
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: أغلب اختصاصيي التعليم في الوطن العربي غير مؤهلين.

ــ ولهذا الجامعات العربية »لن تشم« فرصة للدخول في قائمة أفضل 
الجامعات في العالم.

»الصحة«: نسبة المصابين بالسكري في الكويت بلغت %16.
ــ توكم قبل شهر قايلين ان النسبة 21%، مو يا انتو اخترعتوا عالج للسكري 

أبواللطفواحدوما قلتوا لنا.. يا إما تصريحاتكم »مريضة«؟!

أمانة

الموالون..!
االعتداء ال���ذي تعرضت له قناة 
»سكوب« مرفوض وال احد يقبل به، 
وفي نفس الوقت ال احد يرضى مبا 
قامت به القناة من اهانة وطعن في 
االشخاص والعوائل الكويتية، ناهيك 
عما اذا كان الطعن في أحد فروع االسرة 

احلاكمة.
ال اريد ان افّصل في هذا املوضوع النه بديهي وقد تناوله 
الكثير من الكتاب واحملللني، وال يختلف احد على ادانة ما 

قامت به القناة وكذلك ادانة االعتداء عليها ايضا.
ان ما لف���ت انتباهي في برنامج »زين وش���ني« الذي 
يقدمه االخ طالل الس���عيد، عندما تكلم وهو غاضب من 
توجيه النيابة العامة تهمة قلب نظام احلكم لش���قيقته، 
قوله وهو يخاطب احلكومة: أهكذا تعاملون »املوالني لكم« 

وتخضعون للمعارضة لتكسبوا رضاهم؟
ان تقسيم الش���عب الكويتي الى موال ومعارض هو 
تقس���يم جديد وهو في غاية اخلطورة وما اراه اال امعانا 
ف���ي متزيق املجتمع الكويتي، أف���ال يكفينا متزقا طائفيا 
وقبليا ومناطقيا حتى يظهر علينا هذا التقسيم الغريب 

الذي ال ضابط له؟!
ان تصوير من يعارض سياسة احلكومة اخلاطئة او 
يتكلم عن جتاوز صارخ او محسوبية في التعيينات او 
تط���اول على املال العام بأنه غير موال، هو منطق اعوج 
وقص���ور في الفهم، وكذلك من هو املوالي في نظركم وما 
املعايير والضوابط لهذا املسمى؟! هل قناة »سكوب« ومالكها 
الذين استهزأوا من احلكومة ورئيسها ومن اعضاء مجلس 
االمة ورئيسه ومن التيارات االسالمية ورموزهم وسخروا 
حتى من الشعائر االسالمية كالنقاب في برنامجهم »صوتك 
وصل«، هل كل هذا يصدر عن املوالني؟! هل املطلوب من 
احلكومة ان تضع هذا املعيار الباطل والفاسد في التعامل مع 
الناس وتطبيق القانون عليهم؟ هل الرسالة التي تريدون 
ايصالها للحكوم���ة أننا نحن ربعكم ونحن املوالون لكم 
نفعل ما نشاء ونتجاوز ونشتم ونثير الفنت ويجب عليكم 
حمايتنا وعدم تطبيق القوانني علينا؟! اما من وصفوهم 
باملعارضة فهؤالء عليكم بهم وحمروا العني عليهم وطبقوا 

عليهم كل االنظمة والقوانني، وال تتهاونوا معهم.
 اننا وهلل احلمد، كلنا موالون هلل والرسول ژ والدين، 
ث���م موالون لوطننا واميرن���ا، وال نقبل مبخالفة النظام 
والقوان���ني، كذلك ال نرضى الطعن في الناس وش���تمهم 
واالس���تهزاء بهم، كما اننا ال نقبل على انفسنا ان نتزلف 
ونتملق وننافق املسؤولني واصحاب القرار حتى نكون 

من املوالني، بهذا املفهوم الفاسد.
ان »املوالون« كلمة نقيضها املعادون واملناوئون، اما 
املعارضة فال يجوز اطالقها عل���ى انها نقيض للمواالة، 
فالوالء للوطن هو احلرص على وحدته ومتاسك نسيجه 
االجتماعي والسعي احلثيث للنصح واالرشاد والتوجيه 
للمصلحة العامة، اما الوالء الذي مفهومه الرضوخ واخلنوع 
للخطأ ومدح الفاسدين والرضا مبا يفعلون فهذا الوالء ال 

نريده ونتركه لغيرنا.

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
alomaire12@yahoo.com

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

الناطقون بالفشل

يتطي����ر الع����رب القدماء 
من الغراب والبومة، بعكس 
اقوام اخرى تتشاءم من بعض 
االرقام او احد ايام االسبوع او 
اقتناء احواض سمك الزينة 
في املنزل، اما بعض اخلبثاء 
او الس����ذج فيتطي����رون من 
اشخاص بعينهم ويصفونهم 
بالشؤم ويتجنبون دعوتهم 
ال����ى حف����الت االع����راس او 
حضوره����م في م����كان عقد 
التجارية جتنبا  الصفق����ات 
للخسارة او رؤيتهم في املطار 

قبل ركوب الطائرة.
لس����ت أص����دق مثل هذه 
املعتقدات، فكل االرقام او االيام 
س����واء، وحوض السمك في 
املنزل كمثل حوض النبات ال 
يؤثر في حياة سكان املنزل، 
والغراب طائر يرمز للمنعة 
والدميومة في وجدان بعض 
البوم  االقوام، كمث����ل طائر 
يرمز للعق����ل واحلكمة لدى 

االمم االخرى.
ام���ا في بالدن���ا فمصدر 
التش���اؤم املنطقي يتجلى 
في التصريحات املبالغ فيها 
والتي تسبق االعمال في جميع 
املضامير، فحاملا يدوي احدهم 
بتصريح يتعلق بعمل فني 
مقبل يشكل مفاجأة للجمهور 
»احلبيب« يتوقع الناس عمال 
مخيبا لآلم���ال، وكلما بالغ 
املسؤول في الوعود واحلديث 
عن املشاريع املستقبلية راح 
الناس يجهزون انفسهم ملوسم 
جديد م���ن اخليبات املريرة 

وتكرار االخطاء السابقة.
إصرار عجيب على النطق 
بالفش����ل وعدم ترك فرصة 
لالعمال واالجنازات لتتحدث 
عن »فشلها« بعد ان تكتمل!

»مراسلون بال حدود«: الكويت تراجعت 27 مرتبة
في التصنيف السنوي لحرية الصحافة

مطالبة محكمة النقض في القاهرة  بعدم االستثناء في قضية سوزان تميم 

وكاالت: تراجعت الكويت 27 مرتبة في التصنيف 
الس���نوي حلرية الصحافة ال���ذي تصدره منظمة 
 »مراس���لون بال ح���دود« حيث هبط���ت من املركز

ال� 60 إلى املرتبة 87، وعزت املنظمة هذا التراجع إلى 
قضية إيقاف محمد عبدالقادر اجلاسم، وفيما حافظت 
إيران على مكانتها في اسفل التصنيف أثنت املنظمة 
على سجالت فنلندا وآيسلندا والنرويج وهولندا 

والسويد وسويسرا التي تتقاسم املركز األول.
وأفاد التقرير بأن بعض الدول األعضاء في االحتاد 

األوروبي مازالت تتراجع على الالئحة.
وقال األمني العام للمنظمة جان فرانسوا جوليار 
معلقا على هذا التقرير التاس����ع حول ترتيب الدول 
في حرية التعبير »نالحظ أكثر من أي وقت مضى ان 
التطور االقتصادي ال يترافق بالضرورة مع إصالح 

املؤسسات واحترام احلقوق األساسية«.
وتضم الئحة الدول العشر التي »ليس من السهل 
العمل كصحافي فيها« حسب التقرير، »الثالثي املخيف 
اريتريا وكوريا الش����مالية وتركمانستان«. وتضاف 
الى ه����ذه البلدان إيران وبورما والس����ودان والصني 

واليمن ورواندا.
وألول مرة منذ إنشاء هذا الترتيب السنوي سنة 
2002 لم تدرج كوبا بني الدول العشر هذه بل احتلت 
املرتبة 166 من أصل 178. وأعرب جوليار عن »القلق 
من تصلب بعض احلكوم����ات«، موضحا ان »رواندا 
واليمن انضمت الى بورما وكوريا الشمالية في خانة 

الدول األكثر قمعا للصحافيني في العالم«.
وأضاف ان »هذا التطور ال يبشر بخير لسنة 2011«. 
واعتبر انه »البد من التنويه، من جهة مبحركات حرية 
الصحافة وفي مقدمتها فنلندا وآيس����لندا والنرويج 
وهولندا والس����ويد وسويس����را، وم����ن جهة أخرى 

بعزم ناشطي حقوق اإلنسان والصحافيني ومدوني 
االنترنت الذين يدافعون في جميع أنحاء العالم عن 

حق االنتقاد«.
ومن الدول األعض����اء ال� 27 في االحتاد األوروبي 
أدرجت 13 ضمن العشرين األوائل في الترتيب. وحلت 
14 دولة بعد املرتبة العش����رين بينما حل بعضها في 
أسفل الترتيب: اليونان وبلغاريا )في املرتبة السبعني( 

ورومانيا )52( وايطاليا )49(.
وقال جوليار »من املقلق املالحظ ان عدة دول أعضاء 
في االحتاد األوروب����ي مازالت تتقهقر في الترتيب«، 
معتبرا ان »استعادة الدول األوروبية وضعها كبلدان 

منوذجية امر ملّح«.
وأكدت مراس����لون بال حدود ان »فرنسا تراجعت 
برتبة )44 وراء سورينام(« وان »األغلبية الرئاسية 
أدلت بتصريحات شديدة التهديد بلغت احيانا حد الشتم 
إزاء بعض وسائل اإلعالم«. وأضافت انه »كان لتلك 
التصريحات صدى عاملي وان في عدة دول لم يعد ينظر 
الى احلكومة الفرنسية على انها حتترم حرية اإلعالم«. 
وحتتل الواليات املتحدة املرتبة العشرين بينما حلت 

روسيا في املرتبة 140 بعد تركيا واثيوبيا.
ويرص����د تقرير املنظمة تراجعا في مرتبة كل من 
املغرب وتونس بسبب األحكام التعسفية ضد الصحافيني 
والقمع التلقائي لآلراء املعارضة، حسب التقرير. أما في 
اجلزائر فقد انخفض عدد الدعاوى القضائية املرفوعة 
ضد الصحافيني بش����كل ملحوظ، ما يفسر تقدم هذا 

البلد 8 مراتب في التصنيف العاملي. 
وكسب العراق 15 مرتبة فأصبح في املرتبة ال� 130 
نظرا إلى حتسن األوضاع األمنية في البالد وعلى الرغم 
من مقتل ثالثة صحافيني بني 1 س����بتمبر 2009 و31 

أغسطس 2010، من بينهم اثنان تعرضا لالغتيال.

القاهرة � ايالف: طالب محام بعدم استثناء هشام طلعت مصطفى 
من ش����رط الترتيب في نظر الطعون املقدمة إلى محكمة النقض، 
وأن يعامل املتهمان في قضية قتل املغنية اللبنانية، سوزان متيم، 
معاملة جمي����ع املتهمني في باقي القضايا املعروضة على احملكمة 

التي يستغرق نظرها سنوات.
وقال احملامي ش����ريف محمد جاداهلل ف����ي مذكرة تقدم بها إلى 
املستش����ار س����ري صيام رئيس محكمة النقض، وهي أعلى جهة 
قضائية جنائية في مصر، إن الترتيب والدور من أهم التقاليد التي 
حتكم عمل احملكم����ة، بحيث ينظر كل طعن طبقا لترتيب وروده 

إليها مبا في ذلك الطعون التي حتتوي على شق مستعجل. 
وأض���اف أنه في حالة نظر طعن املتهم���ني في قضية قتل 
املغنية سوزان متيم وهما رجل األعمال هشام طلعت مصطفى 
ومحسن الس���كري قبل طعون أخرى تقبع داخل احملكمة منذ 
س���نوات، سيكون ذلك انتكاسة للقضاء وشيوخه، مشيرا إلى 

أن احملامني يتحملون االنتظار سنوات لصدور قرار. 
وش����دد في مذكرته على ضرورة مراعاة الترتيب املعمول به، 
وقال إن قضية هشام مهما كان شأنها ال تعدو أن تكون عالقة بني 
رجل أعمال وسيدة انتهت بقتلها، فهي ليست قضية سياسية أو 
متس باألمن القومي حتى يتم استثناؤها. يذكر أن محكمة جنايات 
القاهرة أصدرت حكما بس����جن كل من رجل األعمال هشام طلعت 
مصطفى 15 عاما ومحسن السكري 25 عاما في االتهام املوجه إليهما 
بقتل املغنية سوزان متيم مع سبق اإلصرار والترصد، وذلك بتاريخ 
28 سبتمبر املاضي.  ومن املتوقع أن تنظر محكمة النقض الطعن 
الذي س����يقدم من دفاع املتهمني إليها بعد صدور حيثيات احلكم 
في فترة ال تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدوره.  ومن املعروف أن 
الطعون تنتظر لسنوات في احملكمة لتحديد جلسة لنظرها، وذلك 
ألن احملكمة هي الوحيدة التي يخول لها القانون نظر الطعون في 

سوزان متيمالقضايا اجلنائية في مصر.

الكويت تراجعت إلى املرتبة الـ87

الجاسوسة.. عارية على غالف مجلة روسية

واش���نطن � س���ي ان ان: قد تعد الروسية آنا 
تشامبان من أبرز اجلاسوسات بعد األميركية فالري 
بليم، إال أن األخيرة لم تسع خلف األضواء، كما 
األولى التي ستظهر مبالبسها الداخلية في غالف 

النسخة الروسية من مجلة »ماكسيم« للرجال.
وكانت الواليات املتحدة قد أعادت تش���امبان 
إلى روس���يا في 8 يوليو املاضي، في إطار صفقة 
تبادل جواسيس، هي األكبر من نوعها منذ نهاية 

احلرب الباردة.
ونقلت وكالة أنباء »ريا نوفس���تي« الروسية 
أن اجلاسوسة ستظهر على غالف املجلة مسلحة 
مبسدس وهي ترتدي مالبس داخلية من النايلون 

والدانتيل.

وفي الصورة التي نش���رتها املجلة الروسية 
على موقعها اإللكتروني بدت تش���امبان جالسة 
على أريكة حمراء ومن خلفها هدفان إلطالق النار، 
وتبدو دعاية العدد املتوقع من املجلة كنس���خة 

مثيرة من أفالم جيمس بوند.
وامتدحت املجلة تشامبان قائلة: »آنا أيقظت 
الشعور بالوطنية لدى الشعب الروسي أكثر مما 
فعل فريق كرة الق���دم الوطني وصاروخ بوالفا 
مجتمعني«، وما غفلت عنه املجلة هنا أن صاروخ 
بوالفا، النووي فشل في أكثر من نصف جتاربه 
الت���ي بلغت 13 جتربة، كم���ا أن فريق كرة القدم 
الروسي لم يش���ارك في بطولة كأس العالم بعد 

أن أقصته سلوڤينيا مبباريات التأهل.

آنا تشامبان

فرنسية تستيقظ بعد 14 ساعة 
باريس � يو.بي.آي: استيقظت امرأة فرنسية من 
الغيبوبة بعد 14 ساعة من إعالن موتها سريريا 
في مستشفى بجنوب البالد بعد أن رفض أوالدها 

وقف أجهزة اإلنعاش.
وذكرت صحيفة »سود اويست« الفرنسية أن 
ليديا بايالرد )60 عاما( حضرت إلى مستش���فى 
محلي في مدينة بوردو برفقة زوجها للخضوع 
إلى عالج أش���عة ثم ما لبثت أن تدهورت حالتها 
بسرعة، وقال الطبيب إنها تعرضت حلادث دماغي 
ودخلت في غيبوبة، وقال س���يرج جنل ليديا إن 
الطبيب طلب من العائلة اتخاذ قرار حول ما إذا 

كانت تريد وقف أجهزة اإلنعاش.
وقد أصر أوالد ليديا على نقلها إلى مستشفى 
بوردو اجلامعي حيث أظهرت صور األش���عة أن 
ليديا ليست ميتة ثم ما لبثت أن حصلت املعجزة 
فقد استيقظت الوالدة من »املوت« بعد 14 ساعة 
وكانت قادرة حتى على التحدث بش���كل طبيعي 

مع عائلتها.
وقال سيرج إنه اتصل باملستشفى في بوردو 
لالطمئنان على ح���ال والدته وأخبرته املمرضة 
بأنها اس���تيقظت ثم حتدث مع أمه التي قالت له 

»أنا بخير لقد منت جيدا«.

بودابست � د.ب.أ: تعرضت جنمة هوليوود 
أنچلينا چولي للنصب ف���ي املجر حيث تقوم 
بتصوي���ر أول فيلم تخوض به جتربة االخراج 

السينمائي.
وذكرت صحيفة »بورس« املجرية امس أن حارس 
أحد املباني التي اختارتها جولي لتصوير بعض 
املش���اهد احلربية، أخذ من النجمة الش���هيرة 1.5 
ملي���ون فورينت )ما يعادل 5400 يورو( من أجل 
الس���ماح لها بالتصوير في املبنى ولكنه خدعها 

وأخذ النقود لنفسه.
وأثناء التصوير حض���ر مالك املبنى احلقيقي 

مما اضطر طاقم االنتاج لدفع االيجار مرة أخرى، 
وجرى تس���ريح احلارس الذي نصب على چولي 

ولكنه لم يعد النقود.
وعلق مالك املبنى على الواقعة قائال: »أنچلينا 
ال تعرف )الفهلوة( املجرية ولم يكن لها لتعلم أن 
هذا الرجل كان من املمكن أن يبيع لها حتى مبنى 

البرملان«.
وتدور أحداث الفيلم اجلديد لچولي في الفترة 
بني عامي 1992 و1995 خالل حرب البوسنة، وبدأ 
تصوير الفيلم في بودابست االسبوع املاضي ومن 

املقرر استكماله الشهر املقبل في سراييڤو.

لوس اجنيليس � د.ب.أ: كشف املخرج االميركي 
الشهير جيمس كاميرون عن خططه الخراج فيلم 
ثالثي االبعاد عن امللكة الفرعونية كليوباترا، على 
أن تقوم ببطولته جنمة هوليوود الشهيرة أنچلينا 

چولي.
وقال مخرج فيلم اخليال العلمي الشهير »أفاتار« 
في تصريحات لصحيفة »نيويورك تاميز« االميركية 
انه يتفاوض حاليا مع ش���ركة »سوني« لالنتاج 

السينمائي، اال أن القرار لم يتخذ بعد.

وذك���ر كاميرون )56 عام���ا( أنه منجذب دائما 
لتنفيذ مثل هذا املشروع.

يذكر أن جنمة هوليوود الشهيرة اليزابيث تيلور 
قامت ببطولة فيلم »كليوباترا« عام 1963، وجسد 
دور مارك أنطونيو النجم ريتشارد بورتون،  الذي 

تزوجته تيلور بعد ذلك.
وحاز هذا الفيلم على أربع جوائز أوسكار، اال أنه 
كاد أن يتسبب في افالس شركة االنتاج »تونتيث 

سينشري فوكس« بسبب تكاليفه الضخمة.

بعد إعالن موتها سريرياً..

.. وتقوم ببطولة كليوباترا ثالثي األبعاد

أنچلينا چولي

السفير نام.. فأقلعت 
الطائرة بدونه!

� د.ب.أ: غافل النوم  القاهرة 
س���فيرا عربيا بدولة زميبابوي 
امس بصال���ة الترانزيت مبطار 
القاهرة، مما ترتب عليه تخلفه 
ع���ن الطائرة التي غ���ادرت الى 

جنوب افريقيا.
كان الس���فير أنهى إجراءات 
سفره على رحلة مصر للطيران 
رقم 839 املتجهة الى جوهانسبرغ، 
ليطير منها الى هراري عاصمة 

زميبابوي حيث مقر عمله.
انتظر السفير بإحدى صاالت 
الترانزي���ت في مط���ار القاهرة 
حلني صعوده الطائرة مع باقي 
الركاب، غير ان اإلرهاق دفعه الى 
االستسالم للنوم، ما ترتب عليه 

تخلفه عن الرحلة.
الس���فير ليجد  واس���تيقظ 
الطائرة قد غادرت القاهرة، ومت 
إلغاء ختم اجلوازات والس���ماح 

له باخلروج من املطار.

أطفال بريطانيا.. يعيشون حياة أطول 
لندن � يو.بي.آي: توصلت دراس���ة جديدة نشرتها صحيفة 
ديلي اكسبريس أن األطفال الذين يولدون في بريطانيا حاليا 

يعيشون حياة أطول من أي جيل آخر.
وقالت الدراسة إن الصبي الذي يولد في بريطانيا ميكن أن 
يتوقع اآلن أن يعيش 77 عاما والطفلة فترة تصل إلى 81 عاما 
بفضل التقدم الطبي وحتسن ظروف السكن وسهولة احلصول 

على املواد الغذائية الالئقة في جميع أنحاء اململكة املتحدة.
وأضافت أن هذا احلال ينسحب اآلن حتى على مدينة غالسكو 
االسكوتلندية التي متلك أقل معدل ملتوسط العمر املتوقع في 
اململكة املتحدة، حيث س���يعيش الرجال 71 عاما والنس���اء 77 

عاما.
ووجدت الدراس���ة أن النساء اليزلن يعشن حياة أطول من 
الرجال في جميع أنحاء اململك���ة املتحدة، لكن الفجوة بينهما 
انخفضت من ست سنوات قبل أكثر من عقدين إلى أربع سنوات 

اآلن.
وقالت ان متوسط العمر املتوقع للمواليد الذكور خالل 2007 و2009 
هو أعلى في جنوب شرق إجنلترا، حيث يصل إلى 79 عاما وأدنى 
في اسكوتلندا حيث يبلغ 75 عاما فيما يصل متوسط العمر املتوقع 
لإلناث إلى أعلى معدالته في جنوب ش���رق وجنوب غرب اجنلترا 

)83 عاما( وإلى أدنى مستوياته في اسكوتلندا )80 عاما(.

النصب على أنچلينا چولي في المجر


