
 نيويورك ـ رويترز: قال مســـؤولون إن راهبة يعرف عنها القيام 
برحالت ملدينة اتالنتك ســـيتي للعب القمار اتهمت باختالس ما يزيد 
على ٨٥٠ ألف دوالر من مدرســـة كانت تتولى االشراف على مالياتها. 
وقال مســـؤول إن ماري تورنتون النائبة الســـابقة لرئيس الشؤون 
املالية متهمة بإرسال فواتير مزيفة للمدرسة لتسديد نفقات شخصية 
متت باســـتخدام بطاقة ائتمان. وقالت وثائق قضائية إن الســـرقات 
وقعت بني عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٩ الذي استقالت فيه تورنتون من املدرسة 
الكاثوليكيـــة، ونفت الراهبة ان تكون مذنبة بتهمة اختالس احتادية. 
وتعرضت املدرسة التي يتعلم فيها نحو خمسة آالف طالب النتقادات 
من خريجني ومانحني لعدم إبالغها السلطات أبدا عن االموال املفقودة 
وذكرها السرقة فقط في استيفاء البيانات الضريبية لعام ٢٠٠٩ والتي 

ارسلت في فبراير خلدمة االيرادات الداخلية. 

 هاجم املفتي العام للمملكة العربية 
السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 
الشركات واملصارف ورجال األعمال 
وجتار األسهم، الذين يغشون الناس 
ويتالعبون بأموالهم، من خالل مشاريع 
خيالية ال حقيقة لها.ووفقا لتقرير 
اعده الزميل فيصل املخلفي ونشرته 
«احلياة»، وجه املفتي اسئلة عدة الى 
املستثمرين في خطبة اجلمعة، في 
جامع اإلمام تركـــي بن عبداهللا في 
الرياض، امس األول: هل كنتم صادقني 
فيما تبيعون؟ هل انتم بعيدون عن 

الغـــش والتدليس واخليانة؟ أم كنتم متخلقني بذلك اخللق الســـيئ؟ 
وشدد على ان عددا من املصارف والشركات سعى إلى الغش واخليانة 
والتالعب في اموال الناس واظهر مشاريع خيالية ال حقيقة لها، واستعمل 
االموال فيما حرم اهللا، واضاف: جتار االسهم يتالعبون ويستدرجون 

الناس، ويخدعونهم ويبيعون وقتا ويشترون وقتا آخر. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تقرير أممي: المستشفيات في البلدان النامية مهددة بالخطر.

  ـ أوضاع الفكر العربي ليست بأفضل فهو مهدد بالزوال!
 الخارجية األميركية تؤكد صعوبة بناء الثقة بعد تسريبات ويكيليكس.

  ـ انتو خليتو فيها ثقة!
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 ٥٫٠٨  الفجر 
 ٦٫٣٣ الشروق 

 ١١٫٤٢ الظهر 
 ٢٫٣٢ العصر 

 ٤٫٥١ المغرب 
 ٦٫١٣ العشاء 

 البقاء هللا 
 فهد حسني عواد احمليلبي العازميـ  ١٩ عاماـ  الظهرـ  ق٢ 

ـ ش٥ ـ م١٧ ـ ت: ٩٤٠٠١٠٠٠ ـ ٩٠٠٠٠٧٥٨.
  منيرة علي عيسى الغنيم، أرملة سليمان إبراهيم العساكر 
ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: كيفان ـ ق١ ـ ش١٦ ـ م٤٧ ـ ت: 
٢٤٩١٠٤٠٢، النساء: كيفان ـ ق٤ ـ ش عرفات ـ م٨ 

ـ ت: ٢٤٨٤٠٩٢٩.
  صبرية مالك حسـني، أرملة حسني الصالح ـ ٩٠ عاما 
ـ حسينية أمير املؤمنني ـ الدسمة ـ ق٥ ـ ش٥٠ ـ 
م٣ ـ الدائري الثاني مقابل الدعية ـ ت: ٢٢٥٢٨٩٧٨ 

ـ ٩٩٧١٦٥٨٢ ـ ٥٥٤٠٠٤٣٨.
  مرمي عبداهللا أحمد، أرملة عبدالعزيز عبدالرســـول 
املعراج ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: بيان ـ مســـجد اإلمام 
احلسني ـ مقابل سنترال مشرف ـ ت: ٩٩٦١٦٨٦٨ ـ 
٦٧٧٥٠٣٦٦ ـ ٩٩٦١٠٢٩١، النساء: الرميثية ـ ق٤ ـ 

ش٤١ ـ م١٧ ـ ت: ٩٩٦٥١١٦٥ ـ ٩٩٥٢٤٩٢١.
  زكية مهدي أحمد الصفارـ  ارملة جاسم علي قمبر القالف 
ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: مسجد البحارنة ـ الدعية ـ ت: 
٢٢٥١٦٢٤٦ ـ ٦٦٦٦٦٩٠٨ ـ النســـاء: مشرف ـ ق٥ ـ 
ش الثالث ـ م١٧ ـ ت: ٢٥٣٨٠٦٠٠ ـ الدفن التاسعة 

صباحا. 

 محطات  كالم مباشر

 «التخروعة» انتهى مفعولها 
  باالستجواب السابق «بسكم جدل»!

 إال التدمير

 للمرة الثانية يأتي استجواب على 
خلفية تطبيق القانون وليس العكس، 
فقد جتاوز مقدمو اســـتجواب اليوم 
الباعث الرئيسي لألحداث وهو حق 
التقاضي مع النائب وذلك في مخالفة 
صريحة للدستور بشأن هذا احلق، من 
خالل االلتفاف نحو تداعيات نشأت عن 
املوضوع األساسي، وقد انزعج البعض 
بسبب ممارســـة احلكومة حلقها في 
حضور اجللسة بوزير واحد بغرض 
التغلب على تعسف النواب في منع 
تطبيق القانون واستخدامها لوسيلة 
مشروعة، مثلما ان للنائب حقا مشروعا 

في االستجواب متى شاء!
  صحيح مطلوب عدم التعسف في 
استخدام احلقوق، ولكن من اجلانبني، 
ســـواء احلكومة في عرقلـــة انعقاد 
اجللسات بغير سبب وجيهـ  وما نحن 
بصدده هذه األيام هو سبب وجيهـ  أو 
من جانب النواب في كثرة استجوابات 
بعضها مرفوض، مثل تطبيق وزير 
الداخلية للقانون بالنسبة للفرعيات، 
وال يهم هنا صور االلتفاف في كل مرة 
ليبدو االستجواب بعيدا عن السبب 
احلقيقي، فاجلميع بات مدركا للباعث 

األساسي وراء كل استجواب.
  اجلديـــد هذه املرة هـــو أن الناس 
شـــعرت باالرتياح من عـــودة هيبة 
الدولة، والســـبب هم بعض النواب 
الذين أتاحوا فرصة ذهبية بتعسفهم، 
األمر الذي صار مكشوفا على أوسع 
نطاق شـــعبي، وهنا البد من توجيه 
التحية للنـــواب الذين اتخذوا موقفا 
واضحا جتاه محاولة جر البالد نحو 
الفوضى، مثل النائب حسني القالف 
بقوله: «البعض جترأ على التشكيك في 
التوجيهات السامية وأنها لم تصدر، 
قولوا لي من ميلك اجلرأة للتقول على 
املقام السامي وينسب إليه تعليمات 

لم تصدر عنه؟».
  لقد اخترقت الدولة حاجز الترهيب 
باستجواب رئيس الوزراء وانتهت من 
هذه العقدة، ولن تثنيها تلك التصرفات، 

فلتمض على بركة 
ولتتابـــع  اهللا، 
اجنازاتهـــا بعـــد 
جلسة تالوة بيان 
يرد على أسئلة ما 
يسمى استجوابا، 
الى  لننتقل بعده 

حتريك عجلة اإلجنازات التي هي أبلغ 
وأقوى من دوران عبثي وتصريحات من 
نواب لقنوات خارجية جعلت جيران 
الشمال يتشمتون بنا، وال حول وال 

قوة اال باهللا.
< < <  

  كلمة أخيرة: س: أقرأ أحيانا عن الثقوب 
الســـوداء في الفضـــاء اخلارجي، ما 

هي؟
  ج: هذه جنوم شديدة الكثافة، تبلغ 
كثافة الواحد منها ٢٥٠ ألف طن/ سم 
مكعب، ولذلك متتـــص أو تبتلع أي 
جسم أو حتى ضوء عندما يكون في 

نطاق جاذبيتها.
  س: هل أثبت العلم وجودها بشكل 

حاسم؟
  ج: نعم، من خالل قياس اإللكترونيات 
التي يسحبها من الفضاء اخلارجي، 
وهذه النجوم أســـماها القرآن الكرمي 
«اخلنس» التي ال ترى وال تشاهد، ولهذا 

تسمى اليوم «الثقوب السوداء».
  س: تقصد اآلية الكرمية (فال أقسم 

باخلنس. اجلواري الكنس)؟
  ج: نعم، والكنسـ  بضم الكاف وفتح 
النون ـ مشتقة من الكنس أي مسح 
صفحة السماء وهذا ما ثبت علميا حتى 
أسماها العلماء بـ «املكانس العمالقة» 
وهي متحركة وليست ثابتة وتبتلع 
كل ما يقابلها، وقد يتعذر عليها ابتالع 

كوكب ما وعندئذ ينفجر.
  س: ســـبحان القائل: (يوم نطوي 

السماء كطي السجل للكتب).
  ج: وســـبحانه عز من قائل: (وما 
قدروا اهللا حق قدره واألرض جميعا 
القيامة والســـماوات  يـــوم  قبضته 

مطويات بيمينه). 

 لم حتترق لبنان وتدخل في حرب 
اهلية دامت ١٧ عاما اال بعد ان ضربت 
هيبة الدولة ومنع اجليش وقوى األمن 
من النزول الى الشارع لفرض األمن، 
كما لم يبدأ القتل والتدمير في العراق 
اال بعد ان حل اجليش وضاعت هيبة 
الدولة، فهل هــــذا املطلوب عمله في 

الكويت كي تسيل الدماء انهارا؟!
< < <  

  ومن يحاول ترويج مبادئ التأجيج 
وبث الفوضى فــــي البالد هذه االيام 
سبق له االضرار بالبالد والعباد حتت 
دعاوى جميلة مدغدغة واحالم ليلية 
وردية تنتهــــي بنا بكوابيس نهارية 
مرعبة، فتجمعات الدواوين التي يراد 
لنا العودة الســــريعة لها لم تأت لنا 
بالدميوقراطيــــة آنذاك بل جلبت لنا 
جيش صدام، فهل هذا هو مطلب ومراد 

الشعب الكويتي؟!
< < <  

  وسافرت قبل مدة في جولة اعالمية 
الطيران  استخدمت خاللها شــــركة 
املصرية للقاهرة ثم اللبنانية لبيروت 
واالردنية لعمان والكويت وفي جميع 
تلك الشركات احلكومية املدرجة على 
قائمة اخلصخصة وجدت احدث انواع 
الطائرات واكثرها امنا وافضلها خدمة، 
فلــــم يقم احد لديهــــم مبثل ما قامت 
به جماعتنا من الغاء صفقة حتديث 
الطائرات بحجة اخلصخصة املتباكى 
عليها متناسني ان الطائرات تشترى 
باالقســــاط التي تدفع من مداخيلها 
وارباحها ومن سيشــــتري الشركة 
في حال خصخصتها سيتحمل تلك 
االقساط فهل يريد من دمر «الكويتية» 
وجعلها أثرا بعد عني ان يدمر الكويت 

كذلك باجتهاداته اخلاطئة؟!
< < <  

  وفــــي القاهرة دعانــــي االصدقاء 
جللسة جميلة في احدى ڤلل «مدينة 
الورود» مبحافظــــة ٦ اكتوبر، وفي 
مقابلها قارب اكبر مول في الشــــرق 
االوسط واملسمى بـ «ارابيا مول» على 
االنتهاء وفي ارجاء مصر آالف املشاريع 
املماثلة التي قامت على معطى تسهيل 

الدولــــة حصول 
الشركات العقارية 
على  واملطورين 
االراضــــي العامة 
عبــــر انظمة عدة 
 «B.O.T» الـ منها 
فــــي وقت مت فيه 

قتل مشاريعنا اخلاصة وخنق مشاريع 
السكن االهلية بسبب قوانني اصدرها 
نفس التوجه السياسي، فهل نصدق 
اجتهادهم اخلاطــــئ اآلخر الذي قتل 
التنمية فــــي بلدنا ام نصدق ما تراه 
اعيننا في البلدان االخرى من جنات 
خلقتها املليارات الكويتية التي هاجرت 
إليهم بسبب التشريعات القاتلة التي 

صدرت؟!
< < <  

  وضمــــن متابعتنــــا السياســــية 
للدميوقراطيات االخرى التي دفعت 
بلدانهم الى التوجه سريعا لألمام في 
وقت تسببت جتربتنا الدميوقراطية 
في التحرك سريعا الى اخللف وجدت 
فروق عدة تسبب فيها بعض اخطاء 
مجتهدينا، منها: ١ - تعديلهم وتطويرهم 
الدائم لدساتيرهم، ٢ - وجود جلان قيم 
حتاسب وتعاقب النواب وال جتعلهم 
فوق احملاســــبة، ٣ - استجواباتهم 
تتم في دقائق على القضية وتصيب 
املخطئني من املسؤولني بينما تصيب 
استجواباتنا التي تقوم على الهوية 
املصلحني منهم، ٤ - اســــتجواباتهم 
هادئة ال يعلم بها احد واستجواباتنا 
اقرب لعروض ســــيرك في يوم عيد، 
فهل عقــــالء الدميوقراطيات االخرى 
على خطأ، رغم االجناز، واجتهادات 
حكماء دميوقراطيتنا على صواب رغم 

االخفاق؟!
< < <  

  آخر محطة: واضح من االمثلة السابقة 
أنه ليس كل مجتهــــد مصيبا، واننا 
بحاجة للتواضــــع قليال واالعتراف 
باخلطــــأ، فليس من العدل ان نحرق 
وطننا ونحيل امننا الى خوف ليثبت 
لنا مــــرة اخرى خطأ مســــارنا هذه 

االيام. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 تشاڤيز يترك قصر الرئاسة لضحايا الفيضانات 
وينتقل لخيمة أهداها له القذافي

 جولة للزعيم الليبي للوقوف على حاالت التسول امام المساجد 

 الطرق الصوفية تنفي ظهور «الحسين» 
  أثناء االحتفال بالعام الهجري الجديد

 القاهرة: نفت املشيخة العامة للطرق 
الصوفية ما تداولته بعض وسائل اإلعالم 
عن جتلي اإلمام احلسني ے في أثناء 
احتفاالت الطرق الصوفية مساء األربعاء 

املاضي بالعام الهجري اجلديد .
  ونقل موقع «اخبار مصر» االلكتروني 
عن املشيخة رفضها ما نشر في وسائل 
اإلعالم، مؤكدة أن اإلمام احلسني ے لم 
يظهر في أثناء االحتفاالت،  وأن ما نشرته 
بعض املواقع االلكترونية عن جتلي اإلمام 
احلسني وقت انقطاع الكهرباء عن املسجد 

غير صحيح .
  وأكدت املشيخة العامة للطرق الصوفية 
في بيان أن تلك الشـــائعة ال أساس لها 

من الصحة ، وأن مشايخ وأتباع الطرق 
الصوفيـــة بعيـــدون كل البعد عن تلك 
الشـــائعات واخلرافات واألباطيل التي 

روج لها البعض .
  وقال د. عبدالهادي القصبي شـــيخ 
الطرق الصوفية: «ان ما نسب زورا وبهتانا 
ألكثر من نصف مليون صوفي شاركوا 
في االحتفال بالعام الهجري اجلديد،  عند 
انقطاع الكهرباء عن املسجد لثوان معدودة 
الرسمية وأثناء  انتهاء االحتفاالت  بعد 
وجود عدد من املشـــايخ أمام الضريح 
لقـــراءة الفاحتة  لم يتعد التكبير حلظة 
انقطاع الكهرباء وأنه لم يبد أي من املشايخ 

جتلي احلسني ے» . 

على ١٠٠ ألف شخص.
  من جهة اخرى وقف العقيد معمر القذاف 
قائد الثورة الليبية، بنفســــه خالل جولة، 
على عدد من املســــاجد بشــــعبية طرابلس 
للوقوف على حقيقة حاالت التســــول أمام 
هذه املساجد. وذكرت وكالة االنباء الليبية 
انه خالل استفســــاره، من هؤالء املتسولني 
امام مســــاجد «موالي محمد»، و«القدس»، 
و«مصعب بن عمير» بالشعبية، عن جنسياتهم 
وأوضاعهم املعيشية، تبني ان هؤالء املتسولني 
غير ليبيني، إذ ان الليبيني الذين ال يعملون، 

يتقاضون معاشات شهرية ضمانية. 

 كاراكاس ـ أ.ش.أ: أكد 
رئيس ڤنزويــــال هوغو 
تشــــاڤيز عزمه نقل مقر 
حكمه مؤقتــــا إلى خيمة 
أهداهــــا له قائــــد الثورة 
الليبيــــة معمــــر القذافي 
خالل زيارتــــه لڤنزويال 
العام املاضي، حتى يتسنى 
الفيضانات في  لضحايا 
البالد اللجوء إلى القصر 

الرئاسي.
  ونقلــــت هيئة اإلذاعة 

البريطانية (بي بي سي) امس عن تشاڤيز 
قوله:إنه سينصب اخليمة البدوية التي أهداها 
له القذافي في حديقة القصر الرئاسي.. وقال 
ـ ملساعديه خالل زيارة ألحد مالجئ ضحايا 
الفيضانات فــــي كاراكاس ـ «ميكنكم نصب 
اخليمــــة في حديقة القصر ألنني ســــأنتقل 
للخيمة حيث ميكننا وضع بعض األسر في 
مكتبي». وأشارت (بي بي سي) إلى أن هناك 
٢٥ أسرة تعيش بالفعل في القصر الرئاسي 
بعدما فقدوا منازلهم في الفيضانات واالنزالقات 
الطينية التي شهدتها البالد مؤخرا.. موضحة 
أن عدد املشردين جراء تلك الفيضانات يزيد 

 عاصفة جوية تضرب لبنان وتحطم ٤ طائرات تدريب في مطار بيروت

الطيـــران اللبناني الذي يعمل 
في مجال التدريب.

  وأدى تفاقـــم ســـوء حالة 
الطقـــس إلى حتويـــل طائرة 
تابعة لطيران اخلليج كان مقررا 
هبوطها في مطار بيروت إلى 
مطار دمشق ريثما تهدأ العاصفة 

فوق العاصمة اللبنانية. 

العاصفة اعتبارا من مساء اليوم 
وتنخفض درجات احلرارة ليال 

وصوال الى درجة واحدة.
  من جهة أخرى، أدت العاصفة 
الى حتطـــم ٤ طائرات تدريب 
في مطـــار بيروت وتعود هذه 
الطائرات التي كانت متوقفة في 
إحدى باحات املطار إلى نادي 

على طريق تل اندي العبودية 
مما أدى الـــى انقطاع الطريق 

الدولية ملدة من الوقت.
  وفي حي البحر والشيخ زناد 
ارتفعت أمواج البحر ودخلت 
الى املنازل. وأغلقت املدارس في 

عدد من املناطق العكارية.
  ومـــن املتوقـــع ان تشـــتد 

 بيروت ـ د.ب.أ: ذكر تقرير 
ان لبنان يشـــهد منذ منتصف 
ليل اول من أمس عاصفة جوية 
مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح 
تصل سرعتها في بعض املناطق 
الى مائة كيلومتر / ساعة مخلفة 

أضرارا مادية كبيرة.
الوطنية  الوكالـــة    وذكرت 
لإلعالم اللبنانية ان العاصفة 
خلفت في بيروت أضرارا مادية 
جراء ســـقوط عمـــود ضخم 
لإلرســـال تابع إلذاعة الشرق 
مما أدى الى أضرار جســـيمة 
بإحدى الغرف السكنية حيث 
حوصر فيها عدد من األشخاص 
وعمل رجال فوج االطفاء على 
إخراجهـــم، كما أدى ســـقوط 
العمود الى حتطم اربع سيارات 
هيونـــداي، رينو رابيد، جيب 

نيسان وسيارة ب.ام.
  كما اقتلعت العاصفة أشجارا 
معمرة في العاصمة وفي إقليم 
اخلروب شمال لبنان، تقطعت 
بعض كيبالت الكهرباء والهاتف 
واالنترنت جراء العاصفة. وقد 
خيم الظالم على قرى اإلقليم 
بسبب انقطاع الكهرباء وكثافة 
الســـحب السوداء التي تغطي 
سماء املنطقة، والتزال العاصفة 

مستمرة.
  وفي محافظة عكار جنوبي 
لبنان، خلفت العاصفة أضرارا 
فـــي املزروعـــات واألشـــجار 
احلرجية وأدت سرعة الرياح 
الى اقتالع أشجار الكينا املعمرة 

 ردًا على تظاهرات الخمور.. تأسيس  اتحاد أدباء عراقيين إسالميين ضد أدباء الخمر
 مقتدى الصدر يدعو الى التظاهر لدعم قرار الحكومة 

 بغـــداد ـ إيالف: أكد احتـــاد االدباء والكتاب 
في العراق عن تأييده للخطوة التي ســـيقوم 
بها مجلس محافظة بغداد بتشكيل احتاد ادباء 
بغداد، مشيرا الى ان العراق في وضعه اجلديد 
ال يحتمل احتادا واحدا بل عشـــرات االحتادات 
التي من شـــأنها ان تنهض بالثقافة العراقية، 
فيما قال احد االدباء ان مجلس احملافظة يسعى 
الى تشكيل احتاد ادباء (اسالمي) على اساس 
ان االحتاد املركزي قـــام باالحتجاج على قرار 
اغالق نادي االحتاد بحجة انه يتكون من شاربي 

اخلمور.
  وجاء رد االحتاد العام لألدباء بعد ان كشف 
مصدر في مجلـــس محافظة بغداد أن املجلس 
سيعلن قريبا وبالتنسيق مع عدد من أعضاء 
احتاد األدباء الرافضني لعمل االحتاد عن تشكيل 
احتـــاد أدباء بغداد ليكون بديـــال عن احلالي، 
حيث عقد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل 

الزيدي، اجتماعا مع عدد من أعضاء احتاد األدباء 
بحضور مدير دائرة الشؤون الثقافية نوفل أبو 
رغيف، مبينا أن املجتمعني اتفقوا على تشكيل 
احتاد أدباء بغداد ليكون بديال عن احتاد األدباء 

احلالي.
   مـــن جهة اخرى دعا رجل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر اتباعه يوم اجلمعة املاضي الى 
التظاهر اســـتجابة ألوامر دينية من املرجعية 
العليا لدعم قرار حكومي سابق بغلق النوادي 

الليلية ومحالت بيع اخلمور في العراق.
  وقـــال الصـــدر في بيـــان كتـــب بخط يده 
وحمل توقيعه حصلت رويترز على نســـخة 
منـــه «احبتـــي... الضمير يناديكـــم والوطن 
يستصرخكم والدين يستنهضكم واحلوزة تآزركم
 وتأمركم باخلروج بعد صالة اجلمعة املقدسة 
للتظاهر من اجل دعم غلق البارات ومحال بيع 

اخلمور». 

 (محمود الطويل)  طائرة تدريب محطمة في مطار بيروت وفي اإلطار شجرة سقطت بسبب العاصفة  

 جانب من تظاهرة ضد اخلمور في العراق 

 العقيد معمر القذافي  هوغو تشاڤيز 

 الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 

 اتهام راهبة أميركية مقامرة  باالختالس  

 مفتي السعودية يهاجم شركات ومصارف 
وتجارًا يبيعون مشاريع «ال حقيقة لها»


