
ا.ف.پ:  ـ  واشـــنطن 
اعلنت االذاعة االميركية 
العامة »ان.بي.آر« تسريح 
احد اشهر معلقيها بسبب 
الى  تصريحات مســـيئة 
املسلمني صدرت عنه خالل 

مقابلة تلفزيونية.
وقالت االذاعة في ساعة 
متأخرة من ليل االربعاء 
انها ابلغت خوان وليامز 
قرار فصله بعد يومني ن 
اعالنه علـــى قناة فوكس 
الواليات  ان  التلفزيونية 
املتحـــدة توجه »معضلة 

اسالمية«.
وقال وليامز في برنامج 

»ذي اوريلي فاكتور« الذي يقدمه بيل اوريلي 
املعروف مبواقفه احملافظة، في معرض شرحه 
لنظريته هذه، كيف انه يشعر بالتوتر عندما 

يصعد الى طائرة الى جانب مسلمني.

واضاف: لست متعصبا، 
انتم تعرفون كتبي حول 
احلقوق املدنية في هذا البلد 
لكننـــي عندما اصعد الى 
طائرة، اذا رأيت اناسا يظهر 
من لباسهم انهم مسلمون او 
يبدو انهم يريدون الظهور 
مبظهر املســـلمني فإنني 
اشـــعر بالقلق ويتملكني 

التوتر.
واكـــدت »ان.بـــي.ار« 
فـــي بيـــــان ان هـــــذه 
التصريحــات ال تتماشى 
مع اخالقنـــا الصحافيــة 
وممارســـاتنا، معربة عن 
االسف النها مضطرة الى 
فصل معلقها. ويعمل خوان وليامــز معلقا في 
كل من »ان.بـــي.اي« و»فوكس نيوز« احــدى 
القنـــــوات التــي حتظــى بأكبر شـــعبية في 

الواليات املتحدة.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: انتخابات الكونغرس تؤثر على عملية السالم في الشرق األوسط.

ـ عملية السالم »الهشة« يمكن حتى لـ »عطسة نملة« أن توثر عليها بل 
وتنسفها.

تقرير: مستهلكون يقاطعون الطماطم »المجنونة« حتى تعود لعقلها.
ـ وإحنا ودنا »التجارة« بعد تشغل لنا عقلها شوية وتشوف لها حل بدال 

أبواللطفواحدالتصريحات المخدرة.

البقاء هلل
فيصـل صالح محمد السـيف ـ 70 عاما ـ الرجال: قرطبة ـ ق4 ـ ش االول 
ـ ج1 ـ م23 ـ ت: 99000312، النســـاء: الشـــامية ـ ق6 ـ ش عبداهلل 

املجرن الرومي ـ م39 ـ ت: 24816115.
ناصر مبارك شـنار البخيت املطيـري ـ 56 عاما ـ الرجال: عبداهلل مبارك ـ 
ق1 ـ ش114 ـ م49 ـ ت: 99999609، النســـاء: عبداهلل مبارك ـ ق1 ـ 

ش101 ـ م6 ـ ت: 67001878.
سـعاد حسـن علي السلطانـ  ارملة عيسى عيســـى الهاشمـ  56 عاماـ  
العـــدانـ  ق6ـ  ش106ـ  متفرع من شـــارع الغوص 303ـ  م17ـ  ت: 

97928040 ـ 25445658.
محمد درباس حسـن الزعابي ـ 48 عاما ـ الرجال: حطني ـ ق3 ـ ش311 ـ 
م42ـ  مقابل الشهداءـ  ت: 99282251ـ  99884943، النساء: الرميثية 

ـ ق4 ـ م11 ـ ش41 ـ ت: 25641105.
مغيضة سـالم بوحديدة ـ 60 عاما ـ الرابية ـ ق4 ـ ش عبداهلل اخلالدي 

ـ م13 ـ ت: 99878858.
عبداهلل يوسـف بن يوسف السـويلم ـ 57 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق10 ـ 
ش ابوحنيفة ـ متفرع من الدائري اخلامس ـ م7 ـ ديوان السويلم 
ـ ت: 66586622ـ  66079560، النســـاء: الفيحاءـ  ق8ـ  ش82ـ  م7ـ  

ت: 22562900 ـ الدفن التاسعة صباحا.
محمد فرحان سـحيم البصمان ـ 35 عاما ـ الرجال: عبداهلل املبارك ـ ق8 ـ 
ش810 ـ م9 ـ ت: 99005656، النساء: الرابية ـ ق21 ـ ش26 ـ م23.

حصة فهد سـعود السهلي، زوجة شبيب طرجم سعد السهلي ـ 31 عاما 
ـ الرجال: الصباحية ـ ق1 ـ ش11 ـ م714 ـ ت: 99822964 ـ النســـاء: 

الرقة ـ ق4 ـ ش13 ـ م181 ـ ت: 66626157.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

استضافت عاصمة اجلمال والنضال سراييڤو 
في الفترة ما بني 19 و21 اجلاري الدورة الثانية 
البابطني لالبداع  عشرة ملؤسسة عبدالعزيز 
الشعري، والتي اطلق عليها مسمى »دورة خليل 
مطران والبوسني محمد علي دزدار«، وحضر 
احلفل ما يقارب 500 ضيف من مختلف انحاء 
العالم ميثلون تنوعا رائعا لالديان واالعراق 
واملذاهب والتوجهات السياســــية مما اعطى 
داللة اكيدة على ان ما تفرقه السياسة يجمعه 
االخ عبدالعزيز البابطني في جهد مميز ال تقدر 

عليه عادة اال الدول.

> > >

وقد افتتح رئيس مجلس االمناء عبدالعزيز 
البابطني احلفل احلاشد الذي حضره رؤساء 
ووزراء ونواب وسفراء ومستشارون وزعامات 
دينيــــة وقيادات سياســــية ومفكرون وادباء 
وشعراء واعالميون، مبشــــرا بان املؤسسة 
ستبدأ من هذا العام في عقد دورات سنوية بدال 
من كل عامني، كما كان يحدث في املاضي، على 
ان تكون احداها في الوطن العربي واالخرى 
خارجه )ســــبق ان عقدت دورات مماثلة في 
الكويت وباريس وقرطبــــة والقاهرة وفاس 

وبيروت واملنامة وابوظبي واجلزائر(.

> > >

وقــــد القى راعي احلفل رئيس البوســــنة 
الكويت د.حارث سيالجيتش كلمة  وصديق 
بالبوسنية والعربية اكد فيها اهمية مثل هذه 
اللقــــاءات التي تعزز الروابط بني الشــــعوب 
ومتنع احلروب، وقد تالها خطاب لسمو الشيخ 
ناصر احملمد القاه نيابة عنه املستشار راشد 
احلمــــاد، ثم كلمة المني عام اجلامعة العربية 
الســــيد عمرو موسى تلتها كلمة السيد عمار 
احلكيم وكلمة ممثل قداسة البابا بنديكتوس 
السادس عشر، ثم ممثل شيخ اجلامع االزهر، 
وختم حفل االفتتاح بتكرمي شخصية الدورة 
احلالية صاحب الســــمو امللكي االمير تشالز 

ولي عهد اململكة املتحدة.

> > >

وقد فازت الشاعرة العراقية مليعة عباس 
بجائزة االبداع الشعري وقدرها 50 الف دوالر 

والدكتور املصري صالح 
رزق بجائزة االبداع في 
نقد الشــــعر والشــــاعر 
املصــــري احمد حســــن 
بجائزة افضــــل ديوان 
والشاعر العراقي فارس 
حّرام بأفضل قصيدة، وقد 

سبق للشعراء محمد الفايز وسعاد الصباح 
وابراهيم العريضي ونازك املالئكة وســــميح 
القاسم وهارون هاشم رشيد وسليمان العيسى 
وفدوى طوقان، الفــــوز باجلوائز التكرميية 

لالبداع الشعري.

> > >

وقد شهدت ايام الدورة محاضرات ولقاءات 
حول حوار احلضارات شارك فيها العديد من 
املفكرين العرب واالجانب، تالها عدة جلسات 
للمكونات الثقافية للشــــاعر البوسني محمد 
علي دزدار، كما اعلن عن صدور ديوان شاعر 
القطرين خليل مطران فــــي 5 اجزاء و2700 
صفحة للمرة االولى في تاريخ االدب العربي، 
وازدانت ليالي املهرجان بالطرب االصيل للفنانة 
اللبنانية غادة شبير التي غنت قصائد للشاعر 
عبدالعزيز البابطني وألم كلثوم ولفيروز، وختم 
املهرجان بحفل للفلكلور الشــــعبي البوسني 
سحر احلضور.. في الغد حديث عن احد اجمل 
أصقاع الدنيا ونعني البوسنة ومدنها التاريخية 

وطبيعتها الساحرة.

> > >

آخر محطة: الشكر اجلزيل للقائمني واملنظمني 
للتجمع العاملي الذي مت في سراييڤو وللجنود 
العزيز  املجهولني وعلى رأســــهم الصديــــق 
عبدالكرمي البابطني واالخ عبدالعزيز السريع، 
فلم يكن االمر سهال على االطالق في ظل وجود 
ما يقارب 200 شخصية رفيعة املستوى وقضايا 
االمن والبروتوكول املرتبطة بهم، اضافة الى 
تلبيــــة طلبات املئات اآلخريــــن من مفكرين 
واعالميني وادباء وشعراء، والشكر موصول 
كذلك لالخ عبدالرحمن خالد البابطني والفريق 
الرائــــع الذي معه ممن جعلــــوا اقامة الوفود 
مريحة الى اقصى حد وخالية من املشــــاكل 

واملنغصات.

ما تفرقه السياسة يجمعه عبدالعزيز

الصفحة األمنية ص7

مواقيت الصالة

4.35الفجر
5.54الشروق

11.32الظهر
2.45العصر

5.10المغرب
6.28العشاء

خوان وليامز

محطة اإلذاعة األميركية العامة تفصل
أحد أشهر معلقيها بسبب تصريح مسيء إلى المسلمين

د. هشام بورزق اليوم وياكم
تســــتضيـــــف 

»األنباء« اليوم السبت 
استشــــاري جراحة 
التجميــــل واحلروق 
فــــي مركز املســــيلة 
الطبي د.هشام بورزق 
امني عــــام اجلمعية 
الكويتيــــة جلراحي 
عضــــو  التجميــــل، 
اجلمعيــــة االميركية 
الكندية  واجلمعيــــة 
جلراحــــة التجميــــل 
وعضــــو اجلمعيــــة 
االميركيــــة جلراحة 

الشفة األرنبية وجراحة الرأس والعنق بني الساعتني 7 و9 
مســــاء وذلك للرد على أسئلة القراء على الهواتف التالية: 

24830514 ـ 24830238 ـ 24830322 ـ داخلي: 131 ـ 318.

تعويض أميركي بمبلغ 
18.5 مليون دوالر

نيويوركـ  يو.بي.آي: قررت 
هيئة محلفني فيدرالية أميركية 
تعويض أميركي 18.5 مليون 
دوالر، حيث أمضى في السجن 
22 سنة بسبب جرمية أثبتت 
فحوص احلمض النووي أنه لم 
يرتكبها. وأفادت شبكة »سي.

إن.إن« األميركية ان االن نيوتن 
حصل على 18.5 مليون دوالر 
بعد 4 ســــنوات على اإلفراج 
عنه من سجنه في العام 2006 
أثبتت فحوص احلمض  يوم 
النووي انه بريء من جرمية 
االغتصــــاب واالعتــــداء على 
امرأة في احــــد متاجر مدينة 
برونكس في العام 1984. وقال 
محامي الدفاع جون شاتي ان 
موكله أخذ يتقدم بطلب لدى 
محاكم نيويــــورك منذ العام 
1994 إلجراء فحوص احلمض 
النووي لكن األمر استغرق 11 
سنة قبل ان تتمكن السلطات 

من إظهار احلقيقة.


