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اسطنبولـ  وكاالت: في جلسة ضمت معظم 
والة احملافظات التركية الـ 81، استدعى رئيس 
الوزراء التركي، رجب طيب أردوغانـ  بقصد 
أو دون قصد ـ النموذج العمري، نسبة إلى 
أمير املؤمنــــن عمر بن اخلطاب، في احلكم، 
وهو يطالبهم بااللتحام مبشــــكالت الناس، 

والتواضع اجلم في التعامل معهم.
وفي اجللسة التي عقدها مؤخرا أردوغان 
مع الوالة حتدث أردوغان عن الصورة التي 
يجــــب أن يكون عليها الوالة، بادئا بتوجيه 
النقد واللوم لهم: »إن الوالي عندنا ينبغي أال 
يجلس في ســــيارته الرسمية، أو في غرفته 
مببنــــى احملافظة يباشــــر أعماله ورقيا، بل 
ينبغي أن ينزل بن الناس، وميسك بالفأس 

والكوريك، ويباشــــر بنفسه األعمال ويتابعها عند اللزوم«، بحسب ما نقل موقع 
»أخبار العالم« التركي عن صحف تركية هذا األسبوع.

واضاف: »ان الوالي ليس بعيدا عن الشعب واملدينة ومشكالتها.. فهو دائما بن 
الشعب واملواطنن، يتداخل معهم، ويشعر مبشاكلهم.. هذه هي صفات الوالي الذي 
نريد أن نراه في وطننا.. أريد من الوالي أن يتفقد بيوت مدينته والقرى التابعة لها، 

فينظر أي مدخنة فيها ال تنطلق منها أدخنة التدفئة في هذا الشتاء القارص«.
وخاطب جموع الوالة أمامه: »ومن أجل ذلك عليك أن تتجول بنفسك وتتعسس 
هــــذه البيوت. أريد أن يتألم الوالي عندمــــا يرى الطفل يخرج في الصباح البارد، 
وقد ارتدى حذاء ممزقا ال يقي من برد الطريق.. أريد منه أن يتفقد بيوت الشيوخ 
والعجائز فينال بركة دعائهم، وأن يزور بيوت الفقراء، ويقدم لهم السكر والشاي 
ومــــا يلزمهم من مــــواد غذائية تعينهم على أعباء احلياة، وإذا لم يســــتطع إعداد 
الشاي لهم بنفســــه، فليذهب والسيدة حرمه إلى أولئك الفقراء ويعدا الشاي لهم 
بنفســــيهما، ويشربا معا من الشاي ذاته.. إن علينا أن نحطم تلك األبواب املغلقة 

بن املواطنن والبيروقراطين«.
ويأتي هذا بعد أســــابيع قليلة من مطالبة أردوغان لرؤســــاء البلديات التابعة 
حلزب العدالة والتنمية احلاكم مبغادرة مســــاكنهم الفاخــــرة املطلة على البحر، 

واالنتقال للعيش في مساكن داخل بلدياتهم.
واســــتجاب عدد منهــــم لطلبه، من بينهم رئيس بلدية الفاحت في إســــطنبول، 
مصطفى دمير، الذي انتقل إلى حي الفاحت بعد أن كان يسكن في منطقة بشيكتاش 

)الواقعة على مضيق البوسفور( من أجل مدارس أبنائه.

إســـالم آباد ـ يو.بي.آي: أعلنت باكســـتان امس ان املوظف 
فـــي القنصلية األميركية في الهور رميوند ديفيس املتهم بقتل 
باكســـتانين اثنن ال يتمتع باحلصانة الديبلوماسية ألنه دخل 

إلى االراضي الباكستانية مبوجب تأشيرة عمل.
ونقلت قناة »سماء« الباكستانية عن نائب املدعي العام في 
البنجاب رانا بختيار قوله ان املواطن األميركي ال يتمتع باحلصانة 

الديبلوماسية ألنه دخل إلى باكستان مبوجب تأشيرة عمل.
وأضاف بختيار ان »الديبلوماسين يتمتعون فقط باحلصانة 
خالل تأديتهم مهامهم مبوجب اتفاقية ڤيينا وال ميكن لديفيس 

أن يطلب أي حماية بسبب تأشيرة العمل التي بحوزته«.
ورفـــض أيضا ما يتردد من ان ديفيس أطلق النار دفاعا عن 
نفسه مشيرا إلى ان الضحيتن كانتا مصابتن بطلقات نارية من 

اخللف و»هذا يثبت ان ديفيس لم يتعرض لهجوم«.

الرياضـ  يو.بي.آي: أعلن مسؤول سعودي أن ما يقارب من 30 
صحيفة إلكترونية حصلت على ترخيص مزاولة العمل في اململكة 
حتت إطار الئحة النشر اإللكتروني. ونقلت صحيفة »اجلزيرة« 
امس عن وكيل وزارة الثقافة واإلعالم املساعد لإلعالم الداخلي في 
السعودية أحمد بن عيد احلوت قوله: »إدارة اإلعالم اإللكتروني 
في اإلعالم الداخلي لدى وزارة الثقافة واإلعالم استقبلت ما يقارب 
90 طلبا قيد اإلجراء الستيفاء متطلبات إصدار التراخيص وفق 
شروط وبنود الالئحة«. وأكد احلوت ان إدارة اإلعالم اإللكتروني 
قد استقبلت ما يقارب 50 طلبا ملواقع شخصية ومنتديات حتت 

إجراءات التسجيل ريثما تكتمل املتطلبات.

مكتبة امللك عبدالعزيز في الرياض
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قراءة أولية

جـــرب الالعبون الكبار 
في لعبة الشـــرق األوسط 
حركة »النقلة الســـريعة« 
الباردة  في فترة احلـــرب 
وحرصوا على راديكاليتها 
فكان النجاح حليفهم، ومن 
القومية  األمثلة »الثـــورة 
الدينية  في مصر والثورة 
اللعب  إيران« واستمر  في 
بـــذات احلركة بعـــد قيام 
النظام العاملي اجلديد غير 
أن النقلة السريعة لم حتقق 
النتيجة املتوقعـــة مثلما 
حدث في العراق بعد الغزو 

األميركي.
التعثر في العراق جعل 
الالعبن يدركون ان بذرة 
»الشرق األوسط اجلديد« 
بحاجة لوقت كاف قبل ان 
تكتمل سنابلها في موسم 
احلصاد، ورمبا تيقنوا ان 
التغييـــر ينبغـــي ان يتم 
دون رأس معلـــوم »عبـــر 
الفيسبوك« فذلك يسهم في 
حتصن التغيير املأمول من 
االختطاف على يد اجلماعات 
التقليدية  او  الراديكاليـــة 

املعروفة بانتهازيتها.
القدمي  الشرق األوسط 
عاطل عـــن العمل وما عاد 
متوافقـــا مع روح العصر، 
ولعل خير والدة لشـــرق 
التي  أوســـطي جديد تلك 
توفر ضمانات كافية ضد 
االختطاف، ومتهد الطريق 
التحوالت السياسية  امام 
واالقتصادية واالجتماعية 
الطبيعيـــة، ال املصطنعة، 
ولن ينجو من التغيير سوى 
النظم التي تسمح بحدوث 
هذه التحوالت احلتمية، فال 
متنعها، وال تصنع حتوالت 

من خيالها.

كالم مباشر محطات

جدة العرب.. آخر الهنود الحمر!
غرقت مكة املكرمة مبياه األمطار عام 
1964 والتزال صورة الســـابحن حول 
الكعبة املشرفة ماثلة للعيان، وقد متت 
فيما بعد معاجلة مشكلة السيول في هذه 
املدينة اجلبليـــة التي ال متتص أرضها 
املياه من خالل شـــبكة تصريف أمطار 
دقيقة اختفت معها هذه املشكلة لتظهر في 

مدينة جدة احملاطة بسلسلة من اجلبال الصخرية التي تدفع 
مياه األمطار نحو ســـاحل البحر، ومع زيادة عمران املدينة 
تشكل سد أسمنتي أمام تلك السيول تتخلله ممراتـ  شوارع 
ـ تندفع من خاللها السيول وهي في طريقها الى البحر جارفة 
كل ما يعترضها، وفي ظل ضعف شـــبكة تصريف األمطار 
وفي معظم األحيـــان عدم وجودها ـ تصريح خالد الفيصل 
»الشبكة تغطي 10% فقط«ـ  حتجز املياه بن األحياء بحسب 
مستويات ميول األرض ما يؤدي الى تهديد حياة احملتجزين 

وإتالف املمتلكات وشل حركة احلياة اليومية.
 في الكويت جرفت الســـيول في العام 1966 سيارات الى 
البحر في منطقة املســـيلة، واســـتفادت خطة بناء املناطق 
الســـكنية اجلديدة من تلك احلادثة في بناء ممرات للسيول 
القادمة من الصحراء باجتاه البحر تتصل بأنابيب ســـفلية 
مت متديدها حتت املناطق السكنية، وهي مشاهدة في مناطق 
مثل صباح السالم، ومرئية في كافة الشوارع حيث تتتابع 
نقاط التصريف كل مسافة خمسن مترا، وبذلك حتولت شبكة 

الطرق من ممرات جتميع الى تفريغ للسيول.
إن تبادل التجـــارب الناجحة واإلفادة من أوجه القصور 
والتقصيـــر دليل حكمة، وبلداننا احلديثـــة البناء ال تخلو 
من االثنن، وكان األمير سلمان بن عبدالعزيز قد عّلق على 
األخطاء قائال »سنحاسب املسؤول أيا كان موقعه، وال ننسى 
أننا كنا نبني دولة مترامية األطراف تبدأ من الصرف في كل 
جانب عمراني وكل شيء كان ميثل لنا أولوية، كان طموحنا 
أسرع من قدراتنا، وهذا ليس تبريرا للتقصير، ولكن الكمال 

ليس من صفات البشر«.
قال لي صديق: قبل سنتن كنت في مدينة جاكرتا واجتهت 
الـــى املطار عبر طريق مزدحم، وبعد وصولي الى كواملبور 
اتصل بي زميلي الذي تأخر في جاكرتا الى املساء قائال »لم 
أستطع اللحاق بطائرتي املسائية بسبب اجتياح مياه البحر 
للمناطق احمليطة باملطار، والطريق الذي سلكته الى املطار 

هو اآلن حتت املاء بعمق ثالثة أمتار«.
انها الطبيعة اجلامحة في مختلف أنحاء العالم، شـــماال 
وجنوبا وشرقا وغربا، واملتغيرات البيئية حتمل الكثير من 
املفاجآت، ما يتطلب املزيد من اإلعداد ملا هو قادم، من مختلف 
أنواع املتغيرات، فالعالم اليوم قرية واحدة، وال يقتصر أثر 

تلك املتغيرات على جزء منها فقط.
كلم�ة أخيرة: قضى رئيس البنك اإلسالمي للتنمية د.أحمد 
محمد علي يوم األمطار وليلة اليوم الثاني، »اخلميس« بأكملها 
في البنك مع جميع مســـاعديه، ليس بسبب املواصالت بل 
حلماية البنك من أي تداعيات قد تؤثر على أجهزته وأنظمته 
الداخلية من خالل تطبيـــق خطة الطوارئ املعدة ملثل هذه 
الظروف، وبعد أن استتبت األمور غادر البنك يوم اخلميس 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

البريطانية  جريدة »الديلي تلغراف« 
الرصينة هي إحدى أهم صحف العالم، فمن 
مالكها د.هنري كيسنغر ولورد كارينغتون 
صاحب قرار 242 الشهير، وتلك اجلريدة، 
للمعلومة، هي التي انفردت في يوم األحد 
1990/7/29 وعبر تقرير لكبير مراسليها في 
الكويت باتريك بيشوب بالتنبؤ بحدوث 

غزو كامل للكويت لن يرده أحد يتلوه نزوح ضخم من الكويت 
للسعودية، وهو ما حدث.

> > >
نشرت جريدة »الديلي تلغراف« قبل يومن أن هناك ادارات 
ومخابرات غربية تقوم ومنذ ثالث ســـنوات بدعم وتشجيع 
املعارضن بقصد إحـــداث تغيير في مصر واالكتفاء بالدعم 
الصوتـــي واملظهري للنظام القائم، وهو ما يعيد لألذهان ما 
حدث أواخر السبعينيات في إيران من عمل مخابراتي حيث 
توج بســـقوط الشـــاه بعد حملة إعالمية غربية قوية ضده 

تزامنت مع أوامر صدرت لقادة اجليش بالتخلي عنه.
> > >

ال أحد يســـتطيع فهم ما جرى فـــي االنتخابات املصرية 
األخيرة من نتائج استفزت القوى السياسية األخرى وعلى 
رأسها جماعة اإلخوان املســـلمن عندما مت إسقاط »جميع« 
مرشـــحيهم مما جعلهم ال ميلكون ما يخســـرونه ويعملون 
جاهدين إلســـقاط حكومة أحرقت جميع خطوط التواصل 

معهم ومع القوى األخرى بشكل غير مسبوق.
> > >

ومن األمور التي ُسكت عنها وساعدت على تفاقم األوضاع 
قضية »التوريث« و»اخلالفة« حيث بقي ذلك املوضوع غامضا 
ونهبا للشائعات واألخبار املغرضة، وكان باإلمكان قفل ذلك 
امللف بشـــكل ميتص الغضب ويحسم األمر إال أن شيئا من 
ذلك لم يحدث وبقي ذلك املوضـــوع كقميص عثمان يتاجر 

به من يشاء.
> > >

وضمن األخطاء اجلسيمة الســـكوت عن دعاوى الفساد 
الذي يثير حنـــق العامة دون معاجلة، والســـماح بحمالت 
إعالمية يومية تشوه السمعة وُتسّود صورة النظام احلاكم 
وحكومتـــه، والغريب ان اإلعالمين املختصن بالتهجم على 
النظام في الصحف اليومية اخلاصة وعلى الفضائيات التي 
أنشأها رجال األعمال، هم في األغلب من العاملن باقي الوقت 
في الصحف القومية والتلفزيـــون احلكومي، وكأن النظام 

يهاجم النظام.
> > >

آخر محطة: )1(: حتية من القلب للشـــباب والشـــابات ممن 
حافظوا على املتحف املصري والتراث اإلنساني املوجود فيه، 

وال عزاء ملن ترك املتحف دون حماية.
)2( يتنبأ مستشار األمن القومي األميركي األسبق زبغنيو 
بريجنســـكي في كتابه »الفوضى على أعتاب القرن الواحد 
والعشرين« الصادر أواخر التسعينيات، بأن تعم الفوضى 
منطقة الشـــرق األوسط وان تستخدم األسلحة النووية في 
بعض حروبها، الفوضى نراها هذه األيام، وباق حرب قادمة 

)في اخلليج!( تستخدم فيها تلك األسلحة املدمرة.

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كارلوس غصن: التجسس على »رينو« صدمني

غازات مضــــرة منذ عام 2006، 
وقد اتضــــح أن رؤيتنا في هذا 
املوضوع كانت صائبة ألن أسعار 
اليوم عادت تقترب من  النفط 
مائة دوالر للبرميل، وهذا سيزيد 

من االهتمام بسيارتنا«.
وحول خطوط اإلنتاج اجلاهزة 
العملية اإلنتاجية، قال  وسير 
غصن »في أواسط 2011 سنكون 
قد زدنــــا االنتاج للســــيارات 
الكهربائية بشكل كبير، لدينا 
عشرات آالف الطلبات اجلاهزة 

لسيارة ليف«.

عندما علمت بالتجسس علينا 
وباألسلوب املتبع في القيام بذلك، 
كنا نستثمر مبالغ طائلة في هذا 
املشــــروع وهو تقدمي سيارات 
كهربائية حديثة، وكنا ندرك أن 
األمر سيثير الكثير من االهتمام، 
لكن قضية التجسس صدمتني 

بالفعل«.
وتابع »هناك مجازفة كبيرة 
باالنتقال من محرك االحتراق 
الكهربائي،  إلى احملرك  العادي 
فــــي تقنيات  لكننا نســــتثمر 
الســــيارات التــــي ال تطلق أي 

دافوسـ  سي.ان.ان: استبعد 
كارلوس غصن، رئيس شركة 
الفرنســــية لصناعــــة  رينــــو 
الســــيارات، أن تؤثــــر قضية 
التجسس التي جرى الكشف عنها 
الكهربائية  الطرز  مؤخرا على 
احلديثة التي تصممها الشركة 
على اإلنتاج الفعلي للسيارات، 
وكشف أن أســــلوب التجسس 

وحجمه شكل »صدمة له«.
وقال غصــــن، على هامش 
منتــــدى دافــــوس االقتصادي 
العاملي في سويســــرا »ما أقوم 
به حاليا هو حماية الشركة، ما 
جرى لن يؤثر على ســــياراتنا 
اجلديدة وســــنواصل خططنا 
بتقدمي ســــتة طرز جديدة من 
السيارات الكهربائية خالل 2011 

و2012«.
وأضاف غصن أن التجسس 
وقع في مقر الشركة في فرنسا، 
ولدى سؤاله عن هوية اجلهة 
التي قامت بالتجسس قال »لن 
أكشــــف اســــم تلك الدولة، بل 
سنترك األمر بن يدي الشرطة 
التي حتقق في املوضوع بعدما 
زودناها بــــكل املعلومات التي 

بحوزتنا«.
وعن مشــــاعره لدى معرفة 
اخلبر قال »شــــعرت بالصدمة 

32 ألف كتاب نادر في مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض

وفاة مارغريت برايس إحدى أهم مغنيات األوبرا في العالم

»سوني« تكشف عن جيل جديد للعبتها »بالي ستيشن المحمولة«

الرياضـ  يو.بي.آي: أعلنت مكتبة امللك عبدالعزيز 
العامة أنها حتتوي على 32 ألف كتاب نادر ضمن 
مقتنياتها منها أكثر من 3200 كتاب باللغات األوروبية 
من املكتبة اخلاصة للمستشرق األميركي جورج 

رنتس.
وقالت مكتبة امللك عبدالعزيز العامة في الرياض 
امس ان عدد مقتنايتها من الكتب حتى نهاية العام 
املاضي بلغ حوالي 1.300.000 كتاب، منها 32.500 
كتاب يرجع عدد كبيـــر منها إلى بدايات الطباعة 

في أوروبا.
وتضم قائمة الكتب النادرة، مجموعات من الكتب 
ذات الطبعات األوروبية القدمية منها 78 كتابا عن 
سيرة النبي محمد باإلضافة إلى 113 كتابا مترجما 
باللغات السائدة في أوروبا ملعاني القرآن الكرمي، 
و55 كتابا في الدراســـات القرآنيـــة متثل بدايات 

االهتمام األوروبي بدراسات القرآن.

وتشتمل مقتنيات املكتبة من الكتب النادرة على 
مجموعة من اإلصدارات التراثية واملراجع العلمية 
والتاريخية التي صدرت باللغة العربية في أوروبا 
في العقد األخير من القرن السادس عشر امليالدي 
أبرزها كتاب القانون البن ســـينا وكتاب »أسرار 
البالغة« لعبد القادر اجلرجاني حتقيق هع رايتر ق 
وكتاب »حوليات النشر املثالي« من تأليف مليارس 
احلكيم، وتفسير »كتاب ريساغوجي« لفرفوريوس 
وكتاب »علم الهيئة اإلســـالمي« جلابر بن حيان، 
باإلضافة إلـــى أكثر من 1560 كتابا نادرا باللغتن 
الفرنســـية واإلجنليزية تعكف إدارة املكتبة على 

تصنيفها وفهرستها.
وتزخر مكتبة امللـــك عبدالعزيز مبا يقرب من 
8300 عنوان لكتب عربية نادرة مت تصنيف وفهرسة 
اجلزء األكبر منهـــا وإدخالها في قاعدة معلومات 

الكتب العربية، خلدمة الباحثن وطالب العلم.

لندن ـ أ.ف.پ: توفيت مغنية األوبرا الويلزية مارغريت برايس 
التـــي تعتبر صاحبة أحد أفضل األصوات فـــي العالم عن 69 عاما، 

حسبما أعلنت شبكة »بي بي سي« السبت.
فقد أصيبـــت مارغريت برايس صباح اجلمعة بنوبة قلبية أدت 
إلى وفاتها في منزلها الواقع بالقرب من كارديغان في مقاطعة ويلز، 

على ما أوضحت »بي بي سي« على موقعها اإللكتروني.
برايس املولودة في عائلة موسيقية، بدأت بالغناء في سن مبكرة، 
لكن والدها لم يكن يشجعها على امتهان هذا الفن، وكانت مارغريت 

برايس حتلم في طفولتها بتدريس علم األحياء.
وقد بدأت بذلك منذ اخلامســـة عشـــرة من عمرها، وظهرت على 
املســـرح للمرة األولى في العام 1962، بدور شيروبينو في »عرس 
الفيغارو« ملوزار، بعدما حثها أستاذ املوسيقى على متابعة دروس 

في ترينيتي كوليدج أوف ميوزيك في لندن.
واعتلت الحقا مسرح دار األوبرا امللكية في لندن، حيث حلت مكان 

مغنية األوبرا االسبانية تيريزا بيغانزا، واكتسبت شهرة فورية.

إيالف: كشـــفت شركة سوني عن اجليل اجلديد للعبتها »بالي 
ستيشن احملمولة«، التي تتكون من شاشة تعمل بواسطة اللمس 
وال يزيـــد عرضها على 5 بوصات وهي مـــزودة بكاميرا »3 جي« 
ونظام »واي فاي« )للربط باإلنترنت من دون أسالك( مع عدد من 

السمات املفصلة بشكل خاص للمقامرة.
ويسمح األداء العالي لوحدتي العمليات املركزية والغرافيكية 
للكونســـول بإنتاج صور تتماثل مع تلك الصـــور التي ينتجها 
الكونسول املنزلي الثابت في لعبة »بالي ستيشن 3«، ويعتبر هذا 
اجليل اجلديد من أجهزة اللعب »بالي ستيشن« األول من نوعه من 
حيث توافر زوج من العصي االنالوغية وفيها حتكم عبر اللمس 

على الشاشة وعلى الوسادة اخللفية املتعقبة ملسار األلعاب.
وحسبما قالت صحيفة »الديلي تليغراف« اللندنية فإن شركة 
ســـوني قد كشـــفت عن هذا اجليل اجلديد خالل مؤمتر صحافي 

عقدته في طوكيو.
كذلك فإن هذا اجلهاز الذي أطلق عليه »ان جي بي« قد صمم أللعاب 
الواقع االصطناعي الذي يندمج مع العالم احلقيقي خالل ممارسة 
اللعب، فعلى ســـبيل املثال أظهر عرض لهذه اللعبة خالل املؤمتر 

عددا من األصدقاء يسجلون نقاطا من خالل القفز في الهواء.
وتؤكـــد هذه اللعبـــة اجلديدة »ان جي بـــي« على التواصل 
االجتماعي فمن خالل برنامج »نير« )قريب( ميكن اســـتخدام 
برنامج حتديد املواقع عامليـــا لتحديد مواقع الالعبن اآلخرين 
وأي ألعاب ميارســـون. في حن تسمح »اليف آيريا« )املساحة 
احليـــة( أن تتنقل من دون أي عناء ما بن لعبتك والنص الذي 

عبره تدردش مع أصدقائك.

باكستان: األميركي المتهم بقتل باكستانيين
 ال يتمتع بالحصانة الديبلوماسية

ترخيص 30 صحيفة إلكترونية في السعودية

أردوغان يطالب والة المحافظات باتباع »الوصفة العمرية« 
وااللتحام مع مشاكل الناس والتواضع في التعامل معهم

رجب طيب اردوغان

احتفلت العائلة األردنية املالكة امس 
بالعيد الـ 49 مليالد امللك عبداهلل الثاني 
بن احلسن حيث تلقى العاهل األردني 
العديد من برقيات التهنئة من قادة الدول 

العربية بهذه املناسبة.
وقد ولد العاهل األردني في الثالثن 
من يناير 1962، وزف والده امللك احلسن 
بن طالل البشرى للشعب األردني مبيالد 

جنله األكبر.
وفي كتابه »ليس سهال أن تكون ملكا« 
قال امللك احلسن »أسميته عبداهلل إحياء 
لذكرى جدي مشـــيرا الى أن هذا احلدث 

امللك عبداهلل الثاني ابن احلسنيهو األروع في حياته«.

األسرة األردنية احتفلت بالعيد
 ال� 49 لميالد الملك


