
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: العرب ال يحلمون بنيل »نوبل« إال في مجال األدب فقط.

ـ ولو استحدثت جائزة لـ »كيمياء الشجب« أو »فيزياء االستنكار« لحصدها 
الساسة العرب ولـ 100 عام قادمة.

»التجارة«: قلة المعروض وكثرة الطلب سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ـ بل السبب »كثرة« تصريحاتكم و»قلة« رقابتكم.
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تلح عليك صديقتك وتطالبك 
بح���ق الصداقة كي تقدمي لها 
املس���اعدة الت���ي تأملها منك، 
وكذلك االب، بحق االبوة، يطلب 
ابنائه طاعت���ه واالمتثال  من 
الغرام وايام  لطلباته، وبحق 
الوئام يعت���ب عليك احلبيب 
بس���بب زلة صغيرة، ومثلهم 
زمالء العمل أو االقرباء واالخوة، 
فالصداق���ة والزمالة والقرابة 
واالب���وة والزواج والعش���ق 
واالخوة حقوق متنح اصحابها 

سلطتهم عليك.
وفي غمرة التشبث بالسلطة 
يتجاهل اجلميع مسؤولياتهم، 
ويتناسون أن السلطة مرتبطة 
باملسؤولية، وكل من يتقاعس 
عن القيام مبسؤوليته ال سلطة 
املقتر  له على اآلخر، فالزوج 
على بيته والذي يعامل زوجته 
بعنف او احتق���ار ال يحق له 
تذكيرها بس���لطته عليها بعد 
ان جتاهل مسؤوليته جتاهها، 
الذي ال  والصديق املتخ���اذل 
جتده ف���ي وقت الضيق ليس 
له احلق باملزاي���دة عليك في 

حقوق الصداقة.
الطوابير طويلة أمام شباك 
احلقوق، وليس أمام ش���باك 
الواجبات  املس���ؤولية واداء 
أحد، والعديد منا يجهلون ان 
املسؤولية تكبر كلما اتسعت 
الس���لطة،  فكلما اقتربنا من 
وج���دان اآلخر وص���ارت لنا 
س���لطة أو »ميان���ة« علي���ه 
أضحت مس���ؤوليتنا جتاهه 
اكبر، والعكس صحيح، فكلما 
تقاعسنا عن القيام مبسؤوليتنا 
جتاه اآلخر ضمرت س���لطتنا 

عليه.

ثمن »الميانة«

سعودية تفرض غرامة مالية على زوجها
وتهدد بالطالق لردعه عن الـ »فيس بوك«

»صائد بن الدن« يضرب سيدة في أميركا

إسرائيلي صلى بالعبرية وهدد بقتل ركاب الطائرة
هونغ كونغ � د.ب.أ: أعلنت الشرطة في هونغ 
كونغ انه مت اعتقال راكب ش���اب )23 عاما( امس 
بعد ان هدد بقتل جميع ركاب الطائرة القادمة من 
أستراليا واالنتحار. وقد متكن أفراد طاقم الطائرة من 
السيطرة على الراكب االسرائيلي، وتسليمه للشرطة 
عقب هبوط الطائرة التابعة لش���ركة »كانتاس« 

االسترالية للطيران في هونغ كونغ.
وذكرت اذاعة »ار ت���ي اتش كيه« التي تديرها 
احلكومة في هونغ كون���غ، ان الراكب ادى صالة 
بالعبرية، ثم صرخ بصوت مرتفع: »سأقتل نفسي.. 

ستموتون جميعا«، قبل ان يحاول فتح احد ابواب 
الطائرة. وكانت قوات الشرطة في انتظار الطائرة 
بوينغ »400747« لدى هبوطها في هونغ كونغ، في 
طريقها الى لندن. وقال متحدث باسم الشرطة انه 

مت اعتقال الرجل ثم نقله الى املستشفى.
ونقلت املواقع االلكترونية لصحف في هونغ 
كونغ ع���ن ركاب آخرين في الطائرة انه مت وضع 
االصفاد في يد الراكب االسرائيلي وتقييد حركته 
م���ن قبل افراد طاقم الطائ���رة عقب ثورته، حتى 

وصلت الطائرة وسلموه للشرطة.

مأذون سعودي: عقدت قران طفلة عمرها 10 سنوات
 كزوجة ثالثة لرجل في الـ 34 من عمره

.. وسعودية تعتذر لزوجها.. بتزويجه من أخرى

دراسة: الكذب يدفع لغسل الفم بالصابون

مايكل دوغالس يكاد ينتهي
من عالج السرطان

لوس اجنيليس 
أعلن  يو.بي.آي:   �
املتحدث باسم النجم 
مايكل دوغالس انه 
شارف على االنتهاء 
من عالج سرطان 
احلل���ق ال���ذي مت 
تشخيص إصابته 

به قبل فترة.
وقال ألن بوري 
ملوق���ع »بيب���ول« 
ان  األمي���رك������ي 
دوغ�������الس )65 
سنة( »سعيد جدا 
باالنتهاء« من عالج 
األش���عة والعالج 
الكيميائي لسرطان 
احللق، موضحا انه 
مازال عليه اخلضوع 
لعالج واحد فقط 

هذا األسبوع.
وأضاف بوري: »ما من عالجات أخرى محددة«.

وتوق���ع املوق���ع أن يس���تغرق تعاف���ي املمثل 6 أس���ابيع 
إضافية.

يشار إلى ان دوغالس حتدث أخيرا عن معركته مع سرطان 
احللق وأكد انه مصمم على التغلب على مرضه.

يذكر ان دوغالس دخل في العام 1992 إلى مركز إلعادة التأهيل 
بسبب إدمانه على الكحول.

الرياض � د.ب.أ: فرضت سيدة سعودية غرامة، 
وتعهدا خطيا على زوجها لردعه عن الدخول على 
موقع ال� »فيس بوك« بعد أن هددته بطلب الطالق 
حال تكرر دخوله. وذكرت صحيفة »عكاظ« امس 
أن الس���يدة ش���ككت في تصرفات زوجها وبقائه 
لساعات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر، ولذا حتينت 
فرصة دخول زوجها إلى دورة املياه ناسيا حاسوبه 
مفتوحا فدونت احلس���اب اخلاص به وأعدت مع 
صديقة لها فخا للزوج. وأرس���لت الصديقة طلب 

صداقة للزوج الذي س���ريعا ما استجاب للطلب 
ودخل مباشرة في دردشة.

وانتهت اخلطة مبواجهة الزوج الذي أنكر لوال 
قوة القرائن التي أفحمته بها الزوجة فاعترف لها 
بكل ما أدانته به وعاقبته بفرض غرامة مالية قدرها 
10 آالف ريال )2700 دوالر( ومنعه من دخول املوقع، 
مبوجب تعهد خطي ح���رره. وافق الزوج بعد أن 
وضعت املرأة خيارا آخر بأن تذهب إلى بيت أهلها 

وتطلب الطالق عبر املؤسسات الشرعية.

واش���نطن � أ.ش.أ: ألقت الس���لطات بوالية »كلورداو« 
األميركية القبض على جاري فولكنر املعروف في وسائل 
اإلعالم العاملية باسم »صائد بن الدن«، وذلك بتهمة ارتكاب 

أعمال عنف ضد سيدة.
 وذكرت شبكة »فوكس نيوز« اإلخبارية األميركية امس 
أن السلطات في »كلورادو« قررت استمرار احتجاز فولكنر 
في مدينة »جورج تاون« على ذمة التحقيقات بعد اتهامه 

باالعتداء البدني على سيدة.
 كانت الس���لطات الباكستانية قد احتجزت فولكنر في 
يونيو املاضي بعد ضبطه وبحوزته أسلحة وأجهزة رؤية 
ليلية، حيث زعم أنه يس���عى إلى اعتقال أو قتل أسامة بن 
الدن زعيم تنظيم القاعدة وأفرجت السلطات في إسالم آباد 

عنه في وقت الحق دون توجيه أي اتهامات إليه.

الرياض � يو.بي.أي: كش���ف 
أنه تورط قبل  مأذون سعودي 
عامني في كتابة عقد زواج طفلة 
تبلغ من العمر عش���ر سنوات 
كزوجة ثالثة لرجل يبلغ من العمر 
34 عاما. وقال املأذون الش���يخ 
سعيد بن عبداهلل اجلليل لصحيفة 
»الوطن« الصادرة أمس »إنني في 
حينها فوجئت بس���ن العروس 
وتذمرت لصغرها وسألتها: هل 
توافقني على الزواج؟ فوافقت«. 
ان���ه اس���تدعى والدتها  وتابع 
وأبلغها ب���أن ابنتها التزال غير 

ق���ادرة على الزواج وتدرس في 
االبتدائي وجلس  الرابع  الصف 
مع وال���د الطفلة ونصحه، لكن 
األخي���ر أصر على تزويج ابنته 
كزوج���ة ثالثة بحجة أن الزوج 

رجل ذو سمعة كبيرة.
وحول ما إذا كانت هناك أنظمة 
من قبل وزارة العدل متنع زواج 
القاصرات أوضح املأذون أنه »ال 
يوجد نظام مينع ذلك« مش���يرا 
إلى أنه »يش���ترط في مثل هذه 

احلاالت الرضا«.
من جه���ة ثانية وجه رئيس 

هيئة حقوق اإلنسان د.بندر بن 
محمد العيبان جلنة مشكلة من 
قبل الهيئة بالوقوف على قصة 
زواج طفلة عمرها 13 عاما من رجل 
سعودي يبلغ من العمر 57 عاما 
نشرت قصتها صحيفة »الوطن« 
أم���س األول. وأكد العيبان على 
ضرورة االطالع على كل مالبسات 
وظروف ه���ذا الزواج الذي يعد 
انتهاكا وتعديا على حقوق هذه 
الطفلة التي مازالت بحاجة إلى 
رعاية أسرتها واستمرار تعليمها 

والتمتع بطفولتها.

الرياض � يو.بي.آي: صاحلت امرأة س���عودية 
زوجها وذلك بتزويجه بأخرى على نفقتها اخلاصة. 
وكانت الزوجة األولى قد أخطأت في حق زوجها 
في أحد املواقف ما تسبب له في إحراج بني أوساط 

القرية التي يقطناها.
وذكرت صحيفة »الرياض« في عددها الصادر 

امس انه عند تفاقم املشكلة قررت الزوجة رد اعتبار 
زوجها بتزويجه بأخرى على أن تدفع أسرتها املهر 
وثمن وجبة العش���اء في إحدى ص���االت األفراح 
باحملافظ���ة. وبالفعل مت الزواج م���ع اإلعالن بأن 
الزوجة األولى هي التي بحثت عن عروس مناسبة 

إرضاء لزوجها وذلك تأكيدا لرد االعتبار.

آن أربور � يو.بي.آي: اكتشف باحثون أميركيون 
ان احلاجة إلى تنظيف »الف���م الكاذب« أو اليدين 

»القذرتني« هي أمر حقيقي فعال.
وقال س���بايك لي من جامعة ميتشيغان في آن 
أربور ان األم كانت محقة عندما كانت تقول انه البد 

من غسل الفم بعد الكذب بالصابون.
وأصدر لي بيانا قال فيه ان »اإلشارة إلى اليدين 
القذرت���ني أو الفم القذر في ال���كالم اليومي تعني 
ان الناس يفكرون مبس���ائل غير ملموس���ة بشأن 
الطهارة األخالقية بطريقة ملموسة مرتبطة بالنظافة 

اجلسدية«. ووجد لي وعالم النفس نوربرت شوارز 
من معهد األبحاث االجتماعي في كلية روس لألعمال 
في اجلامعة ان الذين يكذب���ون عند احلديث عبر 
الهاتف يشعرون برغبة قوية بغسل فمهم أكثر من 
الذي���ن يكذبون عبر البريد اإللكتروني في حني ان 
من يكذبون في الرسائل اإللكترونية هم األكثر ميال 
الستخدام منظفات األيدي. وشملت الدراسة 87 طالبا 
طلب منهم الكذب على شخص عبر الهاتف أو البريد 
اإللكتروني ومن ثم حتديد رغبتهم باستخدام عدة 

منتجات من بينها غسول الفم أو مطهر اليدين.

صائد بن الدن جاري فولكنر

الصفحة األمنية ص 11 صفحة اآلراء ص 13

البقاء هلل

جهيرة رغيان شريدة العازمي، ارملة ناصر 
دودان العازم���ي � 85 عاما � الرجال: 
س���لوى � ق2 � ش املتنب���ي � م5 � ت: 
99049903، النساء: سلوى � ق2 � ش10 

� م35 � ت: 99663590.
محمد مساعد الصالح � 75 عاما � الرجال: 
ديوان القناعات � الش���ويخ � ق3 � ش 
خولة � ت:  24842909، فاكس: 22431039 
النساء: ضاحية عبداهلل السالم � ق1 � 

ش نصف اليوسف � ج11 � م1.
قاسم جاسم محمد علي � 64 عاما � الرجال: 
مسجد مقامس � الرميثية � ق10 � ت: 
25521999، النساء: صباح السالم � ق7 

� ش االول � ج12 � م60.
عوض عيد عويد احلربي � 83 عاما � النساء: 
� ت:  � م18  القادس���ية � ق4 � ش45 

.22512456
ماطـر ضيدان سـعود املطيـري � 68 عاما � 
اجلهراء � الواحة � ق3 � ش2 � م57 )القدمي 

345( ت: 24557207 � 50505606.
امينة عبـداهلل جمعة احلـاج، ارملة محمد 
ش���ايع االبراهيم � 80 عاما � الرجال: 
صب���اح الس���الم � ق10 � ش2 � ج12 � 
م4 � ت: 66135888، النس���اء: صباح 
الس���الم � ق10 � ش2 � ج12 � م3 � ت: 

.99998904

وداعًا.. بوطالل

السيرة الذاتية

امل���وت نهاية حياة ملن لم يكتب حرفا وبداية حياة 
ملن كانت كلماته املدد طوال حياته.

محمد مساعد الصالح.. باألمس خرجت أعمدة الكتاب 
»بال ملح« ولم جتد من يقول لها.. »اهلل باخلير«.

فباألمس ودعت الكوي���ت كاتبها الكبير أبوطالل.. 
والذي وافته املنية مساء أول من أمس عن عمر يناهز 

ال� 76 عاما بعد معاناة مع املرض.
وكان الراحل قد أدخل املستشفى األميري نهاية الشهر 
املاضي وبقيت حالت���ه حرجة في العناية املركزة الى 
ان وافته املنية، وسيوارى جثمانه الثرى عصر اليوم 
في مقبرة الصليبخات. والكاتب الراحل علم من أعالم 
القانون وشخصية وطنية، فقد ترأس حترير صحيفة 
الوطن منذ إنشائها عام 1962، وصحيفة الهدف أيضا 
منذ إنشائها، ونال عدة جوائز بينها جائزة الصحافة 
العربية في دبي، وكتب آخر مقالة في عموده بجريدة 

القبس حتت عنوان »أسلوب غير حضاري«.
وكان���ت بداية الراحل في مصر بعد نهاية الس���نة 
الدراسية 1950 – 1951 حني قرر الذهاب الى هناك الستكمال 
الدراسة ولم يكن التعليم املصري آنذاك يقبل شهادة 
الثانوية العامة الكويتية، لذا تقدم الى امتحان الجتياز 
الصف الرابع الثانوي ثم درس احملاماة هناك وتخرج 

في كلية احلقوق بجامعة القاهرة عام 1958.

وشجعه بعد ذلك األديب الراحل عبداهلل األنصاري 
على الكتابة في مجلة البعثة التي كانت تصدر باس���م 
الكويت في مصر، كما كتب في مجلة االحتاد التي كان 
يصدرها االحتاد الكويتي لطلبة الكويت ابان ثورة 23 

يوليو 1952.
ومن جانبه قال أمني السر العام جلمعية الصحافيني 
الكويتية فيصل القناعي ان للمرحوم محمد مس���اعد 
دورا كبي���را في تطور الصحافة الكويتية س���واء عن 
طريق رئاس���ته لتحرير جريدة الوطن وتأسيسها أو 
خالل ترؤسه جمعية الصحافيني الكويتية وعضويته 

في مجلس إدارتها لسن��وات طويل��ة.
وأكد القناعي ف���ي بيان صحافي ان رحيل الصالح 
يعد خس���ارة كبيرة للصحافة الكويتية التي ستفتقد 
حضوره وقلمه إذ كان املرحوم يش���كل مدرس����ة في 
الكتاب�ة الس���اخرة تعلم على يديه الكثير م�ن الكتاب 

والصحافيي�ن.
من جانبها نعت قائمة احملامني فقيد مهنة احملاماة 
احملامي واالعالمي محمد مساعد الصالح الذي كان احد 
الداعمني واملؤسسني لفكرة انشاء جمعية احملامني وابرز 
الداعمني لالهتمام باملهنة وتطويرها وجعلها مؤثرة في 

املجتمع بشكل ايجابي.
وقال رئي���س القائمة احملامي خال���د الكندري في 

تصري���ح صحافي »ان القلب ليح���زن والعني لتدمع 
وانا لفراق اس���تاذنا وحبيبنا احملامي محمد مساعد 
الصالح متأمل���ون، بعد ان فقدنا معلما كان ال يبخل 
علينا بأي نصيحة متمسكا جدا بحب مهنة احملاماة 
واحترام املوكل���ني وتطوير مهنة احلاماة وجعلها 
اكثر فاعلية في املجتمع وتطبيق القانون سواسية 
دون محاصصة او مجاملة على اجلميع دون تفرقة 

والتمسك بالدستور وتطبيقه.
وزاد الكن���دري: كان الصالح رحمه اهلل من 
اوائل مؤسس���ي جمعية احملام���ني مع عدد من 

زمالئه حينذاك ولعب دورا بارزا في القضايا 
اذ  االقليمية والوطنية محليا وعربيا 

كانت بصمت���ه واضحة مع زمالئه 
احملامني العرب في مجمل قضايا 

الساحة. وأكد الكندري ان القائمة 
تدعم اقتراح عضو مجلس ادارة 

جمعية احملام���ني احملامي 
وسمي الوسمي باطالق 
اس���م الراحل على احد 

مرافق جمعية احملامني 
تقدي���را لتاريخ���ه 

وعطائه البارزين.

 محمد مساعد الصالح ولد بني عامي 1934 و1935.
 درس املرحلة الثانوية في املباركية ونال شهادته اجلامعية 

من جامعة القاهرة ـ كلية احلقوق 1958.
 متزوج وله ثالث بنات وولدان وهم بالترتيب 

بلقيس، طالل، طارق، مي، شيخة.
 اشـتغل في مهنة احملاماة ومازال 

ميارسها.
 بـدأ الكتابة في مجلـة »البعثة« عام 
1954 التي كانت تصدر من القاهرة، 

وتبعها في عدد من املجالت التي صدرت 
في اخلمسينيات مثل »االحتاد«، »الفجر«، 

»االميان« و»الشعب«.
 ترأس حترير مجلة »الهـدف« عام 1961 

وهي اول مجلة اسبوعية حتصل على امتياز في مرحلة 
ماا بعد االستقالل حتى ديسمبر 1979.

 ترأس حترير صحيفة »الوطـن« من 1974 الى 1979 
واختير رئيسا ملجلس االدارة من عام 1976 الى 1990.

 انتقل الـى »القبـس« بتاريـخ 1992/5/17 
ليكتـب في الصفحة االخيـرة زاويته اليومية 

»اهلل باخلير«.
 كان عضوا بحكم »املهنة« في جمعية 
احملامني، وعضـوا بحكم »الكتابة« في 

جمعية الصحافيني.
 كان كاتبـا في الصحف واملجالت 
التالية: الوطن، صوت الكويت، القبس، 
الهدف، البعثة، وصاحب زاويتني »من عّرة 

وبّرة« و»اهلل باخلير«.
 جمـع مقاالت »اهلل باخليـر« وأصدرها في 
كتاب من جزأين أحدهما بعنوان »أصحاب الدشاديش 

القصيرة«.

مايكل دوغالس


