
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
المغرب يقرر تحويل المعتقالت إلى مؤسسات ثقافية.

ـ لو قررت كل الدول العربية السير في ذات االتجاه فسيكون لدينا في 
نهاية العام 120 شاعرًا و300 روائي يرشحون لـ »نوبل«.

مصر: قرار نهائي بنقل جميع الوزارات إلى خارج العاصمة.
ـ وإحنا صار لنا 10 سنين نسمع حچي انهم بيشيلون مباني الوزارات من 

أبواللطفواحدالعاصمة.. وإن شاء اهلل خير.
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القرار الرشيد يتطلب فهم التفاصيل.. وهذا يحتاج »طولة بال« تكفون لبسوا دشداشة
ذكرني تصريح وزي���رة اخلارجية األميركية، 
هيالري كلينتون، حول املفاوضات املباشرة بني 
الفلسطينيني واليهود: »تتفاوضون يحصل سالم، 
ال تتفاوضون ال يحصل س���الم، ببساطة كاملة«، 
هذا التبس���يط املبالغ فيه يعك���س كرها أميركيا 
مزمنا للتفاصيل، واعتمادا كليا على االنطباعية 
مع هوس بالتسرع حلس���م األمور، ذكرني بقول 

كوندوليزا رايس »دخل الرئيس بوش الى غرفة االجتماع بعد يوم 
الثالثاء الدامي � 11 س���بتمبر � قائال: »هل نستطيع أن نقصفهم في 
أفغانس���تان ابتداء من يوم االثنني القادم؟« بغير اهتمام باحلش���د 

اللوجستي العسكري وال الديبلوماسي.
في أحد األفالم التي ت���روي حوادث احلرب العاملية الثانية حث 
الضابط األميركي ضابطا بريطانيا على االلتحام مع القوات األملانية 
الت���ي كانت تقصفهم لوقف هذا القص���ف وكان الضابط البريطاني 
يطلب منه التريث بينما كان األميركي في عجلة من أمره، كان يتهكم 
على الطريقة البريطانية قائال: »حس���نا، من فضلك Please هل هذا 
يرضي���ك؟ دعنا ننتهي من هذا األمر فورا«، كان الضابط البريطاني 
ينظر الى ساعته، وفي املوعد احملدد ظهرت طائرات احللفاء من وراء 
األفق وبدأت في قصف األملان، حيث مت حتديد خط عرض فاصل بني 
اجليش���ني، ولو عبره البريطانيون واألميركان لتعذر إمتام املهمة، 

والقضاء على القوة األملانية بأكملها.
إنهما مدرس���تان، األولى بريطانية، وهي تعتمد على فهم األمور 
وخلفيات املس���ائل بدق���ة، وكتابة التفاصيل ف���ي تقرير يرفع الى 
الرؤساء في لندن من الهند واستراليا وغيرهما ليتم تقدير املوقف 
بشكل سليم ومن ثم يكون القرار مبنيا على أسس راسخة، املدرسة 
الثانية األميركية، متعجل���ة، تتعامل مع امليدان من ارتفاع 20 ألف 
قدم، في طائرات حربية، وأحيانا بغير طيار، وإذا سألتهم عن أخطاء 
القصف التي قتلت مئات املدنيني، ومن بينهم نس���اء وأطفال، قالوا: 
»هذه نيران صديقة«! لس���ت هنا متحامال على األميركان، فالدوافع 
التي حتركهم في كثير من األحيان ليست استعمارية، مثلما يشاع، بل 
ترتكز على إحساس باملسؤولية جتاه العالم كما في حالة كوسوڤا، 
إضافة الى انس���حابهم من العراق، بعكس ما أشيع سابقا، ما يؤكد 
هذا االعتقاد، ولكن النوايا احلس���نة ال تكفي إذا ما كانت املمارس���ة 
متعجلة ومشوش���ة، األمر الذي يسهل على أصحاب النوايا السيئة 
توجيه تلك اآللة الضخمة مبا يخدم أهدافهم، ففي بداية دخولهم إلى 
العراق كانت الفصائل الكردية املتنافسة تعطي لألميركان معلومات 
خاطئة »هذا معسكر للقاعدة« عن فصيل كردي منافس لفصيل آخر، 
وبعد س���اعات يتحول هذا املعسكر ومن فيه الى رماد بسبب كثافة 

القصف األميركي!
> > >

كلمـة أخيرة: تعتب���ر الوثائق البريطانية مرجع���ا تاريخيا دقيقا 
ألشياء كثيرة، ومن يقرأ مذكرات ديكسون يجد فيها تفاصيل حتى 
عن جيولوجية األرض وطبائع الناس واألس���س التي تبنى عليها 
عالقاتهم، في الكويت وقبلها في العراق، بل وحتى فيوليت ديكسون، 
زوجت���ه، في مذكراتها ووصفها جلزيرة ورب���ة وما فيها من طيور 
وألوان البيض وطبيعة الساحل، ومثل ذلك غلوب باشا، هذه الدقة 
تذكرن���ي مبا كتب���ه اخلليفة عمر لقائده في العراق، س���عد بن أبي 
وقاص رضي اهلل عنهما »صف لي منازلكم � مواقعكم � واألقوام من 
حولكم واألنهار كأني أراها«، لهذا كانت قراراته تعكس قربا شديدا 

من امليدان، رغم بعد املسافة.

الزميل واألخ احلبيب محمد جاس���م 
املرزوق أكرمني بتذكرتي سينما أول أيام 
العيد، فكان���ت بحق عيدية رائعة قيمتها 
احلقيقية في ش���خص ذل���ك املبدع الذي 
أصر على أن يحّول أرض سينما السيارات 
القدمية الى مجمع غاية في اجلمال يسمى 

اليوم »360«.
محمد املرزوق هو نفسه الذي بنى في الفحيحيل مجمع 
الكوت برسم مستوحى من التراث والتاريخ الكويتي األصيل 
وهو من كان يحلم ب�»مجمع الكويت« في الصباحية ولكن 

البيروقراطية الكويتية هزمته بالضربة القاضية.
ذهبت وأم خليفة الى »360« املزدحم عن بكرة أبيه وكأن 
الناس تركت بيوتها وحتولت الى ذلك املجمع اجلميل لتبادل 

التهاني.
واملهم هو أنني وبكل أمانة شككت أنني في الكويت ألني 
لم أجد الدشداشة والغترة والعقال إال على رأس كذا متخلف 

أنا أولهم بكل فخر!
شبابنا هجر الدشداشة من أجل البنطلون، ولم يعد يلبس 

الدشداشة اللهم إال في العرس أو املقبرة!
قبل فترة نبهت الزميل واإلعالمي الرائع خالد العبداجلليل 
لتلك امللحوظة عندما وجدت منتخب الكويت الوطني لكرة 
القدم يحضر حفل تكرمي الشيخ أحمد الفهد له بزي »الكاجوال« 

كما يقولون، يعني جينز وتي شيرت.
وبعضهم ألنه كويتي أصيل وأكلح البش���رة ظهر وكأنه 

سايق هندي في املرقاب يوم جمعة!
وشخصيا ال أعترض على اللباس الغربي، وال أدعو الشباب 
الكويتي لعدم لبسه ولكني أطالب فقط باحلفاظ على الهوية 

التي أّصلها املبدع محمد املرزوق في مشاريعه.
اليوم، ولألس���ف، مذيعو بعض القنوات، وال أقول الكل 
حتى ال يزعل الزميل سعود الورع الذي لو - ال قدر اهلل - 
لبس للمشاهدين بنطلونا وقميصا فسيكون وكأنه »بستوق 

أجار« محلي!
أقول البعض منهم ينسى انه في محطة كويتية ويتفنن 
على الدوام بآخ���ر موديالت املوضة ف���ي اجلينز وال� »تي 

شيرت«،.
أهل دبي اليوم أكثر منا احتكاكا باألجانب، ولكنهم يحرصون 
على ان تلبس املذيعة لباس���هم احمللي وان حتاول احلديث 

باللهجة اإلماراتية.
والش���باب االماراتي جتدهم في املجمعات بارزين ألنهم 

حافظوا على الهوية بلباسهم الشعبي اجلميل.
وأطالب اجلهات احلكومية بأن تعمم ضرورة التقيد بالزي 
الرسمي الشعبي في اداراتها الرسمية ملن يلبس أساسا ذلك 

الثوب، وال أقول ملن لم يلبسه قط.
وأعود ألق���ول انني أعلم أن عمالقة أمث���ال عبدالرحمن 
العوضي وحمد اجلوعان، لم يلبسوا في بعض املراحل اللبس 
الشعبي على اإلطالق ولكنهم وبكل تأكيد حافظوا على الهوية 

الكويتية في الكثير من أعمالهم الوطنية الثابتة.
أما منتخب تعادل باحلظ مع عمان، ويذهب لتكرمي رسمي 
عند شيخ والبس���ني وكأنهم منتخب سيالن!!.. فسامحوني 

مو مقبولة.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

ياسر.. هل أنت ضد النواصب أم منهم؟!
إبان الفتنة الكبرى التي يريد البعض جتديدها 
هذه األيام واقتتال املسلمني، قامت مجاميع خارجة 
بشتم وحتى تكفير اإلمام علي، كّرم اهلل وجهه، كحال 
اخلوارج رغم أن اإلمام لم يكّفرهم باملقابل، كما قام 
آخرون بشتمه من على املنابر، وقد توقفت واندثرت، 
وهلل احلمد، تلك اجلماعة منذ ما يقارب 1300 عام، فال 
يحظى اإلمام علي گ وأهل بيته الكرام إال بالتوقير 
واالحترام حتى ان أس���ماء أهل السنة يغلب عليها 
مسميات »علي وحسن وحسني وخديجة وفاطمة« 
وفي ذلك يقول الشيخ ابن عثيمني: »النواصب هم 
الذين يناصبون العداء آلل البيت ويقدحون فيهم 

فهم على النقيض من أهل السنة«.
> > >

بعلم أو بجهل يدعو ياس���ر احلبيب في أقواله 
وأفعاله إلحياء تراث النواصب املش���تهر بالشتم 
فهو تارة يوسع من تعريف الناصبي حتى يشمل 
أهل السنة وأهل الزيدية بعكس ما أفتى به السيد 
السيستاني وغيره من كبار املراجع، وتارة يشتم 
الصحابة وأمهات املؤمن���ني مما قد يخلق نواصب 
جددا يبادلون الشتم بالشتم في وقت نهت اآليات 
البّينات حتى عن شتم األوثان واألصنام واألنصاب 
حتى ال يرد املشركون بشتم رب العباد )وال تسّبوا 
الذين يدعون من دون اهلل فيسّبوا اهلل عدوا بغير 
علم( اآلية الكرمية، وقد أتى في احلديث الش���ريف 
نهي الرس���ول ژ عن أن يس���ب الرجل أبا الرجل 

فيسب أباه ويسب أمه.
> > >

وقد أتى في رد ياس���ر على استشهادي باآليات 
التي برأت السيدة عائشة رضي اهلل عنها من حديث 
اإلفك، إنكاره ذلك املعلوم بالضرورة وقوله إن اآلية 
لم تذكر اس���م السيدة عائش���ة، وهذا متاما منطق 
النواصب مع اإلمام علي والعترة الشريفة من أهل 
بيته حتى استباحوا دماءهم حيث كانوا يقدحون 
بهم وينكرون فضلهم »عليهم الس���الم« عبر طرح 
نفس الس���ؤال اخلبيث أي: من قال ان تلك اآليات 
نزلت بهم؟ وأين أسماؤهم فيها؟ وال حول وال قوة 

إال باهلل.
> > >

ومما أتى في رّده، قدحه وشتمه أمهات املؤمنني، 
محتجا مبا أتى ف���ي القرآن من آيات حول زوجتي 
النبيني نوح ولوط، وال ش���ك أن النواصب اجلدد 
سيسعدون بتلك احلجة حيث ستسمح لهم باستخدام 
السور واآليات التي طعنت واستهزأت بعم الرسول 
أبي له���ب وزوجته للطعن في األتقياء األنقياء من 
أئمة أهل البيت وزوجاتهم، علما بأنه ذكر نصا أن 
هن���اك زانيات من أزواج األنبي���اء واألئمة »عليهم 

السالم«، فهل هذا قول مقبول؟!
> > >

كما تضمن رّده على قولنا بعصمة زوجات الرسول 
ما يضع حجة كبرى بيد النواصب الذين يعمل جاهدا 

إلحياء تراثهم وثقافتهم عندما ذكر 
ان تلك »العصمة« ستقيم احلجة 
على رب العباد في اآلخرة حيث 
ستقول النساء ومنهن الزانيات: 
كيف حتاسبنا على أعمالنا وقد 
عصمت نساء مثلنا كونهن فقط 
تزوجن الرسول؟ وفي هذا حجة 

على اهلل وانه لم يعامل النساء بعدالة، وفي معتقدنا 
- حسب قوله - ان اهلل عدل ُمطلق ال يجوز إقامة 
احلجة عليه، حجة كهذه سيس���تخدمها النواصب 
للطعن كذلك في عصمة أهل البيت، عليهم السالم، 
أي سيحتج الكفار بأنه من الظلم القاؤهم في النار 
كون رب العاملني قد حّصن األئمة املعصومني بسبب 
قرابتهم من النب���ي ژ ولم يحّصنهم بجعلهم من 
نسبه وضمن عصمته، وما أسعد، وبحق، النواصب 

بتلك األقوال يا ياسر..!
> > >

ثم ماذا أبقيت بعد ذلك للطاعنني في دين احلق 
وفي الرس���ول ژ الذي تدعي دفاعك عنه بعد أن 
طعنت بعرضه وعرض أزواجه ثم قدحت وكّفرت 
وطعنت حتى بأنس���اب أصحابه وخلفائه وتركت 
الباب مفتوحا للنواصب الستخدام أدلتك وبراهينك 
للطعن في أئمة بيته األبرار أي سيقول الطاعنون: 
كيف يكون الرسول ژ على حق وهؤالء هم أزواجه 

وأصحابه وخلفاؤه وحواريوه وأهل بيته؟!
> > >

آخـر محطة: )1( يصعب على أحد فهم ما تقوله يا 
ياس���ر ومقصده، فواضح أن شتم أمهات املؤمنني 
الذي لم يكس���بك تعاطف الشيعة، لن يتسبب في 
حتول أهل السنة ملا تدعيه، فالشتم ال يكسب أحدا 
قضية قط واآلية التي ال يختلف اثنان على تفسيرها 
تنص على )ادع إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة 

احلسنة(.
)2( جنسية ياسر احلبيب يجب أن ينطبق عليها 
ما ينطبق على غيرها كونن���ا نعيش ضمن دولة 
مدنية حتترم القانون، فإذا ما صدر في الغد تشريع 
يسقط اجلنسية عنه، كما ذكر في الصحف، عندها 
تصبح أقواله مس���ؤولية 1.3 مليار مسلم ال قضية 
مختصة بنا، وأول هؤالء مس���لمو بريطانيا الذين 
ميكنهم رفع الدعاوى القضائية عليه بتهمة القدح 
في مقدساتهم والتظاهر ضده ويقفل ملف قضيته 

في الكويت.
)3( ال أود شخصيا لياسر العقوبة وال السمعة 
السيئة التي حصدها خاصة انه من أسرة كويتية 
كرمية أعرف الكثير من أفرادها األفاضل، بل أود أن 
يعود عن مثل تلك األقوال التي ال عالقة لها بالبحث 
العلمي أو الش���رعي وأن يتفرغ الستخدام ما يقرأ 
ال للطعن باإلس���الم واملسلمني وزوجات النبي ژ 
وأصحاب���ه املنتجبني، بل للدفاع عن دين احلق في 

وقت تكالبت أمم األرض عليه.

عثمـان محمـد أحمـد االنصـاري � 79 عاما � الرج����ال: ديوان االنصاري � خيطان � ق5 � ش س����عود بن 
عبدالعزيز � بجانب مسجد عبداهلل الشويب � ت: 99045750 � النساء: الرابية � ق3 � ش27 � م3 

� ت: 97147149.

البقاء هلل

عمره 10 أشهر وأصيب
بـ 7 ذبحات قلبية في ليلة واحدة

 فرنسي بال رجلين وال ذراعين
وينوي عبور بحر المانش سباحة

ليندسي لوهان قد تعود إلى السجن 
أ.ف.پ:   � ل����وس اجنيلي����س 
اعترفت املمثلة االميركية ليندسي 
لوهان على موقع تويتر بأن احد 
فحوصات املخدرات التي خضعت 
لها كان ايجابيا، ما يعني انها قد 
تعود الى الس����جن بعد شهر من 

اطالق سراحها املشروط.

وشددت الشابة البالغة من العمر 
24 عاما على أن ادمان املخدرات هو 

مرض تأمل أن تتغلب عليه.
بعد امضائها 13 يوما في السجن 
اواخر  في لوس اجنيلي����س بني 
يوليو وبداية اغسطس،  دخلت 
النجمة البالغة من العمر 24 عاما 
مركزا لالق����الع عن االدمان حيث 
كان يفترض ان تبقى 90 يوما.لكن 
القضاء سمح لها بالعودة الى منزلها 
ابتداءا من اواخر اغسطس شرط 
أن تخضع لرقابة طبية ونفسية 
مشددة، تتضمن خصوصا فحصي 

كحول ومخدرات كل اسبوع.
وفقا لعدة وسائل اعالم، السيما 
ل����وس اجنيليس تامي����ز ومجلة 
بيب����ول، فإن أحد هذين الفحصني 
ايجابيا وكشف عن تعاطيها  اتى 

الكوكايني.
القضائية  الس����لطات  وكانت 
حذرت م����ن أن أي فحص ايجابي 
قد يؤدي الى امضائها ثالثني يوما 

في السجن.

انها مس����تعدة  وقالت لوهان 
للمثول امام احملكمة االسبوع املقبل 
ان اقتضى األمر. وكتبت على موقع 
تويتر »هذه نكس����ة بالنسبة الي 
لكنني احتمل مسؤولية أفعالي وأنا 
مستعدة ملواجهة العواقب. ادمان 
املخدرات هو مرض ال يختفي بني 
ليلة وضحاها لألسف. وأنا أعمل 

جاهدة للتغلب عليه«.

140 ازدحامًا مروريًا في بكين بيوم واحد
بكني � أ.ف.پ: سجلت العاصمة الصينية اجلمعة 
رقما قياس���يا وشهدت اكثر من 140 زحمة سير، مع 
تخطي عدد السيارات فيها 4.5 ماليني، حسبما افادت 

وسائل االعالم الصينية السبت.
وقد زادت األمطار الت���ي كانت تهطل على بكني 
من حدة ازدحام السير اجلمعة وكذلك اقتراب يومي 
عطلة ملناسبة عيد منتصف اخلريف في 22 سبتمبر 
والعيد الوطني في 1 اكتوبر، حسبما شرحت محطة 

التلفزيون الرسمية.
والصينيون معتادون على تكثيف تنقالتهم لزيارة 

زبائنهم أو أصدقائهم قبل االعياد.
ووفقا لصحيفة »بيجني نيوز«، فإن الرقم القياسي 

السابق يعود الى بداية السنة حيث سجل اكثر من 
90 ازدحام سير خانقا بسبب تساقط الثلوج الكثيف 

على املدينة.
ونقلت الصحيفة عن احد السائقني قوله انه امضى 
نصف ساعة لعبور احدى اشارات املرور، في مقابل 

ثالث دقائق في االيام العادية.
وقد تخطى عدد السيارات التي تسير في العاصمة 
الصينية 4.5 ماليني في االسابيع االخيرة، حسبما 
افادت الصحافة، ومن املتوقع ان يصل الى خمس���ة 

ماليني في اواخر العام 2010 او اوائل العام 2011.
والعام املاضي، أصبحت الصني اكبر سوق للسيارات 

في العالم، متفوقة بذلك على الواليات املتحدة.

لن���دن � يو.بي.آي: جنا طف���ل بريطاني يبلغ 
من العمر 10 أش���هر ومصاب بااللتهاب السحائي 
بأعجوبة بعد إصابته ب���� 7 ذبحات قلبية خالل 

ليلة واحدة.
وذكرت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية أن 
األطب���اء دعوا والدي الطفل إيفان كاولي ش���ايد 
جاكس���ون )20 عاما( وفيليب كاولي )24 عاما( 
إلى وداع ابنهم���ا بعد إصابته ب� 7 ذبحات قلبية 
متتالية خالل ليلة واحدة بينها واحدة استمرت 

12 دقيقة.
وقالت جاكس���ون إنها نقلت ابنها بسرعة إلى 
املستشفى في يوليو املاضي بعد أن ارتفعت حرارته 

ثم ما لبثت أن توقفت وظائفه اجلسدية.
وقد أصيب ب� 7 ذبحات قلبية خالل 8 ساعات 

غير أن األطباء متكنوا من إنعاشه في كل مرة.
وق���د وضع إيفان على جهاز إنعاش في غرفة 
العناية الفائقة ملدة 7 أيام بدأ بعدها بإعطاء إشارات 
إلى أنه قادر على التنفس وحده ثم نقل إلى جناح 

آخر في املستشفى حيث تعافى من مرضه.

 لي���ل � ا.ف.پ: انطلق الفرنس���ي فيليب كروازون
)42 عاما( الذي بترت رجاله وذراعاه بعدما صعقه التيار 
الكهربائي، صباح امس من فوكستون )جنوب إجنلترا( 
لعبور املانش سباحة وهو حتد كبير يعد له منذ سنتني 
على ما افادت اوساطه. وقبيل الساعة السادسة بتوقيت 
غرينتش ومع بزوغ الفجر بدأ السباح مغامراته. وقالت 
اوساطه لوكالة فرانس برس »انه في وضع جسدي ممتاز 
هذا الصباح«. واوضح املصدر ذاته ان »االحوال اجلوية 
جيدة نس���بيا رغم هبوب بعض الرياح«. ويتوقع ان 
يصل بعد 24 ساعة على انطالقه الى اجلانب الفرنسي 
بني ويس���ان وغرينيه في شمال البالد. وصعق فيليب 
كروازون بتيار كهربائي قوته 20 الف فولت في مارس 
1994 عندما كان ينزل هوائ���ي تلفزيون. وكانت فكرة 
عبور املانش تراوده منذ 16 عاما بعدما شاهد وهو في 
املستشفى بعد احلادث حتقيقا تلفزيونيا حول سباحة 
تعبر املان���ش. ويقول كراوزون وه���و اب لطفلني انه 
يريد القيام بهذا االجناز »من اجلي واجل عائلتي وكل 
االش���خاص مثلي الذين فقدوا حب احلياة«. ولتحقيق 
ذلك صمم فيليب ك���روازون اطرافا اصطناعية مجهزة 
مبسباح مثبتة الى ما تبقى من رجليه. وهو لن يستخدم 
ما تبقى من ذراعيه للسباحة بل القامة توازن وجتنب 
االصابة بدوار البحر وس���يتقدم بسرعة تقل عن ثالثة 
كيلومترات في الساعة كمعدل وسطي في مقابل اربعة 

الى خمسة كيلومترات في الساعة لالصحاء.
وقد مترن العامل الس���ابق في مجال التعدين على 
مدى سنتني نحو 30 س���اعة اسبوعيا للنجاح في هذا 

التحدي.

السعال الديكي يغزو كاليفورنيا
لوس أجنيليس � أ.ف.پ: تشهد والية كاليفورنيا األميركية 
منذ مطلع السنة أسوأ تفش للسعال الديكي منذ أكثر من 50 عاما، 

حيث سجلت إصابة أكثر من 4 آالف شخص ووفاة 9 أطفال.
ووفق���ا آلخر تقارير وزارة الصحة العام���ة في كاليفورنيا، 
س���جلت 4017 حالة مؤكدة أو محتملة أو مشتبه بها في الوالية 

حتى تاريخ 14 سبتمبر.
وهذا أس���وأ تفش للمرض منذ الع���ام 1955 الذي أفيد خالله 

عن 4949 حالة.
وحتى 14 سبتمبر ايضا، أفيد عن وفاة 9 أطفال، 8 من بينهم 
مواليد جدد من أصول أميركية التينية لم يلقحوا ضد املرض.

يشار إلى أن األطفال واملراهقني البيض هم األكثر تأثرا باملرض 
بني كل فئات األعمار، لكن بني األطفال الذين لم يتجاوزوا الستة 
أشهر، فإن أعلى نسبة من اإلصابات سجلت لدى من لديهم اصول 

اميركية التينية.

6 جماجم بشرية لتزيين المنزل!
أثينا � سي.إن.إن: عندما رغب سائحان من الواليات املتحدة 
في شراء بعض التذكارات من رحلة لهما في اليونان، األسبوع 
املاضي، لم يكونا يعرفان انهما اصطحبا معهما جماجم بشرية 

حقيقية.
وفي طريق العودة، أوقف مس���ؤولو مطار أثينا الس���ائحني 
األميركيني وبحوزتهما 6 جماجم بش���رية، لكنهما نفيا علمهما 

بأنها جماجم حقيقية.
ووضع السائحان اجلماجم في حقائب اليد، والتي مت مسحها 
ضوئيا خالل توقفهما في طريق عودتهما الى الواليات املتحدة 

من جزيرة ميكونوس.
ووفقا لبيان للشرطة، فقد مت اعتقال السائحني يوم اخلميس 
املاضي، ووجهت لهما تهمة »تدنيس املوتى«، في حني أكد الطبيب 

الشرعي في وقت الحق ان اجلماجم كانت بشرية.

الطفل ايفان مع والدته كاولي

فيليب كروازون يستعد لعبور املانش

ليندسي لوهان


