
اتخ���ذت الصحافي���ة 
الفرنسية ميليسيا توريو 
زوجة املمثل املغربي جمال 
الدبوز منذ س���نة 2008، 
خطوات مهمة للحصول 
على اجلنس���ية املغربية 
حسب مجلة »أوال املغرب«. 
وجتذرت عالقة ميليسيا 
باملغرب، من خالل حبها 
لزوجها املغربي اجلنسية 

والبنهما »ليون«.
وقالت ميليسيا حسب 
تصريح  لها مبجلة »أوال 
املغرب«: إن زوجي جمال 
يتعام���ل بحب م���ع بلده 
املغرب لعدة أسباب، منها 
أن والد جمال عاش لفترة 
طويلة باملغرب وتربطه 

عالق���ة وجدانية عميقة به، كما أكدت أنها تعرف كل ش���يء تقريبا عن 
املغرب وأنها اتخذت االجراءات االدارية الالزمة للحصول على اجلنسية 

املغربية.
يذكر ان جمال الدبوز أو ظاهرة املجتمع الفرنس���ي كما يطلق عليه، 
خطا بهدوء نحو عالم الكوميديا الفرنس���ية ليصبح في سنه ال� 33 من 
عمره زعيم الفكاهة باللغة الفرنس���ية، ويتح���ول من ابن مهاجر بحي 
فقير إلى منوذج لنجاح املغاربة املهاجرين، مليارديرا يعرف جيدا كيف 
يدير اعماله واقترن بأجمل حسناوات فرنسا أو االيقونة كما يسمونها، 
ميليسيا توريو، صحافية مذيعة بإحدى القنوات الفرنسية كما حصلت 

على لقب اجمل مذيعة في العالم.

أجنبت املغنية األميركية أليشا 
كيز طفلها األول من زوجها مغني 
الراب األميركي سويز بيتز وأطلقا 
عليه اسم »إيجبت« أو كما يكتب 
»Egypt« وهو االسم الالتيني ملصر، 
وسيكون اسم الطفل كما أورد موقع 
»يو اس ماغازين« األميركي، ايجبت 

داوود دين.
وقال املتحدث باسم كيز للموقع 
املغني���ة أجنب���ت طفلها في  ان 

نيويورك ليل اخلميس املاضي.
من جهته، كتب الوالد على موقع 
»تويتر«: »أنا ممنت كثيرا لكل ما 

أنعم به علي في حياتي«.
يشار الى ان هذا هو الطفل األول 
لكيز )29 س���نة( لكن لبيتز )32 
سنة( 3 أوالد من عالقات سابقة، 

يذكر ان كيز وبيتز تزوجا في حفل خاص أقيم على البحر املتوسط في 
يوليو املاضي، وأعلنا نبأ حمل املغنية في مايو.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: العالم سيفنى بعد 3.7 مليارات سنة.

ـ .. والعرب سيتحدون قبل فناء العالم بسنتين.
بنغاليون يسيطرون على سوق الخضار في البلد.

ـ ومو بعيد باچر تصير العملة الرسمية في الشبرة »التاكا« البنغالية وتلقى 
أبواللطفواحدصندوق الطماط مكتوب عليه 3000 تاكا ونص.

كالم مباشرمحطات

طلبتنا في الخارج جزء من قيادتنا في المستقبلالبر األصفر والبحر األبيض
توصي دراسات االمم املتحدة بأن تنتج الدول 
85% من حاجياته���ا الغذائية كي ال تؤثر فيها 
تقلبات االسواق وتداعيات احلروب ومنع الدول 
االخرى لتصدير منتجاتها الزراعية )كمنع روسيا 
هذه االيام لتصدير القمح(، وما يقال عن تعمد 
بعض الدول رمي فائض منتجاتها الزراعية في 

البحر كي ال ينخفض سعرها في االسواق.

> > >

وما ح���دث قبل ايام أثبت وجود إش���كال 
حقيقي فيما يخص االمن الغذائي من خضار 
وحلوم واسماك ودواجن وألبان، وقد حتدثنا 
بهذا اخلصوص م���ع بعض املزارعني، وكانت 
مالحظاته���م ان الدولة ال تكتفي بعدم مراقبة 
من حصلوا عل���ى اراضي املزارع واجلواخير 
ف���ي بلد متش���دد في منح االراض���ي العامة � 
للمصانع واملخازن وانشاء محطات الكهرباء 
واالسواق.. الخ � للتأكد من انهم يقومون مبا 
منحوا االرض الجله، اي توفير االمن الغذائي، 
بل تدفع االجراءات املتبعة املزارع املنتج الى 
التحول للزراعة الترفيهية وحتويل مزرعته 
الى شاليه وحمام س���باحة لالهل واالصدقاء 

بعيدا عن الزراعة ومشاكلها.

> > >

ومما قالوه انه يفرض عليهم طرح منتجاتهم 
في س���وق واحدة يحركها اآلس���يويون ممن 
ينصرف���ون احيانا عن الش���راء حتى يصبح 
صندوق الطماط أو اخليار بعشر فلوس امام 
سمع وبصر احلكومة، ويتساءلون كيف يستمر 
املزارع في عمله املنتج اذا كان هذا ما سينتهي 
إليه منتجه؟ ويقوم هؤالء الوسطاء اآلسيويون 
بتخزين املنتج في الثالجات ثم رفع سعره الى 
عدة دنانير للجمعيات وللمستهلك، هذا اضافة 
الى سياسة االغراق التي تتبعها بعض الدول 
لضرب املنتج الكويتي واخراجه من الس���وق، 
ويتساءل املزارعون: ملاذا ال يسمح لهم بالبيع 
املباش���ر للجمعيات واالس���واق كوسيلة ملنع 

االحتكار وتشجيع املنافسة؟!

> > >

ويضيف���ون: ملاذا ال يتم ش���راء املنتج من 
باب املزرع���ة خلفض الكلف���ة وللتفريق بني 
املزارع املنتجة واملزارع الزائفة التي تش���تري 
منتجات مستوردة وتفرغها في كراتني محلية 
طمعا في حصد الدعم؟ وملاذا يتأخر تعويض 
املزارعني عند ح���دوث الصقيع لعام او عامني 

مما يشكل ضررا فادحا بهم 
ودفعهم للزراعة الترفيهية؟ 
ويفرض االمن الغذائي على 
الدولة انشاء مزارع خاصة 
بالتصدير للكويت في الدول 
االخرى التي يسمح مناخها 
مبحاصيل ال تتوافر في بلدنا 

كاالرز والقمح وغيرهما!

> > >

التشدد على املزارع يجب ان ميتد للجواخير 
التي يفترض ان تزودنا باللحوم احمللية توازيا 
مع دعم وتشجيع شركة املواشي الكويتية التي 
تعاني من حرب ال هوادة فيها رغم انها الشركة 
الرائدة في اخلليج والتي يراد اإلضرار بها كحال 
اإلضرار مبؤسسات الدولة االخرى التي دمرت 

بالكامل او شارفت على الدمار.

> > >

وهناك ضرورة ماسة للحفاظ على الثروة 
البحرية عبر منع الصيد اجلائر لالسماك وتشديد 
العقوبات على مدمري الشعاب املرجانية واحملار 
والشرايب )سرطعون البحر(، حيث ان احلياة 
البحرية هي دورة كاملة واي قضاء على جزء 
منه���ا هو قضاء عليها، كما يجب اعادة احلياة 
الى الصحراء الكويتي���ة التي اصبحت فريدة 
م���ن نوعها من حيث االصف���رار التام فال زرع 
صحراويا وال طي���ور وال مخلوقات برية مثل 
الضب واجلرب���وع والثعلب والذئب والطيور 
املختلف���ة والزهور البرية والفقع كحال الدول 
املجاورة، اننا بحاجة ملنع صيد البحر والتخييم 
في الصحراء الكويتية لعدة سنوات حتى يرجع 
للبر والبح���ر رونقهما الذي قتلناه، ال حلاجة 

ضرورية بل للعب واللهو.

> > >

آخـر محطة: احلل االمث���ل للقطاعني االنتاجي 
والترفيهي في الكويت هو خلق شركات زراعية 
منتجة كبرى تعطى لها االراضي الشاسعة في 
الوفرة والعبدلي كي توفر املنتجات الزراعية 
واللحوم وااللبان لالستهالك احمللي والتصدير 
كاحلال في السعودية، اما على اجلانب الترفيهي 
فيجب إنشاء القرى السياحية على الشواطئ 
وبالقرب من امل���زارع كاحلال في مصر، حيث 
تنعدم او تقل امللكيات الفردية التي تبقي االراضي 
الشاسعة مغلقة اغلب العام امام العامة ودون 

حتى استخدام من قبل مدعي ملكيتها.

كنت جالسا على كرسي الطائرة املتجهة الى الواليات 
املتحدة مع االخ العزيز يوس���ف العتيقي والى يساري 
طالب لم اعرفه، واثناء الرحلة كان هذا الطالب يتناول 
اخلم���ر، لم يدر بيننا حديث الى ان اقتربت الطائرة من 
الهب���وط، طلب مني قلما لتعبئة مناذج الهجرة اعطيته 
وعندما أعاده الي قال: »انا ادرس من س���نتني بأميركا، 
خلوني في مدينة لوحدي والنتيجة هاللي شفت، شلون 

الواحد ما تزل رجله اذا هو بروحه؟«، لم يكن حديثه نتيجة محاورة بيننا، 
كان فعال حديثا بال مقدمات، س���وى معاناته، منذ تلك اللحظة عقدت العزم 

على اال اكتفي بالتفرج.
 تذكرت هذه احملادثة القدمية - عام 1970 – اثناء قراءتي حملاورة جريدة 
»الراي« التي ادارها الزميل عبداهلل بوفتني وحررها الزميل باسم عبدالرحمن 
مع الطلبة الكويتيني في الواليات املتحدة وش���كرتهم في نفسي كثيرا على 
املجهودات الكبيرة التي يقومون بها جتاه اكثر من ثالثة آالف طالب وطالبة 
منتشرين في 42 والية تتم متابعة احتياجاتهم عبر 70 متطوعا من زمالئهم 
الطلبة الذين يس���اعدون الطالب املستجد في التعرف على انظمة اجلامعة، 
شؤون السكن والتنقل واستخراج االوراق الرسمية واالستعداد لالمتحانات 
االساسية التي ال غنى للطالب عن اجتيازها ملتابعة انتسابه للجامعة ...الخ، 
واالهم من ذلك كله هو الرعاية االجتماعية لشاب يعاني من فراق الوطن واالهل 
فاذا بهؤالء يعوضونه عن هذا الفراق سواء في املناسبات مثل شهر رمضان 
واالعياد، او في انشطة ترفيهية اثناء العام من حني آلخر في رحالت حتقق 

للطالب اشباع اجلانب النفسي بطريقة آمنة وممتعة في وقت واحد.
ه���ذه اجلهود كبيرة جدا، وهي مكملة للدور الذي تقوم به الدولة، ورمبا 
وصلت جهود هؤالء الشباب الى آفاق ال يصل اليها املسؤول الرسمي سواء 
لبعد املس���افات او لطبيعة االحتياجات وكثرتها على مدار العام، ما يجعل 
تضحية زمالئهم القدامى بالوقت وحتملهم لتعب التنقل ورمبا حتى االنفاق 
على االتصاالت واالنشطة من مصروفهم الشخصي، تضحيات ثمينة، وهي 
حتف���ظ للوطن اغلى ث���روة ميلكها، فهؤالء هم في مقدم���ة الصف القيادي 
لالجيال املقبلة وبقدر جودة إعدادهم بقدر ما تكون جودة مس���تقبل بلدنا، 
ومس���توى االمن االجتماعي واالقتصادي له، والنجاح االداري والتقدم في 

كل املجاالت.
ش���كرا لكم يا ش���باب »احمد اجلوعان – عبدالرحم���ن البحر – عبداهلل 
بوش���هري - فهد الس���بيعي – محمد الكاظمي« وايضا لكل االسماء التي لم 
ترد واملنتشرة سواء في اميركا او في اوروبا، الذين حملوا انفسهم – طوعا 
– مس���ؤولية حمل هم يش���غل اذهان اهالي الطلبة والطالبات الذين ال يكاد 
بالهم يهنأ ال ليال وال نهارا بس���بب ابتعاد فلذات اكبادهم عنهم، فاذا بهؤالء 
الشجعان ينوبون عنهم، ويتفانون في خدمة ابنائهم بدرجة تفوق ما ميكن 

ان يفعله حتى االهل لو كانوا معهم.
»شكرا« كبيرة، جزاكم اهلل خيرا، وفقكم اهلل.

كلمة أخيرة: جميع اسئلة احلوار مع الطلبة جميلة، مع مالحظة واحدة حول 
»متابعتكم للصراع الرياضي في الكويت« والذي ال يشكل اولوية بالنسبة 
لهم فعندهم مس���ؤوليات اهم منه بكثير، بل ش���عرت م���ن حديثهم بأنهم 
جتاوزوا حتى سلبيات التنافس االنتخابي بني الطلبة، وهم يتعاونون مع 
سائر االطياف بنجاح كبير جدا، ال داعي إلشعارهم بأن الصراعات هي جزء 
من ثقافة اي ش���اب كويتي، فالعكس ه���و الصحيح، ركزوا على االنتاجية، 
دعوه���ا هي التي تتكلم، فهي اعظم فصاح���ة من اي لغة، واضخم من »انا« 

التي حترك جميع تلك الصراعات.

البقاء هلل

فاطمة عبداهلل محمود يوسـف، زوجة حسني محمد 
حسني الكندري � 61 عاما � الرجال: ديوان الكنادرة 
� الش���عب – ت: 66760456، النساء: غرناطة – 

ق1 – ش1 – ج1 – م279.
وحش بادي حسني املطيري ارملة بطيحان ردعان صقر 
� 71 عام���ا � الرجال: العدان – ق2 – ش35 – م2، 
ت: 94000607 – 97811222، النساء: الرابية – ق3 

– ش25 – م2 – ت: 99851181 – 24719205.
سكينة راشـد علي القالف زوجة صالح محمد علي 
الق���الف � 67 عاما � الرجال: الدعية – مس���جد 
البحارن���ة – قرب مس���توصف االحقاقي – ت: 
66236888، النساء: الش���عب – ق6 – ش65 – 

م13 – ت: 22610191.
لطيفة زايد عبداهلل الزايد ارملة محمد خليفة الشطي 
� 97 عام���ا � الروض���ة – ق1 – ش عبدالرحمن 
الداخ���ل – م35 – ت: 66464649 – 24818232 – 

الدفن التاسعة صباحا.
حسني اياد حسني الصائغ � 25 عاما � الرجال: الشعب 
– ق6 – ش68 – م1 – حسينية الكاظمية )البكاي( 
– ت: 97200933، النساء: جنوب السرة – السالم 
– ق1 – ش121 – م4 – ت: 97888585 – الدف���ن 

التاسعة صباحا.
رباب مجيد محمد زمان، زوجة يوس���ف عبدالنبي 
القطان � 68 عاما � الرجال: حس���ينية االوحد – 
املنصورية – ت: 99535855، النساء: املنصورية 
– ق2 – ش29 – م14 – بجانب حسينية الياسني 

� ت: 22572981.
نايف عبداحملسـن علي الظبيبي � 33 عاما � الرجال: 
الس���رة – ق5 – ش3 – م66 – ت: 90056444، 
النس���اء: القادس���ية – ق8 – ش82 – م18 – ت: 

22521930 – الدفن بعد صالة العصر.

صفحة اآلراء ص 9

الصفحة األمنية ص 11

مواقيت الصالة

4:31الفجر
5:51الشروق

11:33الظهر
2:49العصر

5:15المغرب
6:32العشاء

ميليسيا توريو

أليشا كيز
سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أجمل مذيعة في العالم تطلب الجنسية المغربية

»Egypt« ..أليشا كيز تسمي طفلها األول

قطع يد لص في إيران التهامه بسرقة شيكوالتة
طهران � د.ب.أ: أمرت السلطات القضائية اإليرانية بقطع يد لص 
بسبب ارتكابه ألعمال السرقة ومن بينها سرقة عبوة من الشيكوالتة، 
وقالت وكالة أنباء فارس اإليرانية الس���بت إن الرجل )21 عاما( قام 

في املاضي بعدة حاالت سطو على البضائع.
ونقلت فارس ع���ن القاضي الذي أصدر احلك���م قوله ان اللص 
تعرض في مايو املاضي لتوقيع حكم بالسجن مدة عام واحد لقيامه 

كذلك بالسرقة.
ويطبق النظام القضائي اإليراني عقوبات صارمة تفرضها الشريعة 
اإلسالمية على من تثبت عليه مثل هذه اجلرائم، ففي العام املاضي 
أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرملان اإليراني أنه يجب التخلي 

عن العقوبات املشددة مستقبال مثل الرجم وقطع اليد. 

قبول طالب أسود واحد
في أوكسفورد عام 2009

لندن � يو.بي.آي: تعرضت جامعة اوكس���فورد النتقادات بسبب 
قبولها طالبا واحدا اسود من منطقة الكاريبي خالل السنة االكادميية 
املاضية. وذكرت صحيفة »ديلي ميل« اول من امس ان جامعة النخبة 
قبل���ت العام املاضي اكثر م���ن 3 آالف طالب اكثر من 90% منهم من 

البيض.
ووصف تريفور فيليبس من جلنة املساواة وحقوق االنسان سجل 

قبول طالب عرقيني في افضل جامعات البالد ب� »الرهيب«.
وقدم���ت الصحيفة اقتراحات تدعو ال���ى تخصيص كوتا عرقية 
لضمان اعطاء الفرصة لدخول املزيد من الطالب السود والباكستانيني 
ال���ى افضل جامعات البالد. لكن جامعة اوكس���فورد رفضت الفكرة 
وقالت انها ستستمر في العمل على قبول املزيد من الط���الب م���ن 

خلفي���ات متنوع��ة.
وق���ال فيليبس للصحيف���ة »انا ش���خصيا ال ارى ان الكوتا هي 
العالج ولكنني ال اتردد في استبعاد اي احتمال خاصة وان املوقف 
رهيب وفي بعض االحيان يبدو وكأنه يس���ير الى الوراء« وذكرت 
الصحيفة انه مت قبول 5 طالب س���ود من الكاريبي في اوكس���فورد 

في العام 2008.


