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ملكة الجمال ميلودي 
جيرسباخ وفي االطار 
سيارتها بعد الحادث

القاه����رة � ام بي س����ي: 
اعتبرت الفنانة سعاد العبداهلل 
أن الدراما اخلليجية متواجدة 
على الشاشة بقوة، بل وتسبق 
الدراما السورية التي نشطت 
في السنوات األخيرة فقط، 
الوقت نفسه-  مؤكدة -في 
أن دراما الكوي����ت تأتي في 
ب����ن دول اخلليج  الصدارة 

واملنطقة العربية كاملة.
وبينما أكدت أنها حترص 
على أداء العب����ادات وقراءة 
القرآن خالل شهر رمضان، 
أنها حريصة على  أوضحت 
التواج����د الفني طوال العام 
وليس خالل ش����هر رمضان 
العبداهلل  فقط. وقال سعاد 

- في حوار مع مجلة »سيدتي« - أنا دائما متفائلة 
بالدراما الكويتي����ة وأجدها في الصدارة في منطقة 
اخلليج، وكذلك على مس����توى الوطن العربي كله، 
خاص����ة أن بها عددا من األعمال الفنية الراقية التي 
حتظى بنسبة مشاهدة كبيرة من اجلمهور العربي 
كله. وحول ما إذا كانت تقصد أن الدراما اخلليجية 
دخلت إطار التنافس مع الدراما املصرية والسورية، 
قالت »ال، هي موجودة من قبل، فمع احترامي للدراما 

السورية، أجدها نشطت في 
السنوات األخيرة فقط«.

وأضاف����ت »أم����ا الدراما 
الكويتية فموجودة منذ زمن، 
وإن كان السوريون بدأوا اآلن 
يقدم����ون أعم����اال فنية غير 
اعتيادية وتوصف بالروائع 
حتى أصبحت تنافس األعمال 

الفنية املصرية«.
وعن متيزه����ا بأعمالها 
الرمضانية -خالل السنوات 
الفنانة  أك����دت  األخي����رة- 
الكويتية أنها ال تتعمد العمل 
لرمضان وح����ده كما يعتقد 
البعض، ولكن كثرة األعمال 
الرمضاني����ة هي م����ا أوهم 
اجلماهير بذلك، وليس هذا 

بيد الفنان وليس ذنبه.
الرمضاني »زوارة خميس«  وبشأن املسلس����ل 
أوضحت أنه عمل يجمع بن التراجيديا االجتماعية، 
حيث تتكش����ف رويدا رويدا أسرار العائالت، وبن 
الكوميديا التلقائية التي ال تخلو منها البيوت كبيرة 
العدد، من حيث كثرة املواقف وكثرة األطفال الذين 
بلغ عددهم في املسلس����ل نحو خمس����ة عشر طفال 

وطفلة.

يو.بي.آي: قال رجل األعمال السعودي عبدالعزيز 
بن عبداهلل التويجري انه س���يقوم بالتبرع بأكبر 
كرتونة متر في العالم والتي بلغ س���عرها 100 ألف 

ريال للشعب الباكستاني.
وقال التويج���ري رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
هضيم للتمور انه قام بش���راء أكبر كرتونة متر في 
العالم حتوي ما يقارب 1500 علبة وذلك خالل مزاد 
للتمور أقيم في مدينة بريدة. وأضاف انه سيتبرع 
بكامل الكمية لصالح الش���عب الباكستاني املتضرر 
من الفيضانات وهذا »واجب تفرضه مبادئ اإلسالم 

على املسلمن جميعا«.

وكان���ت حملة خادم احلرمن الش���ريفن إلغاثة 
الشعب الباكس���تاني انطلقت في السعودية جراء 
الفيضانات واستمرت 3 أيام وجمعت اكثر من 402 
مليون ريال، قدم العاهل السعودي منها مبلغ 300 
مليون ريال باسم الشعب السعودي، أما 102 مليون 
ريال فهي ما مت جمعه عن طريق املواقع املخصصة 

للتبرعات.
وتأتي احلملة السعودية امتدادا لرحالت اجلسر 
اجلوي الس���عودي اإلغاثي والت���ي وصلت الى 15 
رحلة تضمنت مساعدات متنوعة من الغذاء واخليام 

وامللبوسات.

سان فرانسيسكو � د.ب.أ: ذكرت صحيفة »سان 
فرانسيسكو كرونيكل« ان شخصا توفي خالل حفل 
ويبدو أنه انتحر حيث قفز من فوق س���قف مدرج 
مبسرح ليسقط على خشبة املسرح جثة هامدة أثناء 

أداء فقرة غنائية في حفل موسيقي.
ووقع احلادث خالل حفل موسيقي لفريق »سويل 
سيزون« في مسرح »مونتان وينيري« الذي يقام في 
الهواء الطلق خارج مدينة ساراتوجا بوالية كاليفورنيا، 
وكشف مكتب قائد الشرطة مبقاطعة سانتا كالر أن 
الرجل الذي توفي هو مايكل إدوارد بيكلز )32 عاما( 

من سان خوسيه بوالية كاليفورنيا.

وقال السيرجنت ريك سوجن املتحدث باسم قائد 
الش���رطة للصحيفة إن الرجل ذهب إلى احلفل مع 
صديق لكنه تسلل بعيدا عن مقاعدهما أثناء الفقرة 
الغنائية. وبعد فترة قصيرة، ظهر على السقف فوق 
املوس���يقين وقفز إلى خشبة املسرح من ارتفاع ال 

يقل عن 8 أمتار.
وقال شخص آخر حضر احلفل إن الفريق املؤلف 
من مغن ومغنية كان قد انتهى من أداء أغنية بعنوان 

»عندما تكون قد عقدت العزم« قبل احلادث.
وأوقف الفريق احلفل ونشر في وقت الحق رسالة 

تعزية على موقعه على اإلنترنت.

مانيال � د.ب.أ: قال متحدث باس���م الش���رطة أمس ان ملكة جم���ال فلبينية أملانية واثنن من 
مرافقيها قتلوا في حادث تصادم على أحد الطرق في شرق الفلبن.

وقال اجرمييرو كروز املتحدث باس���م الش���رطة الفلبينية إن ميلودي جيرسباخ )24 عاما( 
توفيت لدى وصولها إلى املستش���فى بعد وقت قصير من وقوع احلادث، حيث اصطدمت حافلة 
ركاب بالسيارة التي كانت تستقلها في بلدة بوال بإقليم كامارينز سور، 

على بعد 225 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة مانيال.
وقال كروز إن سائق السيارة وأخصائي جتميل جيرسباخ قتال في 

احلادث، بينما جنا راكب آخر.
وأوضح املتحدث أن أربعة من ركاب احلافلة أصيبوا في احلادث.

وقدم س���ائق احلافلة نفسه على الفور للشرطة وأبلغ احملققن أنه 
فقد السيطرة على احلافلة بعد أن تعرضت ملشكلة ميكانيكية.

ومثلت جيرسباخ الفلبن في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت 
في بكن العام املاضي.

وتنحدر جيرس���باخ من مدينة ليجازبى القريبة وولدت ألب أملاني 
وأم فلبينية.

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

التي  بناء املس����اجد بالضخامة 
انتش����رت في الكويت في السنوات 
األخيرة يدل على زيادة اقبال فاعلي 
اخلير، جزاهم اهلل خير اجلزاء، على 
االهتمام ببيوت اهلل، واذا سمح لي من 
له عالقة بقرار البناء الضخم، اذا كان 
من املسؤولن عن تنفيذ وصية الثلث، 

ب����أن أنصحه بالعمل على زيادة حجم األجر ملن أوصى 
بالثلث، فهو أحوج ما يكون الى مضاعفة الثواب.

 تبلغ تكلفة بناء مسجد في بلد كالهند - مثال - ومعه 
بئ����ر ماء أربعة آالف دينار، وتبلغ تكلفة بناء مس����جد 
ضخم في الكويت نحو املليون دينار أي أنه يعادل بناء 
ربع مليون مس����جد في الهند، يصلي في هذه املساجد 
25 مليون انسان يوميا، هل يتساوى األجر مع مسجد 

يصلي فيه مائتا انسان يوميا، على أكثر تقدير؟!
يجب توعية املتبرع أو املتبرعة بالفارق الكبير في 
األجر، والذي هو الهدف األساسي من بناء املسجد، كثير 
من الناس يتمنى أن يشاهد املسجد بنفسه وبقرب بيته أو 
في بلده ولكن بعد أن يغادر الدنيا سيتمنى لو تضاعف 
األج����ر 25 مليون مرة، هذا التذكير موجه أيضا الى من 
وكلت اليهم مهمة ادارة الثلث فيما ينفع امليت في قبره 
ويضاعفه له أضعافا كثيرة، أرجو أال يفوته بلوغ هذا 
الثواب الذي ينال منه مدير الثلث مثلما ينال الشخص 

الذي أوصى بذلك بالثلث رحمه اهلل، ألعمال اخلير.
عليك يا عزيزي أن جتتهد في منفعة املوصي، ففي 
قوله تعالى )وم����ن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا( 
وهذا يتحقق من توجيه جانب من وفر بناء املسجد في 
الكويت لبناء ألف مسجد بقيمة مسجد واحد في الكويت، 
ورمبا أحلق بكل منها معهد لتدريب أبناء األحياء احمليطة 
باملس����جد لنيل مهارة مهنية تكف وجوههم عن مسألة 
الناس، ويتحولون الى عاملن يستطيعون اعالة أسرهم، 

أليس في ذلك زيادة ألجر املوصي، ومن أوصاه؟!
كلمة أخيرة: بنى أحد أثرياء الهند املسلمن قبرا لزوجته 
اشتهر باس����م »تاج محل« استفادت منه الهند لترويج 
السياحة، يقول لي العم صالح الشايع، يرحمه اهلل: »لقد 
صرف عليه هذا التاجر ما يعادل اليوم مائة وخمسن 
مليون دوالر، قبل قرنن من الزمان، لو أنفقها في ذلك 
الزمان على حتس����ن أوضاع املسلمن في الهند لكانت 
اليوم هذه القارة بغالبيتها العظمى من املسلمن« ماذا 

استفاد »هو« وزوجته من هذا البناء ألمر آخرته؟!
 لق����د رأينا جتارا من احملس����نن ضاعفوا من تأثير 
تبرعاتهم على املس����تحقن وتفوق����وا على من أهدرها 
وفاته نيل أجر أكبر بكثير مما كان ميكنه حتقيقه، فهذا 
أنشأ وقفا الى جانب املس����جد ما جعل املسجد مكتفيا 
للصيان����ة ونظيفا على الدوام وثالث أنش����أ وقفا على 
مخبز لم يتوقف عن اطعام الفقراء مجانا بسبب انتظام 
مصدر دخل املخبز الذي يوزع اخلبز يوميا على الفقراء 

بغير مقابل.
ان تخليد اس����م املتبرع في املأل األعلى، بن املالئكة 
هو أكثر بركة منه في أوس����اط الناس واجليران، واهلل 

نسأل لهم جميعا األجر واملثوبة، آمن.

المتبرع بحاجة إلى مضاعفة أجر ما ينفقه.. ذّكروهم!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

فعل ونعل

بعض النساء يحرصن 
على انتقاء مالبسهن قبل 
الذهاب إلى احلفل فيمضن 
الس���اعات وهن يبدلن 
اإلكسسوارات، ويهدرن 
وقت���ا طويال في التزين 
الوج���ه ورش  وط���الء 
العطور، وحن يجلسن 
على مقاعد احلفل يفقدن 
ذلك احل���رص والقدرة 
الكلمات  انتق���اء  عل���ى 
املناس���بة، فيخضن في 
سمعة الناس دون شعور 

باملسؤولية.
بالطبع ليست النسوة 
وحده���ن يأت���ن مبثل 
ه���ذه األفع���ال، فبعض 
الرج���ال وعن���د ارتداء 
ثيابه للخروج إلى مركز 
العمل جتده ينتبه خليط 
ب���ارز في ثيابه  صغير 
الوقت كي يقطع  ليهدر 
هذا اخليط الذي لن يلفت 
نظر أحد، أو جتده يبالغ 
في تلميع احلذاء أو تبديل 
س���اعته الفخمة، وحن 
يذهب إلى العمل يرتكب 
أخط���اء دون حرص أو 

إحساس باملسؤولية.
احلرص على حسن 
الش���كل محمود غير ان 
احملم���ود أكثر احلرص 
على طيب الفعل. فثيابك 
لك، وحذاؤك وس���اعتك 
وفستانك لك، أما أفعالك 
وأقوالك فإنها لآلخرين، 
متسهم بسوء أو بخير 
فتؤث���ر عليهم. والرجل 
احملترم ينتب���ه لطيب 
أفعاله قبل ماركة نعاله، 
واملرأة احملترمة هي من 
تنتق���ي الكلم���ات التي 
جتري على لسانها قبل 

انتقاء لون فستانها.

طوني بلير يؤسس مصرفًا لتقديم 
خدمات استثمارية لكبار األثرياء

لندن � يو.بي.آي: كشفت صحيفة »ميل أون صندي« 
امس أن شركة أسسها رئيس الوزراء البريطاني األسبق 
طوني بلير س���تعمل اآلن كمصرف اس���تثماري بعد 

تسجيل بياناتها لدى هيئة اخلدمات املالية.
وقالت الصحيفة إن ش���ركة )فاير راش( ومقرها 
في حي مي فير الراقي بوسط لندن ستمنح املزيد من 
الفرص إلى بلير لزيادة ثروته التي تقدر مبا يزيد على 
20 مليون جنيه إسترليني وتعد واحدة من عدة شركات 
أسسها إلدارة الش���ؤون املالية لشركته االستشارية 

)طوني بلير أسوشيتس(.
لكن الصحيفة أضافت أن هذا التطور يثير احتمال 
أن يعمل بلير الذي يشغل حاليا منصب مبعوث اللجنة 
الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط كوسيط 
إلبرام العقود في مجال االس���تثمار بالنيابة عن كبار 

األثرياء.
وأشارت إلى أن بعض املوظفن العاملن لدى بلير 
سجلوا أنفسهم لدى هيئة الرقابة املالية وصار مبقدورهم 
اآلن تقدمي اخلدمات للزبائن ومن ضمنهم كاترين رمير 
التي عملت في وحدة األبحاث في مكتب رئاسة احلكومة 
البريطانية )داوننغ ستريت( وجو غيبينس املساعد 

السابق لبلير عندما كان رئيسا للوزراء.
ونفى متحدث باسم بلير بأن )فاير راش( ستعمل 
كمصرف استثماري وابلغ صحيفة »ميل أون صندي« 
أن تسجيل الشركة لدى هيئة الرقابة املالية كان إجراء 
مناسبا ألن أعمال شركة بلير االستشارية قد تقع ضمن 

نطاق سلطتها.
وتق���ول مصادر صحافية إن بلير البالغ من العمر 
56 عاما جم���ع أكثر من 10 مالين جنيه إس���ترليني 
منذ اس���تقالته من منصبه في يونيو 2007 من وراء 
مذكراته وتقدمي اخلدمات االستشارية وإلقاء اخلطب 

في املناسبات العامة.

جمع أكثر من 10 ماليين جنيه منذ استقالته

طوني بلير

مشهد من حلقة »زواج جماعي« في مسلسل »طاش 17«

كرتونة التمر األكبر في العالم خالل عرضها في مهرجان بريدة للتمور

السليم يروي كيف رأى غازي القصيبي الموت 

سعاد العبداهلل: دراما الكويت األفضل
 في الخليج والمنطقة العربية

رجل أعمال سعودي يهدي الشعب الباكستاني
 أكبر كرتونة تمر في العالم

رجل يقفز منتحرًا على خشبة مسرح
أثناء حفل موسيقي بكاليفورنيا

مقتل ملكة جمال في حادث سير  بمانيال

إيالف: خالل األيام الفائتة 
العربية  امت���ألت الصح���ف 
بعشرات املقاالت التي كتبت 
عن فقيد الس���عودية الكبير 
غ���ازي القصيبي، الذي رحل 
بعد معركة مرهقة مع سرطان 
املعدة، لتفقد بالده واحدا من 
أملع أبنائها، هو الذي كان خليطا 
إنسانيا ال يبدأ بوزير، وال مير 
مبثقف، وال ينتهي بسفير، أو 
شاعر، يلتاع بالعروبة ويتتبع 
املتنبي ونزار حتى اللحظات 
ألفت ما كتب  األخيرة. وكان 
وأقربه إلى محبي غازي مقالة 
وزير س���ابق، وهو سليمان 
السليم، ليس لشيء، بل ألنه 

كان عضوا في »شقة احلرية«، حينما كان يدرس مع 
غازي في القاهرة وكتب عنها روايته الش���هيرة التي 
كانت املصطفاة م���ن بن رواياته كلها، وتلك الرواية 
كانت بحق وثيقة تاريخية عن عذابات وأحالم جيل 
بأكمله، لم ير ثورة النفط إال بعد سنوات من العرق 
والتعب. وفي مقال نشرته اخلضراء اللندنية، »الشرق 
األوسط« يوم اجلمعة، حتدث السليم عن رفيق دربه 
في الدراسة والوظيفة، وقصة رؤيته املوت أول مرة 
في »س���انتا مونيكا«، وحكى عن »شقة احلرية« في 

القاهرة، وزمالء تلك املرحلة 
الشابة مثل محمد كانو ومحمد 
صالح الشيخ، وخالد القريشي 
وآخرين مروا خفافا على أدمي 
تلك املرحلة أو ثقاال. وقصة 
القصيب���ي مع امل���وت الفتة، 
خصوصا أنه »يلعب بالربح« 
على حد تعبيره، بعد جناته 
م���ن املوت األول ف���ي حادث 
س���يارة على احمليط الهادي، 
حيث كان ذلك املوقف هو اللقاء 
املباشر األول مع الزائر املزعج 
حسب ما جاء في مقال السليم 
الذي حمل عن���وان »أعمارنا 

يالقصيبي عواري«.
بدأ املوت م���ع غازي منذ 
الطفولة ح���ن فقد أمه وهو ال يكاد يتذكر منها حتى 
الطيف، ولم ينته بالشباب املتأخر الذي لم يفقد فيه 
غازي حياته وال حيوته، حن كان يقفز فوق األربعن 
واخلمسن والستن والسبعن، برشاقة من تعود على 
العواصف، وقصف الرعود، منذ مطلع احلبر، والشعر، 
وس���نوات العمل األولى في الدول���ة. وانتهت القصة 
برحيله بعد أن رأى أخوته وأحباءه يتس���اقطون في 
غيابة العمر ورثاهم واحدا واحدا حتى رثى نفسه عدة 

مرات كما ظهر واضحا في قصيدته األخيرة.

أحد أبطال »شقة الحرية«

فريق عمل »طاش 17«: لم نتعرض في حلقة »زواج جماعي« 
للمتهمة بحريق عرس العيون بالجهراء

من جهته، يستغرب مدير اإلنتاج في 
مؤسسة الهدف املنتجة ملسلسل »طاش 
17« عبدالرحم����ن الزايد تهديدات اخلباز 

ويراها غير منطقية.
ويقول »إذا أراد أن يرفع قضية فاهلل 
يوفقه. إذن عندما تكون لدينا أي حلقة 
فيها حريق ونار فس����يأتي هذا احملامي 
ليقاضينا«، وشدد على عدم وجود تشابه 
مس����يء في حلقة »طاش« وقصة حريق 
اجلهراء، موضحا »الزوجة في حلقة طاش 
ه����ي من فكرت في ح����رق خيمة الزواج 
دون أن يكون هناك أي تعريض بالقصة 
التي يزعم احملامي أنن����ا تعرضنا فيها 

ملوكلته«.
وكان وكي����ل املتهم����ة بحريق عرس 
العيون باجلهراء احملامي زيد اخلباز قد 
تعهد مبقاضاة مسلسل »طاش 17« وقناة 

»إم بي سي« التي يبث من خاللها.
وق����ال اخلباز ف����ي تصريح صحافي 
»فوجئنا أخيرا بحلقة من مسلسل طاش 17 
والذي يبث على قناة mbc تتمحور أحداثها 
حول حريق حفل زفاف جماعي قامت به 
إحدى السيدات بأسلوب ساخر بعيدا عن 
النقد البناء، في إش����ارة واضحة لكارثة 
حريق عرس العيون الذي راح ضحيته 
العشرات، وهو ما ال نقبله بتاتا، فاملتهم 
بريء حتى تثبت إدانته، والتزال القضية 
أمام محكمة التمييز. ونحن بصفتنا محامي 
دفاع عن املتهمة في هذه القضية، سنتمسك 
بدفاعنا السابق أمام محكمتي اجلنايات 
واالستئناف في ظل ثقتنا الكاملة بالقضاء 

الكويتي العادل والنزيه«.

أي قانوني����ن حول األمر، معتبرا أن من 
حق أي كاتب التطرق ملا يريد مادام أنه 

لم يسئ ألحد.
وتابع »قصة الزوجة التي أحرقت خيمة 
عرس طليقها ليست قصتنا احلقيقية، 
وهي طرف صغير ف����ي احللقة، القصة 
األساسية هي الزواج اجلماعي، وإذا كان 
إحراق اخليمة سيشير إلى حريق اجلهراء 
فهذه مشكلة، فاحلريق منتشر، لكن املشكلة 
أن هناك من يبحث عن الشهرة من خالل 
ط����اش، وهو ليس األول ف����ي هذا االمر، 
وليس لدينا مش����كلة في أن يرفع علينا 

قضية ألننا واثقون مما قدمنا«.

»دراما رمضان« على »العربية« إن حلقة 
الزواج اجلماع����ي تعرضت لغيرة املرأة 
التي تبلغ حد التدمير، ولم متس قضية 

محددة بعينها.
وشدد الدوسري على أنهم لم يسيئوا 
ألحد، وقال »الزوجة أرادت أن تنتقم، ولو 
أننا جعلنا الزوجة تنتقم بقتل زوجها لظهر 
من يرفع علينا قضية ويقول محاميها إننا 
نسيء ملوكلته. قد تكون هناك اساءة لهم لو 
أننا أوردنا قصتها كاملة أو أوردنا أسماء 
أو قبائل أو حتى مناطق، لكن الزوجة لم 

تظهر إال في مشهدين فقط«.
ونفى مؤلف احللقة أن يكون قد استشار 

 العربية: استغرب فريق عمل »طاش 
17« تهديدات احملامي جاسم اخلباز برفع 
قضية ضدهم، بحجة أنهم أس����اءوا إلى 
موكلته املتهمة بحري����ق عرس العيون 
في منطقة اجلهراء، والذي راح ضحيته 

أكثر من 58 امرأة.
وق����ال كاتب احللق����ة املعنية )زواج 
جماعي( ومدير اإلنتاج في »الهدف« عنبر 
الدوسري إنه ال يوجد أي تشابه مسيء 
بن احللقة واجلرمية التي ارتكبتها موكلة 
اخلباز، مؤكدين في الوق����ت ذاته أنهما 

مستعدان للذهاب للقضاء.
وأوضح الكاتب الدوسري مؤلف احللقة 
»سمعت أنه يهدد برفع قضية ضد طاش 
17، وأن����ا أؤكد أننا لم نتحدث نهائيا عن 
قصة الكويتية التي أحرقت خيمة عرس 
طليقها، كانت حلقتنا تتحدث عن زواج 
جماعي انتهى بحريق فقط. والسؤال هل 
كل من سيحرق خيمة سيرفع عليه احملامي 

الكويتي قضية؟«.
ويتابع »نحن وضعنا احلريق كنهاية 
للحلقة وهي قد تؤخذ من عدة طرق، ورمبا 
تأثرت الزوجة من قصة زوجة اجلهراء، 
لكننا كفريق عمل لم نورد أي اسم ال من 
قريب وال من بعيد ألحد، ولو أننا أوردنا 
أسماء لكان لهم احلق في ذلك، لكن قصتنا 
عن مجموعة أوالد يتزوجون بنات عمهم 
في زواج جماعي، وحتى الزوجة لم تكن 
مطلقة بل معلق����ة وهذا اختالف جذري 

في القصة«.
من جانبه، قال مخرج »طاش« املخرج 
األردني محمد عايش في حديث لبرنامج 

الراحل د. غازي القصيبي

الفنانة سعاد العبداهلل


