
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مدير الميزانية في البيت األبيض يعتزم االستقالة بعد أشهر من بداية عمله.

ـ غريبة مع أنه في الشرق األوسط أكثر الموظفين بقاء في مناصبهم هم 
مدراء الميزانيات.

وزيرة الرياضة الفرنسية: أبكيت العبي الديوك بعد اجتماعي بهم.
ـ واحنا صار لنا 20 سنة والعبين أزيرق يبكونا بنتايجهم.

أبواللطفواحد

أزمات الطاقة املتالحقة في 
البالد صارت تستدعي حلوال 
غير تقليدية، ورمبا استوجب 
االمر الشروع ب في البحث 
عن مصادر اخرى النتاج طاقة 
تك���ون صديقة للبيئة كمثل 
الطاق���ة املتولدة من الرياح، 
فالرياح الشمالية التي تهب 
على الكويت ميكن استغاللها 
على نحو مثمر يوفر لنا انتاج 
جزء من الطاقة املستهلكة في 

البالد.
وكذلك اش���عة الش���مس 
الس���اطعة بقوة في الكويت 
ميكنها عبر استخدامات الطاقة 
الشمسية توفير طاقة اضافية 
اخ���رى غير تلك املنتجة من 
الكهرباء  محط���ات تولي���د 
التقليدية، خاصة في مجال 
االتصاالت واالنارة، فالعديد 
من ال���دول حاولت وبادرت 
ومتكن���ت من دع���م مصادر 
الطاقة لديها عبر هذه املصادر 
الرياح  النظيفة مث���ل طاقة 

والشمس.
اما الس���عي الى ترش���يد 
االستهالك ومحاوالت وقف 
الهدر فانه حل���م خيالي لن 
يتحقق ما لم تكن الدولة اكثر 
صرامة ف���ي عملية حتصيل 
الفواتي���ر من املس���تهلكني، 
واعادة النظر في س���عر بيع 
الكهرباء احلالي بحيث يرتفع 
لكي يكون اقرب للسعر العادل، 
أما حمالت التوعية واستجداء 
املستهلكني وحثهم على وقف 
اله���در فذلك هدر آخر، للمال 

والعقل والوقت!

رياح وشمس وهدر
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لو نظرت ألشرطة بطوالت كأس 
العالم منذ بدئها حتى سنوات قليلة 
لوجدت ان من النادر وجود العب 
أسمر ضمن الفرق األوروبية وقد 
اعتبر الالعب األسمر »إيزبيو« ظاهرة 
غريبة ضمن الفريق البرتغالي عام 

.1966
> > >

ه���ذه األيام ال تكاد متيز ب���ني املنتخبات الوطنية 
األوروبية والفرق األفريقية بسبب عمليات التجنيس 
القائمة لالعب���ني األفارقة ومن ال يكتفي مبن يحصل 
عليهم من مجاهل الغابات األفريقية يستكملهم بالالعبني 
القادمني من غابات األم���ازون الالتينية أو من جبال 

وسهول أوروبا الشرقية.
> > >

نرد بهذا على من ينتق���د هذا الفريق اخلليجي أو 
ذاك لوجود العب من أصول أفريقية أو التينية ضمن 
صفوفه، فإذا كان األمر مقبوال لفرق دول يزيد تعدادها 
على عشرات ومئات املاليني فلماذا نلوم دوال خليجية 
قليلة السكان؟ إن البطوالت تسجل بأسماء الدول ال 
بأسماء الالعبني، لذا فلتقم كل دولة خليجية مبا تقوم 
به الدول األخرى من جتنيس وضم الالعبني ملنتخباتها 
الوطنية وعدا ذلك ومع استيقاظ مارد دول شرق آسيا 
الصف���راء لن نرى فرق���ا أو دوال خليجية قط ضمن 

البطوالت القارية والدولية.
> > >

وعودة مللف قطر 2022 الذي سيحس���م نهاية هذا 
العام، هناك طلب اس���تضافة »مش���ترك« من هولندا 
وبلجيكا ولوكس���مبرغ لكأس العالم لعامي 2018 أو 
2022، كما ان هناك طلبا مش���تركا آخر من إس���بانيا 
والبرتغال لنفس احدى البطولتني، اضافة الى طلبات 
استضافة من دول أخرى مثل إجنلترا وروسيا وأميركا 
وأستراليا وكوريا اجلنوبية واليابان )طلبات منفصلة( 
وبالطبع الش���قيقة قطر التي نتمنى أن تضم لطلبها 
دولة اإلمارات العربية املتحدة حتى حتوز فرصة أكبر 

الستضافة البطولة.
> > >

وقد اس���تطاعت قطر أن حتظ���ى بدعم من رئيس 
الفيفا الس���يد بالتر الذي يرى ان 22 دولة في الشرق 
األوسط تستحق أن تستضيف املونديال، كما أثنى على 
استضافة قطر لآلسياد 2006 كما تفهم اجلهد القطري 
اخلارق الى حد استخدام مدرجات ومالعب تهبط بها 
احلرارة من 45 درجة مئوية الى 20 درجة فقط، وقد 
وعدت قطر بفك وترحيل تلك املدرجات الضخمة بعد 
انتهاء البطولة الى أي بلد فقير يحتاجها وهو عرض 

سخي يصعب رفضه.

مقاالت كروية

الفنان عادل إمام

اإلعالمي جمال خاشقجي األمير الوليد بن طالل

وزير االسكان الفرنسي خالل تفقده الحد املنزل التي تعمل على الطاقة الشمسية في املدرسة املعمارية        )أ.ف.پ(

احد الشعارات التي أطلقها أعضاء مهرجان »نحن لغتنا« في بيروت

د. محمد البرادعي

القاهرة � د.ب.أ: انتقد الفنان املصري القدير عادل 
إمام تصريحات للمدير الس���ابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية محمد البرادعي قال فيها إنه »زعيم 
وطني مث���ل غاندي ومارتن لوثر«، وقال »إذا كان 
تصريح البرادعي صحيحا فأنا أنصحه بأن ينتقي 
ما يقوله، وإال فسيصبح األمر كوميديا، فمانديال 

مثال لم يجرؤ أن يقول إنه مثل غاندي«.
ورأى عادل إم���ام في حوار مطول مع صحيفة 
»املصري اليوم« املستقلة نشرته أمس أنه ال يوجد 
تداول للسلطة في مصر ألن األحزاب ضعيفة، وشدد 
على أنها هي سبب ضعفها ألنهم »ارتضوا ألنفسهم 
أن يكون���وا أحزابا ضعيفة ألن احلكومة هي التي 
صنعتهم، بالتحديد منذ عهد الرئيس الس���ادات، 

خللق نوع من الدميوقراطية«.
كما انتقد تصريحا آخر للبرادعي قال فيه »أنا 
أش���هر مصري في العالم«، وقال: »هذا كالم غريب 
ومضحك، حتى لو كان األشهر فال يصح أن يقول 

ذلك مع احترامي الكامل«.
وعما إذا كان يعتقد أن البرادعي ومن معه قادرون 
على الضغط لتغيير الدس���تور، قال: »املفروض 
أن أمي���ن نور وحمدي���ن صباحي من ضمن فريق 

اقتص���اد في اخلارج، هو ال���ذي � جاب احلكومة � 
وهو تقريبا الذي جعل احلزب الوطني الدميقراطي 
حزب���ا باملعنى احلقيقي، بصرف النظر عن بعض 

السلبيات املوجودة«.
وردا على س���ؤال ح���ول م���ا إذا كان ال يعتبر 
هذا توريثا للحك���م، أجاب: »طوال عمرنا نتحدث 
ف���ي التوريث وكأن جمال مب���ارك � بتاع بطاطا � 
وينس���ى البعض أنه يعمل في السياسة ويرأس 
أمانة السياس���ات ومن حق���ه كمواطن مصري أن 
يرشح نفسه للرئاس���ة وأنا من حقي كمواطن أن 

أنتخبه«.
وعن موقفه إذا وصل اإلخوان للحكم، قال: »لن 
أترك بلدي وس���أكون معارضا متام���ا بالرغم من 
أنني ال أعتقد أنهم س���يصلون إل���ى احلكم، ومن 
وجه���ة نظري هم � راضيني � متاما عن وضعه���م 

و� بيكسبوا كويس �«.
ورأى أنه ال وج���ود »للقومي���ة العربية« ألن 
»الف���وارق كبيرة جدا بني دول ال توفر املعيش���ة 
ودول ال جتد من يقطن في األبراج التي شيدتها«، 
كما رأى ان حزب اهلل يجس���د املقاومة احلقيقية 

»ألنه قدم شيئا حقيقيا«.

البرادعي الذي يسعى إلى تكوين منظومة تهيئة 
الناس الستقباله رئيسا، لكن فجأة كل واحد رشح 
نفس���ه للرئاسة، والسؤال هنا: ملاذا يترك شخص 
مرشح للرئاس���ة البلد ويسافر كل فترة بسيطة؟ 
املفروض ان يستقر في مصر حتى نعرفه عن قرب، 
ألنن���ي ال أعرفه ولي���س كل عالم يصلح أن يكون 
رئيسا للجمهورية، أينشتاين مثال رفض أن يكون 

رئيسا إلسرائيل«.
ووصف جتمع عدد من الشباب حول البرادعي 
في الفيوم بأنه أمر طبيعي، وقال: »من الطبيعي أن 
يخرج الشباب حتى يشاهدوا الشخصية التي أثارت 

ضجة مؤخرا، وال يعني هذا أنهم مقتنعون به«.
كما أع���رب عن اعتقاده أن تقارب البرادعي من 
اإلخوان ل���ن ينفعه: »لو كان اإلخ���وان هينفعوا 
البرادعي كانوا نفعوا نفسهم« وأنه إمنا جلأ إليهم 
كنوع من »االنتهازية السياسية« مبعنى أنه »يستغل 

قوتهم في الشارع«.
وكشف عن أنه سيمنح صوته للرئيس حسني 
مبارك إذا ما ترش���ح البرادعي أمامه وذلك »بحكم 
تاريخه وإجنازاته الكثيرة« كما أنه سيختار جمال 
مبارك إذا ترش���ح ألنه »متمرس سياسيا، دارس 

عادل إمام: أنصح البرادعي بانتقاء كالمه وإال فسيصبح كوميديًا.. 
و»لو اإلخوان هينفعوه.. كانوا نفعوا نفسهم«

جمال مبارك »مش بتاع بطاطا« حتى نحرمه من حقه الدسـتوري في ترشـيح نفسـه للرئاسـة

سخر من تشبيهه لنفسه بأنه مثل غاندي ومارتن لوثر

بيروت تواجه »الخجل من استخدام اللغة العربية« 

فرنسا تستضيف مسابقة الختيار أفضل بيت شمسي

اخ����رى الى »استس����الم لألمر 
الواق����ع ما يلب����ث ان يتحول 
رفضا في حال وجدت املبادرات 

الالزمة«.
جرى تقسيم املهرجان، الذي 
سيقام السبت في شارع احلمرا 
في بيروت الى قسمني، احدهما 
موج����ه الى االطف����ال والثاني 

مخصص للشباب.

يقتضي جمع عدد من املؤشرات 
في مجال النقل والطاقة واملسكن 
تشكل أدوات تسمح باملضي قدما 
في مش����اريع »للتنمي����ة املدنية 

املستدامة«.

ارتفع عددهم من خمس����ة في 
االجتماع التحضيري االول الى 
خمسني في االجتماع االخير »من 
بينهم ش����ابة اتت من تورنتو 
للمشاركة في املهرجان ووصلت 
الى االجتماع بحقائب السفر«.

وارجعت هذا التناقض بني 
ضعف استخدام اللغة العربية 
من جهة واحلماسة لها من جهة 

مشاركته في اجتماع وزاري غير 
رسمي لالحتاد األوروبي خصص 
لبحث شؤون اإلسكان والتمدين 

الثالثاء.
ولفت وزير الدولة إلى أن األمر 

في لبنان حتتفي بكل شيء ما 
عدا اللغة العربية )...( بدل ان 
اللوم على من يستخدم  نلقي 
لغة اخرى وثقافة اخرى علينا 
ان نعمل على ان حتضر ثقافتنا 

العربية«.
غير ان س����وزان اكدت انها 
ورفاقها املنظمني ملسوا »شحنة 
امل كبيرة لدى املتطوعني« الذين 

استهالك الطاقة ابتداء من األول 
من يناير 2013.

إلى ذلك، عرض أبارو مشروعا 
فرنسيا »مرجعيا أوروبيا« لوضع 
تصور »للمدن املستدامة«، خالل 

بيروت � أ.ف.پ: حتت عنوان 
»نحن لغتنا« تنظم مؤسس����ة 
الفكر العرب����ي وجمعية »فعل 
العربية  امر« مهرجانا للغ����ة 
في بي����روت يتضمن عروضا 
فني����ة وفق����رات ثقافي����ة يوم 
السبت مبشاركة مجموعة من 
الفنانني اللبنانيني من مختلف 
املجاالت اضافة الى عدد كبير 

من املتطوعني واملهتمني.
واملهرج����ان ثمرة للقاء بني 
التي  العربي  الفكر  مؤسس����ة 
اللغة  تطرح برنامجا لتطوير 
العربية، وجمعية »فعل أمر« 
الش����بابية التي تأسس����ت في 
ابريل 2009 لدى اعالن بيروت 
عاصمة للكتاب، وهي ش����راكة 
»بني اجليل العربي ذي الشيب 
والنضج والشباب الذي يبحث 
عن شريك«، على ما قالت سوزان 
تلحوق رئيسة جمعية »فعل 

أمر«.
واوضحت سوزان تلحوق 
ان الهدف من هذا املهرجان هو 
اللغة  التصدي »للخج����ل من 
العربية الس����يما في صفوف 
الش����باب« الذين يعملون على 
»اظهار اتقانهم للغات االجنبية« 

على حساب لغتهم.
واضافت »االنشطة التي تقام 

مدريد � أ.ف.پ: تتجه فرنسا 
إلى تنمية قطاع الطاقة الشمسية، 
كما تأمل تنظيم »سوالر ديكاتلون 
� يوروب« في العام 2014، وهي 
مسابقة عاملية تهدف إلى اختيار 
أفضل البيوت الشمس����ية، على 
ما أعلن وزير الدولة لالس����كان 

بونوا أبارو.
وهذه املسابقة السنوية، التي 
كانت تنظم ع����ادة في الواليات 
املتحدة، جتري حاليا في مدريد، 
ويتناف����س فيه����ا 17 مش����روعا 
جامعيا من بلدان عدة، اثنان منها 

فرنسيان.
وأعرب أبارو على هامش هذه 
املسابقة، عن رغبته في استضافة 

احلدث بعد أربع سنوات.
ويسترعي هذا املوضوع انتباه 
فرنسا التي تعتبر »متقدمة في 
إطار املس����اكن ذات االس����تهالك 
املنخفض للطاقة«، حسبما أوضح 
أبارو في حديث مع الصحافيني.

ويتضم����ن املش����روع وضع 
معايير بناء للمساكن تخفض من 

جمال خاشقجي يدير قناة الوليد بن طالل اإلخبارية

ملياردير روسي يرغب في شراء صحيفة لوموند

مصرية تقتل زوجها لرفضه العمل!

ليونا لويس تحول أعضاء فرقتها إلى »نباتيين«

د.الجبالي الخميس وياكم
تس����تضيف »األنباء« غدا 
اخلميس اخصائي عالج اللثة 
وزراعة األس����نان، في مركز 
ش����مس لطب الفم واألسنان، 
د.احمد اجلبالي بني الساعتني 
7 و9 مساء، وذلك للحديث عن 
امراض الفم واللثة والتهابات 
العظام، واالنحس����ار  وتآكل 
اللث����وي وجراح����ات اللث����ة 
التجميلية والرد على اسئلة 
الق����راء وذلك عل����ى الهواتف 
التالية: 24830514 � 24830238 � 

24830322 � داخلي: 131�318.

بدأ فعليا األمي���ر الوليد بن طالل رئيس مجل���س إدارة اململكة 
القابض���ة وروتانا بالتنفيذ العملي للتصريح الذي أعلن خالله عن 

عزمه إنشاء قناة إخبارية تبدأ خالل السنتني املقبلتني.
وتأكد جلريدة »اجلزيرة« الس���عودية الت���ي نقلت اخلبر انه قد 
مت االتفاق فعليا مع اإلعالمي جمال خاش���قجي )52 عاما( الذي قدم 
استقالته من رئاسة حترير صحيفة »الوطن« في اخلامس عشر من 
مايو املاضي ليتولى قيادة القناة والش���روع في عمله، ومن املقرر 
اإلعالن رس���ميا عن هذا االتفاق وانضمام خاش���قجي خالل الفترة 
القليلة املقبلة، وأش���ارت مصادر »اجلزيرة« املوثوق بصحتها الى 
ان اختيار جمال جاء مناسبا للمشروع املقبل، وانه اليوم يعد خطة 

عمله بالتشاور مع اصحاب القرار.
وفي ابريل املاضي صرح األمير الوليد بن طالل بأن جزءا من شركة 
»روتانا« س���يتم طرحه في اكتت���اب أولي خالل عامني من اآلن، كما 
نقلت نشرة »بلومبرغ« عنه وأضاف في مقابلة مع النشرة: نحتاج 

الى ان نسّوق الشركة بشكل جيد قبل طرحها لالكتتاب.
وتنشط »روتانا« في مجال اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء عبر 
قنوات عدة، من ضمنها قنوات للموسيقى واألفالم باللغتني العربية 
واالجنليزية، وكانت الشركة باعت فبراير املاضي حصة قدرها %9.1 

من أسهم الشركة لروبرت مردوخ مقابل 70 مليون دوالر.
وقال األمير الوليد بن طالل في تصريحات نشرت في ابريل املاضي 
انه يخطط لبدء قناة إخبارية تلفزيونية تنافس العربية واجلزيرة، 
سيقوم بتمويلها بنفسه، نظرا الى احتياج مثل هذه الفكرة الستثمارات 
كبيرة قبل بدء املشروع، مضيفا ان هذه القناة لن تكون جزءا ال من 
»اململكة القابضة« وال من »روتانا« وانه سيش���رف عليها شخصيا 
نظرا ملا تستدعيه من استثمار مباشر وسيعتمد اسلوب القناة على 
طريقة عمل محطتي »فوكس وسكاي نيوز« اللتني ميلكهما مردوخ 

بينما يتم بث محتوى مختلف في الشرق األوسط.

موس����كو � أ.ف.پ: ينوي امللياردير الروسي غليب فيتيسوف مالك 
مجموعة »ما بانك« املصرفية، شراء الصحيفة الفرنسية العريقة لوموند، 

حسبما أفادت الصحيفة الروسية »كومرسانت« أمس.
وفقا للصحيفة الروسية، فإن فيتيسوف قدم عرض شراء، وفي حال 

مت قبول عرضه »فلن ينسحب من املشروع على املدى القصير«.
وقال فيتيسوف لصحيفة »كومرسانت« ان هذا مشروع جتاري في 
املقام األول، من دون ان يحدد قيمة الصفقة احملتملة، مضيفا انه سيجذب 

الى لوموند معلنني من روسيا يهمهم االستثمار في فرنسا.
وتبحث لوموند عن مشتٍر بعدما غرقت في ديونها الطائلة، وقد اعلنت 
االثنني تلقي عرضني من مستثمرين يرغبون في شرائها، وتتراوح قيمة 

العرضني بني 80 و120 مليون يورو.
وتقدم بالعرض األول بيار برجيه، واملصرفي االستثماري ماتيو بيغاس، 

وكزافييه نيل رئيس الشركة املوزعة خلدمات االنترنت »فري«.
وتق����دم بالعرض الثاني كلود بيردريي����ل صاحب املجلة اإلخبارية 
»لونوفيل اوبس����رفاتور«، باالشتراك مع ش����ركة االتصاالت »فرانس 

تيليكوم«،  و»اسبانيول بريسا« التي متلك صحيفة »ال باييس«.
ويحتل غليب فيتيسوف الذي تقدر ثروته ب� 6.1 مليارات دوالر املرتبة 
ال� 42 على الئحة مجلة »فوربس« ألغنى الرجال في روسيا عام 2010.

وكانت صحيفة »فرانس سوار« الفرنسية بيعت هي األخرى الى ثري 
روسي هو الكسندر بوغاشيف )25 عاما( العام املاضي.

القاه���رة � د.ب.أ: قتلت مصرية زوجها بع���د أن فقدت أعصابها 
بسبب استهتاره بالعمل وانقطاعه عنه ورفضه املتكرر النزول للعمل 

وتفضيله البقاء في املنزل على توفير احتياجات االسرة.
ونقل���ت صحيفة »اجلمهورية« املصرية ع���ن الزوجة قولها في 
التحقيق���ات: »لم أكن أقصد قتل���ه، فهو ابن عمت���ي قبل ان يكون 

زوجي«.
وروت تفاصيل احلادث، وقالت ان والد زوجها كان في زيارة لهم 
وتطرق احلوار الى عدم التزام الزوج بعمله كسائق على سيارة نقل 
وان���ه يظل عدة ايام في املنزل ويرفض نصائحها بااللتزام وتوفير 

احتياجات املنزل.
واشتد النقاش ليصبح مشادة كالمية، فأحضرت الزوجة السكني 

الذي تعد به العشاء ووجهت طعنة في قلب الزوج ليسقط قتيال.

لوس أجنيليس � 
د.ب.أ: اصرت املغنية 
ليونا  البريطاني����ة 
لويس )25 عاما( على 
حتويل جميع اعضاء 
املرافق لها  الفري����ق 
خالل جولتها الغنائية 

الى نباتيني.
وذك����رت تقارير 
اخباري����ة ان لويس 
نباتية متام����ا لذلك 
طلبت من جميع افراد 
فريقها ع����دم تناول 
اي حل����وم واالكتفاء 
بالوجب����ات النباتية 
فقط. ولكن هذا القرار 
اثار استياء العاملني 

حيث قال احد املصادر املشاركني في اجلولة في تصريحات لوسائل اعالم 
بريطاني����ة: طلبت ليونا من اجلميع تناول االطعمة النباتية فقط، لكن 

االمر اغضب فريق العمل حيث هدد بعضهم باالستقالة.

ليونا لويس


