
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: النقص في المواهب بالشرق األوسط يعتبر األعلى عالميا.

ـ غريبة رغم اننا أكثر منطقة تشجع المواهب والدليل »مكوجي« يغني 
وألبوماته تباع بمئات اآلالف.

»الزراعة« تنظم دورة »الزراعة دون تربة«.
ـ طيب مو زرعاتنا بتربة ووصل سعر صندوق الطماط 6 دنانير أبي من غير تربة 

أبواللطفواحدچم بيصير.. 60 دينار مثال؟!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

www.joote.com

الرئيس  على غرار حادثة 
بوش في العراق، قذف شخص 
استرالي رئيس وزراء استراليا 
السابق يوم امس بحذائه اخلاص 
احتجاجا على مشاركة بالده في 
حرب العراق، ومثلما يبدو فان 
اخبار االحذية الطائرة ستنافس 
الطائرات والصواريخ  اخبار 
املشاركة في احلروب واملعارك 
الطالبية  او اخبار املظاهرات 

واالحتجاجات العمالية.
السياس���ي  ص���ار احلذاء 
ينافس احذية السهرة واملدارس 
واحذي���ة اجل���ري والتن���س 
الرياضية،  ومختلف األلعاب 
ورمبا يدف���ع ه���ذا االهتمام 
اجلماهيري بالظاهرة اجلديدة، 
مصان���ع األحذية ف���ي العالم 
الى صناعة أحذية مخصصة 
لهذه االغراض االحتجاجية، 
كأن ي���زود احلذاء الذكي بآلة 
تصوي���ر او جه���از كمبيوتر 
لضم���ان دقة اصاب���ة الهدف 
الرئاس���ي وحتصني االبرياء 

من الرميات الطائشة.
لق���د حت���ول دور احلذاء 
القدمي من حماية قدم االنسان 
واحملافظ���ة عليها من االتربة 
واحج���ار الطري���ق الى دور 
جديد غير معه���ود، فأصبح 
احلذاء ينتمي الى عالم امليديا، 
واقترب »اجلوتي« و»القندرة« 
و»السباط« من وسائل التعبير 
التي دافع عنها االعالن العاملي 
حلقوق االنسان، كمثل اخلطابة 
والكتابة والنش���ر والطباعة، 
ورمبا دفع ذلك بعض الظرفاء 
الى تأسيس مجلة الكترونية 
تهت���م باالخب���ار واملق���االت 
www. االحتجاجية حتت اسم

.joote.com

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

الظواهر  جلنة دراس����ة 
السلبية الدخيلة على املجتمع 
الكويتي يثار حولها اجلدل 
انعقاد،  عند بداية كل دور 
ويدور هذا اجلدل حول اصل 
اخلالف االسالمي � الليبرالي 
ال����ذي ينعكس بدوره على 

املوافقة على هذه اللجنة من عدمها، ان كثيرا 
ممن يعارضون انشاء هذه اللجنة ينطلقون 
من منطلق فكري ال عالقة له باللجنة او حتى 
االساس الذي أنشئت من اجله، ألنني ال أتصور 
وجود من يعارض دراس����ة الظواهر السلبية 
الدخيلة على املجتم����ع الكويتي مثل ظواهر 
انتشار املخدرات واملسكرات والعنف االسري 
وجرائم االحداث وترويج بعض القيم البعيدة 
عن الدين االسالمي احلنيف واالخالق والتقاليد 

الكويتية االصيلة.
ان خص����وم التي����ار االس����المي واحملافظ 
يعتقدون ان جلنة الظواهر احد معاقل التيار 
االسالمي، يجب االنقضاض عليه والتخلص 
منه، وحاولوا تشويه صورة هذه اللجنة عن 
طريق تهويل دوره����ا وتصويرها للناس ان 
لديها صالحيات وادوات تنفيذية وتستطيع 
هذه اللجن����ة التدخل في خصوصيات الناس 
والتجس����س عليهم ومنعهم م����ن احتفاالتهم 
وافراحهم، إلى غير ذلك من االكاذيب والترهات 
التي يسوقها بعض الليبراليني والتغريبيني 
واالنفتاحيني الذين ال يعرفون للحق طريقا وال 

للموضوعية واالنصاف نهجا وسبيال.
ان جلنة دراس����ة الظواهر الس����لبية هي 
باختصار جلنة أنشئت برغبة شعبية عارمة 
سنة 2006 باقتراح قدمه 43 نائبا من اصل 49، 
ومازالت هذه اللجنة مستمرة بإرادة شعبية 
رغما عن احلكومة وبعض االعضاء، ألن هذه 
اللجن����ة مكلفة فقط بالدراس����ة والبحث كما 
هو في ديباجة انشائها ويقتصر دورها على 
رفع تقاري����ر للمجلس فيها مقترحات وافكار 
وحلول ملعاجلة هذه الظواهر والقرار في النهاية 
للمجلس، بل ان اللجنة ال تستطيع ان تبحث 
اي موض����وع اال بعد تكليف واحالة وموافقة 
من املجلس، اذن، ملاذا هذا التهويل والتخويف 
من جلنة هي في النهاية حتت سيطرة ونظر 

وقرار املجلس؟!
إن احلق أح����ق ان يتبع، واحلمد هلل على 
اس����تمرار هذه اللجنة التي نرجو من اهلل ان 
يكون اداؤها على مستوى الطموح وان حتقق 

االهداف والغايات التي انشئت من اجلها.

تهويل.. لجنة الظواهر!

البقاء هلل
مطلق قطيم هادي املطرقة املطيري � 71 عاما � الفردوس � ق9 

� ش1 � ج15 � م28 � ت: 97309398.
زيد جعيالن راشد الزعبي � 73 عاما � الرجال: العدان � ق8 � ش16 

� م14 � ت: 97975454 � النساء: الرقة � ق2 � ش11 � م531.
نادية خليل إبراهيم بوشهري، زوجة عباس عيسى دشتي � 52 
عاما � الرجال: حس����ينية البلوشي � اجلابرية � بجوار مسجد 
البلوش � ت: 25315261 � النس����اء: اجلابرية � ق8 � ش6 � م19 

� ت: 66593935.
عفاف راشـد عبدالعزيز الصيخـان � 54 عاما � الرجال: الزهراء � 
ق6 � ش615 � م6 � ت: 97962862 � 65980999 � النساء: كيفان 

� ق1 � ش16 � م42 � ت: 24813850.
عاشـور غلوم رضا عـوض � 62 عاما � الرجال: الرميثية � ق10 � 
مسجد مقامس � ت: 99716516 � النساء: الرميثية � ق5 � شارع 

مالك بن أنس � م27 � ت: 25616570.
أحمـد سـلمان أحمـد � 88 عاما � الرجال: حس����ينية القائم � 
الرميثية � ق3 � ش30 � مقابل مدرسة أبو متام � ت: 99076222 
� النساء: حس����ينية اإلمام احلسني � سلوى � ق1 � ش7 � م27 

� ت: 66136640.
بزة سلمان الشاكر الفرحان، أرملة هاشم جاسم الهاشم � 75 عاما 
� الرجال: اخلالدية � ق1 � شارع غزة � ج14 � م13 � ت: 97973660 

� النساء: مبارك الكبير � ق6 � ش18 � م15 � ت: 25410666.
منيرة محسـن علي عتيج العازمي، زوجة غش����ام ناصر هديب 
العازم����ي � 60 عاما � صب����اح الس����الم � ق13 � ج5 � م18 � ت: 

.66634466 � 60010900
صالح ميرزا باقر موسـى السليمي � 79 عاما � الرجال: الصوابر � 
حسينية اجلعفرية � خلف مجمع الصوابر السكني � ت: 99688237 
� النس����اء: ضاحية عبداهلل السالم � ق3 � ش31 � م32 � العزاء 

ابتداء من يوم )اجلمعة 2010/10/30( � ت: 55850249.
حمد محمد فهد سـالم العازمي � 59 عاما � القرين � ق3 � ش36 

� م27 � ت: 99475756.
بنيـة جبـر ناصر � 70 عاما � الصباحية � ق1 � ش16 � م73 � ت: 

.99616162 � 99762588
طويحـة مبارك عيد الدعيات، أرمل����ة ملفي مبارك الهدية � 78 
عام����ا � الرج����ال: س����لوى � ق2 � ش7 � م39 � ت: 99075377 
� النس����اء: س����لوى � ق1 � ش7 � م25 � ت: 99777810 � الدف����ن 

التاسعة صباحا.

غول يجلس على مقهى شعبي في تركيا 
ويدعو المواطنين للشاي على حسابه

بطم���ان � تركيا � أ.ش.أ: جلس 
التركي عب���داهلل غول  الرئي���س 
على مقهى شعبي بالقرب من مقر 
محافظة »بطمان« بجنوب ش���رق 
تركيا، والتي كانت احملطة الثانية 
في جولة ش���ملت أيضا محافظة 
»ماردين«، ودعا املواطنني اجلالسني 
على املقهى للجلوس معه وتناول 

الشاي على نفقته اخلاصة.
ب���ادرة تعد خط���وة في  وفي 
الدميوقراطي،  مش���روع االنفتاح 
الذي أطلقته احلكومة التركية حلل 
املش���كلة الكردية، جلس الرئيس 
غول مع املواطنني وجتاذب معهم 
أطراف احلديث في جو ودي ووسط 
ترحاب شديد من مواطني محافظة 

بطمان.

وكان غول خاطب املواطنني بعد 
خروجه من مبنى محافظة بطمان 
قائ���ال: »إن كل منطق���ة في بلدنا 
تختلف عن األخرى، وهو ما يكسب 
بلدنا ثراء وجماال، ونحمد اهلل على 
أننا جميعا اخوة في وطن واحد، 
فنحن أقرب���اء وأصدقاء، أيا كانت 
أعراقنا تركية أو كردية أو عربية 
أو غير ذلك، فكلنا أبناء شرفاء لهذا 
الوطن، ال فضل ألحدنا على اآلخر، 
وكل منا يتمتع بنفس احلقوق في 

إطار القانون«.
وأض���اف غ���ول ان اختالفن���ا 
وتنوعنا هو مصدر ثرائنا، ويجب 
أال يشعر أي مواطن في تركيا بأن 
هناك فرقا بين���ه وبني أخيه على 

أساس عرقي.

واشنطن � إيالف: قام مكتب 
السيناتور األميركي هاري ريد، 
زعيم الغالبية الدميوقراطية في 
مجلس الشيوخ، بفصل موظفة 
تعم����ل ضمن طاقم����ه اإلعالمي 
الثالث����اء، وذلك بعدما كش����فت 
تقارير إعالمية عن ضلوعها في 
عقد زواج صوري مع ش����خص 
لبنان����ي مقابل املال، لتس����هيل 
حصوله على اجلنسية، قبل أن 
يتم ترحيله الحقا بعد حتقيق 

على صلة باإلرهاب.
وقال مكتب ري����د: إن ديانا 
تيغادا، التي كانت تعمل مسؤولة 
عن شؤون االتصال مع اإلعالم 
الناطق باالس����بانية، »لم تعد 
ضمن طاقم السيناتور«، مضيفا 
أن العمل الذي قامت به تيغادا 
»والذي وقع قبل سنوات من بدء 
وظيفتها مع ري����د، يعتبر أمرا 

خاطئا كليا«.
وقالت شبكة »سي ان ان« في 
موقعها ان مكتب ريد اعتبر أن 
كشف هذه القضية هو »إجراء 
يائس قام به املنافسون في احلزب 
اجلمهوري الذين أرادوا استغالل 

قضية موظفة صغيرة لتسجيل 
نقاط ضد ريد في األيام األخيرة 
التي تسبق االنتخابات النصفية«. 
يشار إلى أن ريد يخوض منافسة 
صعبة حالي����ا مبواجهة حاكمة 
والية نيفادا، اجلمهورية شارون 
أجنل، وقد كانت قضية الهجرة 
غي����ر الش����رعية واملوقف منها 

على رأس النقاط اخلالفية بني 
الطرفني. وكانت قناة »فوكس« 
قد كشفت قضية تيغادا، قائلة 
إن األخيرة ارتبطت بعقد زواج 
صوري مع اللبناني بسام محمد 
ترحيني، مقابل مبلغ من املال، 
وقد كذبت على مكتب التحقيقات 
الفيدرالي عام 2003، عبر اإلصرار 

عل صحة الزواج، قبل أن تعود 
وتقر بصوريته عام 2008. وتشير 
الوثائق املعلنة ملكتب ريد الى أن 
تيغادا بدأت العمل مع السيناتور 
عام 2008، وهي تتقاضى رواتب 
يبلغ مجموعها السنوي 50 ألف 
دوالر. وسبق لتقرير »فوكس« أن 
أشار إلى أن ترحيني أقر بأنه عقد 

زواجا صوريا مع تيغادا عام 2009 
خالل حتقيق أجراه معه مكتب 
مدينة أوكالهوما املتخصص في 
تنفيذ قان����ون مكافحة اإلرهاب 
بعد الشك في صالته بتنظيمات 
من النوع الذي تصنفه واشنطن 
ضمن احلركات اإلرهابية، وجرى 

ترحيله في مارس 2010.

فصل موظفة أميركية تزوجت لبنانيًا لتسهيل حصوله على الجنسية

ديانا تيغاداهاري ريد

غول على القهوة وسط مواطنيه

صباح

ڤيروس عمالق في البحر
� د.ب.أ: اكتشف  واش���نطن 
العلماء ڤيروسا ضخما في البحر 
يعتقد أنه يلعب دورا جوهريا في 

سلسلة الغذاء بالبحار.
الذي  الفيروس  ويعتبر هذا 
اكتشفه العلماء اكبر ڤيروس في 
البحار وثاني اكبر ڤيروس في 

العالم على االطالق.
وعثر عل���ى الفيروس الذي 
اعطي اس���م »كافيتريا ريونبر 
جينيسيس ڤيروس« الذي يعرف 
اختصارا ب� »كروف« في املناطق 
البحرية قبالة والية تكس���اس 
االميركية ويصيب احد االجسام 
العضوية الهائمة في مياه البحر. 
ويشتمل الڤيروس مبا له من 73 
الف زوج من القواعد في احلمض 
انه ميتلك  النووي مما يعن���ي 
اكبر من بعض  مجموعا جينيا 

الكائنات العضوية اخللوية.

صباح: زهقت من مسلسل الشحرورة بسبب كثرة التأجيل
بيروت � وكاالت: أعلنت الشحرورة 
صب���اح في حديث مع مجلة املوعد انها 
منزعجة من التغيي���رات العديدة التي 
حدثت داخل فريق مسلسل »الشحرورة« 
الذي يتناول س���يرة حياته���ا، وقالت 
بصراحة أنا زهقت من هذا املسلس���ل، 
من كثرة التأجيل وتغيير العناصر، ويا 

ليته ال ينفذ.
في البداية كانت الفكرة حلوة وجميلة، 
ولكن الظاهر انها صعبة الكتابة، والظاهر 
أيضا أن تغيير الكتاب واملخرجني ليس 
في صالح العمل، وأنا أرشح مخرجا من 
سورية لتنفيذ العمل، ألني شاهدت بعض 
األعمال الدرامية الس���ورية وأعجبتني 
ج���دا، أما م���ن مصر ف���أرى أن املخرج 
األنس���ب لتنفيذ املسلس���ل هو املخرج 

أحمد يحيى«.
وع���ن س���بب كل ه���ذا التغيير في 
عناصر املسلس���ل، قالت صباح »كنت 
قد وقع���ت للمنتج م���روان حداد على 
أن ينتج املسلس���ل، ولكن اتضح انني 
نسيت انني وقعت لتلفزيون »املستقبل« 
إلنتاج مسلس���ل عن حياتي، ولم تقبل 
إدارة تلفزيون »املس���تقبل« أن تتخلى 
عن إنتاج املسلسل، وأعتقد أن هذه كانت 
فكرة فادي لبنان زوجي السابق في أن 

أوقع على العقد.
من جهة اخ���رى مينح مهرجان دبي 
الس���ينمائي الدولي 2010 الذي يقام في 
ديسمبر، الفنانة واملطربة اللبنانية صباح 
التي تعتبر واحدة من أبرز رموز الغناء 
والفن العربي، »جائزة تكرمي إجنازات 

الكبيرة  الفنانني«، تقديرا »ملساهماتها 
نحو الفن العربي طوال مسيرتها احلافلة 

بالتألق والنجاح«.
وقال عبداحلميد جمعة رئيس مهرجان 
دبي الس���ينمائي الدولي ف���ي بيان ان 
»الفنانة الكبيرة لطاملا ش���كلت مصدر 

إلهام لألجيال على مر السنني«.
واضاف »تعد صباح رمزا من رموز الفن 
العربي، حيث يزخر سجلها باإلجنازات 
املتمي���زة التي ج���اءت تتويجا لعملها 
الدؤوب واجلاد لتسطر خالل مشوارها 
صفحات المعة من النجاحات املشرفة في 

عالم الفن الذي يزخر بالتحديات.
وم���ن خالل تكرميه���ا نحتفي أيضا 
بالدور املهم الذي تلعبه املرأة في عالم 

السينما والغناء العربي«.

مهرجان دبي السينمائي يمنحها جائزة تكريمية لمسيرتها الفنية شباب مصر يصرخ
على الـ »فيس بوك«: عايزين نتجوز

الطماطم تتسبب في تطليق
سعودية على مرأى من الجيران 

.. ومعلم سعودي يعلن عن زواجه الثاني 
أثناء حفل تقاعده

دبي � س����ي.إن.إن: أثارت املجموعات العربية املنتشرة على موقع 
التواصل االجتماعي، »فيس بوك« الكثير من القضايا خالل األيام املاضية، 
وبينها حملة شبابية مصرية تصرخ: عايزين نتجوز وحملة تتحدث 
عن انتشار العنوسة وصعوبة الزواج مبصر، وتطالب األهل بالتدخل. 
فعلى صفحة ضمت أكثر من ثمانية آالف مش����ترك، جتمع الكثير من 
املصريني ملناقش����ة قضية الزواج والعنوسة، واملشاكل التي تصادف 
الراغبني في الزواج، ضمن مجموعة حملت عنوان »جوزونا«. وعرفت 
املجموعة عن نفس����ها بالقول: »عايزين نوصل لعدد مليون مشترك 
في اجلروب ده، عش����ان نعمل أكبر حملة الكترونية على االنترنت، 
لنشر فكرة تيسير اجلواز ومطالبة األهالي بتخفيف الطلبات الصعبة 
واالستغناء عن البنود غير الضرورية، وده كله عشان نقلل انتشار 
ظاهرة العنوسة بني الشباب والبنات، خصوصا بعدما وصلت نسبة 
العنوس����ة في مصر ألكتر من 9 ماليني ش����اب وفتاة فوق سن ال� 35 

سنة من دون زواج«.

الرياض � د.ب.أ: لم تكن زوجة سعودية تتخيل أن حياتها الزوجية 
ستنتهي بسبب الطماطم، ولكن هذا مع حدث فعال حيث طلقها زوجها 

أمام اجليران بسبب »صندوق طماطم«.
وذكرت صحيفة »اليوم« الس���عودية امس أن الزوج الذي يعمل 

حارس أمن طلق زوجته التي لديه منها 4 أطفال.
وأوضح أحد الشهود أن مشادة بدأت بني الزوجني كانت شرارتها 
قيام الزوجة بش���راء صندوق طماطم، املعروفة في الفترة األخيرة 

بأسعارها املرتفعة.
وأضاف أن املشادة تطورت إلى مشاجرة عنيفة باأليدي في الشارع 
على مرأى ومسمع من الناس، ما دعا الزوجة إلى طلب الطالق فعاجلها 
الزوج مبا طلبت وهو يردد ميني الطالق 3 مرات. وأضاف الش���اهد 
أن الزوج بعد هدوئه قال له إنه ال يستطيع شراء صندوق الطماطم 

)3 كيلوغرامات( كل 3 أيام ألن راتبه ال يتحمل ذلك.

الري���اض � يو.بي.آي: فاجأ معلم س���عودي زمالءه أثناء حفل 
توديعه مبناسبة إحالته للتقاعد بإعالن زواجه الثاني.

وذكرت صحيفة »املدينة« امس أن املوظف املتقاعد حدد موعد 
زواجه موجها الدعوة للجميع باحلضور ملأدبة عشاء زفافه اليوم 

فرد عليه الزمالء بتصفيق حاد.
واعتبر اجلميع أن الزواج ثانية داللة على أن مشوار احلياة ال 

ينتهي مع اإلحالة الى التقاعد.
وكان أحد الس���عوديني قد أعلن الش���هر اجلاري انه يفكر في 
تأسيس جمعية في السعودية لتشجيع تعدد الزوجات خصوصا 
االقتران مبن »فاته���ن الركب« بعدما اقترن ب� 23 زوجة أجننب له 

20 ولدا و16 بنتا.

 مفتية مصرية لتدريب نساء اإلمارات على اإلفتاء

.. وإنشاء أول ناد رياضي للمرأة في السعودية

لوحة »الدراويش« للمصري محمود سعيد أغلى لوحة لفنان عربي

دبي � سي.إن.إن: تستعد دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري 
في إمارة دبي، بدولة اإلمارات العربية املتحدة، الس����تقطاب مفتية من 
مصر لإلشراف على البرنامج، الذي سيتم إطالقه قريبا لتدريب بعض 

النساء على اإلفتاء.
وقال د. عمر اخلطيب، مساعد مدير دائرة الشؤون اإلسالمية إن الدائرة 
بصدد إنشاء برنامج تدريبي إلعداد مواطنات إماراتيات وتدريبهن على 
اإلفتاء في األمور الدينية، حيث سيتم اختيار إحدى الفقيهات املصريات 

لتوافرهن في مصر«.

ولم يعلن اخلطيب عن اسم املفتية املصرية، التي ستتولى التدريب، 
وقال »هناك قائمة من الفقيهات القادرات على تدريب النس����اء، ولكننا 
إلى اآلن لم نختر أي اسم من القائمة«. كما لم يحدد اخلطيب وقت بدء 
التدريب، ولكنه اكتفى بكلمة »قريبا«. وحول شروط النساء املتقدمات 
للتدريب على اإلفتاء، قال اخلطيب إن الدائرة ستعلن عن املعايير الواجب 
توافرها في النساء الراغبات في اإلفتاء، مثل املؤهل العلمي املتخصص، 
وحفظ ما تيسر من القرآن الكرمي وغيرها من الشروط املؤهلة لاللتحاق 

بالبرنامج التدريبي الذي سيستغرق سنتني.

تش���هد منطقة اجلبيل الصناعية خالل الشهرين املقبلني افتتاح 
مركز خدمة النساء االجتماعي الذي يعتبر أول ناد رياضي وثقافي 
للمرأة في السعودية، تنشئه جهة حكومية، وهي خطوة جيدة جتاه 

الرياضة النسائية.
ويتميز النادي بإطاللته على اخلليج العربي بالواجهة البحرية 
برأس الفناتير، ويضم مسبحا مغطى وفق القيم الشرعية، وصالة 

لأللعاب الرياضية والترفيهية، وقاعات للحاسب اآللي، ومحاضرات 
ون���دوات، بتكلفة تص���ل الى نحو 20 مليون ري���ال. وقال الرئيس 
التنفيذي للهيئة امللكية في اجلبيل د.مصلح العتيبي � في تصريح 
لصحيفة »الوطن« السعودية أمس األربعاء � »سيتم افتتاح املركز 
خالل الشهرين املقبلني، وسيمثل قفزة نوعية في األنشطة املخصصة 

للمرأة«.

دبي � أ.ف.پ: بيع����ت لوحة »الدراويش« للفن����ان املصري محمود 
سعيد )1897 � 1964( مس����اء الثالثاء في مزاد نظمته دار كريستيز في 
دبي ب� 2.54 مليون دوالر لتصبح بذلك أغلى لوحة لفنان عربي حديث 

على االطالق.
وحطمت اللوحة الرقم القياس����ي للوحة أخرى لس����عيد بيعت في 

مزاد مماثل في دبي في ابري����ل املاضي ب� 2.4 مليون دوالر وهي لوحة 
»الشادوف«. و»الدراويش«، كما »الش����ادوف«، من املجموعة اخلاصة 
ألمني جدة السابق محمد سعيد الفارسي التي باعتها كريستيز في دبي 
ف����ي مزاديها األخيرين، وكانت قدرت قيمة اللوحة مبا يتراوح بني 300 

و400 ألف دوالر.


