ش41 ـ م13 ـ ت: 99388987.
انشراح صادق خليل أبوشلبك، زوجة ناصر حسن ناصر 
الفيلـــكاوي ـ 69 عاما ـ الرجـــال: القرين ـ ق5 ـ 
ش6ـ  م28ـ  ت: 99436190ـ  66571975ـ  النساء: 
صباح الســـالم ـ ق7 ـ ش األول ـ ج3 ـ م11 ـ ت: 

25510933 ـ 99002945.
سـلمان مشـوح عبيد العتيبـي ـ 41 عاما ـ الرحاب ـ ق1 ـ 
ش7 ـ م17 الشـــارع العام ـ مقابل اشبيلية ـ ت: 
55661963 ـ 65122202 ـ الدفن بعد صالة عصر 

اليوم مبقبرة صبحان.
بدر محمد ناصر النصفـ  54 عاماـ  الرجال: ديوان النصف 
ـ ضاحية عبداهلل السالمـ  ت: 66916919ـ  النساء: 
الفيحاءـ  ق9ـ  ش98ـ  م15ـ  ت: 99725673ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الءات الحياة

ال تصف أحدا بأنه بال 
لون أو طعم، فتلك خواص 
املاء واملاء سر احلياة، ال 
البشـــرة  تقـــل لصاحب 
السمراء يا أسود، فالسواد 
الليل، ولليل عشاق  لون 
سهارى، ال تسخر من أحد 
وال تصف وجها بالبشاعة 
فاألرواح أجمل من الوجوه، 
ال تضحك من قصر قامة 
شخص أو طول قامة آخر، 
فاألول أقرب لألرض وأمكن، 
والثاني أنيف منك واقرب 

للنجوم العاليات.
»ال حتقرن صغيرا في 
البعوضـــة  إن  مخاصمة 
تدمي مقلة األسد« وتذكر أن 
الديناصور الضخم تعرض 
النملة  لالنقراض وبقيت 
الصغيـــرة عبر العصور، 
ال تزدِر الفقير في املنازالت 
فليس للفقير ما يخسره، 
وتذكر ان الذين خســـروا 
جراء األزمة املالية العاملية 
األخيرة وتفككت أسرهم 
املديرون والسماسرة  هم 

واملضاربون األثرياء.
ال تهزأ من صاحب إعاقة 
فأنـــت عرضـــة ملثلها، ال 
تضحك على نفسك وتقول 
»يا جبل مـــا يهزك ريح« 
فالنسمات الناعمة تنحت 
صخـــور اجلبـــال وتغير 
أشـــكالها، ورب فالح أمي 
علمته جتـــارب احلياة ما 
عجز عن فهمه عالم نحرير 
تقلب طويـــال على مقاعد 
الدرس، ثق بقدراتك واحترم 
ذاتك واحرص على احترام 

اآلخر تعش سعيدا.

الصــالة
العشاءاملغرب العصر الظهر الفجر 

3.4711.533.296.327.56

د.محمد النجدي الزميل ضاري املطيري

ابراهيم جبر

سيدة الشاشة اخلليجية حياة الفهد

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

حســـنًا فعلـــت وزارة الداخليـــة 
باصدارهـــا بيانهـــا الصحافـــي الذي 
أزال اللبس وأوضح ان جنح »املرئي 
واملسموع« يتم التحقيق فيها من قبل 
وكالء النيابة كمـــا يعلم بذلك جميع 
اإلعالميني، وان عدالة أي قضية ال تعني 
جتاوز القانون بل االلتزام بصحيحه، 
حتى ال يســـحب للمخافر كل صباح 
عشرات الكّتاب واإلعالميني بناء على ما 
كتبوه في مقاالتهم وذكروه في لقاءاتهم 
اإلعالمية، والقضـــاء الكويتي العادل 
والنزيه كفيل بـــأن يأخذ كل ذي حق 

حقه وينصف املظلوم.
> > >

قضية أخـــرى نتمنـــى أال تصبح 
مشـــروع أزمة جديدة حيـــث اننا في 
أمس احلاجة إلغالق امللفات ال فتحها، 
فبعد ان تقدم أحد النواب بسؤال عن 
املجلس األعلـــى للبترول وأجاب عنه 
الوزير املعني، أصبحت الفرصة مواتية 
كـــي يوضح إخوة أفاضل موقفهم مما 
طرح، وهو ما أحسنوا عمله، لذا نرجو 
ان تتوقف القضية عند حد الســـؤال 
واجلواب والتعقيب دون احلاجة للذهاب 
ألروقة احملاكم وتشابكاتها.. والصلح 
خير ونحن في بداية الشهر الفضيل.

> > >
زميل فاضـــل بدأ الكتابة في إحدى 
الصحف مبقال اسماه »ميثاق شرف«، 
مت نشره بداية هذا الشهر، قال فيه انه ال 
يذكر ان احدا تبنى قبله مشروع »ميثاق 
الشرف اإلعالمي« الذي يقترحه بعد ان 
انتشر الفجور في اخلصومة بني العاملني 
في الصحافة، حسب رأيه، للمعلومة 
طالبت في مقال لي في »األنباء« نشر 
في العدد 10532 بـ »اقرار ميثاق شرف 
إعالمي يرفض نشـــر مبادئ الكراهية 
والتعصب في املجتمع، كما مينع الشتم 

واالسفاف في الصحف«.
> > >

وفي املقال الثاني للزميل الذي اسماه 
»االزدواجية واحلل املشــــروط« رأى 
ان احلل األمثل لالشــــكال هو السماح 
باالزدواجية اخلليجية مع شرط عدم 
احلصــــول على ازدواجية الســــكن أو 
الوظيفة احلكومية، وللمعلومة نشرت في 
عدد »األنباء« 12128 بتاريخ 2008/12/27 

أي قبل 8 أشهر مقاال 
اسميته »ازدواجية 
اجلنسية.. املشكلة 
واحلل« ذكرت في 
الفقــــرة 6 منه ما 
الســــماح  نصــــه: 
بازدواجية اجلنسية 

مع بعض أو جميع دول مجلس التعاون 
مع اشــــتراط عدم احلصول على مزايا 
وعطايا متشابهة من اكثر من بلد مبعنى 
منع ازدواجية السكن والتوظيف لعدم 

عدالة ذلك األمر.
 > > >

االزدواجية في غير الدول اخلليجية 
ال يرغب فيها كثيـــرون كونها تعني 
ازدواجيـــة الضريبة، حيـــث ان ابقاء 
الفرنسي على جنسيته بعد حصوله 
على اجلنســـية االميركية على سبيل 
املثال يعني انه سيدفع ضرائب دخل 
في البلدين بينما لو اكتفى باحداهما 
فسيصبح عرضة للضرائب في بلد واحد 
وسيعتبر سائحا او مستثمرا أجنبيا 
في بلده الثاني، في اخلليج ومع نظام 
الدولة الريعية فإن ازدواجية اجلنسية 
تعني ازدواجية املكاسب وتأخير دور 
منتظري الوظائف والرعاية السكنية 
على كثيرين، لذا يجب البحث عن حلول 
متدرجة كما ذكرنا في مقالنا السابق حتى 
ال تتضرر دولنا اخلليجية أو مواطنوها 

املزدوجون أو غير املزدوجني.
> > >

آخـر محطة: 1 ـ العزاء احلار ألســـرة 
الزميل د.أحمد البغدادي في مصابهم 
الكبير، فللفقيد الرحمة واملغفرة وألهله 

وذويه الصبر والسلوان.
2ـ  فقد التيار التنويري العربي منذ 
بداية هذا العام 3 من كبار مفكريه هم 
د.محمد عابد اجلابري من املغرب ود. 
نصر حامد أبوزيد من مصر ود.احمد 
البغدادي من الكويت ومازال في العام 

بقية.
3 ـ والعزاء احلار ألسرة الفالح في 
فقيدتهم الشـــابة غنيمة محمد الفالح 
التي ذهبت ضحية حادث سير مؤسف 
أثنـــاء توجهها ملقر عملهـــا، للفقيدة 
الرحمة واملغفرة وألهلها وذويها الصبر 

والسلوان.

إعالميات
الكوميدي إبراهيم جبر: لست غّسال موتى

وأقول لحياة الفهد »ال تحرقي نفسك«!

أشاع وفاته برسالة SMS ليعرف مكانته بين أصدقائه!

سعاد عبداهلل وعبدالعزيز اجلاسم 
قد حرقهم التلفزيون، وحتولوا الى 

فنانني مكررين باستمرار.
ولم يسلم رفيق درب البدايات 
النجم عبداحملسن النمر من نقذ 
اجلبر، اذ قال عنه: عبداحملســـن 
يكرر نفسه، وارجو اال يعتقد ان 
املشاركة في مسلسل خليجي امر 

مهم او انها دليل متيز.

جدة ـ وكاالت: قام معلم ســـعودي بخدعة غريبة ليكتشـــف 
حقيقة مكانته بني أصدقائه وأقربائه، اذ قام بإبالغهم بواســـطة 
رســـالة قصيرة بوفاته، وذلك ليعرف مـــدى حب الناس له وما 
مكانتـــه االجتماعية، حيث أبلغ أصدقـــاءه وأقاربه بوفاته عبر 

رسالة SMS بعثها لهم.
وبحسب صحيفة القدس في عددها أمس، ان سعادة املعلم لم 
تدم طويال وذلك عندما تلقى سيال من عبارات السب والشتم من 
أصدقائه وأقربائه الذين ابلغهم بوفاته عبر رســـالة SMS بعثها 
لهم ملعرفة مكانته في نفوســـهم، حيث قادته الشـــكوك وحالة 
االنفصام التي يعانيها الى نشـــر الشائعة متضمنة رقم شقيقه 

لتلقي رسائل العزاء الوهمية.
وبعد دقائق من وصول شـــائعة الوفاة تلقى عددا كبيرا من 
الرســـائل التي تترحم عليه وتدعو ألسرته بالصبر والسلوان، 

فيما بادر أحد أقاربه باالتصال بأهله مطالبا اياهم بتأخير الصالة 
على اجلنـــازة حلني وصوله من الرياض، فيما أبدى آخر رغبته 

في احلضور لتعزية ذوي املتوفى من مكان بعيد.
وأمام ذلك لم يستطع املعلم كتم مشاعر الفرح والسرور ازاء 
الرسائل واملكاملات التي وردت على هاتف شقيقه التي تؤكد انه 

يحتل مكانة بارزة بني زمالئه.
فبادر بتكذيب اخلبر بنفسه من خالل االتصال بزمالئه وأقاربه 
ليواجـــه بعاصفة من الغضب وعدم الرضا، في الوقت الذي قرر 
فيه البعض مخاصمته لألبد واعتباره ميتا كما جاء في الرسائل 

املزعجة التي وصفها بعضهم بـ »البلهاء«.
املعلم رغم انزعاجه من عبارات الســـب والشـــتم، إال انه أكد 
ســـعادته برسائل التعزية التي تعبر عن مكانته بني زمالئه بعد 

أن ظن نفسه غير محبوب من قبلهم.

الرياضـ  ام.بي.سي: نفى الفنان 
الكوميدي السعودي ابراهيم جبر 
الشائعات التي ترددت حول حتوله 
الى مؤذن مسجد وامتهانه غسل 
املوتى في مقبرة الدمام، ونقلت 
عنه صحيفة الرياض في عددها 
االثنني قوله: أكون مغسل موتى 
افضل من أن كون ميتا«. وخـالل 
الذي اجرته معه  احلوار املطول 
الصحيفة رأى اجلبـر ان التكرار هو 
مشكلة االعمال اخلليجية وخاصة 
الكثير  التراجيديا، مضيــفا:  في 
من فناني اخلليــج يعي انه يكرر 
نفسه مبن فيهم حياة الفهــــد التي 
تدعى »سيدة الشـاشة اخلليجية« 
واذا لم يعوا ان اجلمهور ســـئم 
مـــن تكـــرارهم لهـــذا النوع من 
املسلسالت احلزينة والبكائــية 
فإن اجلمهور يعي جيدا ما يفعل، 
واقول حليـــاة الفهد »ال حترقي 
نفســـك«. واشـــار اجلبر الى ان 
الكثيرين ممـــن كانوا يصنفون 
على انهم جنـــوم فقدوا بريقهم، 
مؤكدا ان الزمن تغير وان كثيرا 
من النجوم والقامات الكبيرة مثل 

»محراب الفتوى« يوميًا.. على »المعالي«

يعرض تلفزيون »املعالي« برنامجه الديني »محراب الفتوى« 
ابتداء من اول أيام شهر رمضان املبارك، وبالتحديد مع متام الساعة 
4.30 مساء، البرنامج يقدمه الزميل م.ضاري املطيري، ويستضيف 
فيه نخبة من العلماء في كل حلقة، وسيكون ضيف احللقة األولى 
فضيلة الشيخ د.محمد النجدي، اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.
وسيعرض البرنامج يوميا خالل أيام الشهر الفضيل وملدة ساعة 
كاملة، وعلى الهواء مباشرة ليستقبل أسئلة املشاهدين واستفساراتهم 
الشـــرعية، ويجيب عنها ضيوف احللقات، على ان يتم استقبال 

األسئلة واالستفسارات على الرقم التالي: 0096597710477.
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