
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
كلينتون: ال توجد »وصفة سحرية« لمشكلة السالم في الشرق األوسط.

ـ على هذا التصريح أقترح أن يشارك »هاري بوتر وربعه« في محادثات السالم.
ورق دفاتر السيارات خلص في »المرور«.

ـ أمس الجوازات خلصت واليوم الدفاتر وخوفك باچر تخلص مالبس الشرطة 
أبواللطفواحدونلقى شرطي ينظم السير بـ »مكّسر وفانيلة«.

السايرزم

صالح الساير
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المواطن والجريمة

إن حتويل البالد إلى مركز 
مالي وجتاري يقتضي من الدولة 
ضمان األمن الغذائي للمواطنني 
ودعم السلع الضرورية مثل 
الهمبورغر والبيتزا )ش���رط 
التوصيل للمن���ازل( وكذلك 
تقدمي منحة مالية لكل ديوانية 
تقدم الشاي باللومي لروادها 
األكارم، وتقليص فترة العمل 
في الدوائر احلكومية للمواطن 
إلى خم���س دقائ���ق ليتفرغ 
املوظفون الكويتيون للذهاب 
صباحا إلى سوق األوراق املالية 
واملشاركة بتحويل بالدهم إلى 

مركز مالي!
كما يتوج���ب على الدولة 
إسقاط القروض عن املواطنني 
وإل���زام البن���وك الوطني���ة 
واألجنبية منح جميع املواطنني 
قروضًا معفاة من سداد الدفعات 
الشهرية مدى احلياة. وحث 
ش���ركات التأمني العاملة في 
البالد على العناية باملواطنني، 
وتق���دمي عق���ود مجانية لهم 
للتأمني على احلياة والسيارات 
واحملالت والقوارب والدراجات 

النارية!
الث���راء  إن دميوقراطي���ة 
الدولة بتوفير  والكسل تلزم 
الفلوس للمواطنني واعتبار 
الكويتية )رخصة  اجلنسية 
جتارية( متكنه من استيراد 
الس���لع واملشاركة  وتصدير 
ف���ي املناقص���ات العامة. كما 
يتوجب على دولة الرفاه إعطاء 
األفضلية للمتقاعدين الراغبني 
باملشاركة بصفتهم الشخصية 
ببناء اجلسور واملطارات واملدن 
الس���كنية ومنافس���ة كبرى 

الشركات العاملية.
أيها املواطن كم من اجلرائم 

ترتكب باسمك!

صبي في العاشرة يطلب الطوارئ بسبب عشاء رديء

3.5 ماليين يورو شهريًا لزوجة برلسكوني 

بافلو غروف � يو.بي.آي: ذكرت الشرطة في 
والية إيلينوي األميركية ان صبيا في العاشرة 
من العمر اتصل بخدمة الطوارئ ليبلغ عن والده 

الذي قدم إليه وجبة عشاء لم تعجبه.
ونقل���ت صحيفة »أرلينغتون هايتس دايلي 
هيرالد« األميركية عن قائد شرطة بافالو غروف 
ستيف هوساك قوله ان ش���رطيا تلقى اتصاال 
عند الساعة الس���ابعة مساء من صبي يقول له 
ان والده قدم إليه وجبة طعام ميكن أكلها وإمنا 

ليست لذيذة كما يفضلها.
وقالت الش���رطة ان الش���رطي أخبر الصبي 
بضرورة ع���دم االتصال بخدمة الطوارئ إال في 
حاالت معينة مشيرة إلى انه لم يتم التواصل مع 

الوالد كما لن يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية.
وقال هوساك: »يستخدم غالبية الناس خدمة 
الط���وارئ بطريقة خاطئة لكن في مناس���بات 
نادرة يتم تذكير املواطنني مبا يهم الش���رطة أو 

ال يهمها«.

مواقيت الصالة

4.34الفجر
5.54الشروق

11:33الظهر
2.46العصر

5.11المغرب
6.28العشاء

البقاء هلل

مقيضة مخيالن الشـقيحي املطيري � أرملة وادي عودة ساير العنزي � 82 عاما � 
الرجال: الفروانية � ق2 � ش120 � م2 � ت: 99344409 � 24868092، النساء: 

النهضة � ق1 � ش127 � م16 � ت: 65699609.
غـامن صالـح الغوينـم � 68 عاما � الرج���ال: الزه���راء � ق6 � ش44 � م27 � ت: 
99503254 � 97894447، النس���اء: الرميثية � ق9 � ش���ارع أسامة بن زيد � 

م28 � ت: 99550601.
علـي جابـر العلي املوسـى � 69 عاما � الرجال: الرق���ة � ق6 � ش17 � م335 � ت: 
66444737 � 55255211، النس���اء: فه���د األحم���د � ق1 � ش105 � م40 � ت: 

.99119097 � 66766866
رقية ثامر ثومير احلربي � زوجة راشد رويشد احلربي � 88 عاما � الرجال: الفردوس 
� ق6 � ش1 � ج15 � م19 � ت: 90900095، النس���اء: اش���بيلية � ق4 � ش417 � 

م22 � ت: 99662855.

)أ.ف.پ( سيارة تابعة لشركة »غوغول« حتمل إحدى كاميرات تصوير الشوارع ضمن برنامج »ستريت ڤيو«  

توأم جنيفر لوبيز يعرضان أزياء »غوتشي«
لوس اجنيليس � يو.بي.آي: انطلق توأم النجمة األميركية 
جنيف���ر لوبيز إلى عالم الش���هرة قب���ل أن يبلغا عامهما 
الثالث ليعرضا تصاميم »غوتش���ي« اجلديدة املخصصة 

لألطفال.
وقد شاركت لوبيز في جلسات التصوير برفقة طفلها 

ماكس وطفلتها إميي )سنتان ونصف السنة(.
ونقلت مجلة »يو اس مغازين« عن لوبيز )40سنة( قولها 
»إنها املرة األولى التي أعمل بها مع طفلي بهذه الطريقة« 

وأضافت »كانت جتربة مميزة جدا«.
وتتراوح أسعار قطع املالبس في املجموعة بني 80 و1600 
دوالر وخصصت غوتشي مليون دوالر ملنظمة اليونيسيف 
من أجل مبادرة املدارس في أفريقيا باإلضافة إلى 50 ألف 
دوالر من أجل جمعية لوبيز اخليرية التي تعنى بشؤون 

املرأة والطفل.
وقالت لوبيز انها وزوجه���ا املغني مارك انطوني كانا 
مترددين في السماح للتوأم باملشاركة في احلملة اإلعالنية 
ثم ع���ادا ووافقا بعد أن علما ان ريعها س���يعود لألعمال 

اخليرية.
وقالت لوبيز إن إميي تختار مالبس���ها بنفسها وحتب 
النوم بفستان األميرة فيما يفضل ماكس الركض في املنزل 

عاريا.

صفحة آراء ص 29

الصفحة األمنية ص 13

حياتها امتدت عبر 3 قرون وعاصرت حربين عالميتين

 وفاة أكبر معمرة في بريطانيا 
عن عمر ناهز الـ  111 عامًا

لندن � يو.بي.آي: 
توفيت أكبر معمرة 
ف����ي بريطاني����ا عن 
عمر ناه����ز 111 عاما، 
بع����د ان كانت تعزو 
س����ر عمرها الطويل 
العم����ل اجلاد  إل����ى 
واعتيادها تناول كأس 
من مشروب شيري.

وقال����ت صحيفة 
»ديلي اكس����بريس« 
إن حياة إلسي ستيل 
امت����دت عب����ر ثالثة 
ق����رون وعاص����رت 
حربني عامليتني وستة 
مل����وك و22 رئيس 
وزراء وفقدان سفينة 

تيتانك.
واضافت أن الس����ي ولدت عام 1899 في 
عهد امللكة فيكتوريا واصبحت أكبر معمرة 
في بريطانيا بعد وفاة آني تيرنبول الشهر 

املاضي عن عمر ناهز ال� 111 عاما أيضا.

وتوفيت إلس����ي 
اثناء  االثنني املاضي 
نومه����ا ف����ي منزلها 
مبدين����ة ريبت����ون 
مبقاطعة ديربشاير.

إلس����ي  وكان����ت 
اعلنت م����ن قبل أن 
سر عمرها الطويل هو 
»العمل اجلاد وجتنب 
البيرة وترديد الشتائم 
واعتياده����ا تن����اول 
كأس من مش����روب 

شيري«.
إلس����ي  وبوف����اة 
أصبح����ت مارغريت 
في����ش م����ن مدينة 
ويس����تيد مبقاطعة 
بدفوردش����اير أكبر 
معم����رة اآلن في بريطانيا وهي أصغر من 
إلسي ب� 61 يوما فيما يعتبر يوجني بالنشار 
الذي يعيش في فرنسا أكبر معمر في العالم 

وعمره 114 عاما.

د.هشام بورزق باچر وياكم

بطاقة بريدية تصل متأخرة.. 64 سنة!

تاتشر تبقى في المستشفى
 حتى األسبوع المقبل

تستضيف »األنباء« 
غدا السبت استشاري 
التجمي���ل  جراح���ة 
واحل���روق ف���ي مركز 
املسيلة الطبي د.هشام 
ام���ني ع���ام  ب���ورزق 
الكويتي���ة  اجلمعي���ة 
جلراحي التجميل، عضو 
اجلمعي���ة االميركي���ة 
الكندي���ة  واجلمعي���ة 
التجمي���ل  جلراح���ة 
اجلمعي���ة  وعض���و 
االميركية جلراحة الشفه 

األرنبية وجراحة الرأس والعنق بني الساعت���ني 7 و9 
مس��اء.

وذلك للرد على أسئلة القراء على الهواتف التالية: 
24830514 � 24830238 � 24830322 � داخل���ي: 131 � 

.318

فارمينغتون � يو.بي.آي: القت بطاقة بريدية طريقها إلى العنوان 
الصحيح وإمنا بعد مرور 64 سنة على إرسالها.

وذكرت صحيفة »ذي صن جورنال« األميركية ان جامعة في والية 
ماين تلقت البطاقة البريدية الت���ي وصلتها وعليها ختم من العام 
1946 باإلضافة إلى اسم طالبة في تلك السنة. وقالت أندريا باترفيلد 
التي تعمل في غرفة فرز البريد باجلامعة انها تنبهت إلى البطاقة ما 
ان وصلت ألنها حتمل طابعا بريديا بقيمة سنت واحد باإلضافة إلى 

عالمة بريدية من العام 1946 إلى جانب عنوان اجلامعة.
وأشارت الصحيفة إلى ان البطاقة كانت موجهة للطالبة روث ويبر 
التي أصبحت في ال� 83 من العمر اآلن وقد تسلمت البطاقة عند زيارة 

اجلامعة للمشاركة في حفل توزيع منحة دراسية حتمل اسمها.
وذكرت باترفيلد ان البطاقة أرسلت من مكتب بريد فارمينغتون 

لكن مكانها طوال السنوات ال� 64 املاضية بقي مجهوال.

لن���دن � د.ب.ا: أعلن 
متحدث باس���م رئيسة 
وزراء بريطانيا السابقة 
مارغريت تاتش���ر التي 
إثر  تعاني من ع���دوى 
إصابته���ا باإلنفلون���زا 
امس إنه من املتوقع أن 
تبقى باملستشفى إلجراء 
فحوص���ات حتى مطلع 
األسبوع املقبل على أقل 

تقدير.
وكان�����ت تاتش�����ر 
ق���د أدخلت  )85 عاما( 
إلى مستشفى كرامويل 
اخلاصة بوس���ط لندن 
الثالثاء بعدما استمرت 
حرارتها ف���ي االرتفاع 

بسبب إصابتها باإلنفلونزا.
ولم حتضر تاتشر التي عرفت ب� »املرأة احلديدية« خالل فترة 
توليها لرئاس���ة وزراء بريطانيا 1979 � 1990 حفال أقامه رئيس 

الوزراء احلالي ديڤيد كاميرون لالحتفال بعيد ميالدها ال� 85.
وتعاني تاتشر من مشاكل صحية منذ أعوام. وأصيبت بعدة 

جلطات محدودة وهي تعاني من العته.
ومع ذلك قال ابنها مارك بعد زيارتها في املستشفى أول من أمس 

األربعاء أنه وجدها »مبتهجة« وتتحدث في األمور السياسية.

برلسكوني وزوجته فيرونيكا قبل طلب الطالق

� أ.ف.پ: طالب����ت  روم����ا 
التي تستعد  فيرونيكا الريو 
للطالق من زوجها س����يلفيو 
برلسكوني مجددا ب� 3.5 ماليني 
يورو شهريا من زوجها على 
ما ذكرت وكالة انسا االيطالية 
لألنباء في حني كانت ترتسم 
معالم اتف����اق بالتراضي قبل 

اشهر قليلة.
وكتب����ت الوكال����ة تق����ول 
»فيرونيكا الريو جتدد مطالبها 
في اطار اج����راءات االنفصال 
)..( ومن بينها ش����يك بقيمة 
3.5 ماليني ي����ورو تقريبا في 
الشهر« مشيرة الى وثيقة قدمها 
محامو زوجة برلوسكوني الى 
محكم����ة ميالنو املكلفة به��ذه 

القضي��ة.
وكان الطرفان على وش����ك 
التوصل الى اتفاق بالتراضي 
في ماي����و عندما وافقت الريو 
بحسب الصحف االيطالية على 
اقتراح ينص على نفقة شهرية 
الف يورو شهريا  قدرها 300 
واستخدام ڤيال ماكيريو الرائعة 
في ضواحي ميالنو وتغطية 
ادارة هذا  برلس����كوني لكلفة 

العقار وصيانته.
وأوضحت »انسا« ان االتفاق 

فشل بسبب هذه النقطة االخيرة 
اذ ان فيرونيكا الريو اعتبرت 
ان مبلغ 1.8 مليون يورو شهريا 
لتغطي����ة نفقات ه����ذه الدارة 
كما اقترح برلس����كوني »غير 

متناسبة«.
وعاش����ت فيرونيكا الريو 
)53 عاما( 30 عاما مع سيلفيو 
برلسكوني الذي تزوجته قبل 
19 عاما بعدم����ا طلق زوجته 
األولى. وله����ا منه 3 اوالد هم 
باربرا )25 عاما( واليونورا )23 

عاما( ولويجي )21 عاما(.

وقررت االنفصال عن رئيس 
احلكومة االيطالي في مايو 2009 
موضحة في رس����الة وجهتها 
الى الصحف انها »عاجزة عن 
البقاء مع رجل يعاشر قاصرات« 
بعد مش����اركة برلسكوني في 
عيد امليالد الثامن عشر لشابة 
م����ن نابول����ي تدع����ى ناومي 

ليتيسيا.
ان  انس����ا  وذك����رت وكالة 
املقبل�������ة في هذه  اجللس����ة 
القضي����ة تعقد في منتص���ف 

ديسمب��ر.

باريس تطلب مساعدة الجامعة العربية 
على ضبط »السامية« بعض التلفزيونات

القاهرة � ا.ف.پ: تسعى باريس الى حث اجلامعة العربية 
على التحرك بخصوص بعض محطات التلفزيون التي تبث 
»دعاية السامية« في الشرق االوسط وكذلك في اوروبا عبر 
االقمار الصناعية، على ما صرح ديبلوماس���ي فرنسي رفيع 

في القاهرة االربعاء املاضي.
وافاد السفير املوكل بحقوق االنسان في اخلارجية الفرنسية 
فرنسوا زمييري انه تطرق بشكل خاص الى وضع تلفزيون 
االقصى التابع حلركة املقاومة االسالمية )حماس( وتلفزيون 
املن���ار التابع حلزب اهلل اللبنان���ي، وذلك في زيارة الى مقر 
اجلامع���ة العربية. وصرح زميي���ري للصحافيني ان برامج 
»الدعاية الالسامية« على تلك احملطات »تنشر الكراهية عبر 
االقمار الصناعية وتعكس صورة سيئة عن االسالم وال تساهم 

في انشاء مناخ مؤات للسالم«.
واكد الديبلوماس���ي انه اجرى »ح���وارا فعليا، ولقي آذنا 
صاغية حقيقية« ل���دى محاوريه. وقال »اتفقنا على ان هذه 

املواضيع تستحق النقاش«.

نحو 244 ألف ألماني رفضوا تصوير منازلهم 

3% من منازل ألمانيا ستختفي 
من خدمة »غوغل ستريت ڤيو«

برلني � د.ب.أ: أعلنت شركة »غوغل« الرائدة 
في محركات البحث على اإلنترنت أن نحو 244 
ألف شخص في أملانيا طالبوا بعدم ظهور منازلهم 
في خدمة عرض الشوارع »ستريت ڤيو«، التي 

تعتزم الشركة إطالقها قريبا في البالد.
وذكرت الش����ركة في بيان لها امس أن هذا 
العدد ميثل نحو 3% من إجمالي املنازل في 20 
مدينة أملانية ستشملها اخلدمة اجلديدة املقرر 

إطالقها بحلول نهاية العام احلالي.
ومن املقرر أن تقوم الش����ركة مبحو معالم 
املنازل التي قدم أصحابها اعتراضا على عرضها 

في اخلدمة.
وال ميكن التراجع ف����ي تلك اخلطوة حال 
إمتامها ألن »غوغل« ستقوم خالل ذلك بتغيير 

الصور األصلية.
وقد انتهت املهلة التي أعطتها غوغل ألصحاب 
املنازل في 20 مدين����ة أملانية لالعتراض على 

اخلدمة اجلمعة املاضية. وكانت الشركة ضاعفت 
مهلة تلقي الطلبات عبر اإلنترنت إلى 8 أسابيع 

بناء على طلبات من مسؤولني في الدولة.
وكانت وزيرة حماية ش����ؤون املستهلكني 
األملانية، إيلزه أيجنر، اتهمت الشركة األميركية 
أكثر من مرة بخرقها احلقوق الش����خصية من 
خالل هذه اخلدمة. وكتب مدير اإلنتاج املختص 
في الشركة، أندرياس تورك، في البيان أن غوغل 
تلقت عل����ى وجه التحديد 244237 طلبا بعدم 
عرض منازل أصحاب تلك الطلبات في اخلدمة، 
وهو ما يعادل 2.89% من املنازل في ال� 20 مدينة 

التي ستشملها اخلدمة في أملانيا.
وتلقت غوغ����ل نحو ثلث����ي الطلبات عبر 
اإلنترنت منذ أغسطس املاضي، والباقي عبر 

البريد العادي منذ أبريل عام 2009.
وأكدت الشركة أنه ميكن االستمرار في تقدمي 

مثل هذه الطلبات حتى بعد بدء اخلدمة.

املعمرة البريطانية  إلسي ستيل

مارغريت تاتشر

ابنة اندريا تعاين معها البطاقة البريدية املتأخرة 64 سنة 

جنيفر لوبيز والتوأم خالل عرض األزياء 
المصور لصالح »غوتشي«  


