
خووش حچي يا ألطاف اهلل
كوريا الشمالية توقف الدراسة 

في جامعاتها ليعمل الطلبة في املصانع.
دراسة: »الفيس بوك« مصدر

قلق لآلباء البريطانيني.
٭ واحنا جامعتنا برفع نسب القبول

 »وقفت حال« آالف الطلبة.
٭ في الش�رق األوسط يعتبر مصدر قلق 

»رئيسي« للحكومات.
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خعاخع
 العرب

بطوالت 
دون ثمن

املطالبة بفصل الدين عن السياسة وادارة شؤون الدولة ال 
تعني االحلاد ونكران اخلالق، فالعديد من املسلمني يؤمنون 

بجدوى العلمانية ويشاركون في احزاب تقر صراحة بأن 
»العلمانية ضمانة للدميوقراطية« ولم يتسبب هذا املوقف 
احلضاري املتقدم في خروجهم من امللة او اعراضهم عن 

الدين، وما يحدث في تركيا دليل قاطع ساطع.
اما املطالبة بالدميوقراطية مع رفض العلمانية فأشبه بكلمة 
»خعاخع« صعبة النطق وال معنى لها، ذلك ان الزج بالدين 

في شؤون الدولة يفضي الى دولة دينية، ذات مذهب واحد، 
ودولة كهذه تكون حتما منقوصة او معدومة التعددية، ال 
مساواة فيها بني مواطنيها من معتنقي االديان او املذاهب 

االخرى، االمر الذي يتنافى مع ابسط مبادئ الدميوقراطية.
صحيح ان هناك فرقا بني البيئة الدينية )الصوفية( في 

املجتمع التركي والبيئة الدينية )السلفية( في املجتمع العربي، 
لكن الصحيح ايضا ان اجلماعات السياسية الدينية في 

العالم العربي مطالبة بحسم موقفها من العلمانية واقتناص 
اللحظة التاريخية الفارقة التي يعيشها العرب والعمل على 

تعومي سفينة الدميوقراطية، والكف عن الرقص على الساللم 
وممارسة احليل القدمية.

ال أدري ملاذا أشعر بوجود وزير الدولة علي الراشد خلف 
احلراك احلكومي في اآلونة األخيرة، اني أشعر بأنفاسه وأرى 

بصماته في مسرح كل حدث رغم حرصه على إخفاء آثار 
وجوده فال تدري يده اليسرى ما أجنزت يده اليمنى، فالنهج 
احلكومي بدأ يأخذ طابع املواجهة والتكتيكات أصبحت فوق 

الطاولة ال حتتها، دخل علي الراشد احلكومة فتغيرت احلسبة 
فلم يعد من املجدي التحرش باحلكومة دون دفع الثمن، فال 

توجد بطولة دون مقابل مثلما كان عليه األمر في السابق 
حينما كانت احلكومة »مخبازة مطبازة« تهدي البطوالت ملن 

يشاء وكيف يشاء وتتحمل هي وحدها كلفة املعركة ودفع 
تكاليف اجلرحى وتعويض صاحب املقهى، بينما غيرها 

محمول على األكتاف يحصد تصفيق اجلمهور دون حتمل 
أدنى مسؤولية فالورقة ورقة احلكومة والقلم قلم احلكومة 
وال يوجد بطل يدفع من جيبه فالربح مضمون واخلسارة 

معدومة فكيف ال تتحقق البطولة بهذه السهولة؟! لذلك أدرك 
البعض هذه احلقيقة واستغل سماحة ـ أو رمبا سذاجة ـ 

احلكومة وراهن على تأدبها فحقق من املكاسب الشخصية 
ما ال يستحق دون أن تدرك احلكومة أن التأدب مع من ال 
يستحق مهانة وضعف، فهكذا يفسر املجتمع الكويتي كل 

من يجنح إلى السلم ويؤثر السالمة فمجتمعنا ينبذ شخصية 
املسالم املؤدب ويعشق شخصية املشاكس الشرير، فمازالت 

أدوار فريد شوقي ومحمود املليجي الشريرة تلهب خياله 
وحتكم تصرفاته فضال عن املوروث الشعبي الذي يبرز 

صورة ذهنية جميلة للمشاغبني فتوات احلارة.
لذلك جنح هذا األسلوب سياسيا في أوساط النواب بينما 
الوزراء أخذوا دور من يدفع اإلتاوات للفتوات خوفا من 

الطعن باملطواة »قرن الغزال« ولكن يبدو أن دوام احلال من 
احملال فلم يعد هناك مجال ملمارسة هذا األسلوب النيابي 

فأصبحت احلكومة هي من متارس دور الفتوة وتسلح 
النواب باملطاوي والعصي وطبقوا قانون حمورابي: السن 
بالسن والبادي أظلم والعهد الذي بيننا وبينهم الدستور، 

ولعل العدوى انتقلت أيضا إلى بعض النواب املساملني، فهذه 
النائبة د.سلوى اجلسار شمرت عن ذراعيها وبدأت تداحر 
وتناحر كل من يرمقها بنظره، والنائب اخللوق علي العمير 
أخرج املطواة قبل أيام على النائب خالد الطاحوس، وعدنان 

عبدالصمد برز متحديا النائب مسلم البراك، فاملعادلة تغيرت 
واملشهد السياسي بدأ يأخذ منحى آخر فأظهر كل ذي مخلب 

مخلبه وكل ذي ناب نابه »ومن ال يعيل جتيه عياله«، وجاء 
هذا التغيير متزامنا مع دخول علي الراشد في احلكومة فهل 

يستطيع »بوفيصل« إدخال نهج جديد وحتقيق إجنازات 
وطنية؟! هذا هو العشم فهو ال يخشى في احلق لومة الئم وال 

صرخة فتوة غاشم.

بريطانيا تتجه 
ملنع التدخني في الشوارع

»فيس بوك« يستخدم شابًا محترفًا 
في القرصنة املعلوماتية 

لندن � يو.بي.آي: اقترب����ت بريطانيا من فرض حظر كامل 
على التدخني في األماكن العامة مع توجه احدى بلداتها حلظر 
التدخني في شوارعها. وقالت صحيفة دايلي اكسبريس امس إن 
بلدة ستوني ستراتفورد البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة تتجه 
ملنع التدخني في أي ش����ارع أو مكان عام مفتوح وفرض غرامة 
على املخالفني. واضافت أن اخلطوة ستكون األولى من نوعها 
في بريطانيا في حال تبنتها سلطات بلدة ستراتفورد وسيتولى 
رجال الشرطة ومراقبو حركة املرور فرض احلظر على التدخني 
في الشوارع. ويقف وراء املخطط في ستوني ستراتفورد التي 
تفتخر بأنها جوهرة منطقة مليتون كينز القريبة من العاصمة 
لندن عضو مجلس بلدية البلدة بول براتليت بعد أن اعجبه قرار 
عمدة نيويورك ف����رض حظر على التدخني في احلدائق العامة 
والشواطئ في املدينة.ونسبت الصحيفة إلى براتيليت قوله إن 
حظر التدخني في الشوارع »سيجعل البيئة أكثر نظافة ويوفر 
املال من وراء تنظيف اعقاب السجائر ويحمي األطفال من اآلثار 
السلبية للتدخني ويجب عدم السماح للناس بحرية التدخني في 

وجوه اآلخرين ومترير األمراض وافساد البيئة«.

واشنطن � أ.ف.پ: أقر موقع »فيس بوك« بأنه استخدم 
قرصانا معلوماتيا شهيرا يسمي نفسه »جيو هوت« معروفا 
بقرصنته جهاز اللعب »بالي ستايش���ن 3« من »سوني« 
وهات���ف »آي فون« من »آبل«. وقد أكد متحدث باس���م هذا 
املوقع األميركي للتواصل االجتماعي في رسالة الكترونية 
إلى وكالة فرانس برس استخدام »جيو هوت« الذي يدعى 
حقيقة جورج هوتز، من دون أن يحدد تاريخ توليه مهامه 
وال طبيعة عمله. ويش���تهر القرصان البالغ من العمر 20 
س���نة بأنه أول من جنح في قرصنة هاتف »آي فون«.وقد 
وقع في أبريل اتفاقا مع شركة »سوني« التي اتهمته بنشر 
معلومات تس���مح باس���تعمال ألعاب مقرصنة على »بالي 

ستايشن 3«.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي 

جنتي

جنوى رفاعي علي الصواغ العازمي ـ 36 عاما ـ صباح السالم 
ـ ق13 ـ ش1 ـ م75 ـ ج11 ـ ت: 60070703 ـ 66966637.
لورة حمود علي العازمي، أرملة ناصر محمد الطواري ـ 
85 عاما ـ الرقة ـ ق2 ـ ش26 ـ م42 ـ ت: 99455055 ـ 

.66612888
ظاهر محمد ناصر الشمري ـ 66 عاما ـ الرجال: األندلس 
ـ ق7 ـ م16 ـ ش 2 ـ مقابل غرناطة ـ ت: 94491700 ـ 

99077288 ـ النساء: صباح الناصر ـ ق5 ـ ش39 ـ م36 ـ 
ت: 97132092.

داود سليمان عبداهلل الهاجري ـ 86 عاما ـ الرجال: الرميثية 
ـ ق5 ـ ش52 ـ شارع مالك بن أنس ـ م11 ـ ت: 99496366 

ـ النساء: الرقة ـ ق6 ـ ش6 ـ م40 ـ ت: 65195999.
هند فهد يوسف العدساني ـ 51 عاما ـ الرجال: ديوان 

العدساني ـ كيفان ـ ت: 99500337 ـ النساء: اليرموك ـ ق3 
ـ ش3 ـ م18 ـ ت: 25345064.

برجس عايد البرازي املطيري ـ 87 عاما ـ الرجال: سعد 
العبداهلل ـ ق3 ـ ش323 ـ م5 ـ بالقرب من مدخل املنطقة 

ـ على الطريق الدائري السادس ـ ت: 99222610 ـ ت: 
94968666 ـ النساء: اجلهراء ـ الواحة ـ ق3 ـ ش5 ـ م44 ـ 

ت: 24553026 ـ الدفن بعد صالة اجلمعة مبقبرة اجلهراء.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 3.17
الشروق 4.52
الظهر 11.52

العصر 3.26
املغرب 6.52
العشاء 8.23

مغبر والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 25 الى 50 كم 

/ ساعة.

العظمى: 42
الصغرى: 32

أعلى مد: 
 00.52 ص � 10.46 م

أدنى جزر:
 5.27 ص � 6.50 م

رئي�س التحري�ر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة )ذ.م.م(
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

انها غير مناسبة واصفا صورة 
األمي���رة بوجهه���ا املتجعد ب� 

»املريعة«.
فقد استنكرت املجلة الشهرية 
»ذي أتالنتي���ك مونثلي« هذه 
الصورة عن »شبح ديانا« فيما 
تس���اءلت صحف أخرى مثل 
»ل���وس اجنيليس تاميز« عما 
إذا كانت الفكرة »مثيرة للصدمة 

أم المعة أم عادية؟«.
وقد أكدت مدي���رة حترير 
»نيوزويك« البريطانية األصل، 
تينا براون، أنها أرادت تكرمي 

األميرة ديانا.
وكتبت »كانت ديانا لتبلغ 
عامها اخلمسني هذا الشهر. كيف 
سيكون شكلها؟«. وذكرت أن 
ديانا سبنس���ر تتسوق لدى 
»جاي كرو وغاليانو مثل ميشال 

أوباما«.
وكتبت أيضا »ال ش���ك في 
أنها كانت لتحافظ على بشرة 
عنقها مشدودة بفضل حقنات 
م���ن البوتوكس موضوعة في 

املكان املناسب«.

املتخيلة لألميرة. وهي عملت 
سابقا في مجلتي »فانيتي فير« 
و»نيويورك���ر« والفت الكتاب 
الشهير عن سيرة حياة ديانا 
»ذي دايانا كرونيكلز« س���نة 

.2007
وكتبت املجلة في موضوعها 
املخص���ص لألمي���رة ديانا أن 
األمي���رة »حتب رفق���ة عائلة 
ميدلتون« و»تبعث رسائل على 

»تويتر« من قمة دافوس«.
كما أنها تزوجت مرتني من 
العيش في  جديد واخت���ارت 
نيويورك. وحصلت كذلك على 
تعويضات قياسية من صحف 
الفضائح وأنفقتها على قضية 

خيرية.
أما على صفحته��ا االفتراضية 
عل�ى موق������ع »في��س بوك«، 
فلديها أصدق����اء مثل ميلين��دا 
غيت���س وبرنار � هن�ري ليفي 

وبونو.
ولكن فكرة إع���ادة االميرة 
ديانا إلى احلياة بهذه الطريقة 
اعتبرها غالبية اإلعالم األميركي 

دبي � العربية: نشرت مجلة 
»نيوزويك« عل���ى غالفها هذا 
االسبوع صورة معدلة لألميرة 
ديانا تظهرها وكأنها في سن 
اخلمسني بعنوان »لو كانت ال 
تزال بيننا« ما اثار استياء في 
صفوف معجبيها واإلعالم في 

الواليات املتحدة.
فبعد مرور حوالى 14 سنة 
على وفاة األميرة ديانا املأسوية 
في حادث سيارة في باريس، 
وضع���ت املجلة عل���ى غالفها 
صورة لألميرة ديانا تس���ير 
بج���وار كيت ميدلت���ون فيما 
التجاعيد على  تظهر بع���ض 
وجهها ادخلت بفضل تعديالت 

رقمية.
كان���ت األمي���رة ديانا التي 
توفي���ت في س���ن السادس���ة 
والثالثني لتبلغ عامها اخلمسني 
في األول م���ن يوليو وال تزال 
الش���خصيات األكثر  إح���دى 

شعبية في العالم.
وقد وضعت الصحافية تينا 
براون توقيعها على هذه الصورة 

الصورة التخيلية لديانا في سن ال� 50 حتمل آي فون

جورج هوتز

غالف ال� »نيوزويك« املثير للجدل

بعنوان »ماذا لو كانت التزال بيننا؟«

صورة معّدلة لألميرة ديانا تظهرها
 في سن اخلمسني تثير االستياء

ساركوزي يتعرض العتداءخالل زيارته جلنوب فرنسا
� يو.بي.آي: تعرض  باريس 
الفرنس���ي نيك���وال  الرئي���س 
ساركوزي العتداء امس حينما 
أمسك به احد األشخاص بشدة 
فيم���ا كان يصافح مواطنني في 

جنوب فرنسا.
وأظهر شريط بثته قناة »تي 
الرئيس ساركوزي فيما   »1 اف 
كان يسّلم على مواطنني جتمعوا 
خلف سياج أمني في بلدة براكس 
في منطق���ة لوت اي غارون في 
جنوب غرب فرنسا حني جذبه 
أحد األش���خاص باجتاهه بشدة 

وأمسك بسترته عند الكتف.
ولم يدم احل���ادث اال ثواني 
حيث هاجم حراس أمن ساركوزي 
الرجل ورم���وه أرضا فيما تابع 

الرئيس حتية املواطنني.
انه مت توقيف  القناة  وقالت 

صور مدمجة توضح بالتسلسل حادث االعتداء على ساركوزيالرجل احتياطيا.

يز مسلسل »احلسن واحلسني.. ومعاوية« »األوقاف« تجُ
وتوقعات باعتراضات قد تسفر عن إيقافه

ينتهي خالل االيام القليلة املقبلة 
تصوير ومونتاج املسلسل التاريخي 
»احلسن واحلس����ني.. ومعاوية« 
والذي يسلط الضوء على حقبة 
مهمة من تاريخ احلضارة االسالمية 
وفق ملا نقلته كتب التاريخ الشهيرة 
حس����بما ذكرت صحيفة »اآلن« 
االلكترونية، املسلسل من تأليف 
محمد اليساري ومحمد احلسيان 
واخ����راج عبدالب����اري ابواخلير 
املمثلني منهم  وبطولة نخبة من 
 ÿ رشيد عساف في دور معاوية
وطلحة حمدي وتاج حيدر وزيناتي 

قدسية ومحمد آل رشي.
ووفق����ا مل����ا نقلت����ه صحيفة 
الس����عودية ف����إن  »الري����اض« 

س����يناريو العمل اجازه عدد من 
علماء الشريعة وجهات دينية من 
بينه����ا وزارة االوقاف الكويتية، 
وينتظر ان يعرض املسلسل في 
ش����هر رمضان املقبل على شاشة 
»روتان����ا خليجية« على مدى 30 
حلق����ة تبلغ م����دة كل حلقة منها 

ساعة كاملة.
ووفق ما نقلت صحيفة »اآلن« 
االلكترونية، يلقي املسلسل الضوء 
على حياة االمامني احلسن واحلسني 
التي هزت االمة  الكبرى  والفتنة 
االسالمية بعد وفاة الرسول ژ 
ودورهم����ا في الدف����اع عن امير 
املؤمنني اخلليفة عثمان بن عفان 
ÿ ومساندة امير املؤمنني علي 

بن ابي طال����ب ÿ، كما يعرض 
املسلسل تنازل احلسن عن اخلالفة 
الحالل السالم بني املسلمني وتوحيد 
االمة االسالمية. هذا ومت تصوير 
املسلسل في عدة دول منها سورية 
واالردن واملغرب ولبنان واالمارات، 
وراف����ق فريق العم����ل في مواقع 
التصوير فريق ايراني متخصص 

في املاكياج.
يذكر ان س���يناريو العمل قد 
اجازه عدد من علماء الش���ريعة 
الش���يخ  املعروفني م���ن بينهم 
القرضاوي والشيخ  د.يوس���ف 
د.سلمان العودة والشيخ حمود 
الهتار وزير االوقاف واالرش���اد 
باجلمهورية اليمنية ود.خالد بن 

عبداهلل عضو هيئ���ة التدريس 
بكلية الشريعة بالقصيم والشيخ 
د.عبدالوهاب الطريري والشيخ 
د.عبداهلل الطريقي والشيخ هاني 
اجلبير القاضي باحملكمة العامة 
مبكة املكرم���ة، اضافة الى قطاع 
االفت���اء والبحوث والش���ريعة 
االوق���اف والش���ؤون  ووزارة 
االس���المية بالكويت والشريف 
حس���ن احلسيني خادم تراث آل 
البيت في البحرين. ومع ذلك فإنه 
من املتوقع ان تنشأ اعتراضات 
كثيرة ضد املسلسل قد تسفر عن 
ايقافه مثلما حصل ملسلس���الت 
سابقة تناولت فترات مثيرة من 

التاريخ االسالمي.


