
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
 باراك يعرب عن اقتناعه بأن المفاوضات غير المباشرة ستفضي

إلى مفاوضات مباشرة.
ــ وأنا أقترح استبدال السالم المباشر بسالم غير مباشر!!

الكويتيون ثاني مستثمر في بورصة عمان.
 ــ .. ومو غريبة مع اللي قاعد يصير هاأليام بالسوق ما نالقي كويتيين

أبواللطفواحدفي البورصة!

أمانة بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

قضية شبكة 
ال���ت���ج���س���س 
االخيرة والتي 
اث����ي����رت ف��ي 
وسائل االعالم 
قبل ايام كشفت 
ضعف احلكومة 

في مواجهة القضايا احلساسة في 
وسائل االعالم وكذلك اظهرت ازدواج 
املعايير احلكومية في التعامل الن 
الرسمي للحكومة وبعد  الناطق 
صمت طويل وحتت ضغط نيابي 
خرج لنا بتصريح ال لون وال طعم 
االجهزة  أن  زاعما  له  رائحة  وال 
االمنية حتقق في املعلومات الواردة 
الى اجلهات  لها متهيدا الحالتها 
القضائية املختصة، هكذا صرح 
الناطق الرسمي باسم احلكومة، 
مما يعني ان احلكومة لن تفصح 
في املستقبل عن اي تغير مادامت 
التحقيق ولم حتل  قيد  القضية 
الى القضاء، هل تصدق ذلك وكل 
يوم تعج الصحف بصور متهمني 
مت ضبطهم ولم يحقق معهم او 
يحالوا الى القضاء هل تصدق ذلك 
واحلكومة قامت في حوادث مماثلة 
باالعالن عن شبكات مماثلة كتنظيم 

اسود اجلزيرة وغيره.
ان وزارة الداخلي���ة وناطقه���ا 
الرسمي ال تترك شاردة وال واردة 
في الفضائيات ووسائل االعالم اال 
وردت وعقب���ت وبينت ووضحت 
وآخرها في موض���وع عادي جدا 
يقوم وكيل وزارة مساعد في وزارة 
الداخلية وبلباس���ه الرسمي وفي 
وقت متأخر من الليل بالذهاب الى 
احدى الفضائيات للرد على ما اثير 
في ه���ذه الفضائية في قضية قيد 

التحقيق.
ان ازدواجية واضطراب التعامل 
احلكومي مع القضايا االمنية يزيدنا 
قناعة بأن التخبط احلكومي مستمر 
ولن يتوق���ف، ولكن ان ميّس أمن 
البالد ويترك املواطنون اس���رى 
وسائل االعالم ويظل هاجس اخلوف 
وعدم االمانة مسيطرا على املواطنني 
وأهل الكوي���ت واحلكومة تتفرج 
فهذا ما ال نقبله ونطالب بسياسة 
اعالمية واضحة وشفافة وعادلة 
ال انتقائية عرجاء مزدوجة، واهلل 

يحفظ الكويت.

ال اظن اح���دا فوجئ 
االرهابي���ة  بالش���بكة 
االيرانية التي مت كشفها 
مؤخرا، الن املؤشرات كلها 
 � او  تدل على وجودها، 
على االقل � توقع وجودها، 
وذلك الن دور ايران هو ان 

تكون عامل قلق وازعاج ومشاغبة، تخلصا 
من وضعها الداخلي احلرج الذي لم يهدأ منذ 

عام، بل ومنذ قامت ثورتها »االسالمية«!
ثم ان البطش والقتل العلني والعنف 
الذي متارسه ايران ضد شعبها في الداخل 
وحتت س����مع وبصر العال����م كله، ودون 
احساس منها باحلرج او اخلجل، يجعلها ال 
تتورع عن هز أمن الدول االخرى وتصدير 

بعض جراحاتها اليها.
ولست هنا في صدد كشف عورة ايران او 
معاتبتها او حتى الهجوم عليها، فال اعتقد 
ان ذل����ك باالمر املجدي وال حتى املطلوب 
ليكون ردا على كشف تلك الشبكة االرهابية، 
ولك����ن ما انا بصدد التح����دث حوله، هو 
وضعنا الداخلي وحالن����ا او ما آلت اليه 
حالتنا في الفت����رة االخيرة، من تنابزات 
وزرع للفنت هنا وهناك واحلرائق الصغيرة 
التي تش����علها أصابع غير مسؤولة بغية 
لفت االنظار وصرفه����ا عن موقع اخلطر 

احلقيقي ومصدره.
ان اش����غال املجتمع الكويتي الصغير 
والواحد بشواغل العنصرية مثل القبلية 
واحلضرية وتواف����ه االمور التي يتبناها 
بعض اعضاء مجلس االمة وسن قوانني 
التعنصر  ال����ى  رجعية دفع����ت بالناس 
واالصطفافات املختلف����ة واملتناوئة، هو 
اخلطر احلقيقي وال����ذي يهيئ االرضية 
الصاحلة لبع����ض القوى اخلارجية التي 
تريد بنا شرا، الى ان تتدخل في شؤوننا 
وتش����كل عناصر ارهابية للعبث بأمننا 

واستقرارنا.
ف����إن كان من ل����وم، فعلين����ا ان نلوم 
انفسنا نحن ونصلح تعوج امورنا ونعالج 
اخللل الذي هز ثوابتنا وامياننا مبجتمعنا 
ووحدتن����ا الوطنية، الن اخلطر احلقيقي 
يكمن هنا، في االسباب ال في النتائج وال 
في تسلل ايران الى واقعنا، فهي خبيرة في 
التدخل في شؤون الدول االخرى وفرض 
اجندتها عليها، والعراق ولبنان شاهدان 

على ذلك.
مازال بامكاننا السيطرة على الوضع 
وردع اي����ران، وذلك باطف����اء بؤر التوتر 
الداخلية وإخراس األلس����نة التي تعبث 

بثوابتنا الوطنية.

اإلعالم المزدوج! إيران.. ومستصغر الشرر

عائلة كوتزيان: نحن أقزام.. لكننا أفضل من كثيرين!
اإلعاقة أيا كان نوعها  يجب اال تقعدك وتصيبك باالكتئاب 
وحترم نفسك من االندماج في املجتمع، متحديا نظرة البعض 

إليك والتي حتمل الكثير من السخرية احيانا.
هذا شعار عائلة كوتزيان التي تعيش في والية كولورادو 
األميركية، ف���األب واألم ولدا قزمني، وكان ميكن أن تؤدي 
ه���ذه اإلعاقة إلى إحجام االثنني عن املش���اركة والتعايش 
مع البش���ر، لكن احلب جمع بينهما، فمن حقهما ان يحبا 
ويعش���قا، فتزوجا وأجنبا طفل���ة طبيعية احلجم وطفال 

مثلهما »قزم«.
يقول كوتزيان رب العائلة: بذلنا جهدا خارقا للتغلب 

على العوائق االجتماعية واجلس���دية التي واجهتنا لكي 
نحيا كباقي البشر األسوياء.

وال نحب أن نعامل كأعضاء في س���يرك يتفرج الناس 
علينا ويضحكون، لذلك انضممنا الى منظمة »األشخاص 
الصغار في أمي���ركا« إلقناع اآلخرين باننا عاديون ورمبا 
أفضل من كثيرين أنعم اهلل عليهم بنعم كثيرة، لو أدركوا 
قيمتها الرتقوا بنظرته�����م الى من يختلفون عنهم بفعل 

اإلعاقة.
رسالة يوجهها كوتزيان الى العالم الحترام مخلوقات 

اهلل على األرض.

القطة سيسيليا

ألماني يتزوج قطة!

بعد تأكد حمل ابنتها .. 
هيفاء وهبي »جدة« قريبًا

القاهرة � وكاالت: رفضت الفنانة اللبنانية
هيفاء وهبي التعليق ألي وسيلة إعالمية عن 
شعورها بعدما تأكد أنها ستصبح جدة، خاصة 
مع ما يتردد بشأن القطيعة بينها وبني ابنتها 
منذ سنوات طويلة حيث تنتظر زينب ابنتها 
طفلها األول، من زوجها اللبناني الذي تزوجته 
في عدم وجود أو مشاركة هيفاء بحسب جريدة 
»البشاير« املصرية. ولم تر هيفاء ابنتها منذ 

ان كان عمرها ال يتجاوز 15 عاما.
ابنة هيفاء كانت قد تزوجت قبل سنة واملفارقة 
ان هيفاء وابنتها تزوجتا في نفس الوقت، إال 
ان ابنتها سبقتها الى اجناب طفل سيكون حتما 
اكبر من ابن هيفاء في حال اجنبت من زوجها 

احمد ابوهشيمة.
وكان���ت ابنة هيفاء وهبي ق���د اعلنت اكثر 
من مرة تبرؤها من والدتها ومن أفعالها التي 
اعتبرتها خليعة وقالت في اكثر من مناس���بة 

ان هيفاء ال تشرفها بأن تكون أمها.

 هامبورغ � د.ب.أ: من شدة 
حبه وتعلقه بها، قرر أملاني عقد 
قرانه على قطته التي يربيها منذ 
عشر سنوات في منزله مبنطقة 
دوسندورف بالقرب من مدينة 

دريسدن شرقي أملانيا.
القطة  وع���ن زواجه م���ن 
سيسيليا التي تبلغ من العمر 
15 عاما، قال أوفه ميتسشرليش 
الذي يعمل سائقا  )39 عاما(، 
لدى إحدى شركات البريد في 
تصريح���ات لصحيفة »بيلد« 
األملاني���ة واس���عة االنتش���ار 
ام���س، »األمر يبدو  الصادرة 
مجنونا، لكني أريد الزواج من 

سيسيليا«.
ويقول ميتسش����رليش عن 
عروس����ه التي لونها أسود في 
أبيض وت����زن 8 كيلوغرامات 
والتي ق����د تفارق احلياة قريبا 
بسبب إصابتها بالربو »سيسيليا 
مخلوق جدير بالثقة، إننا نتداعب 
باستمرار، وهي تنام في سريري 
منذ البداية، فبيننا ارتباط وثيق 

وانسجام، وهذا أمر رائع«.
وألنه مع����روف أن مصلحة 
األحوال املدني����ة ال ميكنها أن 
تصادق على مثل هذه الزيجات، 
طلب ميتسش����رليش، الذي لم 

يتزوج من قبل، من ممثلة أملانية 
تدعى كريس����تني ماريا لوري 
للقيام بدور »املأذون« مقابل 300 
يورو، وكان شقيقه التوأم إيريك 

شاهدا على الزواج.
وعن ه����ذه الزيجة الفريدة، 
قالت لوري »لق����د اعتقدت في 
أول األم����ر أن املوضوع مزحة، 
لك����ن تب����ني أنها أمني����ة يريد 

ميتسشرليش حتقيقها«.
وفي مراسم مشابهة ملراسم 
التقليدي����ة، خ����رج  الزف����اف 

ميتسشرليش من منزله مرتديا 
حلة سوداء وقميصا أبيض حامال 
عروسه مرتدية طرحة بيضاء 
ووقف في حديق����ة املنزل أمام 
التي تلت عليهما عهود  لوري 
ال����زواج، ثم قبل العروس����ان 

بعضهما في نهاية املراسم.
وخالل مراسم الزفاف أطلقت 
القطة م����واءات عالية، وهو ما 
اعتب����ره احلاض����رون مبثابة 
كلمة »نعم« لإلعراب عن قبول 

الزواج.

سحب رعدية ممطرة غطت أحياء الرياض

عاصفة ممطرة تجتاح الرياض
العربية: ضربت   � الرياض 
عاصفة ماطرة أمس العاصمة 
الرياض، وغطت  الس���عودية 
س���حب رعدية ممطرة معظم 
أحيائه���ا، خاصة ف���ي اجلزء 

الشمالي.
وح���ذر الدف���اع الوطن���ي 
املواطنني من اخلروج بسياراتهم 
ف���ي الش���وارع إال للضرورة، 
خاصة في حي املروج ش���مال 
العاصمة، حيث امتألت األنفاق 
باملياه في تل���ك املنطقة، فيما 
تعرض���ت أحي���اء الصحافة، 
العقيق، وامللق���ا، الرتفاع في 
املياه حيث فاضت  منس���وب 
في مستويات كبيرة، والتزال 
فرق الدفاع املدني تباشر املواقع 
الرياض،  املتضررة في شمال 
خاص���ة ان العاصفة تزامنت 
مع خروج املوظفني من الدوام 
إلى  الرسمي احلكومي، ليمتد 

مواعيد خروج العاملني بالقطاع 
اخلاص أيضا.

وكان���ت الرياض تعرضت 
لعاصفة ممط���رة مماثلة قبل 

بضع س���نوات، تعرضت فيها 
املادية  للعديد من اخلس���ائر 
في السيارات، وامتألت بعض 
األنفاق باملياه في ذلك الوقت.

لندن � يو.بي.آي: حذر علماء اسبان من ان النساء 
اجلميالت قد يكن مضرات لصحة الرجال.

وذكرت صحيف���ة »ديلي تلغراف« البريطانية ان 
دراس���ة جديدة أصدرتها جامعة ڤالنسيا االسبانية 
أظهرت ان بقاء الرجل ملدة 5 دقائق فقط مبفرده مع 

امرأة جذابة يرفع معدل الكورتيزول في دمه.
وأوضحت الصحيفة ان الكورتيزول هو هرمون 
اإلجهاد في اجلسم مشيرة إلى ان اجلسم ينتجه في 
حاالت اإلجهاد اجلسدي أو النفسي، ولطاملا مت ربطه 
بأمراض القلب. وعمد الباحثون إلى إجراء اختبار على 
84 رجال طلب من كل منهم اجللوس في غرفة وحل 
لغز »س���ودوكو« فيما يتواجد في الغرفة شخصان 
آخران غريبان هما رجل وامرأة. وتبني انه عند مغادرة 
املرأة للغرفة وبقاء الرجلني جالسني لم ترتفع نسبة 
اإلجهاد عند املتطوع لكن عند تركه مع املرأة الغريبة 

مبفردهما سجل ارتفاع في معدالت الكورتيزول.
وقال الباحثون »في هذه الدراسة وجدنا انه بالنسبة 
لغالبية الرجال حفز وج���ود امرأة جذابة تصورهم 

إلمكانية إقامة عالقة معها«.
وأضافوا »بالرغم من ان بعض الرجال قد يتفادون 
النساء اجلذابات ألنهم يعتبرونهن أفضل منهم فإن 

ردة الفعل الهرمونية سجلت عند الغالبية«.

بوتين.. 
وأنثى األسد

رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني ينظر 
إلى اللبؤة التي أطلقها في محمية مبتنزه سوتشي 
الوطني في منتجع البحر األسود. وتعتبر هذه هي 
إحدى لبؤتني مت احضارهما من إيران. وسيتم 
استخدامهما كجزء من برنامج الستعادة تواجد 

األسود في شمال القوقاز  )أ.پ(

المرأة الجميلة.. مضرة للصحة! 


