
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 «ويكيليكس»: أميركا ليست متفائلة بشأن السالم في الشرق األوسط.

  ـ األمر ليس بحاجة الى كشف «ويكيليكس» أي مواطن عربي يقف في 
الشارع سيخبركم ان األوضاع تدعو للتشاؤم.

 دراسة: ٣٥٪ من النساء في الكويت يتعرضن للضرب من أزواجهن.
  ـ و٩٩٪ من الشعب راح «تكفخه» الحكومة بإقرار قانون الضريبة الشاملة 

 أبواللطف  واحدوال فينا أحد راح يبطل حلجه.. عادي يعني.
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 ٥٫١٤ الفجر  

 ٦٫٣٩ الشروق 
 ١١٫٤٧ الظهر 
 ٢٫٣٧ العصر 

 ٤٫٥٥ المغرب 
 ٦٫١٨ العشاء 

 البقاء هللا 
 محمد عادل علي فهد اخلليفةـ  ٢٢ عاماـ  الرجال: اخلالدية 
ـ ق١ ـ ش حضرموت ـ م٦ ـ ديوان اخلليفة ـ ت: 
٦٥٧٤٤٠٠٠ـ  النســـاء: اخلالديةـ  ق١ـ  ش١٠ـ  م٦ 

ـ ت: ٩٩٦٩٠٢٦٥.
  ربح منهـل محمد العنزي ـ ٧٢ عامـــا ـ الرجال: اخليمة 
بجانب سنترال العارضيةـ  ت: ٩٧٦٧١١٦٦ـ  النساء: 

العارضية ـ ق٤ ـ ش٤ ـ م٢٣ ـ ت: ٩٩٨٦٦٣١٩.
  مجبل عوض مجبل الغضوريـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: ضاحية 
عبداهللا املباركـ  ق١ـ  ش١٥ـ  م١ـ  ت: ٩٩٦٥٤٦٢٧ـ  
٩٤٤٦٤٥٥٥ـ  النساء: صباح الناصرـ  ق٧ـ  ش٥١ 

ـ م٨ ـ ت: ٩٧٧٧٧٠٩٨.
  فاطمـة عبدالرحمـن محمد العوضي، أرملة عبدالرســـول 
عبدالرحمـــن العوضـــي ـ ٨٣ عامـــا ـ الرجال: 
الدعية ـ ديوان العوضي ـ مقابل اجلمعية ـ ت: 
٩٩٠٠٢٣٤١٢ ـ النساء: الروضة ـ ق٥ ـ ش٥٤ ـ م٥ 

ـ ٩٩٠٨٥٦٧٤.
  طارق أحمد عبداهللا األيوب ـ ٦٢ عاما ـ الرجال: الشويخ 
الســـكنية ـ ديوان القناعـــات ـ ت: ٩٩٧٧٧٢٥٣ ـ 
النساء: ضاحية عبداهللا السالمـ  ق١ـ  ش نصف 

اليوسف ـ ج١١ ـ م٥ ـ ت: ٢٢٥٥٥٠٣٠. 

 هل تعود موضة «الحواجب الكثيفة» من جديد؟
 احلواجب الكثيفة بدأت فعليا 
بالعـــودة إلى عالـــم املوضة ففي 
بريطانيا، على سبيل املثال، ميكن 
لعيادات زرع الشعر معاجلة األضرار 
التي قد تلحق بنزع احلواجب مقابل 

ما يقرب من ٥٣٠٠ دوالر.
  وتنزع أملانيا أيضا إلى مظهر 
أكثر طبيعية وأناقة، لتنتهج هي 
األخـــرى اجتاها بعيدا عن موضة 
احلواجب الرفيعة على غرار منوذج 
وجه الفنانة مارلني ديتريتش، التي 
ميكن أن ترسم نظرة الدهشة على 
الوجه. فاحلواجب اخلفيفة للغاية 
تعطـــي مظهرا رديئـــا في بعض 

األحيان. وتشـــير خبيرة التجميل لورا ليج إلى أن 
احلواجب املرتفعة للغاية فوق العني ميكن أن تعطي 
الشـــخص شكال دميما. وغالبا ما يكون وضع أدوات 
التجميل بشكل غير مناســـب هو السبب وراء ذلك. 
تقول ليج: «نرى في الغالب حاالت مثل هذه». ومثل 
أي نوع آخر من الشـــعر في اجلســـم، ميكن حتديد 
احلواجب بالشمع. يتردد على مركز «برو بار» األميركي 
للعناية باحلواجب، الذي يتوسع في أوروبا، زبائن 

من الرجال والنساء.
  تقول املتحدثة باسم سلسلة «واكس ان ذا سيتي» 
للتجميل إن الرغبة في جتربة األشياء اجلديدة تلعب 
دورا أيضا، حيث «نرى أعدادا متزايدة من الرجال القادمني 

إلينا. فالكثير منهم ممن ال يريدون 
شعر اجلسم ال يريدون احلواجب 
الكثيفـــة أيضـــا». وتنتاب خبير 
التجميل ريني كوش شكوك حول 
ما إذا كانت النزعة إلى احلواجب 
الكثيفة التـــي نراها تزين وجوه 
عارضات األزياء ستقود إلى عودة 

قوية لهذا النوع من احلواجب.
  يقول كوش: «معظم النســـاء 
يردن املظهر الكالسيكي الذي تتسم 

به جريس كيلي».
  يشرح كوش كيفية احلصول 
على أفضل شكل للحواجب، فيقول: 
«امســـكي بقلم حواجب في وضع 
رأسي على جانب أنفك، حيث ان املكان الذي يتقاطع 
فيه اجلبني مع القلم هو املكان الذي يجب أن يبدأ منه 
احلاجب. بعد ذلك أديري القلم على محوره نحو احلافة 
اخلارجية لعينك لتحديد املـــكان الذي ينتهي عنده 
احلاجب». ويشير كوش إلى امللكة املصرية القدمية 
نفرتيتي باعتبارها امرأة ذات حجم مثالي للحواجب. 
ومن منطلق خبرته على مدار عقود، يقول كوش إن 
هناك العديد من احلاالت التي أفسد فيها البوتوكس 
وعمليات شد الوجه احلجم املثالي للحواجب عند بعض 
األشخاص، مضيفا: «إننا نعمل باستمرار على تصحيح 
وضع احلواجب». ويشبه كوش ذلك بفستان لم تعد 

أزراره تتناسب مع فتحاتها بعد إجراء تعديل فيه. 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 انتحار الحيتان

 إن كنت فوق سطح بناء 
مكـــون مـــن ١٠ أدوار وقفز 
الســـطح  شـــخص آخر من 
وهوى سريعا وخر صريعا 
على األرض، فليس من احلكمة 
أو الشـــجاعة أو املغامرة أن 
تكرر أنـــت احملاولة وتفعل 
مثلمـــا فعل. أمـــا إذا عقدت 
العزم على القفز وقفزت إلى 
حتفك فسيكون موتك انتحارا 

مؤكدا.
  وكذلك املجتمع املســـتقر 
حني يرى املجتمعات األخرى 
التي تعصف بها رياح الفرقة 
الداخلية  النزاعات  ومتزقها 
اللجاجـــة  وتنتشـــر فيهـــا 
والتخاصم واللغو السياسي، 
فال يتعظ هذا املجتمع املستقر 
من جتارب اآلخرين وال يتحلى 
أفراده بالهدوء والتســـامح 
النفـــس وتغليب  وضبـــط 
املصلحة العامة ويقوم بتكرار 
األخطاء، فإنه يعيش ظاهرة 
سياســـية رمبا تكون أقرب 

لظاهرة انتحار احليتان.
الناس  أنكر على    لســـت 
حقوقها، فلكل شـــخص فكر 
ورأي وحـــق وكرامـــة، بيد 
أني أشـــير إلى أن ثمة طرقا 
كثيرة ميكن أن تؤدي إلى روما 
الكرامات واحلقوق،  وحفظ 
دون اإلصـــرار علـــى ركوب 
أما الشخص  الوعرة،  الدرب 
املتواجد فوق ســـطح البناء 
املرتفع فعليـــه أن يفكر في 
النزول  بدائـــل متكنه مـــن 
إلى األرض واحلصول على 
مبتغاه دون أن يتعرض خلطر 
القفز حني يرمي بنفسه إلى 

التهلكة.

 «هآرتس»: هتلر كان أداة بيد الصهيونية العالمية

 «التربية» السعودية تحّذر من ممارسة 
الرياضة داخل مدارس البنات

 متشددون يزيلون اسم «الطائي» 
  من مدرسة بحائل بدعوى أنه «جاهلي»

 سعودية تقتل ذئبًا هاجم زوجها

 غزةـ  أ.ش.أ: ذكرت صحيفة «هآرتس» االســـرائيلية 
ان مطـــران بيراوس احد كبـــار املطارنة اليونانيني قال 
ان ادولف هتلر كان اداة بيد الصهيونية العاملية القناع 
اليهـــود بترك اوروبا واقامة امبراطورية خاصة بهم في 
فلسطني. ونقلت الصحيفة عن بيراوس قولهـ  في مقابلة 
تلفزيونية اجرتها القناة الكبرى في اليونان الثالثاء املاضي 
ـ ان الصهيونية العاملية تتحمل املسؤولية عن املصاعب 
االقتصادية التي تعاني منها اليونان. واضاف املطران ان 

احلركة الصهيونية العاملية واصحاب املصارف اليهودية 
امثال البارون روتشيلد لهم دور في مؤامرة هدفها اضعاف 
الكنيسة االرثوذكسية، متهما الصهيونية العاملية مبحاولة 
تخريب القيم العائلية بواسطة تشجيع الزواج املثلي او 
العائالت االحاديـــة (اب او ام). وتابع: ادولف هتلر كان 
اداة بيـــد الصهيونية العاملية ومت متويله من قبل عائلة 
روتشيلد لهدف واحد وهو اقناع اليهود مبغادرة اوروبا 

واقامة امبراطورية جديدة خاصة بهم في اسرائيل. 

 الرياضـ  يو.بي.آي: حذرت وزارة التربية 
والتعليم الســــعودية من مغبة تنظيم اي 
نشاط رياضي داخل مدارس البنات التابعة 
لها، مؤكدة ان اي ممارسات للرياضة النسائية 
داخــــل تلك املدارس يعــــد مخالفة صريحة 
لالنظمــــة واللوائح املعمــــول بها حاليا في 

الوزارة.
  واكد املتحدث باسم الوزارة محمد الدخيني 
لصحيفة «احلياة» الســــعودية امس ان اي 
ممارســــات رياضية نسائية مدرسية وبأي 
شــــكل تعد امرا مخالفــــا لالنظمة واللوائح 
املعمول بها، مشيرا الى انه يتم التعامل مع 
اي مخالفة تصدر في هذا الشأن وفقا لهذه 

اللوائح والتعليمات.

 بوخارست ـ رويترز: قفز موظف بقناة تلفزيونية في 
رومانيا من شـــرفة القاعة التي تضم مسؤولني حكوميني 
يناقشون بعض االصالحات القادمة وذلك احتجاجا على 
حملة التقشف التي تتبعها احلكومة وتشمل خفض األجور 

وزيادة الضرائب.
  وقالت وكالة األنباء الرســـمية إن املوظف الذي أصيب 
بجـــروح خطيرة كان يرتدي قميصـــا كتبت عليه عبارة 

«قضيتم على مستقبل أبنائنا.. بعتمونا». 

 دعا املستشـــار في الديوان امللكي عضو 
هيئة كبار العلماء الشيخ عبداهللا بن سليمان 
املنيع إلعادة اســـم حامت الطائم الى مدرسة 
حائل بعد ان نزعه بعض العاملني وحولوه 
الى مدرسة حامت دون طائي، بعلة ان حامل 
هذا االسم رجل جاهلي وكافر، وقال املنيع: 
هذا التصـــرف ال أراه وال أجيزه ألنه يدخل 
في باب التنطع والتشدد الذي نهى االسالم 
عنه. وعلل املنيع رفضه لهذا التصرف بأنه 
غيـــر مالئم، خصوصا مع شـــخصية حامت 
الطائي، كونه شـــخصية عربية اشـــتهرت 
بالكرم والشهامة وحسن األخالق واملثالية، 
واستدل املنيع باحلادثة الشهيرة عندما كانت 

ابنة حامت ســـفانة ضمن سبايا «طيء» في 
احدى الغزوات ودعتـــه ألن يتركها وكانت 
من الســـبايا ألن أباهـــا كان يقري الضيف، 
وقال لها الرسول ژ «يا جارية، هذه صفة 
املؤمن، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه»، 
ثم قال ألصحابه «خلوا عنها، فإن أباها كان 
يحب مكارم األخالق»، وحتدث أيضا املنيع 
عن اســـالم أخيها عدي بن حامت، وأشار الى 
ان هذه القصة تدل داللة كافية على ان هذه 
الشخصية لها وزنها عند العرب واملسلمني، 
والرسول عندما رأى ابنته لم يقل لها ان أباك 
كافر وجاهلي. وشدد املنيع على ان تسمية 

املدرسة باسمه أمر ال حرج فيه شرعا. 

 الرياضـ  يو.بي.آي: أنقذت سعودية زوجها وعائلتها 
من ذئب هجم على منزلهم بعد تســــديد طعنات له 
بسكني املطبخ وذلك في قرية غضيرة جنوب محافظة 
مهد الذهب غرب اململكة. وذكرت صحيفة «الوطن» 
السعودية امس أن تفاصيل احلادثة بدأت بعدما خرج 
صاحب املنزل سعدي املطيري في الثانية عشرة ليال 
لتفقد منزله وأغنامه ليفاجأ بذئب أمام املنزل حيث 
انقض عليه املواطن مبادرا بالهجوم قبل أن يهاجمه 

الذئب وخرجت زوجته لتجد زوجها يصارع الذئب 
حيث سارعت بجلب السكني وقتل الذئب بعد مساعدة 
زوجها بإحكام القبض عليه حيث سددت عدة طعنات 
للذئب أردته قتيال. وقامت عائلة سعدي بتعليق الذئب 
على أعلى شجرة بالقرب من منزلهم إلثبات الشجاعة 
والقوة أمام اآلخرين وتخويفا للحيوانات املفترسة 
باالبتعاد من املنطقة وهو عرف سائد يقوم به أهالي 

القرى والبدو الرحل. 

 أبطال العرب في االسكواش عبداهللا املزين وسالم فايز وفالح فايز وزياد العويش 

 ..وحلظة قفزه من شرفة القاعة الداخلية لبرملان رومانيا  (أ.ب) 

 املوظف يقف على حافة الشرفة 

 المزين والعويش وسالم وفالح فايز
   أبطال العرب في االسكواش اليوم وياكم

 تستضيف «األنباء» اليوم أبطال العرب في االسكواش عبداهللا املزين وسالم فايز وفالح 
فايز وزياد العويش ما بني الســـاعتني ٤ و٦ مساء وذلك للحديث حول أسرار فوز منتخبنا 
الوطنـــي ببطولة العرب في االســـكواش وتألق املزين وفايز في احـــراز بطولتي الفردي، 
وحظوظ منتخبنا في املنافسة على الفوز بالبطوالت املقبلة، باالضافة الى الرد على أسئلة 

القراء وذلك على الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩. 
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 بقلم: صالح الشايجي  بقلم: يوسف عبدالرحمن

 دستورنا ال يقبل القسمة  األبالسة 

 صفحة آراء ص١٣ 

 االعتراض على حملة التقشف.. قفزًا!


