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 مصطلح «التأزمي» ظهر في عام ٢٠٠٦ على 
خلفية حل مجلس ٢٠٠٣، حيث طالب النواب 
في ذلك الوقت بعدم عودة وزراء التأزمي إذا ما 
أريد االستقرار السياسي وكذلك للتعامل باملثل 

بني احلكومة واملجلس.
  وفي مجلس ٢٠٠٨ بالتحديد رجع هذا املصطلح 
بشكل الفت، حيث استخدمته احلكومة عندما 

شاهدت أن تركيبة املجلس ال توافق هواها، فأصبحت تطلق هذا 
املصطلح على املجلس ونوابه من باب التشــــويه وإظهار املجلس 
وأعضائه بأنهم هم سبب املشاكل التي تعاني منها البالد وانهم من 
يعطلون التنمية، مع أن مجلس ٢٠٠٨ لم يناقش فيه أي استجواب 
مطلقا، ومع ذلك ســــعت احلكومة وأطراف أخرى لها مصلحة الى 

عدم التعاون والى احلل.
  أما في هذا املجلس الذي قدم فيه حتى اآلن سبعة استجوابات 
نوقشت منها ستة والسابع انسحب مقدمه اعتراضا على السرية، 
في هذا املجلس الذي ال تخلو جلســــة فيه من التراشــــق النيابيـ  
النيابي باأللفاظ غير الالئقة والشوارعية أحيانا، فلم جند احلكومة 
أو مؤيديهــــا أو الصحف احلكومية تســــتخدم هذا املصطلح ع لى 
االطالق، مع أن جميع هذه الشواهد تدل على أن هناك بوادر تأزمي 

حقيقية ومؤشرات عدم التعاون ظاهرة بوضوح.
  إن القادم من االيام سيكشــــف املزيد من هذا التأزمي وتســــعى 
احلكومة املزاجية الى عدم اســــتخدام هــــذا املصطلح رغم وجود 
أســــبابه، ألن هــــذا املجلس ال ميكن أن تفرط فيــــه في ظل وجود 
أغلبية بصامة عمياء باعت ضمائرهــــا وأماناتها للحكومة بثمن 

بخس قليل ولالسف.
  إنها أيام قليلة وبعد اجازة العيد سيبدأ مسلسل االستجوابات، 
ولكن في هذه املرة، ســــتكون بشكل مختلف ألن الكتل السياسية 
هي التي ستقدم االستجوابات على خالف العادة من تقدمي التكتل 
الشــــعبي لها، فهذه كتلة العمل الوطنــــي التي صوتت مع رئيس 
الوزراء في اســــتجواب فيصل املسلم، ستقوم باستجواب رئيس 
الوزراء، وهذه كتلة التنمية ســــتقوم باستجواب وزيرة التربية، 
أما كتلة العمل الشــــعبي فقد أعدت العدة الستجواب قوي لوزير 
املالية، وكذلك ســــيقوم بعض املستقلني بتقدمي استجواب محرج 
لوزير الداخلية، عالوة على ذلك فإن استجواب وزير التجارة على 
عدم تطبيقه قانون تنظيم املنافسة ومنع االحتكار، هو استجواب 
ناجح وجاهز ملن يريــــد أن يقدمه خاصة أنه يتعلق بقضية تهم 

جميع شرائح املجتمع وهي قضية غالء االسعار. 
  كما ان وزير النفط هو اآلخر مبرمى االســــتجوابات وجميعها 
من وجهة نظري ستكون معدة إعدادا جيدا وسيتدارك مقدمو هذه 
االستجوابات االخطاء السابقة، مما يعني ان القادم بالنسبة للحكومة 
ليــــس بالهني، ومع ذلك اقول للحكومــــة التي أوهمت الناس بانها 
حكومة التنمية: هل يعقل كل هذه االستجوابات؟! وهل جميع هذه 

الكتل النيابية على خطأ وأنتم فقط االصالحيون التنمويون؟!
  ثم بعد كل ذلك، ملاذا ال نسمع عن مصطلح التأزمي من احلكومة 
وأتباعها؟ أتدرون ملــــاذا؟ ألن هذا املصطلح يطلق مبزاج حكومي 
اذا ما أرادت واشتهت أن تخرب أي مجلس، أما اآلن فكل ما يفعله 
هذا املجلس هو برد وســــالم ألن مــــزاج احلكومة مع هذا املجلس 

«رايق».
 

 تأزيم على المزاج!
 جدة ـ كونا: أعلن أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة 
احلـــج املركزية االمير خالد الفيصل ان عدد احلجاج الذين 
وصلوا الى السعودية حتى يوم امس بلغ مليونا و٥٠ ألف 
حاج. واكد االمير الفيصل في تصريح صحافي بعد جولة 
تفقدية قام بها الليلة املاضية على مطار امللك عبدالعزيز الدولي 

على جاهزية جميع اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.
  واعرب عـــن امله في ان يكون حج هذا العام افضل مما 
قبله معربا عن متنياته في ان يتم تقليص ظاهرة االفتراش 
في املشاعر املقدسة حتى تختفي متاما. وتأتي هذه الزيارة 
ضمـــن زيارات وجوالت تفقدية للوقوف على ما مت اعداده 

وجتهيزه من خدمات حلجاج بيت اهللا احلرام. 

 ..وتحري رؤية هالل ذي الحجة السبت
  

  الرياضـ  يو.بي.آي: دعت احملكمة العليا السعودية عموم 
املسلمني في جميع أنحاء اململكة إلى حتري رؤية هالل شهر 

ذي احلجة مساء بعد غد.
  وجاء في بيان احملكمة العليا السعودية امس «أن احملكمة 
العليا باململكة العربية السعودية ترغب من عموم املسلمني 
في جميع أنحاء اململكة حتري رؤية هالل شهر ذي احلجة 
مساء يوم الســـبت املقبل فأن لم ير فيتحرى رؤية الهالل 
مساء يوم األحد السابع من نوفمبر. وترجو احملكمة العليا 
ممن يراه بالعني املجردة أو بواســـطة املناظير إبالغ أقرب 
محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو االتصال بأقرب مركز 

ملساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. 

 آندراي فايسمان 

 وكيل األزهر السابق: إهداء 
لحوم األضاحي للجار 

المسيحي جائز
  

  أجاز الشيخ محمود عاشور، وكيل 
األزهر السابق وعضو مجمع البحوث 
اإلسالمية، تهنئة املسيحي في زواجه أو 
عيده وإهداء حلوم األضاحي له. وأوضح 
عاشور كالمه قائال: «اذا كان ديننا أباح 
ــا ان نتزوج منهم، فكيف ال يبيح لنا  لن
ان نهنئهم في أفراحهم؟»، ويقول القرآن: 
(وإذا ُحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها)، وفعل «ُحييتم» مبني للمجهول، 
ــخص. وأكد  ــم من أي ش اي اذا ُحييت
ــور، في كلمته في املوسم الثقافي  عاش
للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية «أباح 
ــأكل من طعامهم، وهذا  لنا القرآن ان ن
مذكور في القرآن»، وفي عيد األضحى 
ــألني أحد األشخاص قائال:  املاضي س
ــيحيا، فهل أعطيه من  «ان لي جارا مس
ــوز؟ فقلت له: «اهللا  األضحية أم ال يج

يخيبك.. ان له عليك حق اجلار». 

 .. وانتحار ثالثة حجاج من جنسيات أفريقية بمكة 

 .. ومصرع ٣ أشخاص أثناء هطول األمطار 

 الريـــاض ـ يو.بي.آي: أقـــدم ثالثة حجاج من 
جنســـيات أفريقية ـ قدموا إلى مكة ألداء مناسك 
احلجـ  على االنتحار. وقال الناطق اإلعالمي لشرطة 
مكة الرائد عبداحملسن امليمان في بيان له نشرته 
صحيفة «الوطن» امس ان حاجا وحاجة أفريقيني 
فـــي العقد اخلامس من العمر اقدما على االنتحار 
بعدما القيا بنفســـيهما من الدور العاشر من أحد 

الفنادق في مكة. واضاف امليمان أن األجهزة األمنية 
باشرت التحقيق في القضية فور تلقيها البالغ، 
موضحا انه تبني أن احلاجة استغلت انشغال ذويها 
عنها وألقت نفسها من نافذة دورة املياه. وتشير 
التحقيقات األولية وحســـب إفادة ذويها إلى أنها 
تعاني من مرض نفسي. من جهة ثانية أقدم حاج 
آخر في العقد الرابع من العمر من جنسية افريقية 

على االنتحار بوضع حبل حول رقبته ثم ربطه 
في أحد أعمدة الكهرباء بشارع خلفي في الطريق 
الدائري الثالث. وباشرت فرق من الشرطة واألدلة 
التحقيقات في احلادث.ومت نقل اجلثة إلى ثالجة 
املوتى مبستشفى النور التخصصي. وأوضح امليمان 
أن التحقيقات األولية تشير إلى انتحاره غير أن 

التحقيقات مازالت جارية في احلادثني. 

 الريـــاض ـ يو.بي.آي: لقي ثالثة أشـــخاص 
مصرعهـــم نتيجة صعق كهربائـــي بأعلى جبل 
النـــور في مكة أثناء هطول األمطار مســـاء اول 

من أمس.
  وأوضح الناطق اإلعالمي بإدارة الدفاع املدني 
بالعاصمة املقدسة املقدم على املنتشري في بيان 
له نشـــرته صحيفة «الريـــاض» ان فرق الدفاع 

املدني مبكة قامت بإنزال ثالث أشخاص متوفني 
نتيجة صعق كهربائي من أعلى جبل النور احدهم 
ســـعودي واثنان من جنسية آسيوية. من جهة 
أخرى أهاب مدير إدارة الدفاع املدني في مكة العميد 
جميل أربعني باملواطنني ومسوؤلي بعثات احلج 
الى عدم السماح ألفراد البعثات بالصعود ألعلى 
جبال مكة أثناء هطول األمطار. اجلدير بالذكر ان 

٥٠ فرقة من الدفاع املدني منتشـــرة بأحياء مكة 
املكرمة حتســـبا ألي طارئ، كما تشير املصادر 
إلى احتجاز ٣٠ سيارة في عدد من أحياء املدينة. 
وشهدت مكة مســـاء الثالثاء موجة من األمطار 
الغزيرة التي شملت عدة أحياء مما تسبب في بث 
الذعر في نفوس الناس من إعادة سيناريو سيول 

جدة التي قتلت أكثر من ١٠٠ شخص. 

 خالد الفيصل.. عدد الحجاج وصل إلى مليون و٥٠ ألف حاج 

 طبيب إسرائيلي يعالج 
  زعماء الدول العربية واإلسالمية سراً 

 برلسكوني: مشروع لغلق وسائل اإلعالم
  التي تنشر مكالمات تلفونية غير مالئمة

 هيثرو أكثر مطارات العالم ازدحاماً.. ودبي سادساً 

 تظاهرة ضده لمعاداته للمثليين

 رومـــا ـ أ.ش.أ: اعلن رئيس 
الـــوزراء االيطالي ســـيلفيو 
برلسكوني ان احلكومة بصدد 
عرض مبادرة تشـــريعية على 
البرملان تقضي بغلق وســـائل 
االعالم التي تنشر نص املكاملات 
الهاتفية بصورة غير مالئمة من 

ثالثة ايام الى شهر.
ـ في    واضاف برلســـكوني 
افتتاح  ســـياق كلمته خـــالل 
معرض الدراجـــات البخارية ـ 
ان االجراءات اجلديدة ستتيح 
فرصـــة لنشـــر التنصت على 
الهاتفيـــة في حاالت  املكاملات 

االرهاب الدولي والقتل واجلرمية املنظمة واستغالل 
االطفال جنسيا.

  من جهة اخـــرى اجتمع مئات املتظاهرين في 
روما بالقرب من مقر اقامة رئيس احلكومة سيلفيو 

الذي كان قد اعلن  برلسكوني 
في وقت سابق انه من االفضل 
ان يكون املرء زير نســـاء على 

ان يكون مثليا.
الذين  املتظاهـــرون    وهتف 
جتمهروا تلبيـــة لنداء احزاب 
سياســـية معارضة وحركات 
مؤيـــدة للمثليني «عـــار، عار» 
داعـــني رئيس احلكومـــة الى 

االستقالة.
  وكتبـــت على الالفتات «من 
األفضـــل ان اكـــون مثليا على 
ان اكون برلسكوني» و«لست 
مثليا لكنني اشـــعر باالهانة» 

وفقا لوكالة االنباء االيطالية (انسا).
  وقد متدد نحو عشرين متظاهر ملدة ربع ساعة 
تقريبا على ممر للمشاة، تاركني فقط ممرا ضيقا 

للحافالت والسيارات ومبطئني حركة السير. 

 ١٢ مخالفة مرورية في ٥ دقائق
   والعقوبة ٣٠ ألف درهم إماراتي! 

  
  دبيـ  العربية : ســـجل شـــاب إماراتي رقما قياســـيا في ارتكاب 
املخالفات املرورية في دبي، إذ ارتكب ١٢ مخالفة ســـرعة في خمس 
دقائق، ما دعا شـــرطة اإلمارة إلصدار قرار بحجز سيارته ملدة ٣٦٠ 

يوما، وحتميله ٣٠ ألف درهم قيمة املخالفات.
  وقال مدير اإلدارة العامة ملرور دبي اللواء محمد ســـيف الزفني، 
إن الشـــاب كان يقود السيارة بسرعة وصلت إلى ١٨٠ كيلومترا في 
الساعة في شارع الشيخ زايد، وهو من أهم شوارع اإلمارة وأكثرها 
حركة مرورية، مشـــيرا إلى أن أقصى ســـرعة على هذا الطريق هي 
١٢٠ كيلومترا في الســـاعة، لكنـــه جتاوزها مبقدار ٦٠ كيلومترا في 

الساعة.
  وذكر الزفني أن أجهزة الرادار املنتشـــرة بطول الطريق سجلت 

تهور السائق، وحررت له املخالفات الـ ١٢ في خمس دقائق.
  وأشار إلى أن الشاب حاول التهرب من الواقعة مدعيا أن صديقا 
خليجيا هو الذي كان يقود السيارة بهذه السرعة اجلنونية في دبي، 
لكنه وفقا للقانون يعد ارتكب مخالفات كبرى، استدعت حجز السيارة 

ملدة عام، وحتميله ٣٠ ألف درهم، مجموع قيمة املخالفات.
   وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع قليلة من تسجيل مخالفات سرعة 

المرأة إماراتية بقيمة ١٤٦ ألف درهم. 

 طالب جامعي يذهب
  إلى الجامعة اإليرانية.. بالحمار! 

 دبيـ  العربية: في الوقت الذي يقول فيه الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد إن قـــرارات مجلس األمن لفرض العقوبات على إيران 
«ليست إال حبرا على ورق»، قاطعا على نفسه وعودا أمام اللبنانيني 
بأن يزود بالدهم بفائـــض البنزين، تعمد طالب جامعي أن ميتطي 
«حمـــارا» بدال من ركوب ســـيارة األجرة للذهـــاب إلى اجلامعة في 

مدينته شمال إيران.
  وأفادت وسائل اإلعالم اإليرانية أن الطالب الذي يدرس في جامعة 
تشالوس أثار استغراب زمالئه عندما وصل إلى اجلامعة يقله حمار، 
وبرر ذلك بأنه ال يســـتطيع دفع أجرة التاكسي ألنها ارتفعت بشكل 
مطرد نتيجة لرفع أســـعار البنزين الناجمة عن تشـــديد العقوبات 
على بالده. وأوقف الطالب حماره عند البوابة الرئيســـية للجامعة، 
فواجه معارضة شـــديدة من األمـــن اجلامعي الذي منعه من دخول 
احلرم اجلامعي، وعندما سألوه ملاذا احلمار؟ قال: «اسألوا العقوبات، 
واآلتـــي أعظم». من ناحية أخرى، يكرر كبار القادة في إيران وعلى 
رأسهم املرشـــد علي خامنئي أن العقوبات لم تؤثر على بالدهم، إال 
أن املراقبني للشأن اإليراني يرون أن تردي الوضع املعيشي نتيجة 

لتشديد العقوبات على طهران أصبح حتديا حقيقيا أمام طهران. 

 استحق مطار هيثرو لقب املطار األكثر ازدحاما في 
العالم بحسب عدد الركاب للعام ٢٠٠٩ وفق احصائية 
للمجلس الدولي للمطارات، وبحسب االحصائية فإن 
مطار هيثرو استقبل ٦٠٫٧ مليون مسافر تاله مطار 
شارل ديغول بباريس الذي استقبل في العام نفسه 

٥٣ مليون مسافر، بينما حل مطار هونغ كونغ الدولي 
ثالثا بـ ٤٥ مليون مسافر تاله مطار فرانكفورت بـ 
٤٤٫٥ مليون مســــافر، بينما حل مطار دبي الدولي 
سادسا في قائمة اكثر ١٠ مطارات ازدحاما في العالم 

حيث استقبل في العام ذاته ٤٠٫١ مليون مسافر. 

 تل ابيب ـ ايالف: كشــــف الطبيب االســــرائيلي 
«آندراي فايســــمان»، عن جتوله ســــرا في عدد من 
العواصم العربية واخلليجية، سواء تلك التي تقيم 
عالقات مع اسرائيل او غيرها، لتقدمي العالج الطبي 
لزعمائها وشخصيات بارزة فيها من ادمان املسكنات 

التي يتعاطونها تخلصا من اآلالم. 
  وقال الطبيب االسرائيلي في حديث مع صحيفة 
يديعوت احرونوت العبريــــة: «تنقلت بني قصور 
رئاسة الدول اخلليجية واالسالمية مرة تلو االخرى، 
بعد ان تلقيت دعوة رسمية بشكل بالغ السرية من 
زعماء تلك الدول او شخصيات بارزة فيها، وخالل 
تلك الزيارات كنت اشــــعر انني اعيش قصص الف 
ليلة وليلــــة على ارض الواقع، إذ تقلني وســــيلة 
مواصالت فور وصولي البلد العربي، ورمبا تقلع 
بي طائرة خاصة من مطار بن جوريون، ووصلت 
درجة التعتيم والسرية على هذه الزيارات الى انني 
كنت احيانا ال اعرف الشخصية التي اقوم بعالجها، 
إذ انها احيانا تكون تابعة ألســــرة ملكية او اسرة 

زعيم عربي».
  وقال الطبيب االسرائيلي انه تلقى دعوى شخصية 
لزيارة ايران وسورية ولبنان، وهناك قام بعالج عدد 
كبير من الشخصيات البارزة، اال انه رفض احلديث 
عن اسماء الزعماء العرب الذين قام بعالجهم، مشيرا 
الــــى انه ال عالقة بني السياســــة والطب، فطاملا ان 
املريض يطلب العالج، فال داعي لتدخل احلسابات 
السياسية، واضاف: «زرت مؤخرا اندونيسيا وهي 
من اكبر الدول االسالمية، التي ترفض اقامة عالقات 
من اي نوع مع اسرائيل، وكانت الدعوة التي تلقيتها 

لزيارة هذا البلد من الرئيسة االندونيسية شخصيا، 
وهناك قمت مبعاجلة حاالت عديدة، اال انني ال اعرف 

هوية تلك الشخصيات حتى اآلن».
  ووفقــــا ليديعوت احرونــــوت العبرية، اصبح 
فايســــمان مدير وحدة عالج االدمان في مستشفى 
برزيالي االسرائيلي، جنما في سماء الدول العربية، 
بعد ما وصفته الصحيفة العبرية بابتكاره طريقة 
جديــــدة لعالج املرضى، وعن هــــذه الطريقة يقول 
فايسمان: «انني اعالج املريض في املستشفى بعد 
ان اقوم بتخديره كليــــة، ألحقنه مبادة تزيل لديه 
ادمان املسكنات، فضال عن شعوره بالراحة التامة 
من جميع اآلالم اجلسدية، التي كان يعاني منها قبل 
ذلك، ورمبا كان لطريقتــــي املبتكرة بالغ االثر في 
هرولة عدد كبير من الزعماء والشخصيات العامة 

العربية على تلقي عالجي». 

 مدينة أورفا التركية 

 أنقرة ـ كونا: تعتبر مدينة 
«اورفـــا» او الرهـــا كما يحلو 
لالتراك ذوي االصول العربية 
تســـميتها، من اقدم املدن في 
تركيا بتاريخها الذي يعود الى 
القرن الـ ١٢ قبل امليالد والتي 
االثـــار املوجودة في  حتكيها 
انحائها واملنتشرة على ضفاف 

نهر الفرات املار بجوارها.
  هذه املدينـــة التي تقطنها 
مجموعـــات عرقية مكونة من 
االكراد واالرمن والعرب واالتراك 
تتوسط اقليم شـــانلي اورفا 
بجنوبي شرقي تركيا املتاخم 
للحدود مع ســـورية وكانت 
تعرف قدميا باســـم «اديسا» 
حيث ولد فيها نبي اهللا ابراهيم 
ابو الســـاللة السامية على ما 
السائدة في  تقوله املعتقدات 

املدينة.
  وال عجب اذا اشتهرت هذه 
احلاضرة باسم مدينة االنبياء 
الحتوائهـــا علـــى العديد من 
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 الطالب اإليراني على حماره

االماكن املقدســـة واالثار التي 
تشي بانها كانت يوما مستقرا 
النبيـــاء اهللا بدءا من ابراهيم 
وايوب وشعيب وعيسى وهو ما 
حولها الى مزار مقدس لالديان 

السماوية الثالثة.
  وملكانتها التاريخية حرصت 

االجيـــال املتعاقبة في املدينة 
على احلفاظ على االثار الدينية 
والتاريخية التي تزخر بها وذلك 
العتبارات دينية في املقام االول 
واقتصادية في املقام الثاني على 
امل ان تصبح مزارا مقدسا يدر 

عليها مدخوال سنويا. 

 سيلفيو برلسكوني 


