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جميلة إسماعيل وفي االطار أمين نور

خالد سليم

دنيا حامد

جنيفر: أريد أن أكون أمًا.. حتى بدون رجل!

ملكة جمال مصر تطمح للقب األكبر
القاهرةـ  العربية: سافرت ملكة جمال مصر 
لعام 2010 دنيا حامد امس الى الواليات املتحدة 
األميركية حيث ستمثل بالدها في مسابقة ملكة 
جمال الكون، التي ستقام هذا الشهر مبشاركة 
جميالت العالم، مؤكدة أنها »لن تتقيد بأي 
خطوط حمراء« لتحقيق لقب عاملي غائب عن 
املصريات منذ ســـنوات طويلة، خاصة بعد 
فوز زميلتهـــا املصرية مبركز الوصيفة في 
مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات التي 
أقيمت هذا األسبوع في البرازيل، فيما تشارك 
ملكة جمال مصرية أخرى في مسابقة عاملية 
بالصني الشهر املقبل. وحتدثت ملكة جمال 
مصر عن أمنيتها بتحقيق لقب اجلمال العاملي، 
مستدركة بالقول: »هناك أشياء كثيرة تنقصنا 
في مثل هذه املسابقات التي حتتاج إلى خبرة 
كبيرة وثقافة عريضة، ولغة حقيقية، وأداء 
مليء باحليوية، ومن دون خطوط حمراء، 
خاصة عند ارتداء املالبس املثيرة التي تبرز 

مقاييس اجلمال في جسد املتسابقة. فالفتاة 
املصرية تواجه انتقادات كبيرة مبشاركتها في 
مثل هذه املسابقات، بينما تعجز عن حتقيق 
اللقب لضحالة ثقافتها وعدم االهتمام بأشياء 
صغيرة قد تكون مهمة في مراحل املسابقة 

املختلفة«.

لوس اجنيليـــس ـ د.ب.أ: أعربت املمثلة 
األميركية الشـــهيرة جنيفر انيســـتون عن 
رغبتها الشديدة في االجناب، خاصة ان ساعتها 
البيولوجية بدأت تـــدق بصوت مرتفع مع 
بلوغها 41 عاما. وقالت انيستون في مقابلة 
مع مجلة »بيبول« األميركية: »أريد أن أصبح 
أما حتى بدون رجل إذا لزم األمر«. وأعربت 
أنيستون عن قناعتها بأن املرأة لم تعد بحاجة 

اآلن الى رجل لإلجناب وتربية األطفال، وقال: 
»النساء أصبحن يدركن ذلك أكثر وأكثر، فهن 
يعلمن أنهن غير مضطرات للعيش مع رجل 
فقط إلجنـــاب طفل، فالزمن تغير واألمر لم 
يعد مثلما كان في عصر آبائنا، فأي تركيبة 
أسرية ميكنها تنشئة أطفال أصحاء، فاملهم 
هو احلب، والعائلة هي األشـــخاص الذين 

يعيشون في بيئة متصلة«.

جميلة إسماعيل: عالقتي بأيمن نور انتهت والطالق قريباً
القاهرةـ  وكاالت: في تصعيد يبدو أنه ينبئ بنهاية درامية ألشهر 
قصة كفاح مشترك وزواج بني اثنني من أبرز املعارضني املصريني، 
أعلنت اإلعالمية البارزة جميلة إسماعيل امس أن عالقتها بزوجها أمين 
نور املعارض املصري مؤسس ورئيس حزب الغد »انتهت متاما«. 

وقالت إســـماعيل: عالقتي االجتماعيـــة بأمين انتهت بال رجعة، 
والطالق سيحدث قريبا.

ويأتي إعالن إســـماعيل بعد ساعات من إعطاء صوتها لنور في 
انتخابات رئاسة حزبه التي فاز بها اجلمعة املاضي. 

وفسرت إسماعيل األمر بقولها: »أعطيت صوتي ملن سيستمر بإدارته 
للغد في دعم قوى املعارضة احلقيقية املمثلة في اجلمعية الوطنية، 
التي أسسها محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

السابق، ومطالب التغيير في الفترة احلرجة جدا املقبلة«.
وتابعت إســـماعيل بالقول: »أعطيت صوتي ملن يبقي على الغد 
فاعال وداعما للجمعية الوطنية والتغيير، أعطيت صوتي ملؤسس 

الغد رغم انتهاء العالقة االجتماعية بيننا دون رجعة«.
ورد أمين نور على تصريحات جميلة بقوله لـ »د.ب.أ«: »لســـت 
من هواة احلديث عن اخلالفات العائلية واحلزبية، ألنهما أمران يجب 

مناقشتهما بقدر من اخلصوصية بعيدا عن وسائل اإلعالم«.
كانت إسماعيل قد أعلنت في ابريل 2008 انفصالها عن نور بعد 
شهور من إطالق سراحه، ثم أعلنت جتميد عضويتها في حزب الغد 
حيث كانت تشغل موقع نائب رئيس احلزب، وابتعدت عن الساحة 
السياســـية واحلياة العامة ألكثر من عام، ثم عاودت الظهور بقوة 

عقب عودة البرادعي. 

زوجة المؤذن التي تتحول إلى راقصة
.. فيلم بحريني يخترق المحرمات الخليجية

املنامة ـ وكاالت: اثار فيلم »مرميي« البحريني ضجة كبيرة 
بعد عرضه، بســـبب جرأة قصته عن امرأة بحرينية اصبحت 

راقصة بعد وفاة زوجها مؤذن اجلامع.
واعتبـــر النقاد ان الفيلم اختـــرق محرما كبيرا في اخلليج 
العربـــي، حيث ان الـــدور الذي قامت به بطلـــة الفيلم فاطمة 
عبدالرحيم تضمن مشاهد رقص لها، مع تأكيد البطلة ان رقصها 
كان دون تعر. تدور أحداث الفيلم في ستينيات القرن املاضي، 
وحتكـــي عن امرأة لم جتد في طريقها غير امتهان الرقص بعد 
وفاة زوجها مؤذن املسجد، مما جلب عليها نقمة جيرانها، كما 
حتكـــي قصة الفيلم عن عالقة حب جتمع املرأة مع صياد فقير 

مثل دوره في الفيلم الفنان جمعان الرويعي.
وتتعرض مرميي إلى ضغـــوط من أهل احلي ومن حبيبها 
الفقيـــر عثمان الذي يطالبها بالتوقف عـــن الرقص في بيوت 

األثرياء.

مالبس أطفال صينية مسرطنة
روما ـ أ.ش.أ: قامت الشــــرطة االيطالية امس مبداهمة مخزن 
للبضائع الصينية الصنع مبدينة تيفولي القريبة من العاصمة 
روما، ويقع املخزن على مساحة 6 آالف متر مربع يحوى مالبس 

أطفال استخدم في صنعها مواد مسرطنة.
وصادرت الشرطة ـ حسب بيانها ـ جميع البضائع كما ألقت 
القبض على 9 صينيني بينهم ثالث نســــاء، وذلك تنفيذا لألمر 
الصادر من نيابة تيفولي بناء على بالغ عن وجود تلك املالبس 

املعدة للتوزيع على جتار التجزئة .
وأضافت الشرطة أن البضائع القادمة من الصني استخدمت 
فيهــــا مواد ضارة بصحة اإلنســــان وبعضها مســــرطن، كما ان 
البضائع حتتوى على كميات من مواد كيميائية أكبر بكثير من 
احلد املســــموح به . كانت الشرطة قد داهمت نفس املخزن منذ 
شــــهور ووجدت أن املالبس تنبعث منهــــا روائح غير مقبولة، 
فقاموا بإرسالها الى املعامل التي أكدت وجود تلك املواد اخلطرة، 

فقاموا بإبالغ النيابة .

خالد سليم يستعد لدخول القفص الذهبي
القاهرةـ  ايالف: اعتذر الفنان 
خالد ســـليم ألكثر من وسيلة 
اعالمية مختلفـــة، عن ظهور 
خطيبته معـــه على صفحات 
اجلرائد واملجالت، أو من خالل 
البرامج املختلفة التي تسابقت 
مـــن أجل احلصـــول على هذا 
االنفراد، ووعدهم بأنه سيدعو 
اجلميع حلضور حفل زفافه، 
وسيسمح بنشر صور العرس 
في العديد من املجالت واجلرائد 

املختلفة املصرية والعربية.
يذكر أن أول ظهور خلطيبة 
خالد في وسائل االعالم املختلفة 
كان مـــن خـــالل صوتها عبر 
مداخلة تلفونيـــة في برنامج 
»حدث بالفن« على إذاعة »راديو 
مصر« الـــذي كان يقدمه قبل 
توقفه، الكاتب الصحافي فوزي 
ابراهيم، كما أنها كانت أول مرة 
يعلن فيها خالد سليم عن خبر 

خطوبته.
وينشـــغل خالـــد حاليـــا 
بالترتيب لعش الزوجية ولوازم 
العرس الذي أعلن انه سيكون 
نهاية العـــام احلالي 2010، أي 
بعد أقل من أربعة أشهر، ليدخل 
العام اجلديد مبناسبة سارة، 
وأضـــاف قائال: خطوة الزواج 
مهمة وضرورية وأساسية لكل 
فنان وتشجع على االستقرار 
النجـــاح والعمل،  واملزيد من 
ويصبح الفرد مسؤوال عن بيت 

وزوجة وأسرة.

عامان من المشي و50 ألف لدغة بعوض

بريطاني يسير على طول نهر األمازون

اصطدام سفينتين
سفينة الشحن )تشيترا( بعد اصطدامها بسفينة أخرى قبالة سواحل الهند على مقربة من مدينة مومباي، 
ويقف سالح حرب الشواطئ الهندي على أهبة االستعداد الحتواء أي تسرب للوقود من السفينة بينما صدرت 
)أ.ف.پ( تعليمات للصيادين باالمتناع عن اخلروج للصيد إلى حني صدور تعليمات أخرى  

لندنـ  أ.ف.پ: اصبح البريطاني إيد ستافورد )34 عاما( الرجل 
األول الذي ســــار على طول نهر األمازون قاطعا 6500 كيلومتر 
خالل أكثر من سنتني. وبلغ ستافورد امس مصب أطول نهر في 
العالم، بعد أن انطلق من منبعه في قمة جبل نيفادو ميســــمي 
في البيرو، في الثاني من أبريل 2008. وخالل مســــيرته لدغته 
حوالي 50 ألف بعوضة ومئات الدبابير، وتعرض إلى لدغات من 
قبل أفاع وعقارب، كما واجه هجمات ثعابني أناكوندا وأســــماك 
األنقليــــس الرعاد. كذلك اتهم »زورا« مرتــــني بجرائم قتل فتم 

توقيفه كما كان عرضة لسهام هنود األمازون، حسبما أورد على 
مدونته اإللكترونية. وفي مدونته، هذه وصف ستافورد اليوم 
األخيــــر في رحلته. فكتب وقد بدأ ينهار من التعب »بدأت أغفو 
وأنا أسير. طويل جدا هو اليوم األخير«. وكانت متحدثة باسم 
املغامر قد أكدت أنه عندما يبلغ ســــتافورد مصب النهر يصبح 
اإلنسان األول الذي سار على طول النهر انطالقا من منبعه. وبعد 
خمسة أشهر من تاريخ انطالقه، انضم إليه رجل من البيرو هو 

غادييل شو سانشيز ريفيرا الذي يعمل في الغابات.

أمانة بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

من محقق إلى محقق! للقضية وجه آخر
قـــام احد الصحافيـــني برفع 
دعوى قضائية ضد صاحب قناة 
»السور«، وتناقلت وسائل االعالم 
خبر سحب القضية من احملقق 
الذي بدأ في اجراءات القضية الى 
محقق آخر، حيث قالت وسائل 
االعالم ان هذا تدخل ســـافر من 

وزارة الداخلية ملصلحة صاحب قناة »الســـور«، 
كذلـــك تعالت تصريحات العديد من نواب مجلس 
االمة مستنكرين هذا التصرف من وزارة الداخلية 
ومهددين بعدم الســـكوت على هـــذا التدخل غير 

املقبول.
ان املتابع ملا حصل ال يجد اي غرابة في االجراء اال 
جهل الكثير بطبيعة عمل االدارة العامة للتحقيقات 
والتـــي هي جزء من وزارة الداخلية، ألنني ال اجد 
اي قيمة في حتويل القضيـــة من محقق الى آخر 
ألن احملقق فـــي االدارة العامة للتحقيقات ال ميلك 
أصال اي اجراء من االجراءات التي منحها له قانون 
االجراءات اجلزائية اال بعد االتصال باملسؤول املباشر 
وأخذ االذن منه ألن احملقق، ولالسف، جعلوا منه 
فقـــط ضابط اتصال ال ميلك اي اجراء قانوني في 
صالحياته اال بعد سماح املسؤولني وموافقتهم، ولو 
جترأ احملقق مثال في حبس او اخالء سبيل متهم 
دون ابالغ مسؤوله املباشـــر، فإن هذا سيعرضه 
للمساءلة التأديبية ورمبا احلرمان من الترقية او 

نقله الى مكان بعيد تأديبا له.
وللعلم، فإن جميع احملققني يعلمون ويعرفون 
هذا االســـلوب من التعامل كما يعرفون اسماءهم، 
وبالتالي ال اعتقد ان احدا منهم يستطيع ان يتصرف 
فـــي قضية لها صدى كبير في الرأي العام اال بعد 
الرجوع الى املسؤولني وإطالعهم على الواقعة واخذ 

التعليمات منهم.
إننـــي أنقل هذه املعلومات نتيجة خبرة خمس 
عشرة سنة قضيتها كمحقق في »الداخلية«، وانقل 
ما قلته وانا غير مقتنع بهذه االجراءات وال اؤيدها، 
بـــل اجدها فرصة لاللتفات الى هذه االدارة العامة 
وحتريرها من قضبان وزارة الداخلية واحالتها الى 

النيابة العامة وهي االب الشرعي لهذه االدارة.
لقد بات من املهم ان يســـتعجل االخوة اعضاء 
مجلس االمة في اقرار قانـــون نقل االدارة العامة 
للتحقيقات من »الداخلية« الى النيابة العامة وهو 
االقتراح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، اذ 
كان االخوة االعضاء ينشـــدون االصالح حقيقة ال 

صراخا.

قد أبدو فـــي نظر بعض من يتابعون كتاباتي، 
أنني من العازفني على وتر واحد، ال تتغير نغماته، 

أو ان تغيرت فهي مازالت تنوح باملوال ذاته!
قد يبـــدو مثل هذا االســـتنتاج يحمل قدرا من 
الصحـــة، اذا ما افترض هذا البعض ان اساســـات 
البناء يجب ان تتغير بني مبنى وآخر، وان ال قاعدة 
موحدة للبناء! وانا في الوتر الذي اعزف عليه، ارى 

انني متوحد في االساس، متغير او متجدد في البناء، وهذا ما امتنى 
وجوب توافره، لدى كل صاحب رأي او كاتب.

ما يجب ان جنعله اساســـا ننطلق منه فيما نبديه من آراء، سواء 
مكتوبة او منطوقة، هو العمق في التناول، وكذلك التوازن بني القضايا 
املطروحـــة للنقاش، فال يجوز مثال، ان يكون لنا رأيان متضادان في 
القضيـــة الواحدة، وبحســـب بطل هذه القضية، ســـواء كان فردا او 

جهة.
طفت في االسابيع االخيرة على سطح حياتنا السياسية، قضيتان 
متوحدتان فـــي النتيجة، مختلفتان في التفاصيل، االولى هي قضية 
»خالد املريخي« الذي تنازل عن جنسيته الكويتية )اعالميا(، والثانية 
تصريح احد اعضاء مجلس االمة والذي اعلن فيه كامل الوالء ملرشد 

الثورة االيرانية.
وان كانت القضية االولى قد طغت اعالميا واحتلت مساحة كبيرة 
من اهتمام الرأي العام وابدى الكثيرون آراءهم حولها، وكانت معظمها 
طاعنة في »املريخي« فإن القضية الثانية وهي االخطر لم مير حولها 
احد من حملة سيوف الوطنية، ولم حترك لسانا واحدا هاجعا في جوف 

حلقه، ولم تهز جذع شجرة الصمت، لتسقط عليها قلما وطنيا!
»املريخي« مواطن بالتجنيس ويحمل جنسية اخرى، وتنازله عن 
جنسيته الكويتية ليس محل لوم وتقريع ورجم وقصف، بل ذلك ما 
اســـتحقه كالمه املرافق لذلك التنازل االعالمي، والذي بدا فيه قاصرا 
في فهمه وضميره وحسه االنساني، ومثله في ذلك كثر حتى من هم 

مواطنون بالتأسيس ال بالتجنيس!
أما قضية عضو مجلس االمة، فهي التي يجب ان تستفزنا وتستفز 
حتى عظام اجدادنا في قبورهم، وعظام شهدائنا الذين ماتوا من اجل 
وطن، دون ان يربطوا موتهم بهوية قاتلهم، فان كان من هذا الفصيل، 
ألقوا اســـلحتهم ورمبا صاروا »رغاليني« يقودون قوافل الغزاة، اما 
ان كان من فصيل آخر، اســـتعرت نار الوطنية في صدورهم، فراحوا 
يصولون ويجولون في سوح الوغى، يبغون احدى احلسنيني، النصر 

او الشهادة!
ان تصريـــح عضو مجلس االمة ذاك هو ازدواجية والء واضحة ال 
لبس فيها وليســـت في حاجة الى شـــرح، وال حتتمل تفسيرين، وال 
تعرب على وجهني، مهما اجتهد التبريريون، واحلاصدون في االرض 

السبخة!
ما اردت بلوغه من مقالتي هذه، هو وجوب توحيد النظرة للقضية 
الواحدة، بعيدا عن هوية بطل هذه القضية، ومدى قربه او بعده عنا، 
هـــذا لو اننا فعال اصحاب رأي ال مجرد مســـودين لصفحات بيضاء 

بحبر مغشوش.


