
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 «قانون االحالم» يفشل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ االميركي.

  ـ غريبة رغم ان اغلب قوانيننا في العالم العربي «كوابيس» وتمر باألغلبية.
 األمم المتحدة: الدراسة في الصين ضعيفة المستوى.

  ـ بعذرهم الدراسة تكون ضعيفة ألن عندهم ٢١٥ مليون طالب،
 أبواللطف  واحد مو احنا اللي عندنا چم ألف طالب ومو عارفين نرقعهم!!
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 ٥٫١٢ الفجر  

 ٦٫٣٧ الشروق 
 ١١٫٤٥ الظهر 
 ٢٫٣٥ العصر 

 ٤٫٥٣ المغرب 
 ٦٫١٦ العشاء 

 البقاء هللا 
 سـاكت سـالم فرحـان العنـزي ـ ٦٨ عامـــا ـ الرجال: 
الصليبخاتـ  ق٣ـ  ش٧ـ  م١١ـ  ت: ٩٩٣٧٣٦٦٦ 
ـ ٩٩٣٦٩٨٨٩، النساء: القيروان ـ ق٣ ـ ش٣١١ 

ـ م٩ ـ ت: ٩٧٩١٥٠٥٥.
  غنيمة عبداهللا محمد الكسـران ـ أرملة فيصل عيسى 
احلافـــظ ـ ٦١ عاما ـ الرجال: الســـرة ـ ق٦ ـ 
ش٤ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٠١٥٧٥٣، النســـاء: جنوب 
الســـرة (حطـــني) ـ ق٢ ـ ش٢٢٤ ـ م١١ ـ ت: 

.٩٧٨٩٥٥٩١
  شـيخة محمد عبداللطيف الفارس ـ أرملة دعيج نهابة 
حمادة ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: قرطبة ـ ق٢ ـ ش 
األولـ  ج٨ـ  م٥ـ  ت: ٩٩٠٧٥١٣٨، النساء: الزهراء 

ـ ق٢ ـ ش٤٢ ـ م٣١ ـ ت: ٩٩٠٧١٤٧٠.
  عادل حسني حيدر القطانـ  ٥٥ عاماـ  الرجال: القادسية 
ـ صالة الشيخه مرمي ســـعد العبداهللا ـ ت: 
٩٧٤٤٤٨٧٠، النساء: القادسيةـ  ق٩ـ  ش٩٦ـ  م٦ 

أ ـ ت: ٦٦٠٨٧٩٦٥ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 رصاص الكالم

السياسي  العمل   يتطلب 
قدرات خاصة لدى اإلنسان، 
القـــدرة على ضبط  أوالها 
النفس والتحكم في األفعال 
الصـــادرة عنه،  واألقـــوال 
فالسياســـة جهـــد عظيـــم 
الشـــدة والقوة  يســـتدعي 
واحلـــرص والفطنة خاصة 
فـــي األوقـــات اجلماهيرية 
العاصفة حني تكون الكلمة 
مثل الرصاصة ال تعود إلى 
فوهة املسدس بعد أن تنطلق 

منه.
  «املـــرء بأصغريه: قلبه 
ولســـانه» وكل من يعصي 
عليه التحكم في لســـانه ال 
يحمل صفات «الشديد الذي 
ميلك نفســـه عند الغضب» 
أداة  إلى  وبالتالي يتحـــول 
سياسية خطرة حني ينطق 
مبا ال ينفع الناس فيســـهم 
فـــي تعريـــض ســـالمهم 
التمزق  االجتماعي خلطـــر 
إلى  وقد يحّول استقرارهم 
نزاع واضطراب بسبب كلمة 

أو عبارة طائشة.
إلى  اللوم    قبل توجيـــه 
إخوتنـــا وأبنائنا من رجال 
الطلب ممن  األمـــن يجـــب 
يتصـــدى للعمـــل العام أن 
يدرب نفسه على متطلبات 
هـــذا العمل، وإال ســـيكون 
كالشـــخص الـــذي «يتعلم 
التحسونه بروس القرعان» 
فالطبيب الفاشـــل قد يقتل 
مريضا واحدا أما السياسي 
املتهور العاجز عن السيطرة 
على فوهة فمه فقد يتسبب في 
قتل عشرات الناس األبرياء 

اآلمنني في مجتمعاتهم. 

 ٣٠ يومًا بالحجاب.. 
  مغامرة صحافية أميركية

 السعدون: خسوف كلي نادر للقمر غدًا

 لإلجابة عن األسئلة 
الكثيـــرة فـــي ذهنها 
عن اإلســـالم وخاصة 
احلجـــــــاب، قـــــررت 
الصحافية األميركية 
كاسيدي هرنغتون ان 
تخوض جتربة ارتداء 
الذي يعتبر  احلجاب 
رمزا مقدسا لإلسالم 
املثير للجدل رغم ان 
أتباعـــه يتجـــاوزون 

املليار.
  وبعد جتربة دامت 
٣٠ يوما فـــي أكتوبر 

املاضي، قررت الصحافية التي تعمل في صحيفة كنتاكي 
كرونكل ومشاركة جتربتها مع اجلميع رغم علمها بأن 

ذلك سيفتح النار عليها.
  فكتبت في مستهل مقال لها في عمودها الصحافي، 
«على مدار الســـاعة نحن نرى واجهة املنبه لكننا ال 
نعرف محتوياته لنرى كيف يعمل». لكنها شعرت بأن 
الفجوة بدأت تتسع بينها وبني زمالئها ومعارفها،، حتى 
انها في احد املؤمترات الصحافية كانت الوحيدة التي 

طلب منها التوقف للتعرف على هويتها. 

الباحث   كونا: قال 
الفلكي عادل السعدون 
ان يوم غد سيشـــهد 
خسوفا كليا نادرا للقمر، 
واضاف السعدون: ان 
يوم غـــد يتزامن مع 
دخول فصل الشـــتاء 
او ما يسمى باالنقالب 
الشتوي، حيث تتعامد 
الشمس مع مدار اجلدي 

اجلنوبي.
  واوضـــح ان نهار 
امـــس كان في اقصر 
حاالته في السنة بينما 

يكون الليل في اطول حاالته في السنة، وبعد ذلك يطول 
النهار تباعا يوما بعد يوم حتى يتساوى الليل والنهار 

في ٢١ مارس وقت دخول فصل الربيع.
  وذكر انه يتصادف مع االنقالب الشـــتوي حدوث 
خسوف كلي للقمر في حالة نادرة ان تتصادف احلالتان 
في اليوم ذاته، وحتدث كل مئات االعوام، وكانت آخر 
مرة حصل فيها خســـوف للقمر وتزامن مع االنقالب 
الشتوي في ٢١ ديسمبر ١٦٣٨ ويتوقع ان حتدث املرة 

املقبلة عام ٢٠٩٤. 

 محطات  كالم مباشر

 تدمير األوطان في سبع خطوات مضمونة! الشيخ ابن باز والملك فهد يرحمهما اهللا تعالى
 منهج «من رأى منكم منكرا فليغيره» تفسره 
العبارة احلكيمة «ال يكن نهيك عن منكر يأتي 
بأنكر منه»، ولو جاءت هذه املعاني اجلميلة في 
محاضرة لبروفيسور ياباني يدرس في اوكسفورد 

ـ مثال ـ لكانت حديث النخب، ولكن! 
  ما علينا، هذا منهج عقالني جدا، وقد وجدت 
أن خير من طّبقه عمليا في زماننا هذا هو الشيخ 

عبدالعزيـــز بن باز يرحمه اهللا فـــي وارد توجيه النصح والتذكير 
لولي األمر فيما يحتاج إلى تذكير بأفضل الطرق، يقول صديق من 
أهل جدة: لي قريب كان يعمل مع الشـــيخ ابن باز يرحمه اهللا، وقد 
حّملـــه يوما مظروفا ليوصله الى خـــادم احلرمني امللك فهد يرحمه 
اهللا، يقـــول: عندما أعلمت املســـؤول عند البوابة أنني مرســـل من 
الشيخ عبدالعزيز لم يستغرق وصولي إلى امللك إال دقائق معدودة، 
ما تســـبب في مفاجأتي وشيء من احلرج، سّلمته املظروف ففتحه 
وقرأه، وعندها تغيـــر وجهه وامتقع لونه، ثم أطرق لدقيقتني نظر 
بعدها إلّي وأنا ال أملك نفســـي من االضطراب، ســـألني: «أتعرف ما 

هو مكتوب هنا؟».
  قلت: «ال، طال عمرك، لم يخبرني الشيخ بشيء».

  فقال امللك: «إذن، قل له، أبشر بسعدك» وانصرفت.
  فلما لقيت الشـــيخ عبدالعزيز عاتبته قليـــال على احلرج الذي 
أصابني كوني أحمل رسالة مهمة بغير حتضير وال تهيئة، وسألته 

عما فيها فقال لي: «هل أخبرك هو مبا فيها؟».
  قلت: «ال».

  قال الشيخ: «إذن لن أخبرك، هذا شيء بيني وبينه».
  انه منهج فريد في التناصح والتذكير ال تعرفه مدرسة التحريض 
التي ال يهمها الوصول إلى النتيجة قدر اإلعالن بأوسع نطاق و«الصوات 
ـ املناحة» بأعلى صوت، هذه املدرسة إذا علمت بوجود وسيلة ملعاجلة 
املوضوع محل اخلالف فإنها تستاء، وتسعى إلى إبطالها كونها تتعيش 
من األزمة وتستفيد منها، وليس وراء ذلك اال اخلراب والتدمير للبالد 
والعباد، ولو تأملت في املوضوع املثار في الكويت هذه األيام لوجدته 
يرتكز على حتريض الناس وليس إقناعهم واســـتدراج اجلميع إلى 
الصدام بأي ثمن، وهو منحى خطر يسعى وراءه نفر ال يعرف معنى 
للمســـؤولية ويراهن على إرهاب الناس بتخوين هذا وامتداح ذلك 
(...) وفق منهج ســـاد زمنا في بالد العرب وبعد أن أشبعها تلفا باد 
في معظمها إال فـــي الكويت ولبنان، هذا النهج يحرص على إرهاب 
حتى النواب وسلبهم حريتهم في التعبير داخل قاعة املجلس عبر 
إدخال عدد من موظفي النواب واملنتفعني منهم للصراخ داخل القاعة 
والتأثير على املتحدثني في االستجوابات، هل هذه هي حرية التعبير 

التي يتحدثون عنها، أم أنه إرهاب للرأي، بامتياز؟
  كلمة أخيرة: قبيل «معركة اجلمل» قام احلكماء من الطرفني بالتنقل 
بني املعسكرين حتى قربوا وجهات النظر واتفقوا على الصلح، وبات 
اجلميع في تلـــك الليلة بخير حال، إال مثيـــري الفتنة فإنهم باتوا 
ليلتهم تلك بشر حال، وساءهم حتقق الوفاق وزوال أسباب الفرقة، 
فلما كان الصباح فوجئ الناس بإطالق السهام من هذا املعسكر ضد 
الثاني فتنادوا «غدرنا.. السالح، السالح» فكانت معركة اجلمل التي 

فتحت بابا للشر لم يغلق منذ أربعة عشر قرنا.
  درس معركة اجلمل مفيد جدا في أحداث هذه األيام!

 بعض البديهيات التي هي كالنهار ال ينفع 
االقناع فيها إذا ما احتاجت الى دليل، فهناك 
قوى متصارعة في العالم تسر وتسعد مبن 
يجعل بلده ملعبا آخر لصراعاتها املدمرة كما 
يحدث أمام أعيننا في بعض دول املنطقة 
املبتالة التي لشعوبها باع أطول منا كثيرا 
في احلضارة االنســــانية والتقدم والرقي 
والدميوقراطية، ومع ذلك سمحوا لنيران 
الفتنة املدمرة ان تدخل الى أوطانهم وتفرق 

بني شعوبهم وحترقها بالتبعية.
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  الشــــك في أن تلك الرغبات الشــــريرة 
تتحــــول الى حقائق مدمــــرة على األرض 
تدفع أثمانها الباهظة الشعوب املغرر بها 
دما وقتال وخرابا عبر أدوات الزمة ال غنى 
لتلك اللعبة اجلهنمية عنها، ونعني بذلك 
بعض املؤججني القابضني في السر وبعض 
االتباع البســــطاء املغرر بهم، وال يتوقع 
أحد بالطبع ان يقف املتورطون مبثل تلك 
األلعاب فوق جبل او وسط ساحة الصفاة 
ليصرخوا او يصرحوا بالقول: «نعم، لقد 
قبضنا األموال حلرق وطنكم».. بل عليهم 
ان يبرروا وميرروا أفعالهم بغطاء الوطنية 

املدغدغ واجلميل.
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  ١ ـ وأولــــى خطوات حرق األوطان متر 
عبر الطعن في مرجعيات البلد السياسية 
واألساسية التي تقف على مسافة واحدة 
من اجلميع ومتفق عليها بني الناس، فهذه 
قيادة تتهم دون وجه حق ودون دليل بأنها ال 
تودهم وتقف خلف زيد او عبيد، وتلك قيادة 
عميلة أجيرة، وثالثة غير دقيقة في أقوالها 
وتريد شراء البلد بالقطاعي، ويتواصل طعن 
املرجعيات حتى تعم الفوضى وتنتشــــر 
القالقل الى مرفق القضاء وإلى املرجعيات 
الدينية ورجال املجتمع البارزين من أصحاب 
السمعة احلسنة كشيوخ القبائل والقيادات 
الوطنيــــة، فجميعهم عرضــــة للتخوين 
والتشكيك ماداموا لم ميشوا بطريق الفتنة 
ومخطط الهدم وتلك اخلطوة األولى هامة 
جدا لتقدمي البلد لقمة سائغة ألعدائه بحجة 

حمايته واحلرص على مصلحته.
  ٢ ـ نشر ثقافة الشعور الكاذب بالظلم، 
فمحاســــبة متعد على القانون في احملاكم 
بعد ان مينح حق الدفاع كامال يروج على 
ان املقصود به شريحة عزيزة وكرمية من 
املجتمع الكويتي، اي يختزل اآلالف بشخص 

تعدى على القانون وال 
يقــــال انه حتى ابناء 
األسرة احلاكمة وأبناء 
الشــــرائح األخــــرى 
باألمس واليوم والغد 
يودعــــون كاآلخرين 
الســــجون متــــى ما 
تصادموا مع القانون.

  ٣ ـ وضمن نشــــر ثقافة الظلم الكاذب 
وإفشــــاء مفهوم الدولة غير العادلة الذي 
هو أمر أساسي في تدمير األوطان، املطالبة 
بتشــــريعات مدغدغة وغيــــر عقالنية في 
البرملان، فــــإن لم تتحقق كــــي ال نصبح 
أضحوكة لألمم، أشيع ان سبب ذلك الرفض 

هو الظلم وعدم العدالة.
  ٤ـ  تصوير األمور بغير حقيقتها وتسويد 
الصورة باملطلق، فاجلميع يسرق واجلميع 
يبوق، وجعل الكويت أقرب لتورابورا املدمرة 
او الصومال اجلائعة مع تســــويق أحالم 
وردية للناس ستقوم الساعة قبل ان يحققها 
أحــــد، وكل ذلك لتشــــجيع االحباط ودفع 
اجلموع للفوضى واخلروج على الشرعية 

وعلى الدولة.
  ٥ ـ خلــــق وبأكذوبة كبــــرى رأي عام 
«مصنع» غاضــــب ومحبط عبر منتديات 
فاســــدة تفبرك الردود وتقــــدح بالعقالء 
واحلكماء واألكفاء ومحبي الوطن ومتدح 
احملرضني واملدغدغني ومن يروم بالوطن 
شرا ثم تشــــتكي ـ يا للعجب ـ من ظاهرة 

اإلعالم الفاسد!
  ٦ـ  تبديــــل الوطنيــــني احلقيقيني عبر 
الهجوم عليهم وإلصاق األكاذيب بهم بساسة 
زائفني تصنعهم متثيليات البطولة الفارغة 
املصنعة فــــي مختبرات وحاضنات الدول 

األخرى.
  ٧ـ  خلق عمليات خداع اعالمي وبصري 
عبر حتريك جموع قليلة تشتم اآلخرين في 
وسائل اإلعالم وتواجه رجال األمن وتدغدغ 
وحتــــرض دون ان يعرف احــــد إن كانوا 

مواطنني أم ال، مخلصني أم مأجورين.
< < <  

  آخر محطة: العزاء احلار آلل الصقر الكرام 
بفقيدهم الكبير املرحوم وائل جاسم الصقر 
الذي لم تكن تراه إال هاشا باشا وكان قلبه 
أبيــــض ال يحمل الضغينــــة ألحد، للفقيد 
الرحمــــة واملغفرة وألهله وذويه ومحبيه 

الصبر والسلوان. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 فارغاس يوسا 

 الشيخ صالح كامل 

 كاسيدي هرنغتون باحلجاب 

 عادل السعدون 

 مفتي األردن: لعب الورق «الجنجفة» محّرم
 

 ..ومفتي السعودية يصف كّتابًا صحافيين بـ «المنافقين»
 

 الحائز جائزة نوبل لآلداب يعلن:
  األصولية اإلسالمية عدو للديموقراطية

 عضو غرفة تجارة جدة يطالب بمنع االختالط
  وكامل يرد: «نعرف اإلسالم وإذا كان ال يعجبك.. استقل»

 .. وآخر يتزوج مديرة مدرسة ومساعدتها وإحدى المعلمات

 أوباما يؤكد أنه يلتقط غائط كلبه بنفسه

 سعودي يعبر عن حبه لزوجته باالنتحار «حرقًا»

 أفتـــى مفتي عـــام األردن الشـــيخ عبدالكرمي 
اخلصاونة بحرمة ورق اللعب «اجلنجفة»، وكانت 
جريدة الدستور األردنية قد نقلت سؤاال اليه حول 
مدى جواز ورق اللعب، وجاء رد املفتي اخلصاونة 
قائال: لعب الورق «اجلنجفة» محرم، وان لم يكن 

على شـــرط، ألنها لعبة تنبنـــي على احلظ، وكل 
لعبة تقوم على احلظ حرمها الشارع، كلعبة النرد 
«الزهر» وأشباهها. يقول النبي ژ «من لعب بالنرد 
فقد عصى اهللا ورسوله» رواه أبو داود رقمـ  ٤٩٣٨ 

وصححه ابن امللقن في البدر املنير ٩ - ٦٣١. 

 هاجم مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز 
آل الشـــيخ أمس األول بعض كّتاب الصحافة في 
بالده، هجوما غير مسبوق، وصل الى حد وصفهم 
بـ «املنافقني». وهذه ليست املرة األولى التي ينتقد 
فيها املفتي، بعض الكّتاب الصحافيني في السعودية، 
ولكنها قد تكون «األعنف» في وقت يسيطر على 
املشـــهد العام جملة من القضايا التي أثير حولها 
اجلدل مؤخرا، وكان طرفاها الصحافة واملؤسسة 

الدينية الرسمية. وجاء انتقاد مفتي عام السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء فيها لكّتاب الصحافة 
على خلفية كتاباتهم عن «االختالط» ومهاجمتهم 

ألعمال هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
  وفي خطبة اجلمعة، انتقد مفتي عام السعودية، 
الكّتاب الصحافيني الذين يعتبرون الفتاوى التي 
حتـــّرم االختالط «حتجـــرا» او «تعطيال للجنس 

اآلخر»، واصفا إياهم بـ «الكتّاب املنافقني». 

عندما يكونون مستعدين للتضحية 
بحياتهم في سبيل النموذج الذي 

يؤمنون به».
  وكانت مؤسسة «لبيرتاد اي 
ديســــارويو» (حريــــة وتنمية) 
االستشارية ذات امليول اليمينية 
دعت ماريو فارغاس يوســــا الى 
تشيلي ملناسبة الذكرى العشرين 

لتأسيسها.
  وتابــــع الكاتــــب البيروڤي ان 
«األصولية االســــالمية التي ادت 
الى مقتل عدد كبير من املسلمني 
يفوق عدد الكفار او املســــيحيني، 
متثل اقلية وتعتمد على قناعات 
سياسية ودينية عفا عليها الزمن 
وال تتماشى مع احلداثة بحيث انها 
لن تستطيع ابدا ان تهزم الثقافة 

الغربية». 

من خــــالل تدمير الثقافة الغربية 
وكل ما متثله سيدخلون اجلنة».
  وأكد الكاتــــب ان «املتعصبني 
دينيا في غاية اخلطورة الســــيما 

 سانتياغوـ  أ.ف.پ: اعلن األديب 
البيروڤي فارغاس يوسا احلائز 
جائــــزة نوبل لآلداب في ٢٠١٠ في 
تشــــيلي ان األصولية االسالمية 
حلت محل الشــــيوعية كعدو اول 

للدميوقراطية.
  وقال الكاتب فــــي مداخلة في 
ختام منتدى دولي حول السياسات 
العامة اقيم في سانتياغو «ثقافة 
احلريــــة اليزال لديهــــا أعداء، هم 
أعداء في غاية اخلطورة: فقد حلت 
األصولية االسالمية مكان الشيوعية 
كالعدو األول لثقافة الدميوقراطية 

في العالم احلالي».
  وبرأيه، فإن التطرف اإلسالمي 
«ليس قويــــا بقدر ما كان االحتاد 
السوفييتي لكنه يشكل حتديا ألن 
مقاتلني متعصبني مقتنعون بأنهم 

 اثارت الوثيقـــة التي قدمها عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية 
ـ الصناعية بجدة بسام االخضر الى مجلس االدارة والشيخ صالح 
كامل رئيس مجلس االدارة توترا كبيرا اثناء االجتماع الذي عقد يوم 
امس االول مببنى الغرفة بجدة حيث طالب فيها االخضر بضرورة 
التمسك بالفصل بني الرجال والنساء باملنتديات واملعارض التي تقيمها 
الغرفة وفق العرف االســـالمي فصال نهائيا، وقال مطلعون ان هذه 
الوثيقة اجلت الكثير من بنود االجتماع. واستشهد االخضر بحسب 
موقـــع «الوئام» في وثيقته مبا مت مبنتدى خديجة بنت خويلد من 
اختالط حســـب مشاهداته، ما جعل اكثر من نصف املجلس يرفض 
فكرة هذه الوثيقة رفضا كامال، وجعل الشـــيخ صالح كامل ينزعج 
من هذا الصوت الذي طارده اثناء اقامة املنتدى ووصل به الى قاعة 
مجلس االدارة عبر بسام االخضر، ويرد بعنف على بسام االخضر 

نحن نعرف كلنا االسالم واذا كان ال يعجبك.. استقل من املجلس. 

 الرياضـ  د.ب.أ: ذكرت مصادر صحافية سعودية 
يوم السبت املاضي ان رجال سعوديا تزوج من مديرة 
مدرســـة ومساعدتها ومعلمة في جازان مبساعدة 

من زوجاته.
  وذكرت صحيفة «الرياض اون الين» االلكترونية 
ان رجال في جازان عزم على الزواج، فتزوج مديرة 
مدرســـة، وظل معها فترة مـــن الزمن، وبعد ذلك 
طلب من زوجته (مديرة املدرسة) ان تبحث له عن 

عروس، غير انها لم جتد عروســـا انسب لزوجها 
وقريبة منها ومتفاهمة معها من مســـاعدتها التي 

تعمل في املدرسة نفسها.
  وسمعت املساعدة ان زوجها يبحث عن زوجة 
اخرى، فرشحت له احدى املعلمات في املدرسة نفسها 
وتقـــدم لها وتزوجها، ليصبح الزوج متزوجا من 
مديرة املدرسة ومساعدتها واحدى معلمات املدرسة 

وجميعهن يعشن اآلن في عمارة سكنية واحدة. 

 أرلنغتونـ  أ.ف.پ: أكد الرئيس األميركي باراك 
أوباما أنه يلتقط بنفسه غائط كلبه عندما ينزهه 
مســـاء في حدائق البيت األبيض. وكان أوباما قد 
زار بشـــكل مفاجئ مدرسة ابتدائية في أرلنغتون 
في ضاحية واشنطن اجلنوبية،  وقرأ لتالميذ في 
الســـابعة من عمرهم مقتطفات من كتابه األخير 
«أوف ذي آي سينغ»، قبل أن يشاركهم لعبة األسئلة 
واألجوبة. وسأله أحد التالميذ عما اذا كان من املمتع 
التنـــزه في البيت األبيض، فـــرد أوباما «صحيح 

أنني أتنزه كثيرا في البيت األبيض إال أنني أعمل 
في معظم األحيان». وأضـــاف أن البيت األبيض 
«مبنى جميل جدا، وخلفـــه حديقة كبيرة يطلق 
عليها اسم احلديقة اجلنوبية»، وكشف أنه غالبا 
ما ينزه هناك كلبه «بو». وتابع: «أحيانا أركض مع 
بو، لكنني أضطر أحيانا أخرى اللتقاط غائطه»، 
وختم أوباما قائال «ال أريد أن أتركه في احلديقة، 
وأنتـــم إذا كنتم متلكون كلبا، فعليكم أن تنزهوه 

وتلتقطوا غائطه أيضا».

 الرياض ـ د.ب.أ: ادى خالف عائلي بني مواطن 
سعودي وزوجته الى محاولة الزوج اثبات حبه 

لشريكة حياته باالنتحار «حرقا».
  وذكرت صحيفة «اليوم» السعودية في عددها 
الصادر امس ان وقائع احلادثة، التي وقعت السبت 
في منطقة جازان بجنوب الســـعودية، تعود الى 
هجران الزوجة منزل الزوجية لتسكن في منزل اهلها، 

ولم تفلح محاوالت الزوج في اعادتها، اذ اصطدم 
برفضها املتشدد، لينتهي املطاف به الى محاولته 
اثبات حبه لزوجته وارضائها ان قام بسكب مادة 
الكيروسني على مالبسه واشعال النار في جسده 
امام منزل اهل زوجته. واضافت ان اجليران هرعوا 
على الفور على صوت صراخه ومتكنوا من اطفاء 

احلريق واسعافه الى املستشفى. 

 جمال سليمان 

 سليمان: متردد في لعب البطولة في  مسلسل «صدام وأنا»
 القاهرة: قال الفنان السوري جمال سليمان انه لم يتخذ بعد قراره 
بشـــأن ترشيحه لبطولة املسلسل الســـوري اجلديد «صدام وأنا»، 
مؤكدا ان الدور الذي مت عرضه عليه ليس شخصية الرئيس العراقي 
الذي عبر عن استيائه من محاكمته قبل إعدامه، رغم انه كان يرفض 
ديكتاتوريته وسياساته. وقال جمال سليمان في تصريحات ملوقع 
«أم.بي.سي»: «شخصية صدام حسني شخصية جدلية تستحق إلقاء 
الضوء عليها وعلى ما تعرض له َمن حوله من مشاكل بسبب قراراته 
اخلاطئة واملتعنتة، مؤكدا انه لن يجسد شخصيته في مسلسل «صدام 
وأنا». وتابع: على الرغم من ان الرئيس الراحل صدام حســـني كان 
ديكتاتورا قاسياـ  وهو عن نفسه لم يتفق مع ديكتاتوريته وسياسته 
مع شعبه ـ إال انه كان مستاء جدا عندما شاهد محاكمته بهذا الشكل 

املهني، مؤكدا انها كانت أفشل محاكمة شاهدها في حياته.
  وأضاف انه اليزال في مرحلة الدراسة، ألنه ال يرغب في ان يخوض 
في خضم االنقسامات السخيفة لقناعته بأنه كفنان يجب ان يساهم 

في تشكيل وعي الناس بطريقة متوازنة وأفضل.


