
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أردوغان: تعرضت للتعذيب في السجن عام ١٩٩٩.

  ـ وها أنت أصبحت رئيس وزراء، أما في العالم العربي فمن يسجن فال 
يمكن ان يحصل حتى على وظيفة «رئيس فراشين».

 أبواللطف  واحد

 بال قناع طوفة عروق أمانة 

 قبول االستقالة.. ماذا يعني؟!

 عروس تبدل ٩ أثواب
  في حفل زفافها

 لندن ـ يو.بي.آي: لم تتمكن عروس في 
الزفاف  ثـــوب  بريطانيـــا مـــن اختيـــار 
املالئم فبدلـــــت ٩ أثــواب خـــالل حفـــل 

الزفــاف.
  وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 
أن هيلني مانكا وهي عارضة أزياء عمرها ٢٥ 
سنة أنفقت أكثر من ٣٠ ألف دوالر لشراء ١٨ 
ثوب زفاف خالل السنة التي سبقت زفافها 

من جو غالس (٢٤ عاما).
  وقالت هيلني إنها كانت تشتري أي ثوب 
يعجبها لكن حني جتلبه إلى املنزل لم تكن 

قادرة على االختيار.
  وأشــــــارت إلى أنها علمــــــت أنه لــن 
يتســـنى لهـــا الوقــت الرتــداء األثـــواب 
١٨ كلهـــا خالل حفـــل الزفـــاف فاكتفــت 

بتسعــة فقــط.
  وقد أعادت هيلني واحدا من الفســـاتني 
التســـعة إلى املتجر وباعت خمســـة على 
موقع «إي باي» وتبرعت بثالثة للجمعيات 

اخليرية.
  وقال جو إن البعض قد يظن أن عروسه 
مجنونة ولكنه يحبها و«قد بدت مذهلة في 

كل فستان».
  وقالت هيلني إنها تعتزم وزوجها جتديد 
عهودهما السنة املقبلة وقد قررت أن ترتدي 

١٠ فساتني حينها. 

 بين رئيسين إننا مترفون حقًا!
قرر   وأخيـــرا 
الـــوزراء  مجلس 
قبـــول اســـتقالة 
الداخلية  وزيـــر 
جابر اخلالد ولكن 
بعد ماذا؟ بعد أن 
مت تقدمي استجواب 

من ثالثة أعضـــاء للوزير وبعد أن 
سعت احلكومة الى تعطيل املجلس 
أكثر من أربعني يومـــا للهروب من 
االســـتجواب وبعد أن صرح وزير 
الوزراء بأن  الدولة لشؤون مجلس 
استقالة وزير الداخلية لم تقبل وان 
احلكومة ستواجه االستجواب وبعد 
ان عال صـــراخ محامي احلكومة بني 
النـــواب بأن أعطـــوا الوزير فرصة 
لتطهيـــر الوزارة، كل ذلك ما كان له 
أن يحصل لو مت قبول االستقالة على 
الفـــور وعدم املكابرة وجر البلد الى 
تـــأزمي جديد لم يكن لـــه أي داع أو 
مبرر مقنع ســـوى ان هذه احلكومة 
تتخبط وتنعـــدم عندهـــا احلكمة 
والبصيرة في معاجلة األمور ويغلب 
على أعمالها االرجتالية والعشوائية 
وتكرس مبدأ اخلضوع واالستجابة 
للتهديد والوعيــــــد.. ألنهـــا عندما 
درســـت مواقف النــواب تيقنت بأن 
احلسبة في هذه املرة لن تكــون معها 
وانها أثقلت كاهل مؤيديها من النواب 
باملواقف املخزية واملتواطئة فلم يكن 
أمام احلكومة بد من قبول اســـتقالة 
وزير الداخليـــة مضطرة ال مقتنعة 
وال مؤمنة مببدأ حتمل املسؤوليــة 

السياسيـة.

  لماذا أقيل الطبطبائي.. من التجارة؟!

  هناك عالمة استفهام كبيرة حول 
إحالــــة وكيل وزارة التجارة رشــــيد 
الطبطبائي الى التقاعد خاصة انه لم 
تنته مدته القانونيــــة كذلك لم يبلغ 
السن القانونية كما انه بشهادة الكثير 
يعتبر من الوكالء األكفاء والذين لديهم 
إملام كبير وإحاطة شاملة بأعمال وزارة 
التجارة فيا ترى ما السر في إقالته إذا 
كانت هناك أسباب موضوعية ملاذا ال 
يصرح بها، أما إذا كانت هناك أسباب 
خاصة يشتم منها رائحة الفساد وإبعاد 
الشرفاء عن املناصب القيادية أو تصفية 
حسابات سياسية وهذا ال ميكن السكوت 
عليــــه وينبغي على نواب األمة تتبع 
ذلك وحتميل وزير التجارة املسؤولية 

السياسية لهذا القرار.

 ال أدري.. هل كتب علينا ان تسرق منا األفراح على الدوام؟ 
فقد أخذتنا األحداث التي جتري في مصر العزيزة.. حبست 
أنفاسنا.. أنهكت قوانا.. أتعبت عقولنا.. وجعلتنا نستمر 
أمام الشاشـــات بحثا عن معلومة تشير الى قرب خروجنا 
من نفق األزمة.. عن أمل يعيد لنا الثقة في جتاوز املجهول.. 
عشنا ذلك كل حلظة في األيام املاضية، إلى حد اننا نسينا 
اننا نعيش أهم شهور السنة، وهو شهر األعياد الوطنية.. 

العيد الوطني.. وعيـــد التحرير، اللذين يصادفان أيضا موعد االحتفال بعيد 
اجللـــوس اخلامس لســـمو األمير – حفظه اهللا – وهي مناســـبات أعتقد اننا 
ككويتيني ننتظرها من العام للعام.. لنســـتذكر حلظات تاريخية بكل ما فيها 
من أمجاد ومحن وانتصارات، ولكن هذا العام.. ُأخذنا مبا جرى في احملروسة 
وكأنه كتب علينا ان يســـرق منا الفرح، فمـــا أكثر ما حدث هذا، فاالحتقانات 
السياسية التي عشناها ومررنا بها مثال جعلتنا ننسى اننا فزنا بكأس خليجي 
٢٠، رغم انها كانت دوما مناسبة للفرح الوطني العارم، واملؤسف اننا نخرج 
مـــن أزمة الى أخرى من دون ســـبب ومن دون داع حقيقـــي، والثورات التي 
اجتاحـــت مصر وتونس، واالحتجاجات التي تـــكاد تعصف باألردن واليمن 
والعراق، كلها تؤكد اننا مترفون حقا، واننا ال نعلم معنى الظلم احلقيقي، ال 
نعلم شيئا عن اإلحساس بالقهر وغياب احلرية والعدالة االجتماعية وانعدام 
الشعور باملسؤولية، وضياع احلقوق أمام البلطجة والتعسف وسوء استخدام 

السلطة!
  الظلم احلقيقي يا سادة ان تشعر بالقهر وال تستطيع ان جتهر بشعورك به! 
وأال تعرف كيف ستكســـب غدا قوتك وقوت أسرتك! وأال جتد القضاء نصيرا 
لك، ومالذا يعيد إليك حقوقك في وجه سلطة باطشة غاضبة! وان نرى حفنة 
من االنتهازيني ينعمون بكل شـــيء ويعيشـــون كالقياصرة وتترك الغالبية 
العظمـــى حتلم مبأوى بدال من افتراش العراء واملخيمات! وحتلم بطعام كاف 
بدال من الفتات، وبدواء يشـــفي العليل بدال من أكياس الدم امللوثة التي كانت 

تورد للمستشفيات املصرية!
  هذه املظاهرات واالحتجاجات فيها عبرة لكم فاعتبروا، فنحن محظوظون 
وننعم بكل النعم التي أنعم بها اهللا على شعب في العالم، وأهمها نعمة األمان، 

فهل ندرك ما نحن فيه قبل فوات األوان؟!
  احلمود واخلالد..

  أسدل الستار أخيرا على فصل جديد من فصول التأزمي واالحتقان السياسي 
بقبول مجلس الوزراء استقالة الوزير اخلالد من منصبه، الذي متسك باستقالته 
ليكتب بذلك صفحة ناصعة في تاريخه كرجل شـــجاع ووطني حتى النخاع، 
لم ترهبه احلناجر القويـــة، ولم يخفه الُفجر في اخلصومة، ولم مينعه ذلك 
من التصدي للفساد في وزارته، والذي رعاه آخرون وتستروا عليه وساهموا 
في تناميه، أو التسلط النيابي الذي مارسه البعض ضده من أقطاب السلطة 
التشـــريعية، والذين لم يخشوا اهللا في وطنهم وســـاهموا في اإلساءة لهذه 
املؤسسة التشـــريعية ووضعوا بينها وبني الناس حاجزا رهيبا من انعــدام 

الثقـة!
  حتية جلابر اخلالد.. الوزير الشـــجاع الذي استقال وترك خلفه إرثا كافيا 
مـــن التقدير واالحترام، والذي ســـنظل نفتقده ونفتقـــد نظافة يده وصالبة 

مواقفه!
  وأما الوزير اجلديد الشـــيخ أحمد احلمود، فإننا نؤازره ونشد على يديه 
حتى يكمل ما بدأه سلفه اخلالد، من عملية تطهير للوزارة، من بعض العناصر 
الفاسدة وان يضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه إيذاء الناس، كما اننا 
سنراقب بكل اهتمام قضية مهمة جدا وهي مدى «الرضا النيابي» عن الوزير، 
فنحن نعرف ان الكراهية للوزير الســـابق ســـببها «اغالق احلنفية» وإعالء 
كلمة القانون، لهذا ســـيكون هذا هو معيارنا ومقياسنا، وسنكون قريبني من 
هذه املؤسسة املهمة، ولن تضيع كلماتنا املؤيدة جلهود الوزير السابق، فهي 

موصولة للوزير اجلديد الذي نأمل ان يكمل املشوار.
  .. والعبرة ملن يتعظ!

 من الصعب ان لم يكن من املستحيل 
ترشيد العقلية اجلمعية الفوضوية أو 
تهدئتها وأخذها صوب الصواب وما يجب 

أن تصير عليه كي تكون بناءة.
  في املشهد السياسي احلالي املسيطر، 
وأعني به املشهد املصري ما يؤكد هذه 
احلقيقة حول مـــا عنيته عن العقلية 

الفوضويـــة، فان هذا املشـــهد يجعلنا في حيرة حول ما 
يجري فـــي مصر، وهل هو ثورة؟ أم هو فوضى؟ أم هو 
مجرد حركـــة احتجاجية ذات أغـــراض محدودة تنتهي 

بانتهائها؟
  وما ضواغط ما حدث؟ هل احلالة االقتصادية واملعيشية 
هـــي التي ضغطت؟ أم هي ضغوطات سياســـية؟ أم هي 

انسانية واجتماعية؟
  أم هي مجتمعـــة؟ أم أن ال عالقة لها بكل ذلك وما هي 
اال محاكاة للتجربة التونســـية التي لم تنسحب بعد من 

املشهد؟
  احلقيقة التي نعرفها جميعا أن حكم مصر بعد انقالب 
١٩٥٢ مر بسلسلة من أشكال احلكم املأساوية والديكتاتورية، 
بلغت مداها أيام جمال عبدالناصر الذي عرفت مصر في 
ظله احلكم الفردي والدولة البوليسية القمعية واحتكار 
السلطة وخلق مراكز قوى ذات نفوذ ينازع الدولة وينزع 
منها بعض صالحياتها. وجهاز املخابرات القوي والقمعي 
أسوأ دليل على ذلك وهو الذي سيطر على مفاصل الدولة بل 

انه في بعض التفاصيل كان أقوى من الدولة برمتها.
  وعلى صورة معاكسة لذلك كانت مصر أيام الرئيس 
حسني مبارك، حيث أطلقت احلريات وكان هناك هامش 
ملحوظ من احلرية واطالق حرية العمل السياسي وتكوين 
االحزاب وعودة االعالم االهلي والتحرير اجلزئي لالقتصاد 
والتوسع في انشاء املدن والبنى التحتية وتطوير املرافق 
واخلدمات واستعادة سيناء التي احتلت أيام عبدالناصر 
وتعميرها لتشكل رقما مهما في الدخل القومي، ورمبا تغيير 
وجه مصر السياسي وبناء عالقاتها مع دول العالم وبالذات 
مع الدول العربية على مبادئ االحترام وتبادل املصالح 
واالبتعاد عن الغوغائية السياسية، هو أهم ما مييز عهد 
الرئيس حسني مبارك، بعدما كانت عالقات متوترة في 
عهد سلفه السادات، وكانت متعالية أيام عبدالناصر والذي 
لم تسلم دولة عربية واحدة من مؤامرة حاكها ضدها أو 

حاول تأليب شعبها وتخوين حكامها.
  وهذا ال يعني التمام والكمال واملثالية في عهد الرئيس 
مبارك، ففيه تشكلت مراكز قوى مالية وسياسية، وفشا 
نوع من الفساد السياسي واملالي وطغت بعض القيادات 
في احلزب احلاكم واســـتمرأوا لعبة االقصاء والتقريب 

بناء على املصالح اخلاصة ال العامة.
  ومع عدم التقليل أو التهوين ممن قادوا حركة اخلامس 
والعشرين من يناير والتي أرى فيها شأنا داخليا مصريا 
بحتا ال يجوز لغير املصريني االصفاف في أي من معسكريه 
فانني فقط أورد مالحظة الحظتها من مناصري تلك احلركة 
تتلخـــص في رفع البعض منهم صـــور الرئيس «جمال 
عبدالناصر» مما يثبت ويؤكد اخللل في العقلية الفوضوية 
التي من الصعب اقناعها باإلشكال الذي وقعت فيه فكيف 

يناوئ الرئيس مبارك من يناصر عبدالناصر؟ 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 منى العياف
 Alayyaf٦٣@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 مواقيت الصالة 

 5.12 الفجر 
 6.33 الشروق 

 12.02  الظهر 
 3.09  العصر 

 5.32  المغرب 
 6.50  العشاء 

 البقاء هللا 
 خزنة قصاب محمدـ  ارملة احمد خالد احلســـينانـ  ٨٥ عاما 
ـ الرجال: اخلالدية ـ ق٤ ـ ش٤٠ ـ م٧ ـ ت: ٦٦٦٧٠١٠٤ ـ 
٩٩٠٣٦٥٢٧، النساء: بيان ـ ق١١ ـ الشارع االول ـ ج١٠ ـ 

م٣٣ ـ ت: ٩٩٨٢٤٨٠٩.
  مختار حسن محمد ليريـ  ٦٠ عاماـ  الرجال: سلوىـ  حسينية 
ســـيد محمد ـ ت: ٢٥٤٢٧٧٥٠، النساء: القصور ـ ق٤ ـ 

ش١٤ ـ م٣ ـ ت: ٩٩٣٢٩٣٩٢.
  صالح ابراهيم سالم جحيل ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: الشعب ـ ق٤ ـ 
ش٤٠ـ  م١١ـ  ت: ٦٦٤٦٦٦٣٦ـ  ٩٧٨١١١٨٩، النساء: سلوى 

ـ ق٥ ـ ش١ ـ م١٥ ـ ت: ٩٧٧٧٠٧٧٣ ـ ٩٩٢٧٠٣٩٤.
  آمنـة عبدالعزيز جبر عوض ـ ارملة ســـعد مبارك الشغاث ـ ٧٢ 
عاما ـ الرجال: غـــرب اجلليب ـ عبداهللا املبارك ـ ق١ ـ 
ش١٠٤ ـ م٦٩ ـ ت: ٩٩٧٦٦٥٤٣، النساء: اجلابرية ـ ق٥ 

ـ ش١٠ ـ م٦ ـ ت: ٩٩٢٢١٢١٨.
  اسيل مشاري صالح علي سليمان جمعةـ  ٤ أشهرـ  صباح السالمـ  
ق٢ ـ شارع الفحيحيل ـ عمارة ٤ ـ الدور الثالث ـ شقة 

٦ ـ العزاء للنساء فقط ـ ت: ٦٧٧٤٢٢٠٤.
  فرحان عواد سرحان العنزيـ  ٧٤ عاماـ  الرجال: غرناطةـ  اخليمة 
ـ بجانب بنك التسليف فرع اجلهراء ـ ت: ٦٦٣٣٣٨٧٢، 
النســـاء: غرناطة ـ ق٢ ـ ش٦ ـ م٩٢ ـ ت: ٩٩٥٩٦٥٩٠ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
  سـليمان زيد ابراهيم الشهاب ـ ٧٧ عاما ـ الرجال: قرطبة ـ ق٤ 
ـ الشـــارع االول ـ م٤ ـ ت: ٥٥٢٧٢٨٥٥، النساء: السرة 
ـ ق٦ ـ ش١٢ ـ م٨ ـ ت: ٩٩٠٤٠٣٠٤ ـ الدفـــن التاســـعة 

 «التأمينات» ترفض ضم خدمة التجنيد لسنوات الخدمة لموظفي «البترول».
  ـ مو كل القوانين اللي عندكم تقول انه الزم تحتسب هالخدمة واال انتوا 

ماشيين على حسب مواد قانون «كيفي»؟!

 العروس صاحبة الفساتني التسعة 

 تامبست هندرسون تهم بتناول قطعة صابون 

 علماء إيرانيون يتمكنون من إنتاج دواء
  لعالج سرطان الكبد وآخر لترميم العظام

 مدمنة على أكل الصابون تتناول مسحوق الغسيل صباحًا
 لندنـ  يو.بي.آي: اعترفت شابة أميركية 
في الـ ١٩ من العمر بإدمانها على أكل الصابون 
وهـــي عادة يقول األطباء انها قد تتســـبب 
في هالكها. وذكـــرت صحيفة «ديلي ميل» 
البريطانية ان تامبست هندرسون من فلوريدا 
تشكو من حالة طبية نادرة تدفعها لتناول 
٥ قطع صابون أسبوعيا باإلضافة إلى كمية 

من مسحوق الغسيل.
  وقالت هندرسون «أذكر املرة األولى التي 
وضعت فيها أصابعي في مسحوق الغسيل 
ثم في فمي وكان املذاق ماحلا وحلوا وشعرت 
بأنني بوضع جيد وتعلقت باألمر مباشرة». 
واعترفت بأنها تعي ان تناول الصابون خطير 
لكنهـــا تتجاهل األمر وتســـارع إلى تناول 
مسحوق الغسيل ما ان تستيقظ من النوم. 
ولفتت إلى انه بعد مرور ٦ أشهر على أكل 
الصابون قررت اللجوء إلى طبيب فشخص 

إصابتها باضطراب نادر يفتح شهيتها لتناول 
مواد غالبا ما تكون غير مغذية.

  وشـــخص األطباء حالـــة الفتاة الطبية 
ووجدوا انها ناجمة عن اإلجهاد والضغوط 
ألن األمـــر بدأ بعد انفصالها عن حبيبها ثم 
تطور بعد اضطرارها للذهاب إلى اجلامعة 

التي تبعد عن بيتها.
  وقالت هندرسون «هذا إدمان وال ميكنني أن 
أتوقف وطلبت مساعدة طبيب متخصص فقال 
لي ان علي إخالء منزلي من أي مواد منظفة 

وصابون من أي شيء يحفز إدماني».
  وتستمر الشابة في عالجها ومتكن األطباء 
حتى اآلن في مساعدتها على عدم تناول أي 

قطعة صابون منذ سبتمبر املاضي.
  وتسير هندرسون حاليا على طريق شفاء 
طويل لكنها تأمـــل أن تتمكن من عدم أكل 

الصابون بعد اليوم. 

 .. وإيران تمنع برامج الطهي
  التي تروج لوصفات من بلدان غربية

 طهران ـ كونـــا: متكن علماء وخبراء إيرانيون 
في مجال العلوم النووية والطبية من انتاج أدوية 
تساعد في عالج سرطان الكبد وتصنيع نوع من 

السراميك يساعد على ترميم كسور العظام.
  ونقلت وســـائل اإلعالم اإليرانية عن اخلبراء 
اإليرانيني قولهم ان دواء سرطان الكبد يؤدي الى 
احلد من حجم األورام وإطالة عمر املرضى املصابني 
بهذا النوع من السرطان اما السراميك فقد مت صنعه 
من املواد املتوافرة من «اوكســـيد السيليسيوم» 
و«نيترات الكالسيوم» و«نيترات املنيزيوم» وهو 
كثير الشـــبيه بعظام جســـم االنسان املضغوطة 

وبوسعه أن يحل محل العظم االسفنجي.
  ومتكـــن علماء الطاقـــة الذرية فـــي ايران من 
انتاج دواء مشـــع ملعاجلة ســـرطان الكبد يطلق 
عليه «كروميك فوسفات» وفق ما اعلنته العالقات 

العامة التابعة ملؤسسة الطاقة الذرية.
  وأوضحت ان الدواء املذكـــور يعمل من خالل 

ادخاله في الشـــريان الكبدي كما ميكن استخدامه 
عبر االدخال املوضعي في األماكن املصابة في الكبد 
خاصة تلك التي تتجمع فيها األورام الســـرطانية 
مبـــا يؤدي الى احلد من حجم األورام وإطالة عمر 
املرضى املصابني بهذا النوع من الســـرطان بعدما 
كشفت الدراسات حجم اآلثار االيجابية لهذا الدواء 
بشكل مباشر في الوقت الذي يعد هذا املرض االكثر 
شيوعا ويصيب اكثر من مليوني مريض سنويا 

في الواليات املتحدة.
  وتابعت ان احدى طرق العـــالج تتمثل ايضا 
في الزرق عبر الشريان لهذا الدواء الذي ينتج من 
املواد املشعة وحيث ان عمر هذا النوع من الدواء 
قصير نسبيا واستيراده يعد صعبا فإن األهمية 
االســـتثنائية له تتجلى في اثاره العالجية على 
مرضى سرطان الكبد. وختمت بالقول ان احلافز 
في انتاج هذا الدواء هو القدرة على معاجلة ٢٠٠٠ 

مريض سنويا في ايران. 

 نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اإلسرائيلية 
عن هيئة البث التلفزيوني اإليراني قرارا مبنع جميع 
برامج «الطهي» التي تـــروج لوصفات من بلدان 
غربية، مثل األطباق اإليطالية والفرنسية وغيرها. 
وقال أحد املسؤولني في الهيئة ان من واجب هذه 
البرامج نقل إجنازات الثورة اإلسالمية في إيران 

للمشاهدين ومن بينها املأكوالت التقليدية.

  وقـــد مت اتخاذ هذا القرار قبـــل يوم واحد من 
الذكرى الثانية والثالثني النطالق الثورة اإلسالمية 

اإليرانية وسقوط شاه إيران.
  ولم يتضـــح حتى اآلن، وفقا للصحيفة، ما إذا 
كانت هذه اخلطوة ستؤثر على عمل بعض مطاعم 
الوجبات السريعة التي تقدم أطباقا غربية كالهمبرغر 

والبيتزا والباستا. 

 الدوسري ومزيون األربعاء وياكم 

 تستضيف «األنباء» غدا االربعاء جنم  برنامجي الفرصة 
وArabs Got Talent باسل الدوسري ودميته «مزيون» للحديث 
مـــع القراء عن امكانيته في طريقة «الكالم البطني» وتأهله 
للنهائي ومشاريعه املستقبلية، وسيكون الدوسري بانتظاركم 

مساء االربعاء بني الساعة ٦ و٧ على هواتف:
٢٢٢٧٢٨٨٨ – ٢٢٢٧٢٨٨٩  


