
ـ   لوس أجنيليس 
يو.بي.آي: نقل املمثل 
األميركـــي شـــارلي 
شـــني إلى املستشفى 
إثـــر معاناته من آالم 

مبرحة في البطن.
ســـتان    وقـــال 
روزنفيلـــد املتحدث 
باســـم شـــني ملوقع 
«بيبول» األميركي ان 
النجم نقل إلى مركز 
سيدرز سيناي الطبي 
في بيڤرلي هيلز «وكل 
ما أعرفه هو انه كان 
يشكو من آالم شديدة 

في البطن».
  ونقـــل املوقع عن 
ان  مصدر لم يحدده 
الذي  املمثل  والـــدي 
عانى مؤخرا سلسلة 
من األزمات الشخصية 

هرعا إلى املستشفى وكانا «قلقني جدا».
  من جهته نفل موقع «تي إم زي» األميركي عن مصدر ان شني 
يشكو من «فتاق» بعد متضيته يومني كاملني مع ٥ جنمات أفالم 

إباحية بينهن كايسي جوردان.
  يذكر ان اســـم شـــني تصدر صفحات املجالت والصحف في 
السنة املاضية بسبب انفصاله عن زوجته بروك مويلر وحتطيمه 
جناحا في أحـــد الفنادق فيما كان برفقة جنمة أفالم إباحية في 

نيويورك. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 فيلم «دون قيود» يتصدر شباك التذاكر.

  ـ يبدو أن العالم كله أصبح بال قيود هذه األيام!
 أبواللطف  واحد

 محطات  كالم مباشر 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 إبراهيم الرشدان وطاقم المبدعين
   في هذا البلد.. شكرًا

 ما يجري في السودان وتونس ومصر!

القسطرة أن استخدامهم   الحظ أطباء 
للصبغة قد يتســــبب في اإلضرار بكلية 
مريــــض الكلى ما أدى الى صعوبة إجراء 
القسطرة لهذه الفئة بالرغم من حاجتهم 
الشرايني  املاســــة ملعرفة وضعية ضيق 
وإزالة االنســــدادات فيهــــا، هذه املعضلة 
الرشــــدان للتفكير في  حفزت د.ابراهيم 

إدخال فلتر عبر الشــــريان الى الفتحــــة التي يخرج منها 
الدم بعد القسطرة متجها إلى الكلى، يتولى الفلتر تصفية 
الدم من تلك الصبغة، ثم يسحب من اجلسم، هذا االبتكار 
مت اختباره بعناية ودقة قبل إدخاله إلى حيز التنفيذ وقد 
استفادت منه حاالت كثيرة كانت محرومة من العالج لهذا 
الســــبب، وقام د.إبراهيم بتسجيل براءة هذا االختراع في 
مكتب االختراع األميركي باسم املستشفى الصدري والطاقم 

الطبي الذي ساعده، ثم أضاف اسمه إليهم!
  إجنازات األطباء الكويتيني وزمالئهم املتتابعة تنعش 
النفس وتؤكد أن بإمكاننا تغيير الوضع السائد الذي يقول 
«نحن مجرد مستهلكني ملا ينتجه اآلخرون»، فقد استأنف 
د.جورج أبونا عملياته في زرع البنكرياس ملرضى السكر 
وبالذات من لديهم فشل كلوي، وهي عمليات يتكلف عالجها 
باخلارج ١٢٠ ألف دوالر، وكان د.أبونا قد بدأ في اجراء هذه 
العمليات بعد التحرير مباشرة عام ١٩٩٠، فمرحبا به مرة 
أخرى وشكرا له ولكل املبدعني في تقدمي مثل هذه اخلدمات 

التي تنقذ حياة البشر.
  نعم، نحن لسنا مجرد مستهلكني، ولنا مبادراتنا املميزة، 
فقد قادت الكويت مسيرة التنمية في العالم العربي منذ عام 
١٩٦٢ وهي التي قدمت أفضل تطبيقات الصيرفة اإلسالمية 
التي هي اليوم منتج مالي عاملي وفي الكويت قطاع نشط في 
األعمال التطوعية من كل صنف ولون، وللحاالت التربوية 
اخلاصة، وفيها فريق الغوص الذي أزال من أعماق البحر 
آالف األطنان من املخلفات والســــفن الغارقة وذلك منذ ١٥ 

عاما بشكل متقن رغم أنه يقوم على التطوع.
  هذه القافلة املباركة من أهل العطاء هي النكهة التي متيز 
هذا البلد، وعلينا تتبع أخبارهم، لعل العطاء يزيد، وكان 
اإلمام الشافعي ميازح حالقه يوما عندما بدأ الشيب يظهر 
في شــــعره فقال له: «طلبت منك أن تتتبع الشعر األبيض 
في حليتي وتزيله، وهاهو يكثر، هال تتبعت األسود لعله 
يكثر».. وباملثل في حالنا، حيث لم يحقق تتبع السلبيات إال 
زيادتها في الكم والنوع، فلنجرب طريقة تتبع اإليجابيات، 

لعل وعسى.
  كلمـة أخيرة: عاشت مدينة جدة يوم األربعاء املاضي يوما 
صعبا وثقيال مع السيول، وقد أعجبني تواصل الناس في 
الكويت بالرسائل «ادعوا ملدينة جدة وألهلها بالسالمة»، 
ونحن على ثقة في قدرة بلد اخلير على جتاوز هذه احملنة 
التي تتكرر للعام الثاني، ونتمنى أن تكون األخيرة، بإذن 

اهللا. 

 ألننا أمــــة ال تتعلم قط من أخطائهــــا وال تقرأ التاريخ أو 
تتعظ مما يجري فيه من أحداث، لذا وجدنا جمعا من مفكرينا 
يفرحون ويهللون للفوضى التي بدأت تسود شارعنا العربي، 
متناسني ان ثوراتنا لم ينتج عنها أمر مفيد قط، بل ولدت لنا 
الطغاة واالباديني احلقيقيني ممن استولوا وأفسدوا كل ثروات 
األمــــة وليس جزءا منها حتى ترحمت الشــــعوب في مراحل 
الحقة على من قامت الثورات ضدهم كامللك فاروق والوصي 

عبداالله وامللك ادريس السنوسي وغيرهم، ان حل اشكاالت االمة هو بالتطور 
.Revolution وليس بالثورة Evolution

<<<  
  مــــا لم يقله أحد ان الرئيس املخلوع زيــــن العابدين بن علي لم يكن ينوي 
البقاء رئيســــا مدى احليــــاة بداللة تقدميه عام ٢٠٠٥ قانونــــا مت اقراره حول 
اجــــراءات ومخصصات تقاعد رئيس اجلمهورية، ان احلقيقة اجللية تظهر ان 
بــــن علي قام في تونس العلمانية بإجراءات ضد مناوئيه املؤدجلني تقل كثيرا 
عما قامت به االنظمة املؤدجلة في أفغانستان وايران والسودان ضد مناوئيها 
العلمانيني، اال انه في املقابل لم ُيدخل بالده كحالهم في حروب تدمر اقتصادها 
وجتعل الدماء جتري أنهارا كحال من فرحوا بسقوطه، بل لو انه غلف وغطى 
نظامه باألدجلة بدال من العلمنة لظل باقيا حتى اليوم مهما دّمر وسرق وخّرب 
كحال أنظمة أخرى تدثرت بأردية كاذبة براقة فأصبحت كاجلبال ال تهزها رياح 

الشعوب املخدوعة واملخدرة بالشعارات.
<<<  

  إن كانت دموع الفرح قد نزلت لدى البعض مبا جرى في تونس التي كانت 
حتظى بأعلــــى معدالت منو في املنطقة ولم يفرط نظامها املخلوع في أرضها، 
فاالولى ان تهطل دموع احلزن والبكاء مدرارا على ما يجري في الســــودان من 
احداث جسام انتهت بانفصال اجلنوب الذي ميثل ثلث مساحته واملليء بالثروات 
واخليرات وكان بإمكان ذلك اجلنوب (ال الشــــمال الصحراوي) ان يكون سلة 

غذاء للعاملني العربي واالسالمي وحتى االفريقي واالوروبي.
<<<  

  ودون تدخل في صحة أو عدم صحة املطالبات العربية بأراض ودول بكينا 
دما على فقدها، تظهر االرقام ان مســــاحة اجلنوب السوداني (٧٠٠ ألف كم٢) 
الذي فقدناه هذه االيام، تفوق مســــاحات االندلس (٥٠٤ آالف كم٢) وفلسطني 
(٢٧ ألف كم٢) ولواء االســــكندرونة (٤٨٠٠ كم٢) واجلزر االماراتية (٣٠ كم٢) 
اضافة الى اجلنوب اللبناني ومزارع شــــبعا مجتمعة، وقد اتى في لقاء القيادة 
الســــودانية مع جريدة «االنتباهة» قبل يومني، االصرار على تطبيق القوانني 
الشرعية بدال من املدنية ورفض خلق دستور جديد فيما تبقى من السودان مما 
ميهــــد النفصال بقية االقاليم كدارفور والنيل االزرق وجبال النوبة وكوردفان 

وسط أهازيج وزغاريد العرب الفرحني بسقوط النظام في تونس!
<<<  

  آخر محطة: (١) مصر العظيمة أكبر من املؤامرة، والكويت ال تنسى لنظامها 
وشــــعبها وقوفهم معها ابان محنتها عام ٩٠، لذا  نرجــــو ان تتجاوز محنتها 
احلالية بأقل اخلســــائر وتبقى القاهرة كعادتها موطنا للحكمة والتعقل وسط 
محيط من مشاعر الغوغائية والتثوير التي تستغل وسائل االتصاالت احلديثة 

لنشرها.
  (٢) هناك من يحاول إعادة لعبة «دومنو» تســــاقط االنظمة بشكل متالحق 
كما حدث في الســــبعينيات والثمانينيات عندما تساقطت أنظمة الشاه (ثورة 
الكاســــيت) وســــوموزا وماركوس ودوفالييه وحفيظ اهللا أمني وعيدي أمني 
وضياء احلق (انفجار طائرته) والنميري.. إلخ، وااليام القادمة مليئة باألحداث 

اجلسام. 

 الخرافي في «بيتك» اليوم

 ڤيكتوريا بيكام تعالج وجهها بفضالت العصافير

 في حلقة خاصة واستثنائية يعرض برنامج 
«بيتك» في الرابعة مســـاء اليـــوم حلقة خاصة 
مبناسبة مرور خمس سنوات على تولي صاحب 

السمو االمير مقاليد احلكم.
  ويستضيف البرنامج على الهواء مباشرة نخبة 
من الضيوف، كما يتم عرض لقاء خاص وحصري 
مع رئيس مجلس األمة جاسم محمد اخلرافي، اجرته 

االعالمية منيرة عاشور جريا على عادتها السنوية 
بهذه املناسبة الغالية وسيتحدث اخلرافي خالل 
احلوار عن املآثر اإلنسانية لسمو األمير متطرقا 
الى عالقات سموه الدولية والعربية واخلليجية 
واحمللية. يرأس فريق العمل في البرنامج ناصر 
العتيبي ومن إعداد هدى العنزي وتقدمي االعالمية 

منيرة عاشور ويخرجه فوزان الفوزان. 

ام.بـــي. ـ   دبـــي 
ســـي: أعربت املغنية 
زوجـــة  ڤيكتوريـــا 
الالعب الشهير ديڤيد 
بيكام عـــن إعجابها 
مبنتج جتميل يتضمن 
العصافير،  فضـــالت 
لتقشير بشرة الوجه 
الطبقـــة  ومعاجلـــة 

اخلارجية للبشرة.
  وذكـــرت صديقة 
مقربة من ڤيكتوريا أن 
املغنية أعجبت كثيرا 
ببشـــرة اليابانيـــات 
النضرة في أثناء زيارة 
لها إلى هناك، وأبلغت 
الغريب  باملستحضر 
الـــذي يســـتخدمنه 

لتقشير بشـــرتهن، وتبلغ تكلفة اجللسة نحو 
٢٠٠ دوالر.

  وبعد عـــودة ڤيكتوريا إلى نيويورك، علمت 
بوجود منتجـــع صحي يقدم منتجا مشـــابها، 
فسارعت إلى اســـتخدامه مع زوجها للحصول 
على بشرة نضرة، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي 

ميل» أمس األول.
  ويتم استحضار الفضالت من جزيرة كايوشو 

في اليابان، فتخلط مع 
بودرة األرز واملاء، ثم 
توضع كقنـــاع على 
الوجه لعـــدة دقائق 
حتت أشـــعة ما فوق 
البنفســـجية، ليتـــم 

تنشيف الطبقة.
  وذكـــرت صاحبة 
املنتـــج أن فضـــالت 
العصافير حتتوي على 
إنزميات تساعد على 
تفكك اخلاليا امليتة في 
طبقة الوجه اخلارجية، 
القناع  أن  وأضافـــت 
يســـتخدم بالتوازي 
مع كـــرمي مكون من 
نفس املـــواد، يوضع 
الليل الستخراج  في 

األوساخ التي تتراكم خالل النهار.
  وقالت إحدى السيدات الالتي استخدمن املنتج: 
إن رائحته ال تشبه إطالقا رائحة فضالت العصافير، 
بل تشبه رائحة األرز. وتزعم صاحبة املنتج أنه 
يحتوي على مادة «جوانني» املوجودة في اللؤلؤ، 
وهو ما يعطي هذا األثر املنير على البشرة، بعد 
كل استخدام. فهل تتقبلني فكرة استخدام عالج 

للوجه مؤلف من فضالت العصافير؟ 

 فتاة استعراض برازيلية تنضم إلى ملف فضائح برلسكوني

 مسلسل يقتحم عالم الحريم في  العصر العثماني يثير ضجة 

 انتهاكات جنسية وأكاذيب تشوب عمل الـ «اف.بي.آي»

 سيلفيو برلسكوني 

 شارلي شني 

 لقطة من مسلسل «القرن العظيم» 

 ڤيكتوريا 

 أنچلينا چولي مع أطفالها 

 روما ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية اخلميس 
ان ممثلي االدعاء حددوا هوية امرأة ثانية يقولون 
انها كانت قاصرا عندما زعم انها حضرت حفالت 
ماجنة في الڤيالت اخلاصة برئيس الوزراء االيطالي 

سيلفيو برلسكوني.
  وذكرت صحيفتا كوريير ديال سيرا والريبوبليكا 
اليوميتان ان وثائق قانونية قدمها للبرملان قضاة 
في ميالنو تضمنت اسم اريس بيراردي وهي فتاة 

استعراض برازيلية.
  وقال ممثلـــو االدعاء ان لديهـــم دليال على ان 
بيراردي، التي ولدت في شـــهر ديسمبر عام ١٩٩١ 
ومعروفة لدى الشـــرطة على انهـــا عاهرة، كانت 
موجودة في ڤيال برلسكوني في منتجع بورتو ر 
وتوندو في جزيرة سردينيا في شهر نوفمبر عام 
٢٠٠٩ ومرة اخرى في مقر إقامته في أركور بالقرب 

من ميالنو بعد ذلك بشهر.
  ومتكن ممثلو االدعاء من حتديد وجود املرأة في 

اركور بعد فحص سجالت الهواتف النقالة. 

 اسطنبول ـ أنقرة ـ رويترز: 
العظيـــم» مسلســـل  «القـــرن 
تلفزيوني خيالي يتناول جانبا 
مـــن حياة الســـلطان العثماني 
ســـليمان القانوني وقصة حبه 
حملظية تدعى هرام سلطان عرفت 

أيضا باسم روكسالن.
  وتـــدور أحـــداث املسلســـل 
بصفة رئيسية داخل احلرملك 

السلطاني.
  املسلسل التركي أثار جدال ألنه 
يصور السلطان عربيدا يشرب 

اخلمر ويغازل النساء.
  وتؤدي املمثلة األملانية التركية 
األصل مرمي أوزرلي في املسلسل 
دور هرام سلطان محظية سليمان 
إنها كانت  التي تقول  القانوني 

امرأة غير عادية.
  وأضافـــت «انها شـــخصية 
بالغة التعقيد وال ميكن التنبؤ 
بتصرفاتها مثل قنبلة موقوتة 
ميكن أن تنفجر في أي حلظة».

املسلســــل  اجلــــدل    والزم 
فــــي تركيا منــــذ عرضت أولى 
حلقاته فــــي التلفزيون وتلقى 
إنــــذارا مــــن املجلــــس األعلى 
لإلذاعــــة والتلفزيون. ووضع 
املجلــــس حتذيرا لقناة «شــــو 
تي.في» التي تعرض املسلسل 
من عرض جوانب حساسة في 
احلياة اخلاصة للشــــخصيات 

التاريخية.
  وذكر حسن حتسني فندوغلو 
عضو املجلـــس األعلى لإلذاعة 

 واشـــنطنـ  يو.بي.آي: شاب 
عمل مكتب التحقيقات الفيدرالية 
االميركية (اف.بـــي.آي) خالل 
السنوات الثالث االخيرة انتهاكات 
عديدة شملت اجلنس واالكاذيب 

واالشرطة املصورة.
  وذكرت شبكة «سي.ان.ان» 
اخلميس املاضي انها حصلت على 
تقارير حـــول اجراءات تأديبية 
اتخذت في حق موظفني وعمالء 
ومسؤولني ارتكبوا انتهاكات خالل 

السنوات الثالث املاضية.
  ومـــن تلك االنتهـــاكات نقل 
موظـــف فـــي الـ «اف.بـــي.آي» 
التي  معلومات سرية حلبيبته 
تعمـــل مراســـلة صحافية ثم 
تهديدها بشريط جنسي ومشاهدة 
احد املسؤولني شريطا جنسيا 
اثناء دوام العمل و«متتيع نفسه» 
خالل ذلك واساءة استخدام احد 
املوظفـــني لســـلطته من خالل 
اســـتعمال قاعدة بيانات املكتب 
للتحري عن راقصتني اجنبيتني 
واحضارهما الى مكاتب الـ «اف.

بي.آي» بعد الدوام.
  وعلـــى الرغم مـــن املعايير 
احلازمة التـــي يتخذها الـ «اف.

بي.آي» قبل تعيني موظفني جدد 
اال ان بـــني ٣٢٥ و٣٥٠ موظفـــا 

واسع وذلك أثار انزعاجي».
  جاء حتذيـــر مجلس اإلذاعة 
والتلفزيون بعد أن تدخل حزب 
العدالة والتنمية احلاكم في تركيا 
في اجلـــدل. وقال بولنت أرينج 
نائب رئيس الوزراء التركي لدى 
سؤاله عن رد الفعل الشعبي إن 
اإلجراءات املناسبة سوف تتخذ 

في هذا الصدد.
 

مناصبهم على الرغم من ارتكابهم 
انتهـــاكات جدية مثل اقامة احد 
املوظفني عالقة جنسية مع مصدر 
ملعلومات ملدة ٧ اشـــهر وكانت 
عقوبته الفصل املؤقت ٤٠ يوما، 
كما حصل موظف آخر استخدم 
قاعدة معلومات الـ «اف.بي.آي» 
جلمع معلومات عن مشـــاهير 
معجب بهم على عقوبة الفصل 

٣٠ يوما. 

والتلفزيون أن املسلسل يقتحم 
احلياة اخلاصة للسلطان سليمان 
القانوني الذي كان من أقوى حكام 

الدولة العثمانية.
  وقال فندوغلو: «الســـلطان 
سليمان يصور على أنه شخص 
يخصص كل اهتمامه حملظية ويكاد 
ينســـى حكم اإلمبراطورية، كما 
تعرض حياته اخلاصة على نطاق 

يخضعون الجراء تأديبي كل عام 
ويطرد منهم حوالي ٣٠ موظفا 

سنويا.
  وقالت مساعدة مدير الـ «اف.

بي.آي» كانديس ويل ان املكتب ال 
يقبل بأي اخطاء لكن ذلك ال يعني 
اننا نطرد اجلميع ألن املوظفني 

بشر وميكن ان يخطئوا.
  غير ان الشـــبكة اشارت الى 
ان بعض املوظفني قد يبقون في 

 هوليوود ـ وكاالت: ممثلة هوليوود الشهيرة أنچلينا 
چولي معروف عنها ليس فقط جديتها في األفالم التي متثل 
فيها وسعيها لتقدمي األداء األفضل، وإمنا أيضا النشاطات 
اإلنســـانية الدولية التي تقوم بها، وذلك في إطار دورها 

كسفيرة للنوايا احلسنة لألمم املتحدة.
  أنچلينا أكدت في حديث موسع للملحق األسبوعي من 
جريدة «مالدا فرونتا» التشـــيكية أن عملها في املشاريع 
اخليرية الدولية هو شـــرف لها وأنهـــا ال تأخذه على أنه 

واجب يقع عليها بقدر ما تعتبره مكافأة لها.
  اللقاءات التـــي تتاح لها مع الالجئـــني والناس الذين 
يعانـــون العوز تغنيها، فهؤالء الناس حســـب قولها هم 
أقوى أناس التقت بهم فـــي حياتها وأن ال احد في العالم 

علمها بهذا القدر مثلهم.
  وأضافت: لقد لقنوني دروسا حياتية كثيرة إلى درجة 
أنه بدأ يسود شـــعور لدي بأنني لن أستطيع رد اجلميل 

لهم ولهذا فإنني أساعدهم ألنني مدينة لهم.
  وأوضحت ان تربيتها لستة أطفال ساعدتها كثيرا على 
حتمل الصبر الذي يحتاجه املخرج حني ميارس ألول مرة 

االخراج السينمائي.
  واعترفت بأن العمل اخليري اإلنساني الدولي محبط في 
الكثير من األحيان ألن اإلنسان ال يستطيع مساعدة جميع 
احملتاجني، لكن يتعني على كل واحد يعمل في هذا املجال أال 

يستسلم لهذا الشعور، وإال فإن التشاؤم سيطفو فوقه. 

 ..ومع ناصر العتيبي  رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مع منيرة عاشور 

 العالم العربي يمر بصدمات قوية
  ـ اهللا يكتب اللي فيه الخير! 

 أنچلينا: تربية األطفال ساعدتني على اإلخراج.. والعمل الخيري شرف لي 

 شارلي شين في المستشفى


