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القاهرة ـ يو.بي.آي: وسع رجل االعمال البارز ورئيس حزب الوفد 
املعارض في مصر الســـيد البدوي امبراطوريته االعالمية بشـــرائه 
لصحيفة »الدســـتور« ذات االجتاه املعارض للحكومة. وقال رئيس 
التحرير التنفيذي لـ»الدســـتور« ابراهيم منصور ان البدوي ومالك 
الصحيفة عصام فهمي وقعا امس االول صفقة امتام بيعها بعد مفاوضات 
استمرت عدة شهور. وكشف منصور ان البدوي دفع 16 مليون جنيه 

ثمنا لالستحواذ على »الدستور« بعدديها اليومي واالسبوعي.

واشـــار الى ان االتفاق يتضمن االبقاء على السياســـة التحريرية 
لـ»الدستور« وكذلك الطاقم التحريري، وميتلك البدوي سلسلة قنوات 
تلفزيونية فضائية كمـــا انه يرأس مجلس ادارة صحيفة الوفد التي 

يصدرها حزبه الليبرالي.
وكان البدوي انتخب رئيسا حلزب الوفد في شهر يونيو املاضي في 
محاولة من احلزب لتطوير ادائه في املرحلة التي تســـبق االنتخابات 

التشريعية املقررة في شهر نوفمبر القادم.

القاهرة: رئيس »الوفد« يشتري »الدستور« بـ 16 مليون جنيه

بغداد ـ د.ب.أ ـ رويترز ـ أ.ش.أ: كشـــف علي الدباع المتحدث 
باســـم الحكومة العراقية ان رئيـــس الحكومة المنتهية واليته 
نوري المالكي قام بزيارة ســـرية إلى ســـورية السبت الماضي 

التقى خاللها بالرئيس بشار األسد.
وقال الدبـــاغ، لصحيفة »البينة الجديدة« العراقية أمس، إن 
»رئيس الوزراء نوري المالكي قام بزيارة سرية يوم السبت الماضي 

الى دمشق والتقى خاللها الرئيس السوري بشار األسد«.
وأضاف أنه تم إبالغ السوريين أننا »لن نسمح ألحد بان يتدخل 
في شؤوننا الداخلية الننا لو سمحنا لطرف معين بالتدخل فان 

جميع األطراف األخرى تريد التدخل بحجة أو بأخرى«.
وتابـــع »الزيارة كانـــت ايجابــية وفتــحـــت فيــها ملفــات 
عدة وجرى التركيز على ان يكون الدور الســـوري ايجابيا في 
العراق وان يتخــلى عن الســـمات التي صور بها انه مالذ وممر 

لإلرهابيين«.
وذكر أنه »تم التأكيد للقيادة السورية ان العراق ليس ضعيفا 
كما يتوقعون وانه يملك من األوراق السياسية واالقتصادية ما 

يجعله قادرا على تغيير األسس والمفاهيم في عدة دول«.
وقال »على ســـورية أن تتبنى مشـــروع الرئيس السوري 

الراحـــل حافظ األســـد وهو 
العراقي من  الشـــعب  حماية 
أبناءه  الذين قتلوا  الفاشيين 
على مدى 35 عاما وان العراق 
يرفض المؤتمر االقليمي الذي 
دعت لعقده تركيا وســـورية 
القضية  وقطر وإيران لبحث 
العراقية ألنه يعد تدخال سافرا 
في الشأن العراقي«، في اشارة 
الى المعلومات التي تحدثت عن 
اجتماع يضم مختلف االطراف 
العراقيين يعقد في دمشق على 

غرار اتفاق الطائف اللبناني.
إلـــى ذلـــك، قـــال الجيش 
األميركـــي امس إن عدد قواته 

في العراق انخفض عن العدد المستهدف بحلول 31 أغسطس مع 
انتهاء العمليات القتالية األميركية رسميا والبالغ 50 ألفا.

وأضاف الجيش األميركي في بيان ان عدد قوات الجيش األميركي 

في العراق أقل من 50 ألفا وان 
القوات األميركية ستتحول إلى 
عملية الفجر الجديد اعتبارا من 

األول من سبتمبر 2010.
وتــابع البيــان »ســتستمر 
القوات األمــيركية في الــعراق 
في نصح وتدريب ومساعدة 
العراقية. حتى  قوات األمـــن 
تنتهـــي مهمتنا في ديســـمبر 

.»2011
علـــى صعيد آخـــر، التقى 
مسعود بارزاني رئيس إقليم 
الجنرال رايموند  كردســـتان 
أوديرنو قائد القوات األميركية 
في العراق والوفد المرافق له، 
حيث تطرق الجانبان إلى آخر التطورات والمستجدات السياسية 

على الساحة العراقية.
كما تم في اللقاء اإلشارة إلى الجهود المبذولة من قبل األطراف 

السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في إطار الدستور 
العراقي، مؤكدين أهمية تشكيل حكومة شراكة وطنية تشارك 
فيها كل األطراف الفائزة في االنتخابـــات البرلمانية العراقية، 
متمنين أن تصل القيادة السياســـية إلى حل مناسب، للقضاء 

على المشاكل والمعوقات.
وبحث الجانبان أيضا مسألة انسحاب القوات األميركية من 

العراق، وتم تبادل اآلراء حول هذا الموضوع.
الى ذلك، بحث رئيس المجلس األعلى اإلسالمي عمار الحكيم مع 
نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي 
أهمية الخروج برؤية موحدة لغرض اإلسراع بتشكيل حكومة 

الشراكة الوطنية.
وذكر بيان للمجلس األعلى امس »أن نائب رئيس الوزراء اقام 
مأدبة إفطار مساء أمس االول على شرف السيد الحكيم وعدد من 
قيادات المجلس األعلى، وتم على هامش المأدبة تبادل وجهات 

النظر حول مختلف القضايا«.
وأضاف »ان الطرفين تباحثا بالحوارات واللقاءات الجارية 
بين القوى السياسية العراقية للخروج برؤية موحدة لغرض 

اإلسراع بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية«.

واشنطن: عدد القوات في العراق أقل من 50 ألفًا

بغداد: المالكي التقى األسد سراً إلبالغه رفض »طائف« عراقي في سورية

نوري املالكيد. بشار األسد

البحرين: الموقوفون في قضية األمن 
الوطني سيعاملون وفق القانون

املنامةـ  أ.ف.پ: اعلن ولي عهد البحرين االمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ان الناشـــطني الذين 
اعتقلوا مؤخرا على خلفية املساس باالمن الوطني 
سيعاملون وفق مقتضيات القانون، مشيرا الى 
ان سياسة العفو التي اتبعها ملك البحرين طيلة 

عشر سنوات فهمت بشكل خاطئ.
واشـــار االمير سلمان، في اول تعليق له على 
قضية توقيف ناشطني شيعة، ان هؤالء »سينالون 
حقوقهم الكاملة بالقانون مبا اننا دولة القانون 
ونحن نســـتمد مواقفنا من الشريعة االسالمية 

التي تعطي حتى للقاتل حقوقه«.
واضاف خالل زيارته ملجلس رمضاني ان »مملكة 
البحرين حتكمها انظمة وقوانني ومؤسسات وقد 
اقر اجلميع بهذا الدرب الذي اختطه حضرة صاحب 
اجلاللة امللك في مشـــروعه االصالحي لذلك فان 
هذه املؤسسات لها حقوق البد من استيفائها ممن 

يخالف انظمة وقوانني املجتمع وحقوقه«.
واعتقلت سلطات االمن البحرينية مجموعة من 
الناشـــطني الشيعة مؤخرا واعلنت انهم اعترفوا 
بانهم يدعمون جماعة تخريبية داخل البحرين.

واالسبوع املاضي اعلنت منظمتا هيومن رايتس 
ووتش والعفو الدولية ان املنامة اعتقلت ثمانية 
ناشطني شيعة بينهم رجال دين، ودعتا السلطات 

البحرينية الى االفراج عنهم او اتهامهم رسميا.
ومن بني املوقوفني عبد اجلليل السنكيس القيادي 
في حركة احلريات والدميوقراطية )حق( الشيعية، 
ورجال الدين محمد حبيب منصور الصفاف املعروف 
باسم الشـــيخ محمد املقداد وسعيد ميرزة احمد 
املعروف بالشيخ سعيد النوري اضافة الى الناشط 

الشيعي عبد الغني علي عيسى خنجر.
واذ اكد ولي العهد ان »اي دولة قادرة على ان 
تفرض االمن واالنضباط بالقوة على مواطنيها«، 
اضاف »لكن جاللة امللك قرر منذ ان اعتلى عرش 
اململكة ان يكون للبحرين تقليدها وثقافتها اخلاصة 

في التواصل والتعبير الدميوقراطي املسؤول«.
وتابع ان »الرحمة التي حتلى بها حضرة صاحب 
اجلاللة امللك على مدار السنوات العشر املاضية 
والتي ادت الى شمول اخلارجني على القانون بثالثة 
عشـــر عفوا عاما قد فهمها البعض فهما خاطئا«، 
مضيفـــا »ولهذا جاءت قـــرارات جاللته االخيرة 
القاضية مبعاقبة اخلارجني على القانون بالقانون«. 
واشار ولي العهد الى »هواجس الريبة والشك لدى 
البعض الذين يبررون افعالهم بوجود حتديات في 
اململكة«، مضيفا »اقول لهم ما البديل؟ هل البديل 
باملزيد من التخريب وتشـــويه سمعة الوطن في 
اخلارج؟ وهل يزيد التخريب الفوائد واملنافع ام 

انه يفضي الى املزيد من التدهور؟«.
واضاف ان »التحديات موجودة في مجتمعنا 
وعلينا الســـير متحدين متكاتفني لنحقق مزيدا 
مـــن االجنازات في االســـكان والصحة والتعليم 
ومعرفة مواطن اخللل في جميع امليادين لنعمل 

جميعا على اصالحها«.
وتابع »انني لعلى يقني من ان شعب البحرين 
كلـــه ونحن معكم ومنكم نـــدرك ميزة البحرين 
وخاصيتها التي تكرست عبر مئات السنني وهي 
ثقافة ميكن ان اطلق عليها ثقافة التواصل االخالقي 
القائمة على الدين والقيم والتراث وهذا ما نحب 

ان نذكر به اجلميع«.

أفقدهم صوابهم وأجبرهم على إخالء معسكر في قاعدة عسكرية

الجيش اإلسرائيلي يتعرض لهجوم شرس على يد.. حشرات

)رويترز( جثة أحد البرملانيني الذين قتلوا خالل الهجوم على الفندق لدى نقلها للمستشفى  

حركة شباب المجاهدين أطلقت »المرحلة النهائية« من حرب طرد الغزاة

مجزرة في مقديشو: مقتل نواب
ومسؤولين حكوميين في هجوم على فندق

مقديشــــو ـ أ.ف.پ: غرقــــت 
الصومال منــــذ ليل أمس االول 
بواحدة من أعنف االشتباكات منذ 
شهور تخللها هجوم على فندق 
اودى بحياة عدد من البرملانيني 
واملسؤولني احلكوميني الى جانب 

عشرات املدنيني. 
فقد أعلن نائب رئيس الوزراء 
الصومالي عبدالرحمن حاج ادم 
ايبي عن سقوط 30 قتيال بينهم 
ستة نواب على االقل في هجوم 
شنته حركة الشباب االسالمية 
أمس على فندق »منى« في املنطقة 
اخلاضعة لســــيطرة احلكومة 
االنتقالية قرب »فيال صوماليا« 
مقر الرئاسة الصومالية والبرملان 
مبقديشو في منطقة بعيدة عن 
جبهة املواجهات. ويستضيف 
الفندق، الذي مت ترميمه مؤخرا، 
العديــــد من النــــواب وموظفي 

احلكومة االنتقالية.
وقــــال عبدالرحمن حاج ادم 
فــــي مكان  ايبــــي للصحافيني 
الهجوم »قتل ثالثون شــــخصا 
في الهجوم، ستة منهم أعضاء 
في البرملان وأربعة موظفون كبار 

في احلكومة«.
»الضحايــــا  ان  واضــــاف 
العشرين االخرين هم مدنيون 

»تبادل إطالق نيــــران مدفعية 
عنيف«. وقد أوقعت املواجهات 
29 قتيال مدنيا منذ اندالع العنف 
أمس األول وحتى ظهر أمس. كما 
نقلت الفرق الطبية 98 جريحا 
من االحياء التي تشهد املعارك، 
كما اعلن محمود. قبل ذلك اتهمت 
احلكومة االنتقالية في اثناء الليل 
قبل الفائت حركة الشباب بقتل 
15 مدنيا بقذائف هاون اطلقوها 
على أحيــــاء مأهولة في منطقة 
خاضعــــة لســــلطة احلكومة. 
وســــقطت إحدى القذائف على 
مخيم للنازحني، بحســــب بيان 
للحكومــــة االنتقاليــــة. وجاء 
التي استخدمت  اندالع املعارك 
فيها املدفعية الثقيلة بعد إعالن 
الناطق باسم احلركة املتشددة، 
علي دري، بدء املرحلة األخيرة 
من احلرب التي تشنها »الشباب« 
ضد »الغزاة« في إشارة إلى القوة 
األفريقية. وأشار قائال: ندشن 
حربا نهائية لدحر الغزاة الكفرة 
من مقديشو وجميع القوات من 
األقاليم اإلسالمية ستشارك فيها 
حملو األعداء خارج مقديشــــو«. 
وشدد على أن احلركة لن توقف 
القتال وحتى دحــــر تلك القوة 

األفريقية خارج الصومال.

أبرياء ســــقطوا في هذا احلادث 
املروع«. الروايات اختلفت على 
تفاصيل احلادث كما على عدد 
أفاد شهود عيان  املنفذين. فقد 
في مكان احلادث بان مهاجمني 
يرتديان زي القوات املســــلحة 
اقتحما بهو فندق منى وأطلقا النار 
على احلاضرين ثم قاما بتفجير 
نفســــهما في احلاضرين. بينما 
قال مسؤولون ان املنفذين ثالثة.  

وجاء الهجوم بعد سلسلة هجمات 
بدأتها حركة الشباب منذ مساء 
أمس األول على قوات احلكومة 
االنتقالية والقوات االفريقية التي 
املعارك  تدعمها، فقد استؤنفت 
العنيفة صباح أمس في مقديشو 
حيث قتل عشرات املدنيني وقد 
وصفها شهود العيان بأنها تعد 
األعنف التي تشهدها البالد منذ 
شهور حيث أن اجلانبني تبادال 

إطالق قنابل آر بى جيه ومدافع 
الهاون واألسلحة اآللية. بدوره 
قال العقيد محمد عمر من القوات 
احلكومية لوكالة فرانس برس 
»استؤنفت املعارك العنيفة على 
عدة جبهات، السيما في هولواداغ 
وهودان وبونديري«. من جهته 
حتدث رئيس جهاز االسعاف في 
العاصمة علي موسى محمود عن 
جتدد املعارك أمس والتي شهدت 

حيفاـ  العربية: يواجه اجلنود اإلسرائيليون في قاعدة 
»نيتسنيم« اإلسرائيلية، الواقعة جنوب أراضي 48، في هذه 
األيام، »عدوا« لم يكن باحلسبان، انهال عليهم باللسعات 
املوجعــــة من كل حــــدب وصوب، حتــــى أفقدهم صوابهم 
وأجبرهم على إخالء املعسكر، وأثار تخوفات أهاليهم من 
احتمال انتشار األمراض املعدية بني أبنائهم ونقلها إليهم 

في إجازاتهم. 
ففي أعقاب انتشار احلشــــرات الالسعة والقارصة في 
املعســــكر، منذ بداية أغسطس اجلاري، وفشل اجليش في 
السيطرة عليها، قرر أطباء املعسكر إخالء اجلنود وإرسالهم 
في إجازة إلى بيوتهم ملدة أسبوع، على أن تتم خالل هذه 
الفتــــرة عمليات جذرية لرش املبيــــدات من أجل تخليص 
املعســــكر من »األعداء« اجلدد، متهيدا لعودة اجلنود إليه، 
علمــــا أن اجلنود كانوا قد اشــــتكوا من تعرضهم لهجمات 
السعة »دون رحمة« ودون توقف. وتبني أن اللسعات التي 

تعرض لها اجلنود من شأنها أن تنشر األمراض بينهم وأن 
تكون معدية.

وكان الناطق بلســــان اجليش اإلسرائيلي قد عمم بيانا 
على وسائل اإلعالم اإلســــرائيلية جاء فيه بأنه »في األيام 
األخيرة تعرض عدد من اجلنود والضباط للقرص واللسع 

في معسكر نيتسنيم من قبل حشرات. 
القيادة الطبية في املعسكر وطاقم األطباء والضباط اتخذوا 
خطوات عملية من أجل معاجلة املوضوع، ومت حترير كل 
اجلنود والضباط وإعطاؤهم إجازة من أجل رش املبيدات«. 
وبعد انتهاء الفترة احملددة إلخالء املعسكر، عاد اجلنود إليه، 

لكن احلشرات التزال مستمرة في هجومها بال هوادة.
وقد نقل موقع »معاريف« في خبر له الســــبت املاضي، 
استياء وغضب أهالي اجلنود من استمرار املعضلة وعجز 
اجليش عن إبادة احلشرات، رغم مرور ثالثة أسابيع على بدء 

»الهجوم«، علما أن أبناءهم من املستجدين في اجليش.

وأعرب أهالي اجلنود عن خشيتهم من انتشار األمراض 
بني اجلنود ونقل هذه األمراض لهم. وقال أحد األهالي إنه 
»لســــبب غير واضح متت إعادة اجلنود إلى املعسكر، رغم 
استمرار املشكلة، وقيل لهم انهم سينقلون للمبيت في غرف 

التدريس بدل اخليم«.
وطالبت إحدى األمهات بإغالق القاعدة العسكرية ونقل 
اجلنود إلى معسكر آخر يكملون فيه مشوارهم، منوهة بأن 
»هذا هو احلل األمثل«. وأضافت »نتوقع من أطباء القاعدة 
العسكرية أن يسارعوا بإنهاء املشكلة أو إغالق القاعدة على 
الفور. أال يكفي اجلنود موجة احلر الشديدة في هذه األيام، 

ليواجهوا مشكلة احلشرات القارصة أيضا«.
إال أن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي رفض ادعاءات 
األهالي، وقال إن عددا محدودا من اجلنود تعرض للســــع 
بعد عودتهم، وأن املشــــكلة في طريقها إلى احلل من خالل 

رش املبيدات.

مقتل ضابط سعودي في حادث 
تحطم مقاتلة يوروفايتر في إسبانيا

مدريدـ  أ.ف.پ: اعلنت وزارة الدفاع االسبانية 
مقتل طيار برتبة عقيد في سالح اجلو السعودي 
في حادث حتطم مقاتلة يوروفايتر امس خالل طلعة 

تدريبية في قاعدة مورون في جنوب اسبانيا.
 وكان الضابط الذي لم يكشف عن هويته في 
اسبانيا في اطار اتفاق موقع بني مدريد والرياض 
لتدريب الطيارين السعوديني على قيادة مقاتالت 
يوروفايتر.  ووقع احلادث بعيد اقالع الطائرة في 

طلعة تدريبية في قاعدة مورون قرب اشبيلية، وكان 
في املقاتلة، التي تتسع لطيار ومساعده، اضافة 
الى الضابط السعودي الذي كان يقودها، مدرب 
من سالح اجلو االسباني.  ومتكن االخير من القفز 
من الطائرة قبل حتطمها السباب لم تعرف بعد، 
وقد اصيب بجروح طفيفة.  ويوروفايتر مقاتلة 
متعددة املهام اطلق برنامج انتاجها في 1985 من 

قبل بريطانيا واملانيا وايطاليا واسبانيا. 

اللغة العربية إلزامية
آلالف األطفال اليهود العام المقبل

تل أبيبـ  يو.بي.آي: قال مسؤول في وزارة التعليم اإلسرائيلية 
ــمال إسرائيل سيبدأون دراسة  ان آالف األطفال اليهود في ش

اللغة العربية بشكل إجباري العام الدراسي املقبل.
ــس عن مراقب  ــة »يديعوت أحرونوت« ام ونقلت صحيف
الدراسات العربية في وزارة التربية اإلسرائيلية د.شلومو آلون 
قوله ان التالميذ بدءا من الصف اخلامس االبتدائي سيكون لديهم 
ــم اللغة العربية بعد أن كان ذلك إجباريا  حصص إجبارية لتعل
ــابع. وأشار آلون إلى ان البرنامج اجلديد  بدءا من الصف الس
ــيطبق في العام الدراسي املقبل، ومت لهذا الغرض تعيني 50  س
معلم لغة عربية في مدارس حيفا وشمال إسرائيل حيث هناك 
كثافة عربية، وقد انضمت إلى البرنامج 200 مدرسة بينها 42 
ــمية في هذه الدولة وهكذا  دينية. وقال »اللغة العربية لغة رس
يجب أن تكون فعليا«. وتوقعت أورنا شيمشون من فرع وزارة 
ــرائيل انها تعتقد ان البرنامج سيعتمد  ــمال إس التعليم في ش
قريبا في جميع املدارس في إسرائيل، مشيرة إلى ان هدفه هو 

حتويل اللغة إلى جسر ثقافي ووسيلة للتواصل.

أميركا تحوّل االستيطان من شرط إلى بند على جدول المفاوضات
عواصمـ  وكاالت: تسعى الواليات املتحدة الى جعل قضية 
املســــتوطنات على جدول أعمال املفاوضات املباشرة بني 
إسرائيل والفلسطينيني بدال من ان تكون شرطا فلسطينيا 
مسبقا الستئناف املفاوضات التي حظيت بترحيب سعودي 

وانتقاد إيراني.
وقد قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية فيليب 
كراولي ان قضية املستوطنات ستكون موضوعا رئيسيا 
في املفاوضات املباشرة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.

ومن املقرر ان تبدأ املفاوضات في أول ســــبتمبر بقمة 
يستضيفها الرئيس باراك أوباما في واشنطن تضم رئيس 
الوزراء االســــرائيلي بنيامني نتنياهو ورئيس الســــلطة 
الفلســــطينية محمود عباس والرئيس املصري حســــني 
مبارك والعاهل األردني امللك عبداهلل الثاني وممثل اللجنة 

الدولية الرباعية توني بلير.
وأشار كراولي في تصريح صحافي أمس االول الى ان 
»املستوطنات هي مســــألة مهمة ونتوقع أن نتطرق إليها 
إضافة إلى قضايا حساسة أخرى تتعلق بالوضع النهائي 

في إطار املفاوضات«.
وأضاف »نحن متنبهون جدا لقرار جتميد االستيطان 
في الضفة الغربية وأنه ســــيعاد النظر فيه في سبتمبر. 
نحن متنبهــــون جدا لذلك وأيضا ألهميــــة أن تكون هذه 
القضية ضمن املفاوضات. لهذا السبب نريد أن ندخل في 
املفاوضات. فأي من هذه القضايا لن حتل خارج إطار هذه 

املفاوضات«.
مــــن جهته، زعم نتنياهو في بيــــان أصدره مكتبه ان 
إسرائيل ال تضع أي شــــروط مسبقة إلطالق املفاوضات 
املباشرة، وذلك تعقيبا على تصريحات رئيس دائرة شؤون 
املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
امس االول والتي اتهم نتنياهو فيها بفرض إمالءات على 
»أهمية الترتيبات األمنية ونزع السالح في اي اتفاق مع 

الفلسطينيني«.
ودعــــا عريقات إســــرائيل الى ان تختار بني الســــالم 
واالســــتيطان محذرا من ان اســــتمرار البناء االستيطاني 

سيؤدي الى انهيار املفاوضات املباشرة بني الطرفني.

غازي القصيبي

بعد فراق دام 34 عاما، بني 
رحيل الوزير األب والوزير االبن، 
شاءت األقدار أن يعود غازي 
القصيبي ملجاورة والده الشيخ 
عبدالرحمن القصيبي، وذلك 
بعد أن وجه األمير سلمان بن 
عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، 
بإطالق اســـم غازي القصيبي 
على أحد الشوارع القريبة من 
شـــارع عبدالرحمن بن حسن 
القصيبي، ليتجاور األب واالبن 
من جديد، على ما نقلت صحيفة 

الشرق األوسط.
وبهـــذا التوجيـــه يعـــود 
الوزيران للتجاور من جديد، 
وذلك بعـــد 34 عاما، من وفاة 
الشـــيخ والوزير عبدالرحمن 
الذي توفي عام 1397هـ، وكان 
قبلها وزيرا مفوضا من الدرجة 
األولى، وعاصر امللك املؤسس 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن في 
فترة من الفترات، حيث وجه 
األمير ســـلمان أميـــر منطقة 
الهيئة العليا  الرياض رئيس 
لتطوير العاصمة، بإطالق اسم 

األمير سلمان بهذا األمر يأتي 
تقديرا جلهـــود القصيبي في 
خدمة هـــذا الوطن حيث تقلد 
الكثير من املناصب، من أهمها 
محاضـــرا في كليـــة التجارة 
الريـــاض )جامعة  بجامعـــة 
امللك سعود حاليا(، ثم أستاذا 
مساعدا ورئيسا لقسم العلوم 
السياســـية بالكلية ثم عميدا 
للكلية ثم مديرا عاما للسكك 
احلديدية، ثم وزيرا للصناعة 
والكهرباء، ثم وزيرا للصحة 
بالنيابة، ثم وزيرا للصحة، ثم 
سفيرا للمملكة لدى البحرين، ثم 
سفيرا للمملكة لدى بريطانيا، 
ثم وزيرا للمياه، وأخيرا وزيرا 

للعمل. 
وكان محبو غازي القصيبي، 
األديب والشـــاعر والســـفير 
اقتراحات  والوزير، قد قدموا 
في أعقاب اإلعـــالن عن وفاة 
الســـعودي األسبوع  الوزير 
املاضي، بإطالق اســـم الراحل 
على إحدى املدارس أو املعاهد 

أو الشوارع.

الدكتور غازي بن عبدالرحمن 
القصيبي وزيـــر العمل، على 
الواقع بحي صالح  الشـــارع 
الدين وهو بعـــرض 30 مترا 
وطول 650 مترا، حيث يبدأ من 
شارع رفحاء باجتاه اجلنوب 
متقاطعا مع شارع عبدالرحمن 

بن حسن القصيبي.
مـــن جهتـــه أوضـــح د. 
عبدالعزيز بن محمد بن عياف، 
أمني منطقة الرياض، أن توجيه 

الوزيران القصيبي.. األب واالبن
يتجاوران في شارعين بالرياض


