
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تقرر يوما عربيا لالحتفال بحقوق اإلنسان.

ـ حلو واقترح ان يكون 1 أبريل من كل سنة.

دكتور في »القصر« يجري الفحص الطبي بمعدل 4 ثوان ونصف الثانية لكل مريض.
ـ هذا المفروض »الصحة« تسجله في موسوعة غينيس وقبلها تحوله للتحقيق على 

أبواللطفواحدهالعبث.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

بعكس االنسحاب الكبير من ڤيتنام 
في ربيع 1975، أتى سحب آخر القوات 
األميركي���ة املقاتلة من العراق باجتاه 
الكويت الذي مت قبل ليلتني، هادئا حتى 
ان الرئيس أوباما لم يذكره في خطابه 
األخير ولم يبق على أرض الرافدين إال 
الق���وات األميركية اخلاصة بالتدريب 

والتأهيل.
> > >

املراقبون لذلك  أمران انشغل بهما 
أولهما تصريح  التاريخي،  االنسحاب 
رئيس األركان العراقي بابكر الزيباري 
بأن اجليش العراقي لن يكون مؤهال 
لتثبيت األمن في البالد وتأمني احلدود 
قبل عام 2020 مما قد يفتح الباب واسعا 
لالقتتال الداخلي الذي ال يبقي وال يذر، 
والثان���ي حقيقة ان العراق فقد للمرة 
األولى توازن القوى التاريخي القائم 
منذ 9 عقود مع إيران، ان أوضاع املنطقة 
احلرجة توجب على الدول اخلليجية 
تش���ديد أواصر التحالف مع الواليات 
املتحدة واملجتمع الدولي، وكان اهلل في 

عون العراق على القادم من األيام.
> > >

خبران مفرحان لبلدنا لم يعقب أحد 
عليهما ولنا ان نتصور كم النواح واللطم 
والبكاء لو أتت األخبار بعكسهما، األول 
عن احتالل الكويت املركز األول عربيا 
املياه والصح���ة والتعليم  في جودة 
واالقتصاد والسياس���ة، حسب قائمة 
مجلة »نيوزويك« األميركية، والثاني 
تقرير ممثل ال�»فيفا« الدولية الذي أعطى 
س���تاد جابر 9 من 10 في اجلودة، لقد 
ُخلقت ثقافة قمعية خاطئة في شارعنا 
السياسي لم يعد أحد يجرؤ معها على 

الثناء على بلدنا.
> > >

وفي بلدنا هناك هجمة شرسة على 
النائبات تقوم على معطى قصة »أكل 
الثور األبيض« أي التركيز على احداهن 
)د.سلوى اجلس���ار( ثم التحول بعد 
االنتهاء منها لغيرها الثبات خطأ مشاركة 
النس���اء في البرملان ومن ذلك تكرار 
مقولة »تسييس السياسة« التي تنسب 
لها، واحلقيقة ان النواب نساء ورجاال 
بشر ميكن ان تزل ألسنتهم أو ال تفهم 
مقاصدهم، ولكن هل يستطيع الناقدون 

حقا ان يقارنوا تلك 
املقول���ة بالبذاءات 
والشتائم والتعرض 
ألعراض الناس التي 
اش���تهر بها بعض 
اآلخرين  الن���واب 
أو حتى ان تقارن 

الدستوري  باخلطأ والتالعب بالقسم 
كما حدث مرارا في املاضي.

> > >
وضمن احلملة اتهام النائبة الفاضلة 
نفسها بالتوسط ألحد أقاربها وان احد 
شروط التعيني في املنصب الذي تقلده 
ال ينطبق عليه، ومضحك جدا أن يأتي 
النقد والتعرض للنائبة ممن لم يعرف 
عنهم إال التوسط لسنوات طوال لألقارب 
البعيدين والقريبني للحصول على مراكز 
ال يستحقونها وال تنطبق عليهم شروط 
التعيني، وإال ملاذا احتاجوا للتوس���ط 
أساسا؟!، لذا فمن كان منهم بال خطيئة 

التوسط فليرمها بحجر أو ليصمت.
> > >

وفي وقت نطالب فيه دائما بتطبيق 
القانون بنصه وروحه، ولكن مادام ذلك 
األم���ر غير معمول به دون إرادتنا في 
بلدنا املعطاء بسبب الصفقات السياسية، 
فأيهما أفضل ان يعني دكتور جامعي 
ش���ديد القدرة والكفاءة واإلبداع وله 
دراس���ات مختصة في قضايا املعاقني 
وأظهر منذ اللحظة األولى رغبته في 
اإلصالح والقبول باحملاسبة على عمله، 
أم ان يعني من ال ميلك القدرة والكفاءة 
واألمانة كما ح���دث مرارا وتكرارا في 

املاضي دون تعقيب أو تعليق؟!
> > >

آخر محطة: 1- الشكر اجلزيل للعميدين 
الصديق���ني محمد الصبر وإحس���ان 
العويش على حس���ن التعامل وكفاءة 

األداء في إجناز األعمال.
2- خانت العب���رة الصديق املفكر 
حسن علوي وهو يروي لي انطباعاته 
عن زيارته األخيرة لبغ���داد التي قد 
يتحول لون نهريها الى األحمر القاني 
بسبب األحداث اجلسام القادمة، وأين 
اجلامعة العربية لتسد بقواتها الفراغ 
الكبي���ر الن���اجت عن خ���روج القوات 

األميركية؟!

من يجرؤ على الكالم؟!

القس غراهام: أوباما ولد 
مسلمًا ثم تحّول للمسيحية

»الجالب«  للحيوية
دبي � العربية: رمبا ال أحد يعرف 
س����ر اقتصار اجلالب وقمر الدين 
والتمر الهندي على شهر رمضان، 
ولكنها حقيقة ثابتة، وهو أمر مبرر 
بالطبع خاصة بعد الصيام لساعات 
طويلة، عندما يتناول االنسان كأسا 
من شراب اجلالب، فانه يكتسب 
قدرا من الس����كريات يدعم نشاط 
دورت����ه الدموية ويزوده بالطاقة 

واحليوية.
لذا، ينص����ح املرضى في فترة 
النقاهة بتناول اجلالب، ليستعيدوا 

حيويتهم ونشاطهم.

ملكتا جمال مصر ولبنان تتنافسان على اللقب العالمي

اعتناق جوليا روبرتس للهندوسية يثير خالفات مع زوجها

إصابة »مهند« بأحد شواطئ تركيا 

عبير صبري: الحجاب فوق طاقتي وال أتحمله كاميرون دياز
 النجمة األخطر على االنترنت!

هامبورغ � د.ب.أ: أثار اعتناق املمثلة األميركية 
الشهيرة جوليا روبرتس للهندوسية خالفات كثيرة 
م����ع زوجها داني مودر، خاص����ة ان جوليا معجبة 
بدينها اجلديد »جدا«، وتتمنى أن يعتنقه باقي أفراد 
عائلتها. وذكر املوقع اإللكتروني األملاني »سيليبريتي 
ستارز« املعني بأخبار املشاهير ان املشاجرات تندلع 
بني مودر )41 عاما( وجوليا )42 عاما( كثيرا حاليا، 
ألن روبرتس تأخذ أطفالها الثالثة هينري )3 أعوام( 
وهازيل وفينايوس )كالهما 5 أعوام( معها إلى املعبد، 

حيث تريد تربيتهم على املبادئ الهندوسية.
ونقل املوقع عن مصدر مقرب من روبرتس القول: 
»يجد مودر انه أمر غير معقول ان ترتد جوليا عن 
املسيحية، وتريد تربية األطفال في ديانة غريبة، 

لذلك وقع خالف كبير في منزلهما مباليبو«.
جوليا تعرفت للمرة األولى على الديانة الهندوسية 

خ����الل تصوير فيلم »كل وصل وح����ب« في الهند 
العام املاضي.

كانت صحيفة واشنطن بوس����ت قد نقلت عن 
جوليا قولها: »إذا كنت حتب أوالدك وأحباءك، فأنت 
ترغب في أن يظلوا بالقرب منك آلالف الس����نني«، 
مشيرة إلى أبنائها الثالثة، »وبالطبع ترغب في أن 

تظل بقربهم آلالف السنوات كذلك«.
وتقول الهندوسية: ان اإلنسان ميتلك 7 حيوات، 
ميوت في كل مرة ليخلق من جديد في صورة كائن 

آخر، أو في جسم جديد.
ورأت »واش����نطن بوس����ت« ان اعتناق جوليا 
روبرتس للهندوسية يضعها خارج التيار الديني 
املعت����اد في الواليات املتحدة األميركية، ف� 78% من 
األميركيني يدينون باملسيحية، بينما يدين 4% منهم 

بالهندوسية. 

القاهرة � إم. بي. س���ي: أصيب النجم 
التركي كيفانش تاتيلوجن الشهير بشخصية 
مهند في مسلسل »نور«، إثر سقوطه من 
دراجة مائية كان يستقلها في أحد شواطئ 
مدينة بودروم الساحلية التركية. وذكرت 
صحيفة صباح التركية هذا األسبوع أن 
»مهند« س���قط ضحية الس���رعة، إذ كان 
مي���ارس رياضة التزلج عل���ى املاء أثناء 
إجازته الصيفية، ولم يس���تطع التحكم 
في دراجته املائي���ة. وأضافت الصحيفة 
أن أصدقاءه حملوه إلى أحد مستشفيات 
البلدة. وق���ال األطباء: إن »مهند« أصيب 
بتمزق في العضالت ما بني ذراعه وكتفه 
األمي����ن، وضمد ذراعه في املست����شفى 
ثم عاد إلى شاطئه مبدينه بودروم، حيث 

يستكمل بقية إجازته الصيفية.

القاهرة � ام بي سي: 
الفنان���ة املصرية  قالت 
عبير صبري: إنها تركت 
احلجاب وعادت للفن مرة 
ثانية ألنها وجدت نفسها 
غير صادقة مع نفسها، 
وأن قدرتها اإلنسانية ال 
تتحمل مسؤولية احلجاب، 
التي  رافضة االنتقادات 
وجهت لها بعد مش���اهد 
اإلغراء التي أدتها في فيلم 

»عصافير النيل«.
الوقت  ف���ي   � ونفت 
نفسه � انضمامها جلماعة 

اإلخوان املسلمني في مصر، بعد تأييدها في 
إحدى مقاالتها للمرشد العام لإلخوان خالل 

انتخابات مجلس الشعب املاضية.
وقال���ت عبير � ف���ي مقابلة مع برنامج 

عل���ى  احل���ال«  »دوام 
القناة األولى بالتلفزيون 
املصري � »تركت احلجاب 
بع���د م���روري بظروف 
وضغوط قاسية، سواء 
عل���ى املس���توى املهني 
املادي،  أو  النفس���ي  أو 
حيث وجدت نفسي غير 
صادقة وغير قادرة على 
حتمل مسؤولية الشيء 
ال���ذي أعمله  اجلمي���ل 

)احلجاب(«.
وأضاف���ت »عش���ت 
حلظ���ات ضعف كثيرة، 
وكنت أدعو ربي أن يقف بجانبي، خاصة 
أنني مررت بضغوط كبيرة، وعندما عملت 
كمذيعة وجدت نفسي مرفوضة بعد فترة، 

ألنهم ال يريدون مذيعة محجبة«.

إيالف: حذرت ش����ركة مكافحة الڤيروسات 
اإللكترونية »مكافي« من تنزيل املواد املتعلقة 
بالنجمة السينمائية األميركية كاميرون دياز اذ 
ان بعضها قد يؤدي الى إصابة األجهزة مبختلف 
أنواع الڤيروس����ات. وقالت الشركة إن تنزيل 
صور املمثلة و»ورق احلائط« املتصل بها، على 
سبيل املثال، »يحمل في طياته احتماال بني كل 
خمسة استخدامات أن تكون املادة املنزلة موبوءة 
بڤيروس خطر عل����ى الكمبيوتر«. وأضافت أن 
البحث عبر موقع »غوغل«، مثال، عن اسم دياز 
)باإلجنليزية وهو Diaz( يقود في 19% من احلاالت 

الى مواقع »ملوثة«.
ويقول اخلبراء إن مجرمي الشبكة اإللكترونية 
كثيرا ما يستخدمون أسماء املشاهير طمعا بجر 
مستخدميها الى براثن مواقعهم. وبتنزيل أي مواد 
من تلك املواقع يكون املستخدم قد جر اليه ڤيروسا 

قد يدمر جهازه وخزانة مواده بالكامل.

تشارك ملكة جمال لبنان 2010 رهف عبداهلل وملكة جمال مصر دنيا حامد 2010 في عروض مسابقة ملكة جمال الكون  التي 
ستقام في الس فيغاس يوم 23 اجلاري.

وحتظى هذه املناس���بة باهتمام اعالمي كبير في جميع انحاء العالم، حي���ث تتبارى ملكات جمال البلدان للفوز بلقب ملكة 
جمال العالم، وهو لقب ميثل لصاحبته قيمة كبيرة ويفتح امامها ابواب الشهرة.

واشنطن � سي.إن.إن: سعى القس 
األميركي املعروف، فرانكلني غراهام، 
إلى تبديد شكوك ما يقرب من خمس 
األميركيني الذين يعتقدون أن الرئيس 
األميركي، باراك أوباما، يعتنق الدين 
اإلسالمي، وقال إنه على يقني بأن أوباما، 
الذي ولد مسلما على دين والده، أصبح 

اآلن مسيحيا.
وردا على سؤال عما إذا كانت تساوره 
أي شكوك بشأن إميان الرئيس األميركي، 
قال فرانكلني، وهو جنل بيلي غراهام، 
الذي عمل طويال كواعظ ديني للعديد 
من الرؤس����اء األميركيني، ان اخللفية 
التاريخية للرئيس أوباما تغذي تلك 

الشكوك بأنه رمبا يكون مسلما.
وأضاف القس اإلجنيلي، الذي وجه 
انتقادات مسيئة لإلسالم في السابق 
قائال: »أعتقد ان مشكلة الرئيس أنه ولد 
مسلما ألن والده كان مسلما، لقد زرعت 
فيه بذرة اإلسالم عن طريق والده، كما 
تزرع بذرة اليهودية عن طريق األم، لقد 
ولد مسلما، ومنحه والده اسما إسالميا«، 

وهو باراك حسني أوباما.
وتاب����ع غراه����ام: »اآلن أصبح من 
الواضح أن الرئيس تخلى عن اإلسالم، 
وهذا ما يقوله بنفسه انه أقدم عليه، 
وال ميكنني أن أقول أنه لم يفعل ذلك، 
لذلك فإنني يجب علي أن أتيقن من ان 

الرئيس أصبح كما يقول«.
وفي وقت سابق من العام احلالي، 
إلغاء دعوته  قرر اجليش األميرك����ي 
للقس فرانكلني غراهام، للمشاركة في 
التي  اليوم الوطني للصالة  مراس����م 
تقام مبقر وزارة الدفاع »الپنتاغون«، 
بسبب تعليقات سابقة اعتبرت مسيئة 

لإلسالم.

جوليا روبرتس

كيفانش تاتيلوجن ويبدو بذراعه املضمد بعد احلادثة

عبير صبري

ملكة جمال لبنان رهف عبداهلل ملكة جمال مصر دنيا حامد

أوباما

صحتك


