
لن����دن � أ.ش.أ: ذك����رت صحيف����ة 
»الغاردي����ان« ان وس����ائل االع����ام 
البريطانية تكاتفت اليوم في مواجهة 
امبراطور االع����ام األميركي روبرت 
ان اس����تحواذه على  مردوخ معتبرة 
قناة تلفزيونية بريطانية جديدة امر 

يلحق اضرارا بالدميوقراطية.
واضافت الصحيفة � في تقرير بثته 
الليلة املاضية على موقعها االلكتروني � 
ان اغلب املؤسسات والوسائط االعامية 

البريطانية اتخذت موقفا رافضا الستحواذ مردوخ 
عل����ى قناة »بي س����كاي« التلفزيوني����ة من منطلق 
حماية الدميوقراطية البريطانية من مخاطر االحتكار 

االعامي.
والحظت »الغارديان« ان هذه املؤسسات االعامية 
الكبرى في بريطانيا قد نحت خافاتها املعتادة جانبا 
لتتضافر بغية اجهاض صفقة شراء مردوخ لهذه القناة 
الفضائية التلفزيوني����ة مببلغ يصل الى 8 مليارات 

جنيه استرليني.
ومضت الصحيفة البريطانية في تقريرها لتقول 

الغاردي����ان الصحافية  ان مؤسس����ة 
وقفت جنبا الى جنب مع مؤسس����ات 
وشركات صحافية واعامية تختلف 
معها سياسيا مثل الديلي ميرور والديلي 
تليغراف والديلي ميل وهيئة االذاعة 
البريطانية »بي بي سي« بعد ان ايقنت 
ان اخلطوة اجلديدة لضم قناة بي سكاي 
لامبراطورية االعامية لروبرت مردوخ 
تنط����وي على تهديد خطير للتعددية 

الصحافية واالعامية في بريطانيا.
وفيما تلق����ت اللجنة املعني����ة مبكافحة مخاطر 
االحتكارات في بريطانيا رسالة جماعية من املؤسسات 
الرافضة لهذه اخلطوة اجلديدة � اعتبرت »الغارديان« 
ان القضية باتت تش����كل حتديا للحكومة االئتافية 
بني حزبي احملافظني واالحرار الدميوقراطيني برئاسة 

دافيد كاميرون.
ومنذ نحو عام واحد كان حزب احملافظني املعارض 
حينئذ في بريطانيا قد نفى صحة مزاعم أفادت بوجود 
»اتفاق« بينه وبني إمبراطور اإلعام روبرت مردوخ 

ووصفها احلزب بأنها »هراء تام«.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الدول العربية تحتفل بيوم البيئة العربي غدا.

ــ ...وكل »تلوث« وأنتم بخير.
فرنسي يؤلف كتابا يحكي أسباب »غالء أسعار األرز«.

ــ ولو نبي نسولف عن أسباب الغالء في هالديرة حتى مجلدات دائرة 
أبواللطفواحدالمعارف البريطانية ما تكفينا.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الفرق بالتركي

انشغلت تركيا خال االيام 
املاضية باملشاركة في مناورات 
عسكرية مع الصني كما قامت 
بالتوقيع على مجموعة من 
االتفاقي���ات االقتصادية مع 
ه���ذه الدولة العظمى بهدف 
تعميق الشراكة االستراتيجية 
ورفع حجم التبادل التجاري 
بني الدولتني، وفي اسطنبول 
قام املعرض التجاري التركي 
الدولي MUSIAD باستقبال 
آالف الشركات ورجال االعمال 
التعاون مع  الباحثني ع���ن 

تركيا.
االتراك مسلمون كمثلنا، 
بل ه���م كانوا ق���ادة الدولة 
االس���امية »العثماني���ة« 
وقت كانت االستانة عاصمة 
اخلاف���ة االس���امية حيث 
كان السلطان التركي يتخذ 
القرارات العظيمة التي تهم 
جميع املس���لمني في العالم، 
مثل تعي���ني حكام الواليات 
او اعان احل���روب او نحو 
ذلك، وف���ي زمننا احلاضر 
تعي���ش تركيا دميوقراطية 
حقيقي���ة ويحكمه���ا حزب 
العدالة والتنمية ذو االجتاه 
االسامي وتتمتع هذه الدولة 

بحريات اعامية الفتة. 
وم���ن بني اكث���ر من 70 
ملي���ون مس���لم ترك���ي لم 
يتق���دم ش���خص واحد في 
التلفزيونات التركية ويدخل 
في مشاحنات مذهبية مثلما 
نفعل نحن، فاملسلمون في 
تركيا مهمومون بالبحث عن 
ارزاقهم ومشغولون بتطوير 
بلدهم، ولن يلتفتوا ملتطرف 
من هنا أو متطرف من هناك... 

هذا هو الفرق!

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

ثاثة أرباع األعمال املسرحية 
التي قدمت في عيد الفطر املبارك 
املاضي كان���ت »حرمنة« ليس 

إال!
بعض تلك املسرحيات بأسماء 
يفترض أنها المعة كانت من أجل 
»مص« فلوس الناس دون هدف 

فني او رسالة تذكر!
إحدى تلك املس���رحيات لفنانة حتاول ان تكون 
خليفة لسعاد عبداهلل، وشتان ما بني الثرى والثريا! 
وتدعي انها فنانة مسرح الطفل األولى، مسرحيتها 
في عيد الفطر تفتقر حتى ألبس���ط أبجديات إمتاع 

الطفل او تثقيفه.
مسرحية تقام على مسرح غير معد نهائيا لألعمال 
املس���رحية ومن دون تكييف، وكراس���ي خربانة، 
وفوض���ى في التجهيز وفوضى في اجللوس، فقط 
من اجل »مسجلة« تدور بأغان مسجلة، وتذاكر تدفع 

بعشرات الدنانير لكرسي محطم!
والس���ؤال: من الرقيب على ذلك؟ ما اجلهة التي 
أجازت هذه األعمال وراقبتها؟ هل هي وزارة اإلعام؟ 
إن كانت هي كذلك فهذه ال���وزارة »داجة« ضايعة 

تتخبط حتى في مفهوم اإلعام نفسه!
وإذا كان اجلواب اجلاهز عند أولئك جميعا بأننا ال 
منلك مسارح معدة وجاهزة لتقدمي عمل فني ناضج، 
فهل من املفروض االمتناع عن تقدمي عمل هابط أم 

تقدمي عمل هابط فقط من اجل مص الفلوس؟!
أن���ا واثق من أن فنانة املس���رح العربي األولى 
وآخرين س���يقدمون أعماال أس���وأ من السيئة في 
العيد املقبل وبدال من العرض والعرضني س���تقدم 
ثاثة أو أربعة عروض يوميا ألن الرقابة منعدمة، 
والناس مضطرة لطول اإلجازة ان تذهب للمسرح 

والسينما.
واحلقيقة انني أناشد الزماء في الصفحات الفنية 
ان يعّروا أولئك جميعا، وان يبينوا للناس الغش 

الفني الذي يقدمونه باسم الفن، ولألسف!
الت���ي  وأن ينتق���دوا مس���رحياتهم الفاش���لة 
تش���به »الطماط« الفاسد، س���عره بخمسة دنانير 

و»خايس«!
»طماط« واجهته نظيفة وباطنه فاسد، بل ومتحلل 

وكأنه أچار للحشرات! أجلكم اهلل.
واملسرحيات كذلك دعايات يجتمع فيها »15« اسما 

ملسرحية مدتها احلقيقية نصف ساعة.
كل فنان )!!( يقدم فنا راقيا ملدة 3 دقائق.

أخيرا في ظل هذه العتمة تأتي أعمال لش���باب 
كمحمد احلملي الذي يحاول تقدمي إضاءة في عتمة 

الفساد املوجود.
فكل الش���كر البن احلملي، ألنه كويتي أصيل، 
أما عي���ال )...( فأكيد الفن بالنس���بة لهم هات يا 

فلوس!

عالقة المسرح بـ»الطماط«

البقاء هلل
الشيخ أحمد محمد فيصل املالك الصباح � 66 عاما � الرجال: ديوان 
أس����رة آل الصباح الكرام بقصر بيان � ت: 25398888 
� النس����اء: الفنطاس الزراع����ي � ق4 � ش2 � م345 � ت: 

23903456 � الدفن التاسعة صباحا.
منصور حسـن حامد القـالف � 90 عاما � الرجال: الدعية � ق2 
� ش21 � م14 � حس����ينية بوعلي����ان � ت: 99730969 � 
النس����اء: الدعية � ق4 � ش القرطبي تقاطع ابن سينا � 

م12 حسينية حجي غامن � ت: 99994214.
هنـادي محمود محمـد عابدين � 37 عاما � الرجال: س����لوى � 
حسينية سيد محمد � ت: 99059078 � النساء: الرميثية 
� ق2 � ش املعتمد � ج20 � م4 � حس����ينية أم خالد � ت: 

.97270221
عـوض مجبـل عوض العازمـي � 77 عاما � املنقف � ق3 � ش6 � 

م52 � ت: 99487776.
رسمية منصور شايع، زوجة راجس عبيد الدوسري � 62 عاما � 
الظهر � ق4 � ش6 � م77 � ت: 66542777 � 66669596.

عيد مطر عايد الصليلي � 60 عاما � الرجال: اجلهراء � الواحة 
النس����اء:   � � ت: 99400662  � م5 أزرق9  � ق3 � ش5 
الصليبخ����ات � ق4 � ش116 � ج6 � م10 � ت: 66562211 � 

الدفن بعد صاة العصر.
فهـد فهاد مبارك حجاج العازمي � 76 عاما � الظهر � ق2 � ش4 
� ج1 � م8 � ت: 66473355 � 65056040 � الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة صبحان.
عبدالعزيز أحمد يوسف خليل الفيلكاوي � 61 عاما � جابر العلي � 
ق3 � ش23 � م1 � ت: 66550446 � 23831881 � الدفن بعد 

صاة العصر مبقبرة صبحان.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

قام النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ووزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد بأخذ األمور باحلزم وأطفأوا 
لهيب فتنة كادت ان تشتعل وتخلف بعدها 
خراب����ا ودمارا، وبدال من التقدير الواجب 
ملا حدث رأينا اختاق معركة حول مفردة 
»الرمز« التي ش����بع من انتق����دوا الوزير 
الروضان من اطاقها على الذي »يسوى 

واللي ما يسوى«!

> > >

بعد نص����ف قرن م����ن الدميوقراطية 
واحلرية يفترض مبمارستنا السياسية 
ان تصبح املنار واإلشعاع احلضاري الذي 
تهتدي به الشعوب األخرى، لكن واقعنا 
يثبت كل يوم انن����ا مازلنا أقرب ألطفال 
صغار غير مسؤولني في روضة التجربة 
الدميوقراطية، وإال فما هو تفسير عمليات 
الفوضى والعصيان واإلضرابات املضحكة 
القائمة في ظل وجود مجلس األمة واحلريات 

اإلعامية الوافرة؟!

> > >

وش����اهدت قب����ل أيام لق����اء اإلعامية 
األميركية أوبرا وينفري مع مستشار مختص 
في قضايا التعليم ذكر خاله ان ادارة أوباما 
تدرس اضافة ساعة يوميا للدوام املدرسي 
الذي ميتد هناك من التاسعة صباحا حتى 
اخلامسة مس����اء، تختص بتأهيل الطلبة 
األميركان وفق حاجيات السوق حيث تخلق 
كل عام 3 مايني فرصة عمل ال يستطيع 
مايني الشباب األميركيني العاطلني مألها 
لعدم تأهلهم مما يضطر الواليات املتحدة 
الستقبال مايني املهاجرين كل عام للعمل 
في تلك الش����واغر، فكرة يجب ان تطبق 
في الكويت رضي املضربون من املعلمني 
أو لم يرضوا، فمس����تقبل الكويت مرتبط 
بتأهيل شبابها، ومما قاله ذلك املستشار 
األميركي انهم س����يبدأون بالتخلص من 

املعلمني غير املؤهلني.

> > >

حضرت قبل أيام تكرمي األخت الفاضلة 
جناء النقي »للسفراء« عبدالعزيز البابطني، 
وقد تضمن احلفل الس����يرة العطرة ألبي 
س����عود الذي بدال من ان يق����ّدر البعض 
أعماله وصنائعه وآخرها مشروعه الضخم 
لتعريب جمهوري����ة جزر القمر بدعم من 
أخيه الفاضل عبدالكرمي البابطني، وجدنا 

هجوما غير مبرر ممن 
تنحصر أعمالهم في 
اإلساءة لسمعة الكويت 
ف����ي كل احملافل وكأن 
ملخ����ص أعمالهم هو 
العداء والبغضاء لكل 
من يرفع شأن الكويت 

والعرب واإلسام بني األمم، فمن يقف حقا 
خلف هؤالء؟!

> > >

هذا العام وألعوام عديدة مقبلة سيحل 
علينا شهر رمضان املبارك في الصيف، وقد 
أصبح امللجأ الوحيد للتسوق والتريض هو 
األسواق املغطاة التي أقيمت حتت مظلة 
قانون ال� »B.O.T« الس����ابق الذي مت قتله 
ووأده، وبدال من تقدمي الشكر ملن استثمر 
أمواله في بلده وأقام لنا مثل تلك األسواق 
الرائعة يتم الهجوم املتواصل عليهم واالدعاء 
املضحك بأن في حتويلهم األراضي اجلرداء 
الى مشاريع مثمرة � يستفيد منها املواطن 
واملقيم والزائر والسائح � جتاوزا على املال 
العام! ال نعلم ان كان ما يحدث هو قمة في 
الغباء والغفلة أم مخطط مدروس خللق 
فوضى سياس����ية ودمار اقتصادي كي ال 

تنهض الكويت قط!

> > >

آخر محطة )1(: كلمة للعصاة واملضربني 
واملغرر به����م، ان عدم جتاوب الش����عب 
الكويتي مع دعواتكم للفوضى خير دليل 
على انكشاف املخططات وصدق الشاعر 
القائ����ل: »..وإن احلرب أولها كام فإن لم 
يطفئها عقاء قوم تكن حربا مشمرة يشيب 

لها الغام«.
)2(: ك����رة النار الت����ي أحرقت لبنان 
ثم انتقلت الى غ����زة ثم اليمن وقبل ذلك 
الصومال وبعد ذلك الس����ودان باتت تدق 
أبواب الكويت بعنف، فهل سنمنع دخولها 
أم  الوطنية  باحلكمة واحلزم والوح����دة 
سندعوها للدخول عبر طيشنا وغفلتنا 

وتخندقنا وتشرذمنا؟!
)3(: نرجو خلق مس����تودعات عاقلة 
حكيمة وذكي����ة تدعم الق����رار احلكومي 
وتضمن سامته عند وقوع األزمات )وما 
أكثرها( فخطأ واح����د في التعامل، كحال 
وضع السيف موضع الندى أو وضع الندى 
موضع السيف، قد يؤدي الى ما ال حتمد 

عقباه.

ديموقراطية الفوضى وكرة النار المنتظرة

مواقيت الصالة

4:29الفجر
5:47الشروق

11:34الظهر
2:52العصر

5:21المغرب
6:37العشاء

»الراشد« يحتفل بمواليد 
2010/10/10  بمنحهم هدايا خاصة

ملكة بريطانيا تزور
اإلمارات وعُمان الشهر المقبل

دبي � أ.ف.پ: ستزور ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية مع 
زوجها في نوفمبر املقبل االمارات العربية املتحدة وسلطنة 
عمان حسبما افاد بيان نشر على موقع السفارة البريطانية 

في ابوظبي.
وقال البيان ان »امللكة ودوق ادنبره سيزوران االمارات 
العربية املتحدة بدعوة من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان )رئيس الدولة(، وس���لطنة عمان بدعوة من جالة 

السلطان قابوس بن سعيد هذا اخلريف«.
وذكر البيان ان الزيارة الى ابوظبي ستكون في 24 و25 
نوفمبر والى مسقط بني 25 و28 نوفمبر. وستكون الزيارة 
الثانية للملكة وزوجها الى االمارات وسلطنة عمان بحسب 
البيان الذي اش���ار ايضا الى ان الزيارة الى السلطنة تأتي 
مبناس���بة الذكرى االربعني لوصول السلطان قابوس الى 

سدة احلكم.

احتفل مستشفى الراشد مبواليد 2010/10/10 الذين أبصروا 
النور في هذا التاريخ املميز في أجنحة الوالدة باملستشفى، 
وحرصت اإلدارة على االحتفال بهذه املناس���بة املميزة مع 
أهالي موالي���د هذا اليوم بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية 

املميزة عليهم.
وقد هنأ رئيس مجلس االدارة عبداهلل راش���د الس���يف 
اهالي املواليد مع تقدمي هدية تذكارية من املستش���فى لكل 
مولود، ومتنى لهم حياة مليئة بالتفاؤل والسعادة والسرور 
واالستقرار في ظل الرائد االول لرعاية العائلة »مستشفى 

الراشد«.

الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الراشد في صورة تذكارية مع اثنني 
من مواليد 2010/10/10

والدة طفل في أميركا من جنين تم تجميده 20 عامًا
الصحف البريطانية تتحالف ضد.. مردوخ

نيويورك � د.ب.أ: أجنبت امرأة في الثانية 
واألربعني من عمرها في الواليات املتحدة طفا 
من جنني مت جتميده لنحو عشرين عاما. وذكرت 
مجلة »فيرتيلتي اند ستيرليتي« املعنية بأبحاث 
اخلصوبة واإلجناب االثنني في الواليات املتحدة 
أن العالم لم يعرف حتى اآلن جنينا جمد لهذه 
الفترة الطويلة، ومت نقله إلى رحم امرأة بعد 
حتوله من احلالة املجمدة للحالة السائلة التي 
هي عبارة عن بويضة مخصبة بحيوان منوي. 
ولد اجلنني في مايو املاضي بعد أن تولى معهد 
جونس للطب التناسلي في كلية طب »ايسترن 
فيرجينيا« في مدينة نورفولك والية فيرجينيا 
حيث كانت املرأة تخضع، حسب طبيبها سيرجيو 
أوننجر، للعاج منذ عشرة أعوام. تبرع زوجان، 
فضا عدم ذكر اسمهما، بهذا اجلنني بعد عاجهما 
بنجاح في املعهد ومت االحتفاظ به مجمدا على 
مدى 19 عاما و7 أشهر. مت تسييل خمسة أجنة 
إجماال لم يبق منهم على قيد احلياة سوى اثنني 

روبرت مردوخ

زرع����ا في رحم األم التي ولدت اجلنني املذكور 
حيث جنح منهما واحد فقط. وأش����ار الطبيب 
أوننجر، حسب صحيفة »نيويورك بوست«، 
إلى أن هذه املرأة »كانت تتمتع بإصرار شديد 

على اإلجناب«.
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