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أعل���ن المرجع الش���يعي الس���يد محمد 46
حس���ين فضل اهلل، في بيان أمس ان »يوم 
االربعاء، الواقع في���ه 2009/11/18، هو أول 
شهر ذي الحجة الحرام، وان يوم الجمعة، 
الواقع فيه 2009/11/27 هو يوم عيد األضحى 

المبارك«.

السيد فضل اهلل: 27 الجاري هو أول 
أيام عيد األضحى المبارك

يضم 40 مصعدًا هي األسرع عالميًا وواجهته »الحجرية« األطول على اإلطالق

إعجابًا بصوته وباإليقاع الخليجي

أغاني محمد عبده تحفز موسيقيين أميركيين لتعلم »العربية«
� ام.بي.سي:  دفعت  القاهرة 
أغاني فن���ان العرب محمد عبده 
موس���يقيني أميركيني إلى تعلم 
اللغة العربية، حيث أبديا إعجابهما 
بصوته وباإليقاع اخلليجي، األمر 
الذي دفعهما إلى محاولة التعرف 

على لغة الضاد.
وقال املوسيقيان األميركيان 
ت���وم تيزلي وتش���الز ويليامز 
إن هذه اإليقاع���ات جميلة جدا، 
وتدفعهما بشدة إلى تعلم العربية، 
كي يس���تطيعا فك ذلك اجلمال 
العربي وحتويله إلى اإلجنليزية، 
بحسب صحيفة احلياة الطبعة 

السعودية يوم األحد.
وزار تيزلي دوال عربية عدة 
كالبحري���ن وفلس���طني وأخيرا 
الس���عودية. وعن الفن العربي 
يقول: »اس���تمعت إل���ى الفنانة 
أم كلثوم،  الراحل���ة  املصري���ة 
أداؤه���ا كثيرا، حتى  وأعجبني 

ذرفت دموعي«.
ويضيف: »بالنسبة إلى الفن 

السعودي، أهدى لي أحد األصدقاء 
في الرياض خالل وجودنا مجموعة 
من األغاني للفنان السعودي محمد 
عبده، وأعجبت بصوته الشجي 

كثيرا، ما جعلني مدفوعا بعزم 
إلى تعلم اللغة العربية«.

الفن  ويقول ويليام���ز: »إن 
عبارة عن رسالة سامية، نهدف 

من خالل نش���رها إل���ى توحيد 
القلوب«.

ويشير إلى أنه زار مجموعة 
البل���دان األوروبية، وألقى  من 
الشعر الغنائي في مسارح ودور 
أوبرا، مثل مرك���زي »كينيدي« 
و»سميثونيان«، واستضيف عبر 
الراديو والتلفزيون في ميونيخ 
وبرلني وهامب���ورغ وزيوريخ 
وڤيينا، كما جال أوروبا كمدرب 

صوت.
ويتاب���ع: »أبهرني كثيرا ذلك 
الفن املقدم من فرقة في املنطقة 
الشرقية«، الفتا إلى »أن اإليقاعات 
جذبته كثيرا، نظرا إلى تناسقها 
وق���وة توافقه���ا«، وأوضح »أن 
الفن���ون مزي���ج م���ن الثقافات 
تلتقي في أي مكان أو زمان وفق 

جماليتها«.
وأكد ويليامز »أن الهدف من 
ه���ذه اجلولة هو تقارب القلوب 
عبر الفن اجلميل، الذي يدمج دائما 

وال يفرق بني األعراق«.

منظر عام ملدينة الكويت مأخوذ من برج احلمراء                             )أ.ف.پ(

الفنان الكبير محمد عبده

»قنبلة زائفة« في قصر 
ملكة هولندا 

55 مليون دوالر
 لجوني ديب

أمس���تردام � د.ب.أ: جن���ح 
صحافيان ف���ي تهريب قنبلة 
زائفة إلى قصر امللكة بياتريكس، 
ملكة هولندا ليفتحا بذلك باب 
توجيه اللوم الشديد إلى حرس 

امللكة.
وأعلن���ت الس���لطات امس 
عن تعزي���ز اإلجراءات األمنية 
املتبعة في قصر نورديند، مقر 
إقامة امللكة في الهاي في أعقاب 
كشف محطة »إس بي إس« عن 

الواقعة.
وأقر كبير منسقي شؤون 
التصدي لإلرهاب، اريك اكربوم 
بارتكاب فريق حراسة القصر 
خلطأ فيم���ا طالبت املعارضة 

بتحقيق مستقل في الواقعة.
وأثارت الواقعة الكثير من 
اجلدل والدهش���ة عندما خرج 
صحافي���ان في أح���د البرامج 
التليفزيوني���ة الليلة املاضية 
وقاال إنهم���ا تنكرا في مالبس 
عمال وأدخلوا املواد املتفجرة 
الزائفة إلى ساحة القصر دون 

أي مشكلة.

لن���دن � يو.ب���ي.آي: واف���ق 
املسؤولون عن فيلم »قراصنة 
الكاريبي« الرابع على دفع مبلغ 
ضخم للنج���م األميركي جوني 
ديب قد يكون األجر األغلى في 
تاريخ هوليوود. وذكرت صحيفة 
»ديلي إكسبرس« البريطانية ان 
جوني ديب سيتقاضى 55 مليون 
دوالر مقابل تأدية دور البطولة 
في اجل���زء الرابع من »قراصنة 

الكاريبي«.
ان  إلى  وأش���ارت الصحيفة 
هذا املبلغ هو ضعف ما يتقاضاه 
كبار مشاهير هوليوود مثل توم 
كروز وويل سميث وهاريسون 

فورد.
ولفتت إلى ان املسؤولني في 
ش���ركة »ديزني« مقتنعون بأن 
الصفقة مع ديب ستس���اعد في 

جنيهم مبالغ مالية طائلة.

عقيلة الرئيس اإليراني في املؤمتر       )أ.پ(

ميني يلتهم في فمه كمية من القات

عقيلة الرئيس اإليراني  تكافح الجوع في روما 
روما � أ.ش.أ: حضرت عقيلة 
الرئيس اإليراني قمة السيدات 
األوليات »قرينات قادة دول عدم 

االنحياز« في روما امس.
الجلس���ة  وق���د ش���هدت 
االفتتاحية حضور قرينة رئيس 
جمهورية مصر العربية السيدة 
س���وزان مبارك راعية أنشطة 
منظمة األغذية والزراعة التابعة 

لألمم المتحدة )فاو(. 
وقد اختتمت قمة السيدات 
األوليات أعمالها وسط مؤشرات 
تؤكد نجاحها في اقتحام مشكلة 

األمن الغذائي.
كذلك ناقش الحضور أزمة 
الغ���ذاء والتوعية بأهمية دور 
المرأة ف��ي جه�����ود مكافحة 
الج���وع، وآلي���ات حصوله���ا 
الموارد اإلنتاجي��ة م��ن  على 
خ��الل آلي���ات تمويل وطنية 

ومؤسسية.

..والقذافي يحاضر عن اإلسالم لـ 200 فتاة إيطالية  
روما � د.ب.أ:  وعلى هامش نفس املؤمتر الذي 
حضره الزعيم الليبي معمر القذافي ذكرت تقارير 
إعالمية إيطالية أن القذافي دعا نحو 200 إيطالية 
للمشاركة في محاضرة عن اإلسالم في إحدى الڤلل 
بالعاصمة اإليطالية روما مساء األحد. واختارت 
إحدى الوكاالت التي عه����د اليها االمر الفتيات 
الش����ابات للمشاركة في ثالث محاضرات حول 
اإلسالم. ووفقا للتقارير اشترطت الوكالة أن يكون 
طول كل من هؤالء الفتيات 1.70 سنتيمتر على 
األقل ويرتدين مالبس أنيقة وتتراوح أعمارهن 
بني 18 و35 عاما. وذك����رت التقارير أن الوكالة 
بحثت بشكل مسبق من أجل احملاضرات الثالث 
عن نحو 500 امرأة »جميلة« يريد القذافي »تبادل 
األفكار« معهن. وأضافت التقارير أنه من املقرر 
أن حتصل كل امرأة تشارك في تلك احملاضرات 
على 50 يورو.وب����دأ القذافي محاضرته األولى 
بعدما تركت ال� 200 إيطالية جميع متعلقاتهن 
الشخصية مثل املجوهرات ألسباب أمنية وخضعن 
للتفتيش بجهاز الكشف عن األشياء املعدنية.

وفي مستهل احملاضرة حتدث القذافي عن رحالته 
إلى إيطاليا ومقابالته مع رئيس الوزراء اإليطالي 
سيلفيو بيرلس����كوني، ثم تكلم عن أساسيات 
اإلسالم ودعا بعد ذلك النساء إلى اعتناق اإلسالم 
»لكن عن اقتناع«.وف����ي نهاية احملاضرة التي 
استغرقت س����اعتني حصلت كل مشاركة على 

نسخة من القرآن. القذافي أثناء احملاضرة            )رويترز(

جيمي كارتر .. 
عامل بناء!

الرئي���س االميركي 
االس���بق جيمي كارتر 
يش���ارك في بناء منزل 
ضمن مشروع »مسكن 
لالنسانية« في احد اقاليم 
تايلند حيث قاد كارتر 
آالفا من املتطوعني لبناء 
مساكن على امتداد نهر 
ميكونغ، كما س���يقوم 
املتطوعون ببناء وترميم 
166 من���زال في كمبوديا 
وتايالن���د  والص���ني 

وڤيتنام.
     )ا.ف.پ(.

القات في اليمن شر البد منه!
صنعاء � أ.ف.پ: يؤكد اخلبراء 
ان للقات تأثيرا سيئا، لكن احلياة 
االجتماعية والقبلية واملهنية تنتظم 
على وقع هذه النبتة ذات التأثير 
املنبه والتي يخزنها اليمنيون على 

نطاق واسع.
وقال احد املثقفني في العاصمة 
اليمنية صنعاء »دون القات أنعزل 
متاما عن محيطي«، وأضاف وقد 
انتفخ خده بفعل كتلة القات التي 
»يخزنها« بينما كان مستلقيا براحة 
في أح����د الدواوين »أعي املخاطر 
االقتصادية واالجتماعية للقات إال 

انني ال أريد ان أتخلى عنه«.
وفي منتصف النهار، ميش����ي 
املثقف الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه عبر سوق الكويت الذي يجذب 
الطبقة امليسورة في صنعاء وقام 

بنزع الغالف البالستيكي عن أوراق 
القات قطفت صبيحة  نضرة من 
اليوم نفسه، وذلك بعد ان تفاوض 

على سعرها.
وبعد ذلك تناول املثقف طعام 
الغداء ونزع ثيابه الرسمية الغربية 
التقليدية وحضر  الثياب  ولبس 
زاده من الق����ات محتفظا بأفضل 
األوراق وانطلق ملالقاة اصدقائه.

وف����ي الدي����وان كل يغرف في 
كيسه البالستيكي لتناول أوراق 
القات وتخزينه����ا )مضغها دون 

ابتالعها(.
ويق����وم الرج����ل بالتخزي����ن 
بهدوء، مبتلعا فقط العصارة املرة 
ومحتسيا الكثير من املاء ألن القات 

يثير شعورا قويا بالعطش.
القات  وبعد ذلك يب����دأ تأثير 

بشعور من الغبطة يجتاح املخزن 
شيئا فشيئا. وتبدأ جولة افق على 
األحداث واألعمال وش����تى أنواع 
املواضيع. وأظهرت دراسة أعدها 
األكادميي فتحي السكاف مؤخرا ان 
زراعة القات تغطي ثلثي املساحة 
املزروعة في اليمن وتشكل ضغطا 
متزايدا على املوارد املائية، اذ ان 
85% من اآلبار تستخدم لري زراعة 

القات.
وتشير الدراسة نفسها الى ان 
تخزين القات يتسبب في عشرين 
مليون ساعة عمل ضائعة يوميا، اذ 
يترك املوظفون أعمالهم باكرا لشراء 
الس����جائر  الذي يحتل مع  القات 
املرتبة األولى في س����لم البضائع 
املناطق احلضرية  املستهلكة في 

في اليمن.

صحتك

بذور البندورة تقي من الجلطات الدموية 
لندن � يو. بي. آي: توصلت دراسة إلى 
أن مستخلصات بذور البندورة قد تقي 
من اإلصابة باجللطات الدموية والنوبة 
القلبية. وذكرت صحيفة »الدايلي مايل« 
البريطانية أن البروفيس����ور أس����يم 
دوتاروي توصل إلى هذه النتيجة عندما 
كان يعمل كباح����ث في معهد روويت 
للتغذية والصح����ة في أبريدين ثالث 

أكبر مدينة اسكتلندية.
وخ����الل بحثه عن م����واد مضادة 
للتخثر في النباتات لعالج اجللطات 
الدموية وأمراض القلب اجرى دوتاروي 
حتاليل على كل أنواع الفاكهة واخلضار 

تقريبا في أبردي����ن حيث توصل إلى 
أن املواد الكيميائية في البندورة تقي 
من اجللطات الدموية والنوبة القلبية 
ومفعولها يستمر لنحو 18 ساعة فيما 
ال يتعدى مفعول حبة االسبرين إال 10 

ساعات فقط.
وباالم����كان احلص����ول على هذه 
املس����تخلصات حتت اسمها التجاري 

وهو »فروت فلو«.
العالم  الناس في  ويتناول ماليني 
حبة األس����برين من أجل تسييل الدم 
وخفض خطر اإلصابة باجللطة الدموية 

والنوبة القلبية.

برج الحمراء سيدخل قائمة أطول 10 ناطحات سحاب في العالم
 أحمد عفيفي

ينتظر أن يدخل برج احلمراء 
الكويتي قائمة أطول 10 ناطحات 
سحاب في العالم مع اكتمال بنائه 
نهاية العام املقبل، وال يتوقف حدود 
كسر األرقام القياسية بالنسبة ل� 
»احلمراء« فقط في كونه سيدخل 
ضم����ن قائمة األط����ول عامليا، بل 
س����يصبح أطول مبنى في العالم 
ملبسا بالكامل باحلجر »من جهته 
اجلنوبية« وهو رقم قياس����ي لم 
تسجله سابقا أي ناطحة سحاب في 
العالم وسيصل طول »احلمراء« 412 
مترا، كما يضم البرج 40 مصعدا 
تعتب����ر األحدث واألكثر س����رعة 
عامليا، إذ تبلغ س����رعتها 10 أمتار 

في الثانية.
ويش����كل برج احلمراء حتفة 
معمارية تتكون من 77 طابقا ويزيد 
ارتفاعه على 412 مترا، مما يجعله 
اعلى مبنى في الكويت، ومن ضمن 
اعلى 10 ناطحات سحاب ارتفاعا 
على مستوى العالم، ويجمع املبنى 
العديد من عوامل التميز مبا في ذلك 
الذي يسهل  املوقع االستراتيجي 
التحتية  الي����ه والبنية  الوصول 
التقني����ة املتط����ورة والتصميم 

املعماري احلديث الذي يلبي مختلف 
االحتياج����ات، علم����ا ان املنطقة 
احمليطة باملشروع ستكون مبنزلة 
قل����ب املركز املال����ي واالقتصادي 
للكويت وس����يضم مركز احلمراء 
للتسوق العديد من متاجر االزياء 
العائلية  الترفيه  الراقية ومرافق 
و9 صاالت سينما ومطاعم ومقاه 
على ارقى مستوى، كذلك سيحتوي 
مركز احلمراء على منتجع صحي 
بأرقى املستويات ومركز التسوق 
بيئة تسوق متميزة ألرقى واشهر 
ماركات بيع التجزئة العاملية، ومت 
اس����تقطاب عدد من بيوت االزياء 
العاملية واملاركات التي س����تدخل 
الكوي����ت للمرة االول����ى، ناهيك 
عن املوقع االس����تراتيجي للمركز 
واهمية مرافق املشروع االخرى، 
وتبلغ تكاليف املشروع ما يقارب 
املليار دوالر، ويعتبر مشروع برج 
احلمراء من اكبر املشاريع العمالقة 
في الكويت ويتكون من برج عصري 
للمكاتب، وس����يقدم برج احلمراء 
نقلة نوعية في قطاع املكاتب على 
مستوى الشرق االوسط من حيث 
حجم املساحات املخصصة للمكاتب 
ومشيدي البرج، اذ يضم البرج 40 

مصعدا ويعتبر من ضمن احدث 
املصاعد وتصل سرعتها الى 10 امتار 
في الثانية، ومركز راق للتسوق 
املرافق والتسهيالت  والعديد من 
االخرى مبا فيها مواقف للسيارات 

يتسع الكثر من 2000 سيارة.

ومعروف ان هذا املشروع متلكه 
شركة احلمراء التجارية وهي شركة 
تابعة بنسبة 60% لشركة اجيال 

العقارية الترفيهية.
وسيتم افتتاح مركز التسوق 

في نهاية 2010.

برج احلمراء ناطحة سحاب يسار الصورة    


