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سكارليت جونسون كريستني ستيوارت وفي اإلطار كاميرون دياز

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

السرية.. ستكشفهم!
تنوي احلكومة اليوم طلب 
جلسة سرية ملناقشة استجواب 
رئيس الوزراء املقدم من النائب 
الطاحوس ويكاد يجمع  خالد 
النيابية  املراقب���ون والكت���ل 
واحل���ركات السياس���ية على 
عدم وجود أي مبرر لهذا الطلب 

سوى استعراض احلكومة لقوتها وقدرتها على 
تسيير مجموعة من النواب سّلموا أنفسهم وارادتهم 
للحكومة. ان طلب احلكومة للسرية هو مبنزلة 
الضوء الكاشف على االعضاء احلكوميني اخللص 
وسيفرز االعضاء الذين قد يصوتون مع احلكومة 
ألنها توافق قناعاتهم من االعضاء الذين تسيرهم 

احلكومة بالرميوت كونترول.
ان خطورة وج���ود اعضاء يوافقون احلكومة 
باحلق والباطل يرجع أثره س���لبا على مستقبل 
البلد، ألن ذلك يعطي مؤشرا للحكومة بأن تفعل 
ما تريد وتصنع ما تشاء دون أي حساب أو اعتبار 
للمجل���س، ألن هؤالء البّصامني باعوا ارادة األمة 
للحكومة واملقابل بالتأكيد ش���يء كبير سيظهر 

للناس يوما ما، ولكنه عند اهلل ليس بخاٍف.
ان على الشعب الكويتي أن يتابع هؤالء البّصامة 
ويحاسبهم للحيلولة دون التمادي في االرمتاء في 
احضان احلكومة وترسيخ مبادئ من شأنها شرخ 
التجربة الدميوقراطية وس���لب الشعب الكويتي 
أبسط حقوقه وهو االطالع واالستماع لالستجواب 

حتى يستطيع ان يقّيم ثم يحكم.
عنصرية النائبات!

احلدث االبرز ف���ي قافلة اغاثة غزة هو وجود 
نساء على منت هذه السفن من بني الذين خاطروا 
بأنفسهم وأرواحهم من اجل نصرة اخوانهم املسلمني 
في غزة واملساهمة في فك احلصار عنهم، لقد نال 
هذا الفعل إعجاب العالم كله ما عدا نائبات مجلس 
األمة الكويتي الالتي »وال كأنهن هناك« ولم تقم 
أي منهن باستقبال النساء الالتي قمن بعمل كبير 
وبطولي، والسبب أنهن محافظات ومتدينات ولسن 
ليبراليات أو صاحبات فكر تغريبي أو مطربات 
وما شابه ذلك، ان املرأة التي تستحق أن يطالب 
بحقوقها ويش���اد بعملها في نظ���ر نائبات األمة 
األربع هي املرأة الليبرالية فقط، أما اذا جاء االجناز 
للمرأة من خالف هذا الصنف فنائباتنا صم بكم 
عمي ال يعترفن به، إنها العنصرية املقيتة لهؤالء 
النائبات الالتي خدع بعض ابناء الشعب الكويتي 
بهن ولكن االيام كفيلة بكشفهن وإظهارهن على 

حقيقتهن املُرة.

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

لي���س غريب���ا ان تجهز 
ارهابية  »ايران« عصاب���ات 
لتنفيذ عمليات ارهابية داخل 
المدن العربية التي تعتقد انها 
ضد سياستها وهيمنتها والتي 
ال تنضوي تح���ت عباءتها 
الكثي���رة الخروق، الن دولة 

مثل »ايران الثورة« البد لها من التحزم بسالح 
االره���اب لترهب به اعداءه���ا وتروعهم تحت 
ذريعة تصدير ثورة المحرومين، ما دام ال شيء 
عندها تقدمه لشعبها الذي استولت على خيراته 

وداست كرامته وهجرت ماليينه.
واستهجاننا لذلك االسلوب الدموي الترويعي، 
ال يعني اننا نس���كت على ما تلفظ به السفير 
االيراني في الكويت، وتدخالته التي عددها الزميل 
»سعد العجمي« � الجريدة 2010/6/6، وعناني 
من كل ذلك ما ثبت من جرم على السفير، في 
وصفه بعض الكتاب الكويتيين ب� »الصهاينة«! 
ثم في تطاوله عل���ى االنظمة العربية والقادة 

العرب.
ولعلم السفير فإن وصف الكتاب الكويتيين 
ب� »الصهاينة« خيٌر وأفضل كثيرا من اتهامهم 

ب� »الخمينية« أو »اتباع إيران«.
واضح ان هذا السفير ينطلق من ايديولوجيات 
استعبادية شرب كؤوسها بتلذذ ونشأ وكبر عليها، 
وذو الشيب ال يرجى برؤه مما شب ونشأ عليه، 
وهو في مثل هذه الثقافة المحصورة الضيقة، 
ال يصلح البتة للعمل الديبلوماسي، ويجب اال 
»يصدر« الى الخارج، ولكن »ايران الثورة« تجد 

في امثاله النموذج االفضل للتصدير.
وانا � هنا � لس���ت معنيا بمخاطبة السفير 
وال دولت���ه، ولكنني معني � بحكم المواطنة � 
بمخاطبة حكومة ب���الدي التي مر عليها كالم 
الس���فير، كما تمر عليها غيوم السماء التي ال 
يد لها فيها، وربما لم يبلغها كالم السفير ولم 

تقرأه في صحفنا، وتلك مصيبة اخرى.
وال ادري لماذا هذا الهوان، من قبل حكومتنا؟! 
فكيف يجوز لس���فير ان يفت���ح فاه بمثل هذا 
الفح���ش، وحكومتنا ال تس���مع وال ترى وال 

تتكلم؟!
كان اولى بالحكومة الكويتية ان تطرد السفير، 
حتى ولو بقي له في بالدنا ساعة واحدة، لتعبر 
بذلك عن رفضها واس���تيائها من هذه الجالفة 
االيرانية، ولترسل رسالة لحكومة طهران ان 
تنتقي سفراءها، وان تلجمهم حتى ال يتفوهوا 

بحديث االفك والسفالة!!

»شوق« روبي يسّبب نوم الحكومة
أزمة  في اإلسكندرية

ومخرج الفيلم يستعين بالشرطة
تس����بب التفاف اجلمهور حول الفنانة »روبي« وش����قيقتها 
ميريهان وأبطال فيلم »الشوق« الذي يتم تصوير مشاهده حاليا 
في االسكندرية، في حدوث ارتباك مروري بطريق الكورنيش مما  
اضطر املخرج خالد احلجر الى االستعانة بالشرطة لتفريقهم. 

واستعان »احلجر« حسب »املصري اليوم« بتأجير 
عربة »ترام« من هيئة النقل العام لتصوير عدد 
من املش����اهد بداخلها أثناء مرورها أمام نقطة 
مطافئ »املنشية« ومجمع احملاكم والنيابات، 
والتي جتمع بني روبي وأحمد عزبي ومحمد 

رمضان أبطال الفيلم.
وهي أكثر مشاهد الفيلم التي متت إعادة 
تصويرها، بس����بب زحام اجلمهور، الذي 
تكرر اثناء تصوير غالبية مشاهد الفيلم 
خاصة في املناطق الشعبي��ة ب� »الثغر« 
والتي رفض »احلجر« بناء ديكور داخلي 

مبدينة اإلنتاج اإلعالمي لتصويرها.
تدور أحداث الفيلم حول »فتاتني« 
ومجموعة من الشباب، املهمشني، الذين 
يعان����ون من الكبت والقهر، بس����بب 
ارتف����اع تكلفة الزواج والبطالة، من 
تأليف س����يد رجب، وإنتاج مشترك 
بني مصر ووزارة الثقافة الفرنسية، 

وتقوم ببطولته روبي، أحمد عزمي، 
محمد رمضان، سوس����ن بدر وأحمد 

كمال وإخراج خالد احلجر.

سرب طيور يجبر طائرة مغربية على الهبوط اضطرارياً
تصاعد الدخان من المحرك عقب التصادم

جميالت هوليوود  في حفل جوائز »إم تي ڤي« 

أمس���تردام � د.ب.أ: هبط���ت طائرة ركاب 
مغربية على متنها 162 شخصا اضطراريا أمس 
االول في مطار سخيبول الدولي بامستردام 
عقب إقالعها بعد تضرر أحد محركاتها بسبب 

اصطدامها بسرب طيور.
وذكر متحدث باسم اخلطوط امللكية املغربية 
إنه مت إيقاف احملرك بعدما تصاعد دخان منه 
عق���ب التصادم،  مضيف���ا أن التصادم أحلق 
أيضا تلفيات بالغة بجسم الطائرة وهى من 

طراز »بوينغ 737«.

وعادت الطائرة عقب إقالعها من فوق مدينة 
هارلم الهولندية إلى س���خيبول على ارتفاع 
منخفض، ولم يسفر الهبوط االضطراري عن 

إصابات.
وكان م���ن املقرر أن تتوجه الطائرة، التي 
على متنها 156 راكبا وستة من أفراد طاقمها، 

إلى مدينة الناظور املغربية.
وقض���ى ال���ركاب ليل���ة أم���س األول في 

فنادق.
وأرسلت الشركة املغربية امس طائرة أخرى 

لنقل الركاب.
يذكر أن طائرة ركاب تابعة خلطوط الطيران 
التركية س���قطت في 25 فبراير املاضي قبيل 
هبوطها في س���خيبول وحتطمت إلى ثالثة 

أجزاء.
وأسفر احلادث عن مقتل تسعة أشخاص 

وإصابة 86 آخرين بجروح مختلفة.
وأرجع اخلبراء س���بب حادث الطائرة من 
طراز »بوينغ 737« إلى عطل في جهاز قياس 

االرتفاع وأخطاء من الطيارين.

ل���وس اجنيلي���س � رويت���رز: 
ش���هد حفل توزيع جوائ���ز ام تي 
ڤي الس���ينمائية حضورا مكثفا من 
جميالت هولي���وود منهن كاميرون 
دياز وسكارليت جونسون واليزابيث 
راشيل وكريسنت ستيورات التي فازت 
بجائزة احسن ممثلة في املهرجان عن 
فيلمها »الفجر الكاذب« الذي حصد 
اجلزء الثاني منه خمس جوائز على 

رأسها جائزة أفضل فيلم.
وحصد املمثل البريطاني روبرت 
باترسون على جائزة أفضل اداء عن 

دوره في نفس الفيلم.
وفاز باترسون وستيوارت بجائزة 
افضل قبلة ع���ن دورهما في نفس 
الفيلم، في حني فاز باترسون بجائزة 

النجم العاملي.

سر نضارة بيني سميث.. 
االبتعاد عن القهوة والكحوليات

لندن � د.ب.أ: كشفت مقدمة البرامج البريطانية القديرة بينلوبي 
سميث )الشهيرة باسم بيني سميث( عن اسرار احتفاظها مبظهرها 
النض���ر على مدى 17 عام���ا من تقدمي برنامج »ج���ي.إم. تي.في« 

الصباحي.
وذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية الشعبية امس ان بينلوبي 
)51 عاما( التي قدمت البرنامج، على قناة »آي تي في« للمرة األخيرة 
يوم اجلمعة املاضي قالت ان س���ر النضارة يكمن في عدم تناول 

الكحوليات والقهوة وعدم حضور حفالت ساهرة لوقت متأخر.
وأوضحت بيني انها كانت تضطر لالستيقاظ الساعة الرابعة 

صباحا، ولكنها اآلن حتلم مبمارسة كل ما حرمت منه.
وقالت ان »االستيقاظ مبكرا )للبرنامج( كان يعني ان أحرص 
على عدم تناول أي قهوة او شاي خالل االسبوع، وأال أتناول العشاء 
في وقت متأخر، ووصفت بيني الزمن الذي قضته في تقدمي برنامج 

»جي ام تي في« بأنه »17 عاما جامحة ورائعة«.

اليزابيث راشيل


