
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: اآلباء قلقون على أبنائهم من استخدام اإلنترنت.

ـ أعزائي اآلباء، لستم وحدكم، فالجهات العربية األمنية تشارككم قلقكم 
وتعمل على مراقبتكم ومراقبة أبنائكم 24 ساعة.

تقرير: سعر وجبة سمك لـ 6 أشخاص يكلف رب األسرة 70 دينارا.
ـ شفيها »التونة«، شحالتها بـ 900 فلس تعشي نص فريچ.

أبواللطفواحد

محطات السايرزم

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

صالح الساير
www.salahsayer.com

الديبلوماسية الشعبية هي احدى الوسائل الفاعلة 
للتقريب بني الش����عوب وال����دول، وعليه غادر يوم 
اخلميس املاضي وفد إعالمي ش����عبي كويتي كبير 
لزيارة مدينة مشهد اإليرانية، وقد ذكر محافظ والية 
خراسان د.محمود اصالحي اثناء استقباله لنا انه 

أكبر وفد عربي يزور الوالية في تاريخها.

> > >

وصلنا الى مطار هاشمي جناد الدولي في »مشهد« 
التي هي مسقط رأس املرشد خامنئي، وكان اول ما 
استقبلنا هو الهواء البارد العليل، ثم توجهنا للفندق 
عبر شوارع واس����عة نظيفة تظللها األشجار ويقع 
الفندق مقابل احل����رم املطهر لإلمام الرضا واملمتدة 
مس����احته ألكثر من 8 كم2، ويق����وم بخدمة زائريه 
الذي����ن يقاربون ال� 25 مليونا من 128 دولة، حوالي 

30 ألف عامل.

> > >

واحلرم الرض����وي آية في اجلمال وقمة في دقة 
أعمال الزخرفة اإلسالمية ويضم مكتبة ضخمة وما 
يقارب عشرة متاحف تختص مبراحل تطور كتابة 
القرآن، والس����جاد والهدايا واليزال احلرم الرضوي 
يخضع للتطوير والتوسيع الذي يتم حتت إرشاد 
وإشراف مكتب س����ماحة آية اهلل الواعظ الطبسي 

ممثل ولي الفقيه وسادن العتبة الرضوية.

> > >

ورغم ان إيران تضم اكبر عدد من الشيعة االثنى 
عش����رية، إال انها ال تضم اال مرقد اإلمام الثامن علي 
بن موس����ى الرضا ÿ بينما يت����وزع رفات األئمة 
اآلخرين على العراق والسعودية، لذا أتى االهتمام 
الشديد من قبل اجلمهورية اإلسالمية بتطوير احلرم 
الرضوي وخلق عدة مؤسس����ات تابعة له للعناية 
بالشؤون الثقافية واالقتصادية واألوقاف اإلسالمية، 
وضمن أعمال األخيرة مت إنشاء املستشفى الرضوي 
احلديث كي تصبح الوالية محجا للسياحة الدينية 
والثقافية والعالجية والترفيهية )هناك 340 حديقة 

ومنتزها في مشهد(.

> > >

وتضم خراسان التاريخية قبر اخلليفة العباسي 
هارون الرشيد وقبر اإلمام محمد الغزالي ومتاحف 
وقبور الش����اعرين املعروفني أبوالقاسم الفردوسي 
صاحب ملحمة الش����اهنامة ذات ال����� 60 ألف بيت، 
وعمر اخليام صاحب الرباعي����ات، إضافة الى مدن 
وأماكن تاريخية وجبال ومناظر طبيعية مثل طوس 
ونياشبور وش����انديز ورخس وسبيزوار وكاشمر 
وغيرها حيث متتد مساحة الوالية ألكثر من 120كم2 

وتشغل طيران »اجلزيرة« عدة 
رحالت مباشرة لها.

> > >

وال تخلو زيارة من الطرائف 
واللطائف، ومن ذلك ان زميلة 
إعالمي����ة ذهبت ال����ى احلرم 

الرضوي العامر لصالة الفجر ونظرا لعظم مساحة 
احلرم وجمال ما فيه نسيت طريق العودة فاضطر 
العاملون هناك لدعوة العميد محمد السنعوس����ي 
لتس����لمها كولي أمرها، األلطف ان الزميلة دعت من 
قلبها خلفض أس����عار الطماطم واخلضار لتخفيف 
املعاناة وكي تتوافر السلطة على موائد أهل الكويت، 
وه����و ما مت، وقد عاتبها بعض الزمالء وقالوا: ليتك 
طلب����ِت أمورا أعظم، الزميل العزيز بوعزيز قال لنا 
ابان زيارتنا ملطبعة املصحف الشريف: لقد قبضوا 
علينا متلبسني بطباعة مصحف فاطمة فال تخبروا 
أح����دا، وكان بالطبع ميزح، فال فارق بني املصاحف 
الفاخرة التي تطبع هنا وهناك، الزميل العزيز عصام 
الفليج وبشهادة د.بدر الرخيص أثبت كفاءة شديدة 
في عمليات »املكاس����ر« وضعفا شديدا في جغرافيا 

الطرق واألماكن وكاد يضيعنا لوال ان ستر اهلل.

> > >

وما كان للزيارة ان تتم ل����وال الدعم الكبير من 
القيادة السياسية ممثلة بوزارتي اخلارجية واإلعالم 
وس����فير الكويت في طهران مجدي الظفيري الذي 
حرص عل����ى تذليل الصعاب والتواج����د الدائم مع 
الوفد، ومدير مكتب »كونا« في طهران محمد السندي 
ومراسل تلفزيون الكويت في طهران محمد صادقيان، 
وعلى اجلانب اإليراني اجلهد الطيب للقائم باألعمال 
في السفارة اإليرانية سيد محمد شهابي واملسؤول 
اإلعالمي النشط في السفارة د.سمير ارشدي، وقبل 
ذلك كله جهد دينامو الفريق الزميل عدنان الراش����د 
ال����ذي ال توفيه الكلمات حقه ملا ق����ام به من أعمال 
واتصاالت مضنية استغرقت أشهرا عدة كي يتحقق 
النجاح الذي مت، فالش����كر احمللى بالزعفران والقند 
لهم جميعا ولزمالء الرحل����ة الرائعني من إعالميني 

وغير إعالميني.

> > >

آخر محطة: بودنا ان يبنى في مكة املكرمة أو ضمن 
ضواحيها في عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز واألمير املثقف واملفكر خالد الفيصل، 
عدة متاحف ومكتبات إسالمية تشغل أوقات الزائرين 
خارج مواعيد الصالة لالطالع على التاريخ اإلسالمي 
وميكن ان تخصص احداها لعرض الهدايا والتحف 

الرمزية التي يتلقاها خادم احلرمني الشريفني.

الكتابة مهنتي فأنا »محرر 
عمود صحافي« من����ذ قرابة 
الثالث����ة عقود، وق����د عملت 
في أغلب الصحف الكويتية، 
ول����م يكن ذلك قراري بل كان 
قرار ش����خص آخر قادتني له 
االقدار فرس����م لي طريقي في 

هذه احلياة. 
صحافي ومحام له اصدقاء 
واقرب����اء ومري����دون وعمالء 
غير اني لم أكن واحدا منهم، 
هو كات����ب صحافي معروف 
له قراء كثيرون ولس����ت أنا 
قارئه الوحي����د، كما ان لديه 
اتفق  أكن  ل����م  قناعات وآراء 
معه في العديد منها، غير ان 
ثمة وشيجة أو صنيعا جميال 
ربطن����ي به وملا ي����زل يلتف 
حول عنق����ي، يذكرني به كل 

صباح.
في منتصف السبعينيات 
كنت شابا أكتب املقاالت الطويلة 
وانشرها في الصحف، وفي غرة 
الثمانينيات، وبحكم موقعه في 
الصحيف����ة، وقع بصره على 
مقال لي ليجيزه فرفض نشره، 
وحني سألته السبب اوضح لي 
أن املقال طويل وينطوي على 
اكثر من فكرة ينبغي جتزئتها 
ونشرها في »عمود يومي« على 
الصفحة االخيرة في صحيفة 
الوطن وقرب عموده الشهير 

»اهلل باخلير«!
ق����ام بها  مب����ادرة مهنية 
الكبير محمد مساعد  الراحل 
الصالح »ابوطالل« الذي سعى 
إلى تش����جيع الش����باب ولم 
يتمترس في خن����دق »األنا« 

واحتكار الكلمة.
الرحم����ة ولذويه  للفقيد 

الصبر والسلوان.

مشاهد من »مشهد« هاني الظفيريالجميل ال يرحل
وصلت حم���ى 2010/10/10 التي ضرب���ت العالم أجمع 
أمس الى الكويت، بع���د ان طلبت مواطنة )27 عاما( من 
طبيب نساء يعمل في احد املستشفيات اخلاصة ان يقوم 
بحقنها بإب���رة »طلق صناعي« من اجل ان تلد يوم أمس 

املوافق 2010/10/10.
وقال الطبيب الذي نقل الواقعة ل� »األنباء« انه فوجئ 
باملواطن���ة التي تراجع عيادته من���ذ بداية حملها تدخل 
عليه وتبلغه برغبتها في ان تضع مولودها الليلة )أمس( 
وأبلغته بأنها مس���تعدة ألن تتلق���ى حقنة طلق صناعي 
لتعجل بعملية الوالدة، متمنية ان تلد قبل ان تدق عقارب 

الساعة ال� 12 من نهاية يوم 2010/10/10.
وأشار الطبيب الى انه ابلغ املواطنة باستحالة امكانية 
تطبيق هذا االجراء عليها كون موعد والدتها املتوقع لن 

يحل قبل اسبوع وان اتباع اجراءات تسريع الوالدة عبر 
حقنة طلق صناعي قد يؤدي الى مضاعفات خطيرة تنال 

األم واجلنني معا.
ومضى الطبيب بالقول انه شرح تفاصيل خطورة هذا 
االج���راء غير ان املواطنة أبلغته بأنها قرأت في االنترنت 
وعبر بعض األخبار الصحافية امكانية حدوث هذا األمر، 
واوضح الطبيب ان املواطنة وان كانت قد اقتنعت بتحذيراته 
اال انها غادرت عيادته حزينة لعدم امكانها تنفيذ حلمها 

بوالدة طفل في هذا التاريخ املميز.
وكش���ف الطبيب انه س���بق ان تلقى استفسارات في 
عيادته ومنذ نحو أسبوع من سيدات حوامل عن امكانية 
والدتهن بتاريخ 2010/10/10 غير ان ايا منهن لم يس���بق 
ان طلبت تسريع والدتها لتوافق هذا التاريخ كما طالبت 

هذه املواطنة.

مواطنة تطلب حقنة »طلق صناعي« لتلد 2010/10/10

مواقيت الصالة

4.28الفجر
5.46الشروق

11.35الظهر
2.54العصر

5.23المغرب
6.39العشاء

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:

24831692 - 24830304 - 24830322
www.alanba.com.kw

مهندسة مصرية تخلع زوجها
ألنه.. »لم يستحم منذ شهر«

القاهرة � د.ب.أ: أقامت مهندس���ة مصرية دعوى 
قضائي���ة تطالب بخل���ع زوجها املهن���دس لرفضه 

االستحمام رغم مرور شهر على زواجهما.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »املصري اليوم« املستقلة 
في عدده���ا أمس ترجع التفاصيل إل���ى أن الزوجة 
تعرفت على زوجها في إحدى الطائرات أثناء عودتها 
من إحدى الدول العربية، وتقدم خلطبتها بعد أسبوع 
واحد من لقائهما األول، معلنا استعداده للزواج منها 

وحتمله جميع مصاريف الزواج.
وأوضحت الزوجة للمحكمة أن زواجهما مت على 
وجه الس���رعة، وأنها فوجئت بعد مرور ش���هر بأن 
زوجها يرفض االستحمام، وعندما سألته عن السبب 

أخبرها بأنه يعاني حساسية من املياه.
ولع���دم اقتناعها باملبررات التي س���اقها زوجها 
توجهت إلى الطبيب املعالج، الذي أكد لها أنه بالفعل 
مصاب باحلساس���ية، ولكن هذا املرض ال مينعه من 

االستحمام.
وقالت الزوجة أم���ام احملكمة إنها عندما واجهت 
زوجها بهذه احلقائق ثار في وجهها غضبا وأخبرها 
بأن هذه هي عادته، وأنه ال يحب االستحمام، وعليها 
أن تس���تمر في احلياة معه على هذا النحو، فطلبت 
من���ه الطالق إال أنه رفض،  وقضت احملكمة بخلعها 

من��ه.

الصفحة األمنية ص 14        

صفحة اآلراء ص 39        

ثروته 2.5 مليار دوالر ويحتل المركز 374 بين أغنى أغنياء العالم

الملياردير ساويرس يعتزل البزنس ويتفرغ للعمل اإلنساني
القاه����رة � وكاالت: في خطوة غير متوقعة، فجر 
امللياردير املصري جنيب ساويرس مفاجأة من العيار 
الثقيل وذلك بعد اعالنه نيته التفرغ للعمل االنساني 
وتخصيص وقته من اجل هذه االهداف االنس����انية 
النبيل����ة بعد عقود من العم����ل املتواصل قضاها في 

مجال البزنس.
وقال س����اويرس، في تصريح����ات صحافية، ان 
سنواته الثالث املاضية كانت محملة باملشاكل التي 
استغرقت كل جهدي ووقتي، وانعكست آثارها على 
اسرتي وزوجتي واوالدي، واضاف: لقد حان الوقت 
العطيهم اهتمامي، واضاف انه قد جاءته الفرصة التي 
كان ينتظرها من اجل اعطاء العمل االنساني االهتمام 
االكبر بعد ان استحوذ العمل في مجال البزنس على 
وقت����ه كله خالل العقود املاضية وعلى مدى نحو 16 

س����اعة عمل يوميا. وكش����ف رجل االعمال املصري لصحيفة »االهرام« 
املصرية عن 3 محاور اساس����ية للعمل االنس����اني سيعمل عليها خالل 
الفترة املقبلة، االول منها هو مكافحة الفقر واملساهمة في توليد فرص 

العمل امام الش����باب املصري من خالل املش����روعات 
متناهية الصغر، اما احملور الثاني فسيكون باعطاء 
دفعة حقيقية حلوار االديان والثقافات وتنمية فكر 
التسامح ومحاربة التطرف واالرهاب والدعوة للبعد 
عن كل ما يفتت املجتمع والتركيز على نقاط االتفاق، 
في حني سيخصص احملور الثالث في عمله االنساني 
لتنمية االماكن االكثر فقرا في العالم والبداية ستكون 
من االراضي الفلسطينية احملتلة، مؤكدا انه سيكون 
لهواياته ايضا جانب من الوقت، حيث ان امللياردير 
املصري مهتم بالثقافة واملوس����يقى والسينما. ومما 
يذكر ان رجل االعمال املصري يبلغ من العمر 55 عاما 
ويحتل املركز ال� 374 بني اغنى اغنياء العالم حسب 
تصنيف »فوربس« في مارس 2010 بثروة تقدر بنحو 
2.5 مليار دوالر بعد ايام قليلة من اندماج شركاته ويندر 

لالستثمارات و51.7% من اوراسكوم تليكوم في فيمبلكوم الروسية.
وبهذا القرار، يعتبر ساويرس هو اول رجل اعمال عربي يتفرغ لالعمال 

اخليرية، وقد سبقه بعض رجال االعمال في اميركا واوروبا.

البقاء هلل
الشيخة هدى بدر احملمد األحمد الصباح � 48 عاما � الرجال: ديوان 
املرحوم الشيخ محمد األحمد الصباح � الشويخ ليوم 
واح���د فقط � ت: 24845555 � النس���اء: منزل املرحوم 
الشيخ بدر احملمد األحمد الصباح � الشويخ: 24815666 

� الدفن التاسعة صباحا.
حسني عبدالعزيز شعبان � 24 عاما � الرجال: حسينية البلوش � 
اجلابرية � ت: 99558080 � 67757327 � النساء: اجلابرية 

� ق6 � ش6 � م66 � ت: 99556665.
فهـد خلـف العلي الزمامي � 66 عاما � الرجال: النزهة � ق1 � ش13 
� م19 � مقاب���ل ضاحية عبداهلل الس���الم � ت: 99778026 � 
99408222 � 22512027 � النساء: ضاحية عبداهلل السالم � ق3 � 
ش بويوسف القاضي � م20 � ت: 99038080 � 99013683.
خامن حيدر أحمد، أرملة حس���ني حسن الصراف � 89 عاما � 
الرجال: جنوب الس���رة � الزهراء � مسجد اإلمام محمد 
الباقر � ت: 67054818 � النساء: الرميثية � ق3 � ش30 � 

حسينية اإلمام القائم )مقابل مدرسة ابومتام(.

محمـد  عبداهلل حسـني األمير � 91 عام���ا � الرجال: كيفان � ق2 
� ش أش���بيلية � م5 � دي���وان احلاج عب���داهلل األمير � 
ت: 24844411 � 24844422 � 94444666 � 99016778 � 
النس���اء: اجلابرية � ق12 � ش108 � م17 � ت: 25325279 

.66491938 � 66677609 �
عقاب سعد النويران املطيري � 79 عاما � الرجال: خيطان � ق5 
� ش عبداهلل بن املقفع � م114 � ت: 66422022 � النساء: 

خيطان � ق5 � ش39 � م14.
نهية فالح سعد الرشيدي، زوجة شبيب معطش فالح الرشيدي 
� 70 عاما � العارضية � ق3 � ش6 � م1 � ت: 99986663 

.99513151 �
آمنة حسن محمد الكندري، زوجة عبداهلل محمد حسن الكندري 
� 60 عام���ا � الرجال: الش���عب � دي���وان الكنادرة � ت: 
97871320 � 99992265 � النساء: الفنطاس � ق4 � م387 
� ت: 97871320 � 99992265 � الدفن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.

جنيب ساويرس

قناة »فرانس 24« تطلق بثها باللغة العربية 24 ساعة
دبي � أ.ف.پ: س���تبدأ قناة »فرانس 24« الفرنسية الدولية املمولة 
من احلكومة الفرنسية البث 24 ساعة باللغة العربية اعتبارا من يوم 

غد، حسبما افاد رئيسها آالن دو بوزياك امس في دبي.
والقناة التي انطلقت في ديسمبر 2006 كانت تبث عشر ساعات يوميا 
باللغة الغربية منذ ابريل 2009. وقال دو بوزياك »نريد ان ننقل نظرتنا 
للعالم باللغة العربية فهناك 300 مليون ش���خص في العالم العربي، 
يتكل���م  60% أو 80% منهم لغة واحدة فقط هي العربية«.  واضاف ان 
لفرنسا »قربا تاريخيا« مع العالم العربي والقناة تسمح للمشاهدين 
باالطالع على الرؤية الفرنسية لالحداث في العالم. وبحسب بوزياك، 

فإن املنظور الفرنسي لالحداث يتميز بالتعددية وأهمية الثقافة وباعطاء 
اهمية للجدل واملواجهة في االفكار مقابل »النموذج االميركي الذي له 
نظرة واحدة للعالم« ويعطي االهمية االكبر لالقتصاد على حد قوله. 
وقال »نحن نريد ان نتكلم بالعربية لكن ال نريد ان نفكر بالعربية«.

وبحسب الصحافية تاتيانا مسعد التي شاركت في املؤمتر الصحافي، 
فإن الشبكة اجلديدة للقناة ستتضمن برنامجا مباشرا مسائيا يفتح 
املجال لقول اآلراء »غير املقبولة سياس���يا« في دول املنطقة، مبا في 
ذلك فقرة مخصصة للمدونني وللش���باب الراغبني في االفالت من نير 

الرقابة في بالدهم.


