
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 األزرق.. ١٠ نجوم

  ـ والشعب الكويتي الوفي يستحق ١٠٠ نجمة على حبه لبلده.
 المسيرات عمت الديرة بعد فوز األزرق.

  ـ انشااهللا كل أيام الديرة فرح وانتصارات.
 أبواللطف  واحد

 بال قناع أمانة

 عروس مطرودة من عرسها تخريب ندوة السعدون!
 لقد جنحت احلكومة وحلفاؤها في صرف 
االنظار عن ندوة «إال الدستور» التي أقيمت 
في ديوان النائب أحمد الســـعدون وسلطت 
االضواء على حادث االعتداء على املرشـــح 
السابق محمد اجلويهل الذي ندينه جميعا وال 

نقبل مطلقا بهذا االسلوب والتعدي.
  لقد كنت حاضرا تلك الندوة وشـــاهدت 
الكثيـــر من االحداث التـــي صاحبتها، وكان 
لزامـــا علي أن أذكرها إحقاقـــا للحق ورفعا 
للتلبيس والتدليس الذي طارت به وســـائل 
االعالم احلليفة للحكومة ملآرب ومقاصد هم 

يعلمونها.
  أوال: الندوة عقدت داخل ديوان السعدون 
في منزله، أما االعتداء فقد وقع خارج أسوار 
املنزل أي في الشارع بوجود مكثف لدوريات 
ورجال الداخلية، وقـــد كان جميع االعضاء 
ومنهم أحمد السعدون داخل الديوان عندما 

حصلت الواقعة.
  ثانيا: أثناء الندوة تعالت أصوات في اخلارج 
ودخل بعض احلضور وأخبروا املوجودين 
بصوت عال بأن اعتـــداء بالضرب وقع على 
اجلويهل، وهمَّ النائب أحمد السعدون باخلروج، 
ولكن بادره بعض املنظمني وطلبوا منه عدم 

اخلروج وانهم سيعاجلون املوضوع.
  ثالثا: قـــام عريف الندوة عبداهللا بوفتني 
بقطع كالم أحد النـــواب وطلب من اجلميع 

الهدوء وضبط النفس.
  رابعا: االحـــداث لم تســـتغرق أكثر من 
خمس دقائق فقط ثم عاد الهدوء واستؤنفت 

الندوة.
  خامسا: لم تصل أي معلومات للموجودين 
بالندوة ومنهم أحمد السعدون عن تفاصيل 

ما حدث أو من أصيب في الواقعة.
  سادسا: الندوة كانت عامة واحلضور خارج 
املنزل باملئات ومـــن كان داخل الديوانية ال 

يستطيع أن يشاهد من باخلارج.
  سابعا: عند خروجي من الندوة كان الوضع 
هادئا باخلارج وسألت أكثر من شخص كان 
موجودا أثناء احلادثة فأكدوا لي ان اجلويهل 
هو الذي استفز احلضور بالبصق على الشاشة 
الكبيرة املوجودة خارج املنزل، وقام بإشارة 

بيده استفزازا للجمهور احلاضر.
  ثامنا: لقد قام منظمو الندوة بدور كبير 
في منع االعتداء على اجلويهل، وهذا شاهده 
األخ القناعي مندوب تلفزيون الوطن والذي 
قال في تقريره بعد احلادثة ان منظمي الندوة 
تعرضوا أيضا للضرب ألنهم عملوا طوقا على 

اجلويهل ملنع االعتداء 
عليه.

  تاسعا: كان حضور 
اجلويهـــل للندوة بعد 
بدايتها ولم يتعد عليه 
احد وكان جالســـا في 
الندوة  اخلارج يشاهد 

وبعد مرور وقت ليس بالقصير وعند قيامه 
بصق على الشاشة وبعدها بدأت احلادثة، ال كما 

يقال انه مت االعتداء عليه مبجرد وصوله.
  عاشرا: قام العديد من النواب داخل الديوانية 
بالطلب من النائب أحمد السعدون عدم اخلروج 

وذلك للتهدئة وعدم التصعيد.
  هــــذه بعض الشــــواهد احلقيقيــــة التي 
صاحبت ندوة السعدون والتي كانت ناجحة 
بكل املقاييس من حيث احلضور النيابي أو 
الكثافة اجلماهيرية،  القوي، وكذلك  الطرح 
ولكن استطاعت احلكومة وحلفاؤها استغالل 
حادثة االعتداء على اجلويهل وتهويلها وخلط 
االوراق فيها حتى تفشــــل الندوة وتخربها، 
وقد جنحت في ذلك لالسف، وانه مما يحزن 
ان يظهر علينا بعض احلكوميني من النواب 
ويتهــــم النائب أحمد الســــعدون مبا حصل 
ويقول له «دمه في رقبتك»، من املؤسف ان 
تصرف املسؤولية وتلقى على عاتق االعضاء 
الذين كانوا داخــــل الديوانية، ولم يكن لهم 
أي يد فيما حصل، بينما لم نشاهد من يلوم 
جهات األمن والداخلية التي كانت موجودة 
باخلارج، ألن احلادث وقع في الشارع وليس 

داخل الديوان.
   لقد عجزت احلكومة وحلفاؤها من وسائل 
االعالم واالعضاء عن مواجهة سخط الشارع 
ونقمته عليهم حملاولة تعديهم على الدستور 
وتفريغه من محتواه، فلجأوا الى هذا االسلوب 
الرخيص من التهويل والتصعيد حلادث اعتداء 
بالضرب يحدث يوميا وتسجل له قضايا في 

كل املخافر.
  لقد بلغت اجلرأة باحلكومة أن تســـتنكر 
حادث االعتـــداء ببيان رســـمي عن مجلس 
الوزراء والذي نطالبه اآلن بأن يستنكر جميع 
حوادث الضرب واالعتداءات التي يتعرض لها 
املواطنون يوميا في جميع مناطق الكويت، 
ان على نوابنا االفاضل أعضاء كتلة الدستور 
االســـتمرار والعمل بجدية حلماية الدستور 
من العبث احلكومي وأّال يلتفتوا خلزعبالت 
احلكومة وربعها، وان شاء اهللا ستكون الغلبة 

للحق وللشعب وللكويت.

  قام سمو أمير دولة «قطر» بزيارة 
سريعة إلى مصر لم تتعد الساعتني 
زمنا! ملاذا؟ وما أســـباب تلك الزيارة 
السريعة اخلاطفة التي يقوم بها أمير 
وحاكم دولة لدولة أخرى، رغم كثرة 
انشغاالته وارتباطاته ومسؤولياته؟ يا 
سادتي كانت تلك الزيارة ألداء التعزية 

في معلمه املصري الذي علمه ودرسه!
  أنا شخصياـ  وأوقن بأن مثلي كثيرونـ  أنحني لهذا الرجل 
األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي ضرب في الوفاء 
مثال لم يســـبقه إليه أحد من نظرائـــه أو ممن هم أدنى في 
االهمية واملرتبة، فذلك وفاء انور وأندر من كل وفاء ســـبقه 
أو سوف يلحقه ذات زمن تخبئه األيام في طياتها املعجبات. 
أســـوق هذه الصورة البهية ألقارن مبـــا يحدث عندنا وفي 
بالدنا العجيبة هذه التي نحبها وال نحب أفعال البعض من 
بنيها وممن ســـاقتهم أقدارنا البائسة اليائسة اليابسة، ألن 
يكونوا مسؤولني وظيفيني وأصحاب قرار يحسب على البالد 

قرارهم وما يقررون!
  فلقد اختار إخوتنا املصريـــون أن تكون الكويت ضيف 
شـــرف مهرجان االذاعة والتلفزيون لهذا العام، مع حتملهم 
التبعات املالية كافة التي تترتب على االستضافة وما إلى ذلك 
من أمور تقتضيها هذه الدعوة وهذا التكرمي، وهي احتفالية 
كويتيـــة كبيرة تقام على أرض أكبـــر دولة عربية، دون أن 

تتحمل الكويت فلسا واحدا من تكاليفها!
  ولكن ما ردة الفعل الكويتية وكيف كانت االستجابة والرد 

الكرمي على الدعوة الكرمية؟
  ال شـــيء! حتى رد جاف ناشف حاف لم يصدر من السيد 
املسؤول صاحب القرار، بل كان يطوي تلك الكتب والرسائل 
ويدسها في أدراج مكتبه، وكأن شيئا لم يكن وكأن كتابا لم 
يطر عابرا الفيافي والقفار والبحار يدعو الكويت إلى عرسها 
ولتكون العروس املجلوة التي تتساقط عليها الوردات والزهرات 

من محبيها وتسير مزهوة في موكب العرس!
  جتاهل تام وصمت وحشـــي واســـتهانة ال شفيع لها وال 

تبرير، تتحمل الكويت تبعاتها وتدفع من سمعتها ثمنها!
  فهل هذا جائز أو يجوز؟! أو الئق ويليق؟!

  فهل علم صاحبنا ذو األمر واملســـؤول الذي «انسأل في 
يوم ليس ذا مسألة وال مسؤولية» حجم إساءته لبالدنا التي 
«مسألته» وسوته مسؤوال وصاحب قرار؟! الفرصة لم تفت 
بعد وأعالم العرس الكويتي مازالت ترفرف وزينته مازالت 
منصوبة وطبوله مازالت تدوي، بانتظار العروس «الكويت»، 
فهل يتحرك أحد إلقناع أو «إجبار» هذا املسؤول «اجلبار»، على 
مداواة جروح الكويت التي ما أســـاءت إليه قط، و«يتفضل» 

مبسح دمعة ساخنة تسح على خدها وجترحه جتريحا؟
  ما الذي فعلته الكويت وما اجلرمية التي اقترفتها، لتلقى 

هذا اجلزاء وذلك اجلحود من ذلك املسؤول «السنماري»؟!
  ومازال األمل فـــي جندة «عرس» الكويـــت قائما! قولوا 

«آمني»! 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 البقاء هللا 
 فاطمة محمد سند، أرملة سليم مخيمر السبيعي 
ـ ٧٦ عاماـ  الرجال: الفحيحيلـ  ق٢ـ  ش٤ 
ـ م٨٧ـ  ت: ٦٦٧٥٦٧٥١ـ  النساء: الفحيحيل 

ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م٨٩.
  وليد جاسم جنم النجمـ  ٤٥ عاماـ  الرجال: العديلية 
ـ ق١ـ  شارع عبدالعزيز عبداحملسن الراشدـ  
ج١٥ـ  م٢ـ  ت: ٩٩٠٥٥٩٩٠ـ  النساء: الزهراء 

ـ ق٤ ـ ش٤١٥ ـ م٣٠ ـ ت: ٩٠٠٩٠٥٥١.
  يعقـوب عبداللطيـف أحمد احلميضـي ـ ٦٩ عاما ـ 
الرجال: العديليةـ  ق٣ـ  شارع العسعوسي 
ـ م٤٠ ـ ديوان احلميضي ـ ت: ٢٢٥١٢٨٣٦ 
ـ ٦٦٩٠٠٠٢٢ ـ النســـاء: كيفـــان ـ ق٥ ـ 
شارع محمد يوسف العدساني ـ م٧ ـ ت: 

،٢٤٨٣٢٠٣٠
  عمر عبداهللا الشلفانـ  ٧٧ عاماـ  الرجال: الشويخ 
ـ  ـ ت: ٢٤٨٤٢٦٩٦  ـ م٦  ـ ق١ ـ ش١٣  ب 

النســـاء: الشويخ ب ـ ق٤ ـ ش٤٠ ـ م٨ ـ 
ت: ٢٤٨٤٣٣٨٨.

  هيا فهاد رجعـان الصواغ العازمي، أرملة فهد هذال 
الصواغ ـ ٧٤ عاما ـ ضاحية فهد األحمد 
ـ  ـ ت: ٦٠٠٧٧٧٠٠  ـ م١٩  ـ ق٤ ـ ش٤٠٨ 
٦٥٨٣٣٤٤٤ـ  الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.
  جوزة عيد ابداح البداح، أرملة جديع سعود قذالن 
العجميـ  ٧٤ عاماـ  الرجال: العقيلةـ  ق٣ 
ـ ش٣٢٥ ـ م٢١ ـ ت: ٥٥٨٩٦٢٢٢ ـ النساء: 
جابـــر العلـــي ـ ق٥ ـ ش٤٦ ـ م٥٥ ـ ت: 

.٩٩٩٠٧٨٥٥
  خالـد عايش راجـي الصـواغـ  ٨٣ عاماـ  الرجال: 
الظهر ـ ق٢ ـ ش٥ ـ م١١ ـ ت: ٦٦٥٢٣٣٣٩ ـ 
النســـاء: خيطان ـ ق١٠ ـ ش١١ ـ م٣٤ ـ ت: 

٦٦٦٧٤٧٤٠ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 رئيسة شرطة حيفا الضحية الـ ٤٢ في حريق غابات الكرمل 
 تل أبيبـ  حيفاـ  د.ب.أ: أودى حريق غابات في إسرائيل 
بحياة الضحية رقم ٤٢ امس، حيث توفيت رئيسة شرطة حيفا 
أهوفا تومر متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في احلريق.

وكانت تومر قد أصيبت بإصابة خطيرة في الساعات األولى 
مــــن احلريق الذي اندلع يوم اخلميس املاضي، حيث كانت 
تقود سيارتها خلف حافلة حتمل طالب دورة تأهيل ضباط 
مصلحة الســــجون حوصرت في احلريق.وتوفي نحو ٣٨ 
طالبا في احلافلة إلى جانب ضابطي شرطة آخرين وإطفائي 
متطوع (١٦ عاما).واندلع احلريق، وهو أسوأ حريق تشهده 
إسرائيل، قبل فترة وجيزة من ظهر يوم اخلميس املاضي 
فــــي جبال الكرمل جنوب حيفا ومت إخماده بشــــكل نهائي 
مساء أمس بعد استعاره ملدة ٨٤ ساعة. وأتت النيران على 
٥٠ كيلومترا مربعا من األراضي ودمرت أكثر من ٥ ماليني 

شجرة، وأجبرت ١٧ ألف نسمة على الفرار من منازلهم. 

 .. وإطالق سراح عربيين
   اشتبه في إشعالهما الحريق 

 أمطار طال انتظارها تطفئ حرائق لبنان

 تل أبيبـ  يو.بي.آي: أمرت احملكمة املركزية في مدينة 
حيفا بإطالق ســـراح الفتيني العربيني من قرية عسفيا 
اللذين كانت النيابة العامة اإلســـرائيلية قد ادعت انهما 

تسببا في حريق جبل الكرمل بسبب االهمال.
  ووافق القاضي ابراهام اليكيم على االستئناف الذي  
قدمه الفتيان (١٤ سنة و١٦ سنة) على قرار محكمة الصلح 

في املدينة والتي قررت متديد اعتقالهما لثالثة ايام.
  وقال ممثل النيابة العامة أمام محكمة الصلح انه يشبه 
بأن الفتيني العربيني تسببا جراء اهمالهما في احلريق 
الهائل الذي اندلع في جبل الكرمل وبسقوط قتلى احلريق 

الذين بلغ عددهم اليوم ٤٢ قتيال. 

 دمشق ـ هدى العبود ـ بيروت ـ وكاالت: جنحت األمطار 
الغزيرة التي تســــاقطت على لبنان ليلة الثالثاء في اطفاء 
احلرائق التي كانت اندلعت فــــي مناطق عديدة منه وبلغ 

عددها، بحسب الدفاع املدني، اكثر من ١٢٠ حريقا.
  وحتى مســــاء اول من امس، كانت كميات االمطار التي 
سقطت منذ االول من سبتمبر املاضي تقتصر على ٥١٫٢ ملم، 

مقابل ٢١٤٫٨ ملم في الفترة نفسها من العام املاضي.
  واعلن مسؤولو فرق االطفاء االحد انهم غير قادرين على 
الســــيطرة على احلرائق وابرزها في منطقة جبيل شمال 
بيروت بسبب ضعف االمكانات وسرعة الهواء التي كانت 
جتعل احلرائق متتد بسرعة. وطلبت احلكومة مساعدة من 
االردن وتركيا، واكد البلدان جتاوبهما مع الطلب. وقضت 
احلرائق على االف االمتار من املساحات احلرجية والغابات 
واالشجار اخلضراء. وكادت في بلدة فتري (٤٥ كلم شمال 
بيروت) ان تصل الى املنازل التي اخلي بعضها. فيما سجلت 
حاالت اغماء بني السكان بسبب كثافة الدخان ووقعت ست 

اصابات بني عناصر الدفاع املدني خالل عمليات االطفاء. 

 ملكة جمال العرب في إسرائيل
   تروي أسرار رفض جامعات مصر قبولها

 بريتني تحتفل بعيد ميالدها مع صديقها 
في رحلة مكسيكية رومانسية

 جنـــالء ســـليمان فتاة 
مصرية هاجرت مع أسرتها 
إلى اســـرائيل لظروف عمل 
والديها.. توجت مؤخرا كملكة 
جمال للعرب للعام احلالي 
٢٠١٠، في اسرائيل، وبعد أن 
اللقب فضلت  حصلت على 
العودة إلى بالدها الستكمال 
دراســـتها اجلامعية، وهنا 
كانت املفاجأة حيث رفضت 
اجلامعات قبولها بســـبب 
الهويـــة االســـرائيلية التي 

حتملها.
  بداية، سردت جنالء خالل 

اتصال هاتفي لبرنامج «احلقيقة» الـــذي يقدمه االعالمي وائل 
االبراشـــي ويذاع على فضائية «درمي ٢» هدفها من املشاركة في 
املسابقة وقالت انها سعت لتوصيل رسالة الى العالم وتصحيح 
املفهوم اخلاطئ لدى العرب بأن اســـرائيل كلها يهود وال يوجد 
بها عرب، مشـــيرة إلى أن اسرائيل يوجد بها عرب كثيرون من 

الداخل.
  وتابعت بأنها مصرية املولد وحتمل جواز الســـفر املصري 
واالســـرائيلي لذا فقد مت التعامل معها داخل الدولة الصهيونية 
على هذا االساس، مشيرة إلى أن مهمة وزارة الثقافة االسرائيلية 
في املسابقة اشرافية وان املسابقة متثل كل العرب وال يوجد في 

جلنة التحكيم سوى ثالثة يهود فقط والباقي من العرب. 

 لوس اجنيليـــس ـ د.ب.أ: احتفلت جنمـــة البوب األميركية 
بريتني ســـپيرز بعيد ميالدها مع صديقها جاسون تراويك في 

رحلة رومانسية مبنتجع بويرتو فاليرتا في املكسيك.
  ونقلت مجلة «بيبول» األميركية عن مصدر مقرب أن سپيرز 
احتفلت بعيد ميالدها التاسع والعشرين في رحلة خالل عطلة 
طويلة في نهاية األســـبوع املاضي بدأتها يوم ٢ ديسمبر، وقال 
املصدر إنه «عندما وصال،  توجهت إلى الڤيال (اخلاصة) في حالة 
انطالق، وكان جاســـون قد أحضر كعكة مغطاة باللون األحمر 

لعيد ميالد صديقته».
  وكان أصدقاء سپيرز قد نفوا األسبوع املاضي تقريرا صحافيا 

بوجود مشكالت في العالقة بني سپيرز وصديقها.
  وأوضح املصـــدر أن الصديقني بدوا في حالة حب شـــديدة 

خالل رحلتهما. 

 جنالء سليمان 

 بريتني سپيرز مع صديقها جاسون تراويك 

 «فيس بوك» يكشف عن صفحات شخصية جديدة

 فرقة راب عراقية: نعيش في الجحيم 

  «كونتينينتال إيرالينز» مسؤولة عن تحطم «الكونكورد»

 بغـــداد ـ ســـي.ان.ان: مبالبس مغنيـــي الراب 
التقليدية، مثل السترات ذات أغطية الرأس وقبعات 
البيسبول، يومئ خمسة شبان برؤوسهم على إيقاع 
موسيقى الراب بينما ميسكون امليكروفون، معبرين 
عن غضبهم وأملهم. وهذا املشهد وتلك األصوات ال 
تصدح في مدينة أميركية، حيث موسيقى الراب 
جزء من الثقافة، بل في العاصمة العراقية بغداد، 

حيث يغني الشبان اخلمسة قائلني «ال يهم إن كنت 
مســـلما، ال يهم إن كنت مســـيحيا، ال يهم الدين.. 
نحن جميعا بشـــر». ونعيش في جحيم والشبان 
هم أعضاء فرقة سماشن هيتس وهم يعرفون أن 
املوسيقى التي يغنون على أنغامها ال تنتمي إلى 
العراق، املعروف تقليديا باملوسيقى الشرقية التي 

تعزف على آالت مثل العود، والربابة.

 باريس ـ أ.ش.أ: قضت محكمة جنح بونتواز 
الفرنسية امس باملســـؤولية اجلنائية لشركة 
«كونتينينتال ايـــر الينز» االميركية عن حادث 
حتطم الطائرة الكونكورد التابعة الير فرانس 
والذي وقع عام ٢٠٠٠ وأدى إلى مصرع ١١٣ شخصا 

ووقف الطائرة كونكورد عن اخلدمة نهائيا.
  وجاء في قـــرار االتهام أن شـــركة الطيران 
األميركية «كونتينينتال» تسببت في القتل اخلطأ 
بعدما خلص تقرير إلى أن فقدان قطعة معدنية من 
إحدى طائراتها على ممر اقالع الطائرة الكونكورد، 
تســـبب في انفجار بعض عجالت الكونكورد، 
واشـــتعلت النيران بها مباشرة بعد إقالعها من 

مطار شارل دي جول في يوليو ٢٠٠٠.
  وأدانت احملكمة شركة «كونتينينتال» بدفع 

غرامـــة قدرها ٢٠٠ ألف يـــورو، كما أدين أيضا 
موظف بشركة كونتينينتال بالسجن ١٥ شهرا 
مع ايقاف التنفيذ، بينما مت احلكم ببراءة موظف 
آخر بالشركة األميركية وثالثة مسؤولني فرنسيني 

سابقني في الطيران املدني.
  كما قضت احملكمة بقيام شركة «كونتينينتال» 
االميركية بدفع تعويض قيمته مليون يورو لشركة 

«اير فرانس» املتضررة من احلادث.
  وكان محامـــو الكونكورد قد اثبتوا ان قطعة 
معدنيـــة ســـقطت من طائـــرة تابعة لشـــركة 
كونتينينتال على مدرج االقالع قبل وقت قصير 
من اقالع طائرة الكونكورد تسببت في انفجار 
احـــدى عجالت طائرة الكونكورد ثم اشـــتعلت 

النيران في الطائرة.

هناك مساحة أكبر للحصول على 
معلومــــات تتعلق بالوظيفة مثل 
املشاريع التي يقوم بها مستخدم 
معني. وتبرز هذه اخلطوة امكانية 
تنافس «فيــــس بوك» مع «لينكد 
اين» وهو موقع للتواصل املهني 

يضم ٨٥ مليون عضو.
  وقال وايزمان إن «فيس بوك» 
سيطرح التصميم اجلديد تدريجيا 
املقبل وسيعطي  العام  على مدار 
املستخدمني خيارا للتحويل الفوري 

إذا رغبوا في ذلك. 

الرياضية املفضلة لتظهر سريعا 
على الشاشة. وميكن للمستخدمني 
أيضا وضــــع االصدقاء في قوائم 
وفقا لنوع العالقة مع امكانية جمع 
أفراد األسرة وتسليط الضوء على 

أفضل األصدقاء.
  وســــتجعل التغييــــرات مــــن 
الســــهل على مســــتخدمي «فيس 
بــــوك» دمج التفاصيــــل املتعلقة 
بالعمل في صفحاتهم وهذا حتول 
عن استخدام اخلدمة في األنشطة 
االجتماعية إلى حد كبير. وسيكون 

 لوس اجنيليسـ  رويترز: كشف 
موقع التواصل االجتماعي «فيس 
بوك» االحد عن صفحات شخصية 
جديدة تعطي للصور مركز الصدارة 
مما يتيح للمســــتخدمني تسليط 
الضــــوء على األصدقــــاء املهمني 
واخلوض فــــي تفاصيل أكثر عن 

وظائفهم.
  وكانت التغيرات السابقة التي 
طــــرأت على أكبر موقع للتواصل 
االجتماعي في العالم قد تسببت في 
انتقادات في بعض االحيان بشأن 
الشــــركة لقضايا  كيفية معاجلة 
اخلصوصية ممــــا أدى إلى ردود 

فعل عارضة ضد «فيس بوك».
  وكتب جوش وايزمان مهندس 
برمجيات «فيس بوك» على مدونته 
قائــــال ان التغيير ســــيجعل «من 
األسهل بالنسبة لك أن حتكي قصتك 

وتعرف عن أصدقائك».
  وسيتوافر ملستخدمي الصفحة 
الشــــخصية اجلديدة شريط من 
الصور في اعلــــى الصفحة بينما 
يحتفــــظ املســــتخدمون بالصور 
في مكان مخصــــص وفقا للنظام 
الســــابق. وترافق الصور االكبر 
الشــــخصية  قوائــــم االهتمامات 
مثل البرامج التلفزيونية والفرق 

 دوســـلدورف ـ د.ب.أ: تعرض متســـابق بأحد 
البرامج اجلماهيرية الشهيرة في دوسلدورف عاصمة 
والية شمال الراين وستفاليا حلادثة مروعة أثناء 
بث البرنامج على الهواء مباشـــرة، حيث ارتطم 
بالســـيارة التي كان من املفترض أن يقفز فوقها 
بحركـــة بهلوانية والتي يقودها والده ما أدى إلى 

نقله للمستشفى في حالة خطرة.
  وكانت القناة الثانية للتلفزيون األملاني (زد دي 
إف) التي تبث برامجها من دوســـلدورف تعرض 
مساء السبت املاضي برنامجا جماهيريا ترفيهيا 
يقدمه اإلعالمي الكبير توماس جوتشالك ويحظى 
بنسبة مشاهدة عالية، حيث قدم املتسابق ووالده 
استعراضا يقفز فيه الشاب صامويل كوخ من فوق 

السيارة التي يقودها والده بسرعة كبيرة، وجنحا 
بالفعل في محاولـــة أثارت إعجاب اجلمهور، لكن 
إحدى احملاوالت أسفرت عن ارتطام رأس الشاب 
بالســـيارة وســـط ذهول اجلميع، ومت قطع البث 

املباشر ونقل الشاب للمستشفى على الفور.
  وقالت املستشـــفى التي يعالـــج فيها كوخ إن 
حالته أكثر حرجا مما كان يعتقد في أعقاب احلادث 

مباشرة.
  وقـــال البروفيســـور فولفجانـــغ راب رئيس 
املستشفى اجلامعي بدوسلدورف الذي يعالج فيها 
الشاب (٢٣ عاما) إن كوخ أصيب بجراح مضاعفة في 
العمود الفقري في منطقة الرقبة مضيفا أن النخاع 

الشوكي أصيب هو اآلخر بعدد من اإلصابات. 

 حادث مرّوع  
  في بث مباشر  


