
 ف���ي خط���وة جدي���دة
الش���عبية  ل� »الظاهرة«   
املصري���ة ش���عبان عب���د 
الرحي���م، اعلن االخير انه 
سيقوم ببطولة فيلم قريبا 
يحمل عنوان »شعبوال هو 

احلل«.
وأكد شعبان في مؤمتر 
صحافي عقده امس اجلمعة 
أن الفيلم سيشكل مفاجأة، 
ويلعب ش���عبان فيه دور 
مطرب شعبي مشهور يرشح 
نفسه لرئاسة اجلمهورية في 
مصر ويحقق نصرا كبيرا 
وينال أعلى األصوات. وبعد 
جناحه يصبغ شعبوال مصر 

بالصبغة الشعبولية، حيث يصبح العلم مشجرا 
وتصبح التحية الرس���مية »صباح اخلييير«، 
وتصبغ مصر باأللوان »املزركش���ة« الصاخبة 
التي يرتديها ش���عبان واكسسواراته الغريبة. 
ودعا شعبان اجلميع لتخيل مصر حتت قيادته 

والتغيرات التي سيحدثها. 
ويشارك مع شعبان في بطولة الفيلم الفنان 
املصري الشعبي أبو جريشة الذي يقوم بدور 
مساعد الرئيس ومستشاره اخلاص، ويجمعهما 
أكثر من ديو غنائي سياسي من اجواء الفيلم. 
الفيلم من تأليف ورش���ة عم���ل، منها وائل 

كمال ورضا صالح ولم يتم 
االستقرار بعد على شركة 
اإلنتاج التي ستقوم بالعمل، 
حيث هناك عروض من أكثر 
من ش���ركة، ومت ترشيح 
أبطال الفيلم الفنان صالح 
عبداهلل، وانتصار، وهالة 
فاخر، ومها أحمد، ورضا 
إدريس، إضافة إلى الفنان 
الكبير سمير غامن كضيف 

شرف للفيلم. 
وقال شعبوال »إن فكرة 
الفيلم أعجبته جدا، وأصر 
على القيام بها ألنها تعتبر 
فكرة جدي���دة، كما يعتقد 
الفيلم سيحقق جناحا  أن 
كبيرا بعد عرضه، وحدد ش���عبان عبد الرحيم 
موعدا لبدء تصوير الفيلم بعد ش���هرين حتى 
يكون مت االستقرار على شركة اإلنتاج واختيار 

األبطال«.
وعنوان الفيلم »شعبوال هو احلل« مستوحى 
من الش���عار الشهير جلماعة االخوان املسلمني 
»االسالم هو احلل« والذي رفعه مؤسسها الراحل 
حسن البنا في مصر في كتاب له ومازال حتى 
اليوم الشعار االساسي للجماعة في كل حمالتها 
االنتخابية، ورمبا سيثير اختيار شعبوال لعنوان 

فيلمه غضبا في اوساط اجلماعة.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة كندية: 5 عناصر مسؤولة عن السكتة الدماغية.

ـ ونحن العرب لدينا عنصران يسببان السكتة األول »تصريحات الساسة« والثاني 
»شجب الجامعة«!

ألمانيا: الفصل ألي موظف يستغل اإلنترنت باإلدارات الرسمية ألغراض شخصية.

ـ الحمد هلل هالقرار مو عندنا وإال چان الحكومة فّنشت ثالثة أرباع الموظفين.
أبواللطفواحد

البقاء هلل
فيصل سـعيد سـالم الهاجري 
� الرجال:  � 48 عام���ا 
الصباحية � ق1 � ش18 
� م21 � مقاب���ل خ���ط 
الفحيحيل السريع � ت: 
 ،66573888 � 99820290
النس���اء: ام الهيمان � 
ق2 � ش21 � م40 � ت: 

.23282821
كميخ فدعوس عبار العجمي � 
72 عاما � صباح السالم 
� ج���ادة  � ق9 � ش4 
17 � قس���يمة 24 � ت: 
 97502050 � 99861135
� الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
مطلـق عبدالعزيـز العبيدي � 
90 عام���ا � القص���ور 
م33   � ش32   � ق7   �
 �  99800817 ت:   �

.94005080
عايد خليف عيـادة اجلنفاوي 
 � � 65 عام���ا  الشـمري 
الواح���ة � ق2 � ش4 � 
م32 � ت: 55994075 � 

.999729723
محمـد سـعد امـان � 70 � 
الرجال: النهضة � ق3 
ت:   � م14   � � ش306 
 ،55823849 � 66728286
النساء: الساملية � ق13 
ت:   � م13   � ش130   �
.55121070 � 25610101

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

يذكر الدكتور املبدع غازي القصيبي، ش���فاه 
اهلل، في كتابه »علوم اإلدارة« انه وضع مصباحا 
زهيويا )كاز( في مكتبه في أول يوم تس���لم فيه 
كرسي وزارة الكهرباء وتعهد أال يطفئه حتى يوصل 
الكهرباء ألصغر بيت في أكثر املناطق بعدا ونأيا 
عن العاصمة وهو ما مت، نرجو من وزير الكهرباء 
الشاب ان يقوم باملثل وال يطفئ ذلك املصباح إال 

بعد القض���اء التام على ازمات الكهرباء املتتالية التي تس���تغل لغير 
مقاصدها.

> > >
تعمد بعض الدول اخلليجية الشقيقة لألخذ مبنهاجية إنشاء البيوت 
اخلضراء منخفضة الكلفة التي توفر الكهرباء بنسبة 60% عن البيوت 
العادية، كما توفر ما نسبته 80% من استخدام املياه عبر إعادة تدويرها 
)املياه الرمادية( واستخدامها للزرع واحلمامات وغسل السيارات وغيرها 

من استخدامات ثانوية في بلدان ال امطار وال انهار فيها.
> > >

وال يكتف���ى ضمن جتربة البيوت اخلضراء برخص الثمن وتوفير 
الطاقة واملياه بنس���ب ضخمة، بل يتم ف���ي الوقت ذاته توفير ماليني 
االطنان من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون املصاحبة لالستهالك غير 
الرشيد للطاقة، ومتتاز البيوت اخلضراء بدخول الشمس لها، مما يقلل 
األمراض اجلسدية، ووجود اسقف شفافة لها لرؤية السماء والنجوم 
مما يحس���ن النفسيات بشكل عام ويخفف من نسبة التلوث الضوئي 

داخل املنزل. 
> > >

وقد استخدمت تلك التقنيات في إنشاء برج خليفة األعلى في العالم 
بدبي حيث توجد 387 خلية شمس����ية على س����طحه تستخدم لتبريد 
وتسخني 140 ألف ليتر من املياه يوميا، كما تستخدم املياه الناجتة عن 
مكيفات البرج في عمليات سقي الزرع وتنظيف املرافق العامة.. إلخ.

> > >
وفي دراسة بحثية لذلك النوع من املباني اخلضراء الذكية ثبت انها 
سريعة اإلنشاء بشكل مذهل ورخيصة التكاليف بشكل ال يصدق، كما 
ان اس���قفها وجدرانها اقوى من البيوت العادية بعشرات املرات حيث 
اثبتت تلك املنازل، حس���ب ما جاء في الدراسة، جدارتها ابان اعصار 
كاترينا وعواصف أملاني���ا، حيث بقيت صامدة عندما تهدمت البيوت 
االخرى امام رياح بلغت سرعتها 300 كم/ ساعة، وقد ثبت انها حتتاج 

الى رياح واعاصير سرعتها 650 كم/ ساعة لزحزحتها.
> > >

آخر محطة: )1( ملاذا، وبحق، ال نتفق جميعا على غسل السيارات مرة 
في األسبوع او على األقل مرة كل ثالثة ايام واعتبار السيارة املغبرة 

افضل »وطنيا« من السيارة التي يتم غسلها وتلميعها كل يوم؟!
)2( س���افر األبناء قبل شهر ومنعت غسل س���ياراتهم في غيابهم 
ومازلت استعمل تلك السيارات دون ان يلحظ احد عدم غسلها )احداها 
س���وداء واخرى رمادي غامق(، فأغلب الغبار املتراكم يتطاير مع اول 

حترك للسيارة.
 )3(: التنبؤ الرياض����ي ببالش لذا ارجح فوز البرازيل واالرجنتني 
وأملانيا وهولندا في مباريات الي����وم والغد كما ارى ان املراكز الثالثة 

األولى في املونديال لن تخرج عنهم... واهلل أعلم!

 تغي���رت نظرة صنادي���ق التنمية 
التنموية على  العاملية نحو وظيفتها 
مدى السنوات اخلمسني املاضية، بدءا 
من البنك الدولي الذي عدل سياساته منذ 
ستينات القرن املاضي واعتبر القطاع 
اخلاص ش���ريكا له في عملية التنمية 
وليس منافس���ا كما يتصور البعض، 
له���ذا فلم تأت الكويت بجديد بطرحها 
تطوير دور الصندوق الكويتي للتنمية 
ليكون »مجموعة« نشطة تضم كيانات 
متخصصة - على نحو ما يجري في 
الصناديق املماثلة – وعند إلقاء نظرة 
على مجموعة البنك الدولي على سبيل 

املثال جندها تضم:
- اإلدارة الرئيس���ية للبنك »البنك 
الدولي لإلنشاء والتعمير« IBRD )ملتابعة 
األنشطة التي سار عليها العمل جتاه 

الدول النامية(.
- مؤسسة التنمية الدولية IDA للدول 

األقل منوا بشروط تفضيلية.
 IFC مؤسس���ة التموي���ل الدولي -

للتعامل مع القطاع اخلاص.
- هيئة ضمان االس���تثمار متعددة 
األط���راف MIGA لتوفي���ر ضمان���ات 
للمس���تثمرين واملمولني ضد مخاطر 

التأميم واملصادرة.. الخ.
- املركز الدولي لتس���وية نزاعات 

.ICSID االستثمار
 وقد أدى قيام هذه املؤسسات إلى 
القطاع اخلاص وليس  مساندة ودعم 
منافسته، وكثيرا ما فتحت له الدرب في 
ظل ازدياد املعوقات البيروقراطية، وإذا 
كان الغرب يوظف هذه اآللية لتشجيع 
شركاته وتعزيز صادراته فهو يبحث 
ع���ن مصاحله، وعلينا نحن أن نبحث 
عن مصلحتنا عبر كيانات جديدة، مع 
استمرار اإلدارة األساسية للصندوق 
في القيام باألنش���طة التي تأسس من 

.IBRD أجلها، كما هو احلال مع
 البد من فتح األذهان على املتغيرات 
وتقبل األفكار اجلديدة بالنظر الى أن 
املرحلة القادمة تقوم أساسا على »متويل 
املشروعات« Project Finance وهو نشاط 
ميلك فيه الصندوق الكويتي للتنمية 
خبرات ثمينة وطويلة غير متوافرة لدى 
القطاع اخلاص الذي درج على التمويل 
واالستثمار في مجاالت كثيرة ليست 

»املش���روعات« في 
مقدمتها، ما يجعل 
الكيانات  قيام أحد 
التابعة للصندوق 
ب���دور  الكويت���ي 
»الش���ريك املرشد 
واحملفز« مؤثرا في 

حتفيز مش���اريع التنمية بحصة %20 
مثال، ما يحقق ترسيخ أقدام املستثمرين 
لعبور املرحلة الضبابية عند بداية أي 
مش���روع، في وقت تشهد فيه البنوك 
احمللي���ة مخزونا ماليا غير مس���بوق 
وصل إلى نصف تريليون دوالر، هذه 
األموال بحاج���ة إلى مثل هذه املبادرة 
إلعادة توجيهها في املس���ار الصحيح 
قبل أن تختطفها االجتاهات املضاربية، 
كم���ا حدث أكثر من م���رة في تاريخنا 
االقتصادي، وأه���م من ذلك هو توليد 
وظائف بعش���رات األلوف للخريجني 
ونقل بند املرتبات - الذي ميثل ثالثة 
أرباع إيرادات الدولة اآلن - أو نس���بة 

منه إلى كاهل القطاع اخلاص. 
لقد قرأت ملن صور قيام الصندوق 
الكويتي بهذا الدور أنه سيكون مبنأى 
ع���ن رقابة البنك املرك���زي وأن قيامه 
بأعمال مصرفية س���يكون بعيدا عن 
الرقاب���ة.. الخ، ومن يع���رف جتارب 
املؤسسات الش���بيهة املشار إليها آنفا 
يدرك أنه���ا ال تقوم بأي عمل مصرفي 
منافس للبنوك، وحتى أعمال التمويل 
واالس���تثمار تخضع للرقابة املسبقة 
للمركزي، وقد حرصت على ذكر جتارب 
قائم���ة لتقليل الفجوة ب���ني الصورة 

العمومية والواقع العملي.
كلمـة أخيرة: البد من توجيه الش���كر 
ملبادرة نواب في مجلس األمة إلى حتقيق 
هذه الشراكة بني العمل التنموي والقطاع 
اخلاص، وتأتي ه���ذه املبادرة في ظل 
فشل ذريع للمحاوالت السابقة وإحجام 
تام من قبل القطاع اخلاص سواء عن 
مشاريع B.O.T أو حتى اإلفادة من قانون 
االستقرار بالنسبة للقطاع املالي، في 
حني حتقق مشاركة كيان جديد ضمن 
»مجموعة الصندوق الكويتي للتنمية« 
ضخ قدر كبي���ر من الثقة في خطوات 
تنفيذ خطة التنمية، وهو العنصر األكثر 

إحلاحا للمرحلة القادمة.

»مجموعة الصندوق الكويتي للتنمية«.. محفز وموصل جيدالكهرباء والبيوت الخضراء ومصباح القصيبي

السيستاني يحّرم إعادة إرسال »مسجات« 
تحتوي على معلومات مشوهة للعقيدة

تبرئة طالب جامعي من تهمة 
سّب أستاذه عبر البريد اإللكتروني

مؤمن المصري
برأت محكمة اجلنح برئاس���ة املستش���ار 
فهد العجمي طالبا جامعيا يدرس في جامعة 
الكويت من تهمة سب استاذه علنا عبر البريد 

االلكتروني.
وقد اس���ند االدع���اء العام ال���ى املتهم انه 
بتاريخ 2010/1/27 بدائ���رة اختصاص مخفر 
شرطة اليرموك سب علنا بألفاظ تخدش شرف 

املجني عليه واعتباره.
وتتلخ���ص الواقعة ف���ي ان املجني عليه 
)الشاكي( يعمل بجامعة الكويت كأستاذ محاضر 
واملتهم احد الطالب لديه وبتاريخ الحق على 
2010/1/27 تقدم املجني عليه بشكواه مدعيا انه 
تلق���ى بريدا الكترونيا وان هذا البريد تضمن 
الفاظ سب وقذف وانه بعد التحري والبحث 
اكتش���ف ان املتهم هو من ارسل تلك الرسالة 

وبسؤال املتهم عن التهمة انكرها متاما.
وحضر دفاع املتهم احملامي حسن العجمي 
ودفع بخلو الدعوى من دليل ادانة جازم ضد 

املتهم باالضافة الى انكاره للتهمة وتوضيحه 
وكيفية قيام الشاكي باختالق الدليل.

وق���ال العجمي ان العبرة ف���ي احملاكمات 
اجلزائية هي باقتن���اع محكمة املوضوع بناء 
على االدلة املطروحة عليها بادانة املتهمني او 
براءتهم وان لها ان ترتكز في تكوين عقيدتها 
على ما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى 
وان تأخذ بأي بينة او قرينة ترتاح اليها دليال 
حلكمها كما ان من اختصاصها وحدها تقدير 
االدلة بالنسبة لكل متهم، فهي حرة في تكوين 
عقيدتها حسب تقديرها لتلك االدلة ذاتها في حق 
مته���م آخر، فلها في هذا النطاق ان تزن اقوال 
الشهود فتأخذ منها ما تطمئن اليه وتطرح ما 
ال تطمئن اليه منها في حق متهم آخر دون ان 

يكون في ذلك تناقص يعيب حكمها.
والتمس العجمي من احملكمة القضاء ببراءة 
موكله من التهمة املنسوبة اليه خللو االوراق 
من دليل جازم على ارساله للرسالة موضوع 

احملاكمة.

أفتى املرجع الش����يعي األعلى في العراق الس����يد 
علي السيستاني بعدم جواز إعادة ارسال »مسجات« 

حتتوي على معلومات مشوهة للعقيدة.
وجاء نص الفتوى على النحو التالي: في اآلونة 
األخيرة وفي مناسبات محددة نالحظ ازدياد ارسال 

رسائل معينة وهي كاآلتي: 
1 � )ال إله إال اهلل( إلهي بحق أم البنني ان تكشف 
كربي وتوفقني، أمانة أرس����لها إلى تسعة أشخاص، 

أم البنني ال ترد من إليه حاجة.
2 � س ا ب ع = عكسها ع ب ا س

على حب العباس أرسلها الى سبعة أشخاص.
3 � )ال إله إال اهلل محمد رس����ول اهلل( أرسلها الى 

خمسة أشخاص أمانة في عنقك الى يوم القيامة.
4 � سورة الفلق: تزيل احلسد، سورة الناس: تزيل 
الوسواس، س����ورة الفاحتة: غفران للذنوب، أرسلها 

الى خمسة أشخاص أمانة.
مع العلم ان هذه »املسجات« تكون في أوقات معينة 
)تنتشر في أوقات ثم تنطفئ ثم تعود مرة اخرى(.

م����ا احلكم في ذلك؟ وهل صحي����ح أنها أمانة في 
أعناقنا إلى يوم القيامة؟ أرجو اإلجابة عاجال.

 وجاء جواب الس����يد علي السيس����تاني: باسمه 
تعالى، ال يجب العمل بذلك.

بيروت � رويترز: املوسيقى والعزف األوركسترالي والغناء األوبرالي 
بروح لبنانية كل هذا حضر افتتاح مهرجانات بيت الدين الدولية مساء 

أول من امس بعد مرور ربع قرن على انطالقتها.
وحتت قناطر القصر الش����هابي الشاهد على تاريخ لبنان جلس 115 

عازفا لبنانيا وعامليا بقيادة وليد غلمية ليعزفوا موسيقى الفرح.
وتنوع البرنامج بني موسيقى االوركسترا الوطنية الفلهرمونية وغناء 
املؤلفة املوسيقية ومغنية األوبرا هبة القواس لنصوص شعرية للحالج 
ووزير االعالم السعودي عبدالعزيز خوجة والزعيم الدرزي الراحل كمال 

جنبالط والشاعرتني اللبنانيتني ندى احلاج وهدى النعماني.
أما االوركسترا الفلهرمونية فاستهلت برنامجها باحلركة الثانية من 
السيمفونية السادسة التي حتمل اس����م »الفجر« واملوقعة باسم وليد 
غلمية باإلضافة الى مقطوعات موس����يقية عاملية للموسيقار الفرنسي 
جورج بيزيه املشهور بإعداد عدد من أعمال األوبرا أبرزها كارمن وأوبرا 
»ابوحس����ن« لألملاني كارل ماريا فون فيبر واملوسيقي الفرنسي جول 
ماس����ينيه ومقطوعة كتبتها هبة القواس حت����ت عنوان »بيت الدين«. 
وابتعدت االوركس����ترا الفلهرمونية في عزفها عن الدراما فأعطت زخما 
وعزما بصوت فرح ضخم موحد للفرقة. وتتألف األوكس����ترا الوطنية 
من عازفني لبنانيني ومن جنس����يات ع����دة. وقال غلمية قبل احلفلة »ال 
وجود الوركسترا في العالم من جنسية واحدة االوكسترا تتألف من عدة 
جنسيات مثل فريق كرة القدم. املهم في هذا اخلليط � املزيج من مختلف 
املجتمعات  ان جتمعه����م روح واحدة وإيقاع واحد ونفس واحد وحب 

واحد وعاطفة واحدة ليبدو العمل املوسيقي وكأنهم مجبولني به«.

السيد علي السيستاني

األوركسترا الفلهرمونية وفي اإلطار مغنية األوبرا هبة القواس )رويترز(

شعبان عبدالرحيم

»أوبرا« بروح لبنانية في افتتاح مهرجانات بيت الدين ببيروت
بعد مرور ربع قرن على انطالقتها سعودي يكمل مهر زوجته بـ »التقسيط«!

الرياض � د.ب.أ: ينتظر املواطن الس���عودي سليمان 
الربعي أمال يلوح وانفراجة تأتي ليلتئم شمل أسرته، بعد 
أن ارتبط منذ ثالث سنوات بزوجته، واتفق مع أسرتها على 

سداد مهرها بالتقسيط، بسبب ظروفه املادية الصعبة.
وقال الربعي لصحيفة »عكاظ« السعودية امس: »أنا 
متزوج بالتقسيط ألنني ببساطة شديدة غير قادر على 
دفع املهر دفعة واحدة، وفي مثل هذه احلالة يلزم العرف 
القبلي في قريتي غير املس���تطيع مثلي دفع ما تيسر له 
من املهر، ليكمل املتبقي منه حسب االتفاق بالتقسيط«. 
وأضاف »ألنني ال أستطيع حسب راتبي 1800 ريال)480 
دوالر تقريبا( دفع املهر واالنتظام في دفع األقساط بشكل 
منتظم حسب قانون )العرف( السائد في القرية، طلبت 
نقلي إلى محافظة القنفذة ألرتاح من السفر والتنقل بني 

جدة والقنفذة«.
وبني الربعي أنه دفع عشرة آالف ريال الدفعة األولى من 
املهر، وعشرة آالف ريال )الترويحة(، وأمت قسطني وبقي 
عليه سداد 15 ألف ريال، حتى يتخلص من سلطة القبيلة 
وسطوة العادة، معتبرا أن زيادة أخيرة في راتبه قدرها 

300 ريال ستساعده على االنتظام في دفع األقساط.
جتيز ثقافة القبيلة في بعض القرى الساحلية السعودية 
لألب أخذ ابنته املتزوجة حتى إن لم تكن راضية من بيت 
زوجها، احتجاجا على عدم دفع الزوج أقساط املهر، وإن 
أجنبت منه أطفاال، كما تش���ترط هذه الثقافة على الزوج 
دفع عش���رة آالف ريال ليلة الزواج تسمى )الترويحة( 
تعط���ى كبدل عن ذهاب الزوجة من بيت والدها إلى بيت 

زوجها، وأن يدفعها حاضرا وليس بالتقسيط.

شعبان عبد الرحيم يترشح للرئاسة المصرية 
وشعاره »شعبوال هو الحل«!
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بن الدن مطلوب
 في جنوب أفريقيا

س����ائق من جنوب أفريقيا رسم صورة 
أسامة بن الدن على مقدمة سيارته وكتب كلمة 
»مطلوب« على الزجاج األمامي حتت أنظار 
شرطيني في مدينة ديربان.            )أ.پ(


