
 شارك رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان في احتفال أقيم امس 
االول مبناسبة يوم عاشوراء، وشهد 
االحتفال مشـــاركة أكثر من ٤ آالف 
شخص، ولم متنع األمطار الغزيرة 
اآلالف من احلضور واملشـــاركة في 

احلفل الذي أقيم باسطنبول.
أمام  أردوغـــــان كلــمة    وألقـــى 
احلشد قال فيــها صلــواتنا وبكــاؤنا 
وصرخاتنا تدوي في السماء منذ ١٣٠٠ 
عام، وعرض ممثلون مسرحية تعيد 
جتسيد مشاهد املعركة التي قتل فيها 

اإلمام احلسني ے. 

 دميي مور وأشتون كوتشر أمام سفح األهرامات

إم.بي.ســـي: علـــى  ـ   دبـــي 
هامش مشـــاركتهما في مؤمتر 
حول مكافحة االجتار بالبشـــر 
اقيم في مصـــر، توجهت جنمة 
هوليوود دميي مور برفقة زوجها 
اشتون كوتشر لزيارة االهرامات 
في اجليزة. ونشـــرت مور على 
صفحتها االجتماعية في موقع 
«تويتر» صورة لهما وهما يقفزان 
في الهواء فيما تظهر في خلفية 
الصورة االهرامات. وارتدت مور 
ثيابا عادية، فيما ارتدى زوجها 
جلبابا صعيديا و«لفاعا» يتناسب 
مع اجواء املكان. وشارك الزوجان 
الهوليووديان في مؤمتر االقصر 
ملكافحة ظاهرة االجتار بالبشر، 
والتي يبلغ عدد ضحاياها نحو 
٢٫٤ مليون شخص سنويا، على 
مدى يومني وفقما ذكرت صحيفة 
«ديلي مايل» البريطانية. يذكر ان 
مور اسست مع زوجها جمعية 
«دي.ان.ايه» اخليرية التي تسعى 

اليقاف العبودية اجلنسية.
  ومت تنظيـــم املؤمتر من قبل 
جمعية «اوقفوا االجتار بالبشر 

  وفسر اســـباب ارســـاله هذه 
النصوص لزوجته بانه امر مسل، 
ومشابه الرسال باقات من الورد، 
وان هذا يعني اعالن احلب على املأل، 
واضاف: من منا ال يحب ان يكون 

محبوبا على مرأى من اآلخرين. 

اآلن» بالتعاون مع االمم املتحدة.
  وكان كوتشر نشر قبل عدة ايام 
مقاال في مجلة «هاربر بازار» ذكر 
فيه ان ارسال رسائل للحبيب على 
املواقع االجتماعية اشبه بـ «همسات 

الكترونية في اذن احملبوب».

 ديمي مور في أحضان األهرامات وزوجها بجلباب صعيدي

 مفتي مصر: تشغيل القرآن 
  أثناء العمل جائز بشروط

 القاهرة: في رده على ســـؤال حول احلكم الشـــرعي في تشغيل شرائط 
القرآن الكرمي أثناء االنشـــغال مبهام العمل في األوقات الرسمية، قال مفتي 
مصر د.علي جمعة: قال احلق تبارك وتعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتـــوا لعلكم ترحمون)، ومن املعروف كما قال عبداجلبار بن احمد في 
فوائد القرآن، ان املشركني كانوا يكثرون اللغط والشغب عنادا لكي يصرفوا 
الناس عن االســـتماع لتالوة القرآن، لكن إذا قام بعض املســـلمني بتشغيل 
شرائط القرآن أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل دون ان يتعمدوا االنصراف 

عن االستماع أو صرف املستمعني عن االستماع فال مانع شرعا من ذلك. 

 رئيسة البرازيل دخلت نادي النساء الحاكمات في العالم

 برازيليا ـ أ.ف.پ: انضمت ديلما روســــيف، أول 
امرأة تنتخب رئيســــة للبرازيل، إلى نادي النساء 
الرئيسات بعد ميشيل باشليه في تشيلي وكريستينا 
كيرشنر في األرجنتني، سيدات فرضن أنفسهن بقوة 
على الساحة العاملية. وتخلف روسيف (٦٢ عاما) في 
االول من يناير املقبل الرئيس الواسع الشعبية لويس 
ايناسيو لوال دا سيلفا على رأس العمالق اجلنوب 
اميركي، ويترتب عليها ان تثبت قدرتها على ممارسة 

السلطة دون اشراف مرشدها السياسي.
  وهذا هــــو التحدي ذاته الــــذي تواجهه كل يوم 
كريستينا كيرشــــنر في االرجنتني ولورا شنشيال 
في كوستاريكا، اذ يتحتم على كل منهن قيادة بلدها 

وفق رؤيتها اخلاصة، والتخلص في الوقت نفسه من 
توصيفها اما كسيدة اولى سابقة او مساعدة لرئيس 
ســــابق. واوضحت د.روزماري سيغورادو استاذة 
العلوم االجتماعية في جامعة ســــاو باولو ان على 
ديلما روسيف وكريستينا كيرشنر ولورا شنشيال 
«ان يثبنت انهن لسن في ظل اي كان». بدورها، قالت 
رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه ان انتخاب 
روسيف «سيلفت االنتباه الى وجوب حتسني ظروف 
النساء في العالم بأسره والنظر اليهن على انهن من 

صانعي القرار».
  وختمت ان «ذلك سيســــاهم في تغيير االعتقاد 

السائد بأن النساء مواطنات من الدرجة الثانية». 

 رجب طيب أردوغان 

X

 الزيدي يصدر كتابه 
  «التحية األخيرة للرئيس بوش»

 أردوغان شارك في «عاشوراء» 

 أصدر الصحافــــي العراقي منتظر الزيدي كتابــــه األول بعنوان «التحية 
االخيرة للرئيس بوش» في بيروت.

  ويقول الزيدي، الذي كان قد رشق بوش بحذائه في بغداد عام ٢٠٠٨، انه 
يقاضي رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي في محكمة سويســــرية بسبب 

حبسه وتعذيبه املزعوم خالل تسعة أشهر أمضاها في السجن. 

 منتظر الزيدي أثناء توقيع كتابه التحية األخيرة للرئيس بوش في بيروت أمس األول 

 جمال سليمان يلعب دور صدام في رمضان المقبل

 شاب يطلق أول أغنية راب وطنية بمناسبة عيد اإلمارات

 كشف املخرج السوري الليث حجو ان الفنان جمال سليمان 
هو من سيلعب دور الطاغية املقبور، في مسلسل «أنا وصدام» 
الــــذي يتم التحضير له حاليا مع الكاتب عدنان العودة ليكون 
ضمن انتاج املوسم الرمضاني املقبل ٢٠١١، بعد توصلهما التفاق 

شفهي بهذا اخلصوص.
  وقال حجو: نحن بصدد التحضير حاليا لهذا املسلسل الذي 
يكتبه عدنان العودة وسيتم انتاجه للموسم الرمضاني املقبل٢٠١١، 
و«أنا» التي في العنوان ميكن ان متثل اي مواطن عربي ارتبط 
قدره بقدر صدام حسني بكل ما صنعه وما صنع وخطط مع وضد 
صدام، بعيدا عن تقييمه او تناول ســــيرته الذاتية. ولم يخف 
املخرج السوري ادراكه خلطورة هذا املسلسل، وقال ال ينبغي 
النظر الى اجلانب الســــلبي من القصص او املعنى املباشر لها، 
واؤكد انه ال ينطوي على أي مقولة مباشرة، فمن غير املنطقي 
ان نضع انفســــنا في موقع احلكم ازاء ما حدث ويحدث، كل ما 
في األمر اننا نحاول ان نصور الواقع العربي الراهن من خالل 
هذا املسلســــل، وال اعتقد ان اي شــــخص في العالم العربي لم 
يتضرر من الوضع املأســــاوي الذي عشناه ونعيشه، سواء ما 

قبل مرور صدام حسني في حياتنا أو ما بعده. 

 أطلق الشاب االماراتي خليفة الرميثي أغنية «راب» 
وذلك مبناسبة عيد االمارات الوطني، وهي أول اغنية 
راب وطنية تطلق بهذا الشكل، وقال الرميثي: اعتبر 
ان فكرة الكتابة للوطن تظل موجودة دائما، باعتبارها 
وسيلة للتعبير عن جانب صغير مما نكنه لوطننا 
من حب وتقدير، ولم تكن هناك فرصة أكثر مناسبة 
لتقدمي االغنية مــــن عيد االحتاد، خصوصا بعد أن 
وفرت twofour٥٤ لهم فرصة انتاج االغنية واالمكانات 
الالزمة لذلك. كما كانت استجابتها سريعة، بحيث 

لم تســــتغرق الفترة من عرض الفكرة على مختبر 
االبتكار وبني املوافقة على املشروع أكثر من أسبوع 
واحد، وهو وقت قياســــي. معتبرا بحسب جريدة 
«االمارات اليــــوم» ان «االغنية وغيرها من االغاني 
التي قدمت وسيتم تقدميها ال ميكن ان تعبر بدقة عن 
مدى ما نكنه للوطن من اعزاز وما نشعر به من فخر 
ومحبة». واعترف الرميثي بأن «الراب» باعتباره نوعا 
من الغناء ال يجد قبوال كبيرا في املجتمع االماراتي 

واملجتمعات العربية بشكل عام. 

 جمال سليمان 

 ٣ ماليين ريال لدرء الفتنة بين قبيلتين بـ«أحد رفيدة»

 بوتين: ال أنام إال عندما  يستيقظ مدڤيديڤ

 ذهب يشتري هدية لزوجته فوجدها في سيارة عشيقها

 الرياضـ  وكاالت: رغم سقوط حكم القصاص 
عن قاتل من آل غازي بأحد رفيدة، قبلت قبيلة آل 
جليل ٣ ماليني ريال إلمتام الصلح بني اجلانبني 
درءا للفتنة، وذلك بشفاعة األمير فهد بن عبداهللا بن 
محمد وبحضور مشايخ ونواب قبائل من قحطان 
وبني شهر والبهشة وجموع من قبائل منطقة عسير، 
حيث مت انهاء خالف قبيلتي آل جليل وآل غازي 
احلباب وذلك بحسب جريدة «الوطن» السعودية. 
وجرت مراسم الصلح القبلي مبحافظة أحد رفيدة 
بحضور ســــموه، واستجاب ظافر بن ظبان والد 
املقتول لطلب األمير فهد بالعفو والتسامح إلنهاء 
اخلالف وسط حضور أمني مكثف. وقدمت قبيلة 
آل غازي ٣ ماليني ريــــال لقبيلة آل جليل، وذلك 

إلنهاء اخلالف. وبهذا الصلح، أسدل الستار في حي 
لزمة مبحافظة أحد رفيدة على اخلالف القبلي الذي 
نشــــب قبل عدة سنوات بني أبناء ظافر بن ظبان 
من آل جليل آل جبران احلباب، والشــــاب فهد بن 
حسني من آل غازي آل جبران احلباب، والذي نتج 
عنه مقتل هادي بن ظافر بن ظبان، وإصابة أخيه 
سعيد بن ظافر، وإلقاء القبض على فهد بن حسني 
وسجنه، وبعد سنوات صدر حكم شرعي يقضي 
بسقوط حكم القصاص. ولدرء الفتنة عفا أمس 
ظافر بن ظبان عن القاتل بني يدي األمير فهد بن 
عبداهللا أمام حشود القبائل، الذين جتاوز عددهم 
أكثر من ٣ آالف شخص، مثمنا جهود األمير فهد 

وجموع القبائل. 

 موسكوـ  رويترز: قال رئيس الوزراء الروسي 
فالدميير بوتني أمس األول انه ال ينام إال عندما 
يكون حليفه املقرب الرئيس دمييتري مدڤيديڤ 
مستيقظا لضمان حكم البالد الشاسعة املساحة 
على نحو مالئم طوال الوقت. وقرأ بوتني سؤاال 

يقول «من يدير البالد عندما تكون أنت والرئيس 
الروسي نائمني؟» وذلك خالل جلسة أسئلة وأجوبة 
سنوية مع العامة يذيعها التلفزيون الرسمي على 
الهواء مباشرة. ورد بوتني بابتسامة «نتبادل النوم» 

وهو ما أثار ضحك وتصفيق اجلمهور. 

 القاهرةـ  يو.بي.آي: لم يتمالك أحد األزواج 
نفسه خالل ذهابه لشراء هدية لزوجته عندما 
شاهدها خالل توقفه عند إشارة السير احلمراء 
في أحد ميادين القاهرة في سيارة الى جانبه 
تتودد الى ســـائقها فقز من سيارته ليشبع 
العاشقني ضربا وســـط ذهول املارة. وكان 
الزوج قد خرج اخلميس املاضي لشراء هدية 

لزوجته يوم عيد ميالدها ففوجئ وســـط 
الشـــارع مبا رآه ما أفقـــده أعصابه وقطع 
الطريق بســـيارته على سيارة العشيق ثم 
أنزله وزوجته وبدأ يكيل لهما اللكمات وسط 
الشارع. وبدأت شرطة القاهرة التحقيق في 
احلادث بعد ان وجه الزوج اتهاما لزوجته 

باخليانة الزوجية. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الجامعة العربية: تسريبات ويكيليكس.. «مسلية».

  ـ غريبة، رغم أننا لم نجد بينها ال كلمات متقاطعة وال سودوكو!
 آالت حادة وجنازير في مشاجرة بالبرلمان األوكراني.

  ـ الحمد هللا ربعنا هوشاتهم حدها صراخ وآخرتها حبة خشم و«طاح 
 أبواللطف  واحدالحطب».

 محطات 

 قوانين نيوتن السياسية
 حديــــث القيادة السياســــية عن 
ضرورة احلرص على ان يكمل مجلس 
األمــــة مدته أمر طبيعــــي ومنطقي، 
فالدستور ينص على ان مدة املجالس 
اربع سنوات كاملة خاصة ان هناك 
كلفة كبيرة على املال العام عند كل حل 
تتمثل في توقف اعمال الدولة انتظارا 
لنتائج االنتخابــــات ودخول وجوه 
جديدة حتتاج الى اخلبرة والتجربة، 
اضافة الى الرواتب التقاعدية املجزية 
وغير املسبوقة في العالم أجمع التي 
متنح ملن ال ينجح في تلك االنتخابات 
من النواب دون النظر لسنوات اخلدمة! 
للتذكير.. نصوص الدستور املتباكى 
عليها أناطت كذلك حل البرملان بيد 
ســــمو األمير ال بيد مــــن يرغب من 

أعضائه.
< < <  

  لكل فعــــل رد فعل، وما نراه هذه 
األيام من تأجيج وحتريض وفوضى 
بهدف حل مجلــــس األمة يفتح أمام 
الكويتي الغض  املؤرخني والشباب 
أبواب إعادة النظر فيما حدث عامي 
٧٦ و٨٦ وهل كان احلل الذي مت آنذاك 
فعال بذاتــــه ام «رد فعل» ألعمال من 
ساسة ونواب متادوا في اخلطأ ودفعوا 
البالد الى حافة الهاوية فأتى القرار 

ملنع سقوط البالد فيها؟
< < <  

  فلو رأيت شخصيا شخصا يدفع 
شخصا آخر أمامك فحكمك على الظاهر 
يقتضي ان تخّطــــئ من قام بالدفع، 
اما لو متعنت بالصورة ووجدت ان 
الشخص املدفوع هو من تعدى وقام 
بالدوس برجله الثقيلة على قدم األول 
مما خلق حالة فعل خاطئ استوجب 
ردة الفعل تلك لتصحيح ذلك الوضع 
غير احملتمل، لتغير بالتبعية تقييمك 

لألوضاع متاما.
< < <  

  ان على املؤرخني اجلادين واملتابعني 
السياسيني غير املؤدجلني ان يعودوا 
لوقائع وأحداث وصحف تلك احلقب 
يوما بيوم ملعرفة هل استيقظ املسؤول 
في الدولــــة ذات صباح ولم يجد ما 

يفعلــــه فقرر حل 
النيابية  املجالس 
بعض  وتعليــــق 
الدستور ام  مواد 
ان األمــــر أتى بعد 
ارتــــكاب  تكــــرار 
الكبرى  األخطــــاء 

والتحذير املتكرر بقصد وقفها حتى 
ال يتم اللجوء «للكي» وما يلحقه من 

لوم من دفع ال من داس على القدم.
< < <  

  ان التاريخ يعيد نفسه هذه األيام 
ومن قبل نفس األشخاص الذين قال 
عنهم الزميــــل العزيز فيصل الزامل 
في مقاله قبل أيام ان عدم محاسبتهم 
علــــى ما فعلوه في عــــام الغزو وما 
قبله جعلهم يكررونه بعد الغزو وفي 
أحداثنا احلاضرة دون ان يسأل احد 
عن دوافعهم «احلقيقية» لتلك األفعال 
التي تهدف الستجالب ردود األفعال.. 

غير الدستورية!
< < <  

  وقد أصبحنا في الكويت وبحق «بلد 
شهادات» اي بلد ال يعتمد على الثقافة 
العامة واالحتراف املهني والتحصيل 
املعرفي بل يعتمد على احلصول على 
الشهادات وتطريز األسماء بها دون 
مضمون، واال كيف نفسر عدم معرفة 
من يحمل شهادة احملاماة أن إلقاء التهم 
جزافا ودون إثبات يعّرض االنسان 
للمساءلة القانونية واألمر كذلك مع من 
يحملون الشهادات العليا في القانون 
وعدم معرفتهم بأبسط مسؤوليات 
اإلنسان فيما يخص حتمله تبعة ما 
يتلفظ به من أقــــوال بالعلن، فماذا 
تركوا للكاتب غير املختص بالقانون 

واإلنسان العادي البسيط؟!
< < <  

  آخر محطة: عــــودة الوعي أخيـــرا، 
للمعلومة العم الفاضل جاسم القطامي 
لم يولد باألمس حتى يكتشف اليوم، 
والنائبة الفاضلة د.أسيل العوضي لم 
يجف حبر من قال فيها ما لم يقله مالك 
في اخلمر. احلمد هللا على الســــالمة 

ومبروك االكتشاف املذهل! 

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 البقاء هللا 
 اغزيـل مهوس الزيـد ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: كيفان ـ ق١ ـ ش١٠ ـ 
م٦ ـ ت: ٩٩٦٣٦٣٥١ ـ ٩٩٨٨٥٦٥٢، النساء: الروضة ـ ق١ 

ـ ش حنني ـ م٧ ـ ت: ٢٢٥٧٠٤٠٤ ـ ٦٧٠٦٨٨٢٢.
  يوسف راشد حمادةـ  ٨٧ عاماـ  الرجال: ديوان حمادةـ  النزهةـ  
ق٣ـ  ش دمشقـ  مقابل جمعية الطيارينـ  ت: ٢٢٥٢٤١٦٦، 

النساء: القادسية ـ ق٩ ـ ش حطني ـ م٣٨.
  يوسف ابراهيم رجب االنصاريـ  ٨٣ عاماـ  الرجال: ديوان االنصاري 
ـ خيطانـ  مقابل مسجد الشويبـ  ت: ٦٦٢٣٣٩٩٦، النساء: 

اليرموك ـ ق٤ ـ ش٤ ـ م٢٨ ـ ت: ٩٩٣٧٤٥٤٥.
  حسن عبدالرسول الشيخ ابراهيمـ  ٥١ عاماـ  الرجال: حسينية االوحد 
ـ املنصورية ـ ق١ ـ ش جاسم الوزان ـ مقابل اجلمعية ـ 
ت: ٩٩٦٢٠٦٧٧ ـ ٦٦٠٧٥٦٣٢، النساء: املنصورية ـ ق١ ـ 

ش١١ ـ م١٠ ـ حسينية الزهراء ـ ت: ٦٦٦٣٣٦٢٠.
  منيرة جاسـم محمد السداح، ارملة عبدالقادر احمد محمد ـ ٨٣ 
عاماـ  الرجال: القادسيةـ  ق٢ـ  ش٢٧ـ  م٢ـ  ديوان السداح 
ـ ت: ٩٩٠٨٩٩٦٥ ـ ٢٢٥٧٥٧٢٦، النســــاء: الروضة ـ ق٥ ـ 

ش٥٣ ـ م١٤ ـ ت: ٩٩٣٧٥٠٠٥ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  نورة عيد عواد الدريويش، ارملة عبيد طلق املساحلي العازميـ  ٨٠ 
عاما ـ الصباحية ـ ق١ ـ ش١٥ ـ م٧٩٦ ـ ت: ٩٩٦٥٠٠٩٢. 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫١١ الفجر 
 ٦٫٣٦  الشروق 

 ١١٫٤٤ الظهر 
 ٢٫٣٤ العصر 

 ٤٫٥٣ المغرب 
 ٦٫١٥ العشاء 

 «ديلي ميل» تنشر صورة قرش شرم الشيخ القاتل

بقيت هادئا في مكاني ولم أحدث 
أي ضجة تشجعها على الهجوم. 
لقد اقتربت مني السمكة بشكل لم 
أشاهده منذ ٥ سنوات ولم متنحني 
الفرصة كي أتراجع للخلف، ولكنها 

بشكل عام لم تكن عدوانية.

القرش، حيــــث اتضح انها انثى، 
وذلك من خالل زعنفتها الظهرية 
املميزة والشق الصغير في زعنفة 
الذيل. وعن تفاصيل احلادث حتدث 
«ينج» الذي يعيش في سوفولك 
باجنلتــــرا في هذا الشــــأن وقال: 

 رغم مــــرور فترة على أحداث 
شــــرم الشيخ، إال ان احلديث عن 
الواقعة مازال على مائدة وسائل 
اإلعالم الداخلية واخلارجية حتى 
اللحظة، ومن هذا املنطلق،  هذه 
انفــــردت صحيفــــة «ديلي ميل» 
البريطانيــــة بنشــــر أول صورة 
لسمكة القرش قبل وقوع الكارثة 
من خالل أحد الغواصني الذي متكن 

من تسجيل اللقطة الفريدة.
  وكان «جاي ينج» (٦٥ عاما) 
ويعمل مديرا متقاعدا على عمق ١٠ 
أمتار حتت املاء قبيل احلادث عندما 
الحظ سمكة قرش بطول ٧ أقدام 
تتجه نحوه بسرعة كبيرة بلغت 
٦ أقدام، وعلى الفور متكن تسجيل 
املشهد املرعب بكاميرته اخلاصة، 
ومن ثم أرسلها الى ٣ خبراء دوليني 
للتحقيق فيما حدث. وقد متكن 
اخلبراء من حتديد جنس سمكة 

 صورة القرش القاتل كما التقطها جاي ينج 


