
الشحرورة صباح

البقاء هلل
مشعل مبارك خالد املسعود ـ سنتان ـ الفردوس ـ 

ق5 ـ ش1 ـ ج4 ـ م37 ـ ت: 99177485.
حم�ود ناصر العب�داهلل اجلب�ري ـ 70 عاما ـ خيطان 
ـ ق5 ـ ش عبـــداهلل بـــن املقفع ـ م95 ـ ت: 

66001600 ـ 99765657.
عبداللطيف عبدالوهاب عبدالسالمـ  88 عاماـ  الرجال: 
السرة ـ ق2 ـ ش علي بن أبي طالب ـ م640 
ـ ت: 66089339ـ  النســـاء: العديليةـ  ق2ـ  

ش النجدة ـ م2 ـ ت: 66794898.

فاطمة حبيب حسني الكندري، أرملة حسن عبدالرحمن 
محمود الكندريـ  75 عاماـ  الرجال: ديوان 
الكنادرةـ  الشعبـ  ت: 99575706ـ  النساء: 
الروضةـ  ق2ـ  ش24ـ  م37ـ  ت: 22515800. 

الدفن التاسعة صباحا.
محمد صحن بن الميـ  83 عاماـ  اجلهراءـ  العيونـ  
ق1ـ  ش10ـ  م43ـ  مقابل مسجد عودة العنزي 
ـ ت: 66217992 ـ 66216262 ـ 66337063 ـ 

الدفن التاسعة صباحا مبقبرة اجلهراء.

مواقيت الصالة والخدمات ص30 

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اللقاء التحضيري للقمة الثقافية العربية »يتبنى« 25 توصية.

� وكعادة كل القمم العربية ستمر 25 سنة ولن تنفذ توصية واحدة.
الحكومة توافق على عقد اجتماعات ڤيديو بين الوزراء.

� يعني باچر بدال ما تشوف الوزير شايل بشته تالقيه شايل كاميرته 
أبواللطفواحدوداش وزارته.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

الكالم عن »حل« يذّكر بالزوجة الناشز! أفكار باردة ليوم حار
جميـــل أن يقدم العضـــو الفاضل احمد 
الســـعدون ســـؤاله املتعلق بشبه تضارب 
املصالح بني اعضاء املجلس األعلى للبترول 
وعقود القطاع النفطـــي وأجمل كذلك الرد 
الســـريع والصريح ملعالي وزير النفط كي 
يفتح الباب ملن يود التعليق والتعقيب ومن 
ذلك مقال الزميل علي البداح امس بجريدة 

»اجلريدة« التي برأ خاللها كشاهد حدث بعض اعضاء املجلس 
من االستفادة.

> > >
اخلطـــأ ـ ان وجد في تلك القضية ـ لم يكن من قبل االعضاء 
كونهم لم »يرشـــحوا« انفسهم للمجلس بل مت اختيارهم وكان 
الواجب معرفة وجود شـــركات ومكاتب لهم قبل ذلك االختيار 
عن طريق مراكز املعلومات ومنحهم احلق في اختيار االنضمام 

بعد ترك تلك املصالح او االعتذار.
> > >

ومما يدل بشكل قاطع على عدم استفادة السادة موسى معرفي 
وعبدالرحمن الهـــارون وعبدالرحمن احمليالن وخالد بودي من 
وجودهم باملجلس انهم تقدموا مبحض اختيارهم باالســـتقالة 
مـــن املجلس االعلى للبترول قبل عام بناء على مبادئ يؤمنون 
بها، ولو كانت هناك استفادة ملا تقدموا بتلك االستقالة الطوعية، 
وللمعلومة تقدم مكتب موســـى معرفي بالعطـــاء الوحيد امام 
منافسني اجانب وقد فاز بعقد يتيم قيمته 70 الف دينار بالكاد 
تغطـــي ارباحه قيمة تكلفته وقد تقـــدم بعض اعضاء املجلس 
مختارين بطلب حتويلهم للنيابة العامة إلثبات براءتهم فسمعة 

الناس ليست لعبة.
> > >

الســـؤال املنطقي: ماذا عن الوزارات واملؤسسات والشركات 
احلكومية وحتى املساهمة العامة ومتى تتم محاسبة كثير من 
القيادات اإلدارية في املواقع املختلفة ممن متتلئ مواقع االنترنت 
بوثائق تظهر جتاوزاتهم »املاليينية« ومتى نســـعد مبحاسبة 
حتى فراش بنغالي في احـــد املواقع احلكومية.. وكيف نتوقع 

قدوم املستثمرين األجانب ونحن على هذه احلالة؟!
> > >

باملقابل يشتكي لي احد املسؤولني امللتزمني باالنظمة والقوانني 
من عمليات تشويه السمعة املتعمدة التي يلجأ لها بعض النواب 
عن طريق نشر اسئلة مغرضة في الصحف حال رفضه كمسؤول 
عمليات التوسط لهذا الطرف او ذاك، ويستطرد املسؤول بالقول ان 
بعض تلك االسئلة حتتاج الى اشهر وآالف من ساعات العمل للرد 
عليها مما يكلف املال العام ماليني الدنانير ويطالب رواد الدواوين 
والناخبني بالتصدي لبعض محترفي مثل تلك االسئلة التي لو 

قضوا ما تبقى من عمرهم في قراءة اجاباتها ملا أنهوها.
> > >

آخر محطة: مازلناـ  للتذكيرـ  دولة صغرى تكمن مصلحتها العليا 
في حتسني عالقاتها بجميع اجليران من السعودية الى العراق 
فايران، لذا نرجو ابعاد ملـــف عالقاتنا اخلارجية عن مواضيع 

الدغدغة والتكسب االنتخابي املعتادة.

حديث بعض النواب عن »حل مجلس 
االمة« انقلب مـــن حتذير الى مطالبة 
باحلل، بعد ان مـــّل من ترديد »هناك 
نوايا خفية حلل مجلس االمة« وكان 
الرد في كل مرة هو »ليست لدينا نوايا 
ال خفية وال غير خفية حلل املجلس«، 
اليوم هو يطلب احلل بشكل مكشوف، 
هذه املمارسة تعيد الى االذهان ما سبق 
ان اشـــرنا اليه، من حال الزوجة التي 
تكرر على زوجها »انت ناوي تطلق، انا 
عارفتك، عندك شي خاشه«، واملسكني 
يردد على مســـامعها »واهلل يا مرة ما 
عندي شـــي، وال لي نيـــة من ها اللي 
تقولينه« فتكمل »شـــنو اللي اقوله؟ 
اشتقصد؟ الطالق؟ انت اصال ما تقدر 

تطلق، اذا فيك خير طلق؟«.
هذا النوع من الزوجات موجود في 
املجتمع، وكثيرا ما يكون الزوج مغدقا 
عليها بالهدايا، والكالم الطيب »يا بنت 
احلالل قاصرك شي؟ انا مقصر بحقك 
كزوجـــة؟ مقصر بحق البيت؟ مقصر 
بحق اوالدي بشي؟ قولي لي« ويكون 
الرد الصاعق »ال هذا وال ذاك، يا الطيب 

انا مليت منك، طلقني وخالص«.
هذا بالضبط هو حالنا مع هؤالء 
النفر من النــــواب، فقد حصلوا على 
معظم الصالحيات »التنفيذية« الدارة 
شؤون الدولة، ناهيك عن »التشريعية« 
التــــي تنهمر كاملطر، وال تســــأل عن 
مزاياهم املعيشية وال طواقم البشر 
التي تتحرك بني ايديهم، تنشد رضاهم، 
سواء كانوا موظفني مت فرزهم لهم ـ 
معظمهم من املعــــارف واالقارب ـ او 
مسؤولني يتركون تســــيير شؤون 
الدولة الجل املشاركة في اجتماعات 
جلان في املجلــــس، جلان لها جدول 
اعمال ومواعيد محددة، يتغيب عنها 
معظم االعضاء، وبعضهم يحضرها 
فقط الزدراء كبار وصغار املسؤولني، 
خاصة عندما يكون بعضهم من رؤسائه 
السابقني عندما كان موظفا كسوال، ومت 
توجيه مالحظات له سواء عن ادائه 
الضعيف او كثرة غيابه، فاذا به اآلن 
يحاســــبهم بلهجة متعجرفة »ما هذا 
الــــذي تقدمونه لي؟!  العمل الركيك 
وبعدين ليش ما يحضر الوزير بنفسه؟ 
انا ماني مستعد اجتمع مع مسؤول ال 

يهش وال ينش« ثم 
يتركهم ويخرج.

النوع من  هذا 
النـــواب يشـــبه 
الزوجة الناشـــز، 
النشـــوز  ولهـــذا 
»الزوجي« مظاهر 
وعالمات، ابرزها:

1 – االمتناع عن التعاون.
2 - تعمـــد املخالفـــة واتيـــان ما 

يكره.
3 - حتريض من في البيت عليه.

4 – سوء العشرة واستخدام االلفاظ 
البذيئة وتعمد اغضابه السباب تافهة، 

وايذائه من حني آلخر!
وقد قالوا في اســـباب النشوز ما 

يلي:
1 – ســـوء خلق املرأة وعدم تلقيها 

قدرا كافيا من التربية الصحيحة.
2 – قلة وعي املرأة بحقوق الزوج 

وواجباته بشكل متوازن.
3 – وجود من يحرضها على اخلروج 
عن طاعة الزوج، او وجود بيئة محيطة 

حترض على التمرد.
4 – تفوق املرأة على الرجل في املال 
او اي ميـــزة اخـــرى ـ كاحلنجرة ـ ما 

يتسبب في فتنتها، وخراب بيتها.
5 – تقصير الزوج في حقوقها املادية 

او املعنوية!
يا سادة، ويا سيدات، »مجلس االمة« 
ليس بقالة ميلكها شـــخص، قرر ذات 
صبـــاح ان يغلقها، لقد رأينا من بيده 
االمر وكيفية تعامله مع هذا القرار عبر 
التشاور املكثف، فلماذا ينفرد من ليس 
في يده القرار ويسارع الى محرر في 

جريدة يبحث عن االثارة؟!
هل صارت مقدرات البلد سهلة عند 

هذا البعض الى هذا احلد؟!
كيف ميكن ان يؤمتن على ممارسة 
صالحيات تشريعيةـ  ونصف تنفيذية 

ـ من هذه طريقته؟!
كلمة أخيرة: العزاء اخلالص الســــرة 
اخلرينج الكرمية في مصابهم اجللل، 
نسأل اهلل الرحمة والغفران ملن قضوا 
في هذا احلادث االليم وان يســــكنهم 
جنانه الوارفة، ويلهم ذويهم الصبر 

واالحتساب، آمني يا رب العاملني.

اعتصام صامت احتجاجًا على منع فيروز من الغناء

بيروت � ندى مفرج السعيد
دعت عدد من جمعيـــات النفع العام اللبنانية 
الى اعتصام سلمي صامت يقام امام مبنى املتحف 
في بيروت 26 اجلاري تضامنا مع النجمة الكبيرة 
السيدة فيروز بعد منعها من إعادة غناء مسرحية 
»يعيش يعيش« وعرضها على مسرح كازينو لبنان 
بعد ان صدر أمر قضائـــي مبنعها من عرضها أو 
إعادة غنائها مبوجب شكوى تقدم بها ورثة شقيق 

زوجها الراحل منصور الرحباني ضدها.
وبحسب منظمي االعتصام فانه سيكون صامتا 
يطغى عليه صوت فيـــروز عبر مكبرات الصوت 
وسيكتفي املتظاهرون بحمل الالفتات التي حتمل 

شعارات رفع املنع، كما اقترح املنظمون ان يرتدوا 
زيًا موحدا خالل االعتصام.

وكانت اإلذاعة السورية قد أطلقت حملة تضامنية 
مع فيروز ســـمتها »فيروز في القلب«، من خالل 
تكثيف بث أغانيها، واســـتقبال اعالميني وفنانني 

للمطالبة بوقف الدعاوى ضدها.
يذكر ان هناك صراعا بني ورثة األخوين رحباني 
)منصور وعاصي( على التراث الغنائي، ففيروز 
التي كانت تريد تقدمي مسرحية »يعيش يعيش« 
على مسرح كازينو لبنان، ووجهت بقرار قضائي 
من ورثة منصور مينعها من تقدمي املسرحية إال 

بإذن من الورثة.

يعقد بتاريخ 26 الجاري

النجمة الكبيرة فيروز

صورة املراهقة الكويتية »أ.م« كما عممتها شرطة فلوريدا أمس

فقدان مراهقة كويتية في فلوريدا

كينيا قبلة للصالة في إندونيسيا بدالً من مكة المكرمة!
جاكرتاـ  رويترز: علم مسلمو إندونيسيا أنهم كانوا 
يتوجهون في الصالة نحو اجتاه خاطئ للقبلة بعد 
أن قالت أرفع هيئة دينية في البالد إن فتواها بشأن 
اجتاه مكة جعلت الناس يصلون في اجتاه افريقيا.

وكان مجلس العلماء اإلندونيسي قد أصدر فتوى في 
مارس 2010 جاء فيها أن اجتاه القبلة هو الغرب.

وقال تشــــوليل رضوان، رئيس مجلس العلماء، 
إنه »تبني أن املســــاجد تواجه الصومــــال أو كينيا، 

وبالتالي ننصح الناس بتحويل االجتاه الى الشمال 
الغربي قليال«، موضحا أنه ال داعي لهدم املســــاجد 
بــــل إن تغيير االجتاه إلى الشــــمال الغربي ميكن أن 
يحدث أثناء الصالة. وصرح رضوان بأنه ال داعي أن 
يخاف املسلمون من أن تكون صالتهم باطلة، ألنهم 
كانوا يصلون في اجتاه خاطئ للقبلة، مبينا أن ذلك 
لن يؤثر على صالتهم، وقال »لن يحول هذا دون أن 

يقبل اهلل صالتهم«.

متحف خاص لفساتين الشحرورة في بيروت
 أطلقت السلطات األمنية في والية فلوريدا امس
    اعالن فقدان مراهقة كويتية تدعى )أ.م( تبلغ 
من العمــــر 15 عاما حيث كانــــت تقضي إجازتها 
السنوية مع عائلتها في مدينة كيسيمي مبقاطعة 
لنكولن وبحسب ما اعلنه مكتب شريف املقاطعة 
فان الفتاة يحتمل ان تكون في مدينة نورث بالتيه 
والتي تقع في والية نبراســــكا التــــي تبعد اكثر 
من 2000 كيلومتر عن والية فلوريدا وبحســــب 
ما اعلنته محطة نبراسكا التلفزيونية امس فان 
شــــرطة مقاطعة لنكولن شــــرعت ومنذ الصباح 
في عمل التحريات عــــن فقدان املراهقة الكويتية 
)أ.م( وافادت عائلتهــــا بأنهم تركوها وحيدة في 
املنزل حيث كانوا يقيمون وبعد عودتهم اكتشفوا 
اختفاءها، وبحســــب ما ذكرت احملطة عن شريف 
املقاطعة فان التحريات دلت على ان )أ.م( توجهت 
الى محطة الباص الرئيســــية في مدينة كيسيمي 
وطلبت من موظف التذاكر تذكرة ذهاب الى مدينة 
نورث بالتيه الواقعة في والية نبراســــكا، وابلغ 
املوظــــف رجال االمن أن )أ.م( أبلغته بأن عائلتها 
تقيم في نورث بالتيه غير ان عائلتها نفوا متاما 
ان يكــــون لهم اي اقرباء في تلك املدينة، واطلقت 
السلطات األمنية في والية فلوريدا نشرة بكامل 

أوصاف )أ.م( وآخر صورة حديثة لها.

بيروت � ندى مفرج سعيد
في الوقت الذي التزال اإلشـــاعات التي تطال وفاة الفنانة صباح تنتشر 
بشكل أصبح شـــبه يومي ما يحمل صديقها جوزيف الغريب على االطاللة 
بشكل دائم عبر االثير اإلذاعي لتأكيد سالمتها، مشيرا الى تدهور في صحتها، 
قدم مصمم األزياء اللبناني املعـــروف وليم خوري مجموعة مكونة من 20 
قطعة من فســـاتني الشـــحرورة عرضت في برج برجمان في دبي على وقع 
أغاني الشحرورة وهي األزياء التي كان صممها لها وارتدتها في العديد من 

املناسبات.
املجموعة حتاكي تاريخا ال يستهان به من تاريخ الشحرورة التي اجتمعت 
هي بابداعاتها الفنية مع ابداع وليم خوري كمصمم عمل معها ورافقها، وكشف 
وليم خوري من دبي ان هذه املجموعة صغيرة جدا، خاصة ان املجموعة الكاملة 

يقارب عددها الـ 300 فستان، واوضح انه سيقام لها متحف في لبنان.
هذا وميتلك خوري بعضا من هذه الفســـاتني فيما حتتفظ الشـــحرورة 
بالقسم اآلخر منها، بيد انه قال ان صباح ستسلمه كل الفساتني ليتمكن من 
اقامة املتحف الذي ســـيقام على نفقته اخلاصة، وســـيكون في منطقة على 
طريق القصر اجلمهوري في بيروت، خاصة ان هذه الفســـاتني تعتبر حتفا 
فنية وحتمل قيمة تاريخية، اما احدث فستان فعمره 20 سنة، وهناك بعض 
الفســـاتني املوجودة في املعرض عمرها 40 سنة، مشيرا الى ان أيا من هذه 

الفساتني ليس للبيع بل سيقوم بعرضها لقيمتها املعنوية.
وكان خوري قد عرض فساتني صباح ضمن معرض املقتنيات احد األنشطة 
الرئيســـية ملفاجآت صيف دبي 2010 والذي يستمر حتى 24 الشهر اجلاري 
في برجمان أحد الرعاة الرئيسيني حلدث املفاجآت، وتتميز دورة هذا العام 
بالعديد من املشاركات اجلديدة بتشكيلة متميزة من املقتنيات التي تعرض 

ألول مرة في دبي واملنطقة.

تحريات الشرطة قالت إنها رحلت بـ »الباص« إلى مدينة تبعد 2000 كيلومتر عن سكن عائلتها

»قبضة الموت« تزيد من الضغوط على »آبل«
سان فرانسيسكو ـ د.ب.أ: تصاعدت الضغوط على شركة »آبل« 
األميركية بشأن مشكلة فنية في هوائي الهاتف احملمول الذكي »آي 
فون 4«. وتتسبب املشـــكلة الفنية التي وردت تقارير بشأنها على 
نطاق واسع في أن تضيع على املستخدمني مكاملات عندما ميسكون 

الهاتف بطريقة معينة.
وقللت »آبل« مرارا من حجم املشـــكلة وعزت ذلك إلى مشـــكلة 
في البرامج بحيث تقدر بشـــكل مبالغ فيه قوة إشارة الشبكة التي 

يستقبلها اجلهاز حسب زعمها.
لكن منظمة كبيرة معنية باملستهلكني وهي »كونسيومر ريبورتس« 
أجرت اختبارا للجهاز وأكدت أن املشـــكلة تكمن في الهوائي مطالبة 
»آبل« بحل املشكلة. ودعا السيناتور تشارلز شومر الرئيس املشارك 
في اللجنة االقتصادية املشتركة مبجلس الشيوخ األميركي إلى إنهاء 
املشكلة وتقدمي حل للهوائي بشكل مجاني ألكثر من مليوني شخص 

اشتروا بالفعل الهاتف منذ طرحه في يونيو املاضي.
وأوضح شـــومر في خطاب مفتوح إلى الشركة ان »احللول التي 
مت عرضها حتى اآلن من جانب آبل للتعامل مع ما يطلق عليه عيب 
»قبضة املوت« مثل إمساك اجلهاز بشكل مختلف أو شراء غطاء له 
تبدو غير كافية«. وقال ان »تلك احللول املقترحة ستضع عبئا بشكل 
غير عادل على املســـتهلكني لعالج مشكلة لم يكونوا على دراية بها 

عندما اشتروا أجهزتهم«.
وفي تطور محرج لشركة »آبل«، ذكرت وكالة أنباء »بلومبيرج« 
األميركية االقتصادية أن كبير مهندسي الهوائيات بالشركة حذر من 
املشكلة قبل أشـــهر من طرح اجلهاز لكن الرئيس التنفيذي ستيف 

جوبز قرر جتاهل تلك املخاوف.

بسبب عيوب هوائي »آي فون 4«

)رويترز( عارضة يابانية ترفع »آي فون 4« خالل معرض الكترونيات في اليابان  


