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كان الزميل اإلعالمي ناظم غيدان يخبرني 
بالقصص التي يرويها له جاره في بغداد 
املرافق اخلاص واللصيق بصدام وكان مما 
قاله وكتبناه في السابق ان حياة صدام 
املرفهة في قصوره لم يشهدها حاكم في 
التاريخ قط، وان جزءا من حياته الليلية 
التي يبدأها بـ »تعمير الطاسة« أي شرب 
اخلمر حتى الثمالة كانت تقتضي إحضار 
الفتيات والسيدات اجلميالت الالتي يكون 
قد شـــاهدهن إبان زياراته أو استقباالته 
في النهار وان البعض من تلك السهرات 
املاجنة تنتهي بقتل صدام لهؤالء البائسات، 
ومما اقترحناه ان تدون الكويت أو تدفع 
جهات عراقية لتدوين تلك األحداث املهمة 
حلقيقة ان الطاغية بدأ يتحول الى بطل 
قومي عربي وصالح الدين آخر، رغم ان 
جرائمه مازالت حية في األذهان، واخلوف 
احلقيقي ان يتحول مع مرور الزمن الى 
ولي آخر من أولياء اهلل يزار قبره وتطلب 

النجاة والشفاعة من مرقده الشريف.
> > >

كما يروي أيضا مازن جزراوي )مدير 
قصور صدام( في كتاب ذكرياته قصته مع 
صدام وقصوره التي فاقت املائة »كحال 
اسمائه غير احلسنى« مبا في ذلك »قصره 
الكويتي« الذي استولى عليه من صاحبه 
ومما يقوله: ان حياة صدام كانت متتلئ 
بالسرية والرعب والغدر والقتل والغموض 
ويروي بعض جرائمة التي كان شـــاهدا 
عليها في قصوره، كحادثة السيدة )ل.ع( 
ابنة شـــيخ احدى العشائر وزوجة طيار 
في ســـالح اجلو التي اعتدى على شرفها 
ثم احضر زوجها كي يتم تعذيبه وقتله 

معها بيد صدام.
> > >

يذكر مازن ان كل قصر من املائة يزود 
يوميا مبؤن غذائيـــة كاملة حيث ميكن 
لصـــدام ان يـــزوره دون ســـابق موعد، 
إضافة الى كراتني مـــن اخلمور الفاخرة 
والســـيجار الذي يصل طازجا من كوبا 

وأعداد كبيرة من عطره 
املفضل »أولدسبايس«.

وهناك عدد كبير من 
اخلياطني الذين يعملون 
على مدار الساعة مللء تلك 
القصور بالبدل العسكرية 

واملدنية والبيجامات والدشاديش والغتر 
والبشوت والعقل، وما ان يشتكي صدام 
من بيجامة أو بدلة حتى يتم تغيير جميع 
املالبس املشابهة في القصور األخرى ليعود 
ويغيـــر رأيه مرة أخـــرى فيعاد تصميم 
األطقم في القصـــور، ويروي ان صورة 
صدام وهو ميتطي احلصان ببدلة عسكرية 
كانت خطأ بروتوكوليا ســـببه ان بدلة 
الفرسان املخصصة ضاقت عليه بسبب 
زيادة وزنه مما اضطره الســـتخدام تلك 

البدلة العسكرية غير املالئمة.
> > >

ويروي مازن ما حدث إبان زيارة سمو 
الشيخ جابر األحمد، رحمه اهلل، للعراق 
وهو ما يدل على النوايا العدوانية والدنيئة 
لصدام منذ وقت مبكر، حيث خصص للوفد 
الكويتي عقيدا كالعادة كمرافق، ويقول 
الكاتب انه الحظ ان العقيد ينادي ضابطا 
أقل منه رتبة بسيدي وملا سأل عن السبب 
أجابوه ان ذلك العقيد هو في احلقيقة مالزم 
مت رفـــع رتبته خالل هذين اليومني فقط 
ألن صدام ال يريد تخصيص عقيد حقيقي 
للوفد الكويتي )قد يكون الســـبب خوفه 
من ان تتم استمالة العقيد احلقيقي وهو 

من ينوي الغزو الالحق للكويت(.
> > >

آخر محط�ة: نرجو من اجلهات املختصة 
البدء في تدوين شهادات حضور مؤمتر 
جدة املنعقد في 1990/7/31 حيث مازالت 
بعض الكتب املعادية تدعي ان سبب احتالل 
الكويت هو التشدد الكويتي في ذلك املؤمتر 
وستبقى تلك الدعوى الكاذبة قائمة ما لم 
ندون حقيقة ما حدث ونصدره في كتاب 

للحقيقة والتاريخ.

مذكرات مدير قصور صدام

وظيفة في مطعم بيتزا باليابان .. واألجر 31 ألف دوالر للساعة

ناشطات سعوديات غاضبات لتحريم عمل المرأة »كاشير«

دراسة تنادي بضرورة تنظيم 
الحكومات لمحتوى الملح في الغذاء

سنغافورة ـ رويترز: كشفت دراسة قام بها باحثون في استراليا انه ينبغي 
للحكومــــات فرض قيود على محتوى امللح في الطعام من أجل مكافحة أمراض 
القلب بدال من ترك تنظيم مستويات امللح ملنتجي املواد الغذائية. ويرفع تناول 
الكثير من امللح ضغط الدم ويعرض الناس خلطر اإلصابة بالسكتات الدماغية 

وأمراض القلب واألمراض املزمنة التي تستنزف موارد الصحة العامة.
وقالت ليندا كوبياك من كلية الصحة السكانية بجامعة كوينزالند في استراليا 
»إذا اعتمدنا على الشــــركات للحد طوعا من محتوى امللح فسيكون هناك بعض 

الفوائد ولكن فوائد التخفيضات اإللزامية ستكون 20 ضعفا«.
وقالت إن 94% من الرجال و64% من النساء في استراليا يتناولون ملحا أكثر 
مما يوصى به بينما أظهرت دراسة حديثة أن تسعة بني كل عشرة أميركيني يأكلون 
كثيرا جدا من امللح. وقالت كوبياك »عندما يكون مفرطا للغاية فمن املنطقي أن 
تتدخل احلكومــــة التخاذ إجراءات.. خفض كمية امللح في الطعام يوفر التكلفة 
للحكومة على املدى الطويل«. وأظهرت الدراســــة التي نشرت اليوم الثالثاء في 
دورية القلب البريطانية انه عندما سيطرت شركات املواد الغذائية على محتوى 
امللح انخفضت معدالت اإلصابة بأمراض القلب والســــكتات الدماغية بنسبة %1 

ولكن عندما فرضت احلكومات القواعد انخفضت هذه املعدالت بنسبة %18.
وكانت طريقة االعتماد على الناس في ممارسة االنضباط الذاتي أقل الطرق 
فاعلية حيث خفضت اإلصابة بأمراض القلب والســــكتات الدماغية بنسبة 0.5 

% فقط.

طوكيو ـ رويترز:  مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم 
بيتزا باليابان عامل ال تقل سنه عن 18 عاما وال تلزمه 

خبرة سابقة وسيحصل على زي خاص بالعاملني.
أما الراتب فيبلغ 31 ألف دوالر للساعة. فقد قررت 
مطاعم دومينوز بيتزا في إطار سلســــلة من األحداث 
مبناسبة مرور 25 عاما على دخولها السوق اليابانية 
تشغيل شخص محظوظ مقابل 2.5 مليون ين )31030 

دوالرا( عن ساعة من العمل في ديسمبر.

وامتنع متحدث باسم سلسلة املطاعم عن تقدمي مزيد 
من التفاصيل حتى العاشر من نوفمبر لكن موقعها على 
اإلنترنت أشار إلى أن الذي يريد الوظيفة عليه تقدمي طلب 
وأنه ستكون هناك مقابلة شخصية مع املقبولني بصفة 
مبدئية. وقال املتحدث »ميكن أن يتقدم أي شخص تزيد 
سنه على 18 عاما.. ال يهم مستوى التعليم أو اخلبرة«. 
ويقل متوســــط أجر العمل فــــي الوظائف غير الثابتة 

باليابان عن ألف ين )12.41 دوالرا( في الساعة.

وأشارت تعليقات كثيرة بشأن العرض إلى أن األجر 
املعروض يعد منخفضا مقارنة بتأثيره اإلعالني وإلى 
أنــــه رمبا كانت هناك اســــتخدامات أفضل للمبلغ مثل 
رفع أجر العاملني. وأعلنت سلســــلة املطاعم أيضا أن 
مواليد 30 ســــبتمبر من هذا العامـ  وهو تاريخ افتتاح 
أول مطعم دومينوز بيتزا باليابان ـ سيحصلون على 
فطيــــرة بيتزا مجانية في كل يوم يوافق عيد ميالدهم 

إلى أن يبلغوا 25 عاما.  

الرياض ـ أ.ف.پ: أعربت ناشــــطات سعوديات في 
مجال الدفاع عن حقوق املرأة الثالثاء عن غضبهن على 
الفتوى التي منعت النســــاء من العمل على صناديق 

القبض في احملالت التجارية في اململكة.
وقالت فوزية البكر االستاذة في جامعة امللك سعود 
في الرياض »ان النســــاء اصــــن بالصدمة« جراء هذه 

الفتوى.
واضافــــت »ان االمر ال يعني فقــــط العامالت على 
صناديق القبض هناك اكثر من 60 الف امرأة تخرجن 

في اجلامعات ويبحثن عن عمل«.
من جهتها قالت رمي اسعد استاذة االقتصاد في جدة 

ان هذه الفتوى مبثابة هجوم على عمل النساء. وقالت 
لوكالة فرانس برس »انهــــا معركة منظمة ضد كل ما 

نحاول القيام به«.
وتكاثــــرت االعتراضات على هذه الفتوى من رجال 
ونساء على االنترنت. وكتبت اميان النفجان على احد 
منتديات احلوار على االنترنت »كل يوم له فتواه املناهضة 
للنساء«. وكانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء 
السعودية افتت بحرمة عمل املرأة »كاشيرة«، اي على 
صندوق القبض في احملالت التجارية، معارضة بذلك 
قرارا لوزارة العمل بهذا الشأن. وجاء في نص الفتوى 
انــــه »ال يجوز للمرأة ان تعمل فــــي مكان فيه اختالط 

بالرجــــال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث 
عن عمــــل مباح ال يعرضها للفتنــــة او لالفتتان بها«. 
وصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة املفتي العام الشيخ 
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ، وهي تأتي بعد اربعة 
اشهر من ســــماح وزارة العمل من دون ضجة حملالت 
جتارية في مدينة جدة بتوظيف النساء على الصناديق، 
بهدف ايجاد مزيد من فرص العمل للنساء في اململكة. 
وكانت سلسلة املتاجر الكبرى »هايبربنده« السباقة في 
هذه التجربة، اذ وظفت 16 امرأة على صناديق القبض 
في متاجر لها في جــــدة، ثم تبعتها متاجر اخرى مثل 

»مرحبا« و»سنتربوينت«.

وزير التربية والتعليم املصري اثناء زيارته للمدرسة التي وقع فيها حادث االعتداء

وزير التربية والتعليم المصري يزور مدرسة
»التلميذ المعتدى عليه« ويقرر »تفكيك« هيئة تدريسها

تخوف ألماني من نقص عدد
»اآلباء واألمهات« في المستقبل

القاهرة ـ وكاالت: قام وزيــــر التربية والتعليم 
املصــــري د.أحمد زكي بدر بزيــــارة مفاجئة صباح 
امس ملدرســــة مصر اجلديدة بالقاهرة، والتي اتهم 
ولي أمر أحد طالبهــــا 3 تالميذ فيها باغتصاب ابنه 

وهتك عرضه داخل دورة مياه بها.
وحسب »اليوم السابع« امس، أوضح بيان لوزارة 
التربية والتعليم أن د.بدر قرر تفكيك هيئة تدريس 
املدرسة ونقلهم تباعا ملدارس أخرى مع إحالل بغيرهم 
مكانهم، وأمر الوزير بتوقيع عقوبة اخلصم 15 يوما 
علــــى كل من غاب من هيئــــة التدريس أو اإلداريني 
خالل اليومني املاضيني دون طلب إجازة عارضة أو 
مسببة، وذلك بعدما طلب االطالع على دفاتر احلضور 

واالنصراف، والحظ عدم انتظامها.
وقام د.بدر باملرور على الفصول الدراسية والحظ 
حالة الفوضى وضعف سيطرة املدرسني على الطالب، 
وأمر مبجازاة اثنني من مدرسي اللغة العربية باخلصم 
ملدة 15 يوما ملسؤوليتهما عن التسيب داخل فصليهما، 
كما انتقد الوزير غياب ثلث طالب املدرســــة خالل 

اليوم الدراسي، مشددا على عدم تخلف املدرسني عن 
احلضور أو خروجهم من املدرسة أثناء اليوم الدراسي 
حلضور دورات تدريبية، وأصدر تعليمات مشددة 
بأال يكون تدريب املعلمني خالل اليوم الدراسي إمنا 
بعد انتهائه. وخالل زيارته املفاجئة، تأكد الوزير من 
تلقي الطلبة املسيحيني دروس مادة الدين املسيحي 
داخل أماكن مخصصة لهذا الغرض خالفا ملا قيل عن 
خروجهم من الفصــــول في أوقات حصص التربية 
الدينية. وقال الوزير، إن الشق اجلنائي في قضية 
اغتصاب تلميذ في املدرســــة بواسطة زمالئه محل 
حتقيق اآلن في النيابة العامــــة، مضيفا »توجهت 
للمدرسة ألن الواقعة سواء ثبتت أم لم تثبت تعكس 
خلال إداريا فادحا وهي مسؤولية هيئة التدريس ألن 

األسر املصرية تستودعها أبناءها«.
وأكد د.بدر أنه ال يتهاون مع أي تسيب إداري أو 
تعليمي داخل أي مدرسة، قائال »البد أن يشعر املعلم 
بأهمية دوره وبقدسيته وأنه مسؤول متاما عن أي 

طالب داخل املدرسة خالل اليوم الدراسي«.

أملانياـ  د.ب.أ: تشكو أملانيا دائما من تراجع أعداد 
املواليد فيها وتعرب عن مخاوفها من قلة عدد األطفال 
في املستقبل ولكن هذا القلق امتد اآلن ليشمل مخاوف 

من عدم وجود آباء وأمهات في املستقبل.
وأوضحت دراســــة أجرتها مؤسسة برتلسمان 
األملانية أن عدد سكان أملانيا في الفئة العمرية بني 
22 و35 عاما ســــيقدر بحوالي 16% فقط عام 2025 

مقارنة بنحو 17% عام 2006.
وقال متحدث باســــم املنظمة اليوم الثالثاء في 
مدينة جوترسلوه: »يعني هذا تراجعا مقداره 1.15 
مليون شخص وهو عدد ال ميكن تعويضه بزيادة 

طفيفة في معدالت املواليد«.
وأشارت الدراسة إلى أن املناطق الريفية بالتحديد 
هي األكثر عرضة خلطورة تراجع أعداد الشــــباب 
فيها حيث ان الكثير منهم يهاجرون للمدن الكبرى 
مما يجعل تلك املناطق تعاني من نقص شــــديد في 
الفئة العمرية بني 18 و25 عاما. واستشهدت الدراسة 
مبنطقة أوكر راندوف في والية ميكلنبورج فوربومرن 
والتي تشير احلسابات إلى أن عدد املواليد فيها عام 
2025 ســــيقدر بـ 4.4 اطفال لكل ألف مواطن ولكن 
هذا املعدل سيكون 10.7 اطفال لكل ألف مواطن في 

مدينة ميونيخ، عاصمة والية باڤاريا.

الحظ حالة الفوضى وضعف سيطرة المدرسين على الطالب

مارجريت تاتشر

تاتشر تغادر المستشفى 
بعد تماثلها للشفاء

لندنـ  د.ب.أ: غادرت رئيسة 
الســــابقة  بريطانيــــا  وزراء 
مارجريت تاتشر املستشفى بعد 
اسبوعني من العالج إثر إصابتها 
باالنفلونزا. وقالــــت املتحدثة 
باسمها انها متاثلت للشفاء متاما. 
وقد عادت تاتشر )85 عاما( الى 
بيتها، إال أنه لم يتم الكشف عن 
مزيد من التفاصيل في هذا الشأن. 
ودخلت رئيسة الوزراء السابقة، 
املعروفة باسم املرأة احلديدية، 
مستشــــفى كرومويل اخلاصة 
في لندن في 19 اكتوبر املاضي 
اثر اصابتها بڤيروس انفلونزا. 
ووفقا البنتها، تعاني تاتشر من 
بعض املشاكل الذهنية املتعلقة 
بالسن اضافة الى انها اصيبت 
خالل السنوات االخيرة ببعض 

اجللطات الدماغية.

آخر من أمسك بيد ديانا قبل وفاتها مجرم مخضرم.. وحرامي!
لندنـ  وكاالت: بعدما سبق أن 
أدلى بأقواله بشأن واقعة وفاة 
األميرة ديانـــا وصديقها دودي 
الشهير  السير  الفايد في حادث 
بنفق أملا في العاصمة الفرنسية، 
باريس، عام 1997، بعد أن زعم 
أنه كان ممسكا بيدها وهي تتلفظ 
آخر كلمات لها، أضحت شـــهادة 
الفرنسي، عبد اللطيف رجيل، 54 
عاما، موضعا للشكوك، بعد أن مت 

فضح سجله اإلجرامي االثنني.
فقد أفـــادت صحيفة »دايلي 
إكسبريس« البريطانية بأن رجيل، 
الذي لقب بـ »القفال« و»صاحب 
األصابع الذهبية«، ملهارته في فتح 
األقفال دون أن يترك أي أثر، قد 
سبق أن صدر ضده حكم بالسجن 
ملدة ثالث ســـنوات في سبتمبر 
املاضي، بعد إدانته بسرقة لوحتني 
للرسام الشـــهير بيكاسو، تبلغ 
قيمتهما 45 مليون إسترليني، من 
منزل ديانا ويدمير بيكاسو، إحدى 

حفيدات الفنان الشهير. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أنه 
جنح فـــي الهروب مـــن محكمة 
باريـــس بعد إدانتـــه بلحظات، 
وقام كذلك بسرقة آالف اجلنيهات 
اإلســـترلينية من إحـــدى آالت 
الصـــرف اآللي أثنـــاء محاولته 
الهروب. ثم لفتت الصحيفة في 
السياق ذاته إلى أن رجيل، الذي 
يعتقد أيضا أنه خطط لســـرقة 
مبلغ قدره 30 ألف إســـترليني 
من أحد البنـــوك في فبراير، قد 

القبض عليه مجددا، وهو  ألقي 
يحاول فتح آلة صرف آلي بإحدى 
الفرنســـية،  العاصمة  ضواحي 
باريس. وقد برزت الشهادة التي 
أدلى بها في التحقيقات املتعلقة 
بوفاة األميرة الراحلة خالل فترة 
االســـتجوابات التي كانت تقوم 
بها الشرطة الفرنسية مع شهود 
العيان. ومضت الصحيفة تنقل 
عن مصدر من الشرطة الفرنسية 
قوله: »لقد قـــدم رجيل أدلة مت 

تداولها على أنها حقيقة على مدار 
سنوات، لكن لم يكن يعرف أحد 

أي شيء عن حياته كمجرم«.
وهو األمر الذي رأت الصحيفة 
أنه تسبب في إثارة التساؤالت 
املباحث في  بشـــأن اختصاص 
باريـــس، ألن رجيل اعترف في 
بيانه أمام جلنة التحقيق القضائية 
الفرنسية بشأن وفاة األميرة ديانا 
بأنه تردد في القدوم كشاهد ألنه 

مطلوب من قبل الشرطة. 

ومن اجلدير بالذكر أن رجيل 
سبق له أن أعطى وصفا تفصيليا 
للطريقـــة التي قال إنه أمســـك 
من خاللهـــا بيدي األميرة ديانا، 
وسعى ملساعدتها، وهي حتاول 
فتح عينيها بعد ارتطام سيارتها 
املرسيدس بعمود من اخلرسانة، 
وأخبر احملققني حينها بأن األميرة 
الراحلة كانت تردد كلمات مثل 
»يا إلهـــي، يا إلهي«، وأنه حاول 

طمأنتها.

نجوم هوليوود يريدون تغيير العالم بدعم منظمة اليهود األميركيين
واشـــنطن ـ يو.بـــي.آي: 
أطلقت مجموعة من جنوم 
هوليوود نداء لدعم منظمة 
اليهـــود األميركيني للخدمة 
العاملية فـــي الذكرى الـ 25 

لتأسيسها.
وضمت املجموعة املمثلني: 
بـــني ســـتيلر  الكوميـــدي 
وترايسي مورغان وباتريك 
ستيورات ودون جونسون 
وكـــني جيونـــغ واملمثـــل 
اليهودي جيري  الكوميدي 
ساينفيلد واملمثالت سوزان 
ساراندون وجودي فوستر 
واملمثلة واملغنية ليندساي 
لوهـــان واملمثلة الكوميدية 

سارة سيلفرمان.
وعرض موقـــع املنظمة 

ڤيديو على صفحته الرئيسية 
يدعو فيه هؤالء املشاهير الى 
التي قالت  التبرع للمنظمة 
سيلفرمان انها تبرعت بـ 22 

مليون دوالر لـ 458 منظمة 
في 34 دولة العام املاضي.

ويكـــرر عدد مـــن هؤالء 
فـــي بداية كالمهم  الفنانني 

أنهم ليســـوا يهودا ولكنهم 
يدعمون املنظمة. وقال املمثل 
باتريك ستيوارت ان املنظمة 
ان »األفراد بإمكانهم  أثبتت 

تغيير العالم« فيما أشار كني 
جيونغ الى انها ساعدت 80 
منظمة في العالم تعمل على 

اجتثاث الفقر.

احلادث االليم الذي اودى بحياة ديانا ودودي

جودي فوستر سوزان ساراندون ليندساي لوهان بني ستيلر


