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إميوجني بوتس

جوني ديب

ألن سلس���لة أفالم »أيس 
ايدج« من أقوى أفالم الرسوم 
املتحركة وتبهر الكبار والصغار 
وتلقى جناحا كبيرا في شتى 
العالم، قررت ش���ركة  ب���الد 
«فوكس سينشيري«املنتجة 
لهذا الفيلم بالتعاون مع شركة 
»ستيج انترتينمنت تورينج« 
املتخصصة في االستعراضات 
الراقصة على اجلليد استثمار 
هذا النجاح في عرض عاملي حي 

لألشخاص الكرتونية.
ويش���ترك في هذا العرض 
أربعون ممثال وراقصا والعب 

أكروب���ات ومتخصصون في 
التزحلق عل���ى اجلليد، حيث 
يقومون بتجسيد شخصيات هذا 
الفيلم وسط ديكور رائع فخم 

يصل ارتفاعه الى 4 أمتار.
وسيقام هذا العرض احلي 
»لآلي���س اي���دج« أو»العصر 
اجلليدي« في 21 فبراير املقبل 
في قصر »أومنيس���بور« في 
باريس ث���م تباعا في كل مدن 
فرنسا، ويخرج هذا العمل جي 
كحارون ال���ذي متيز بإخراج 
عروض السيرك العاملي »سيرك 

دي سوالي«.

جهاز يزرع في الفم .. لعالج الصداع 
و»مجفف شعر« يكشف سرطان اجللد

عرض مسرحي لـ »آيس ايدج«

معني من الضوء«.
ومن األجهزة املدرجة أيضا 
في القائمة نوع جديد لتصوير 
الثدي باألش���عة والذي يقدم 
تفاصيل للص���ورة ال يوفره 
التصوير العادي الذي يخرج 
صورة ثنائية األبعاد. وأضيفت 
إلى القائمة أدوية جديدة لعالج 
احلاالت املتقدمة من سرطان 
البروستاتا بسبب قدرتها على 
وقف تقدم املرض من خالل سد 
مستقبالت التستوستيرون.

لكن آخر ما أدرج في القائمة 
ليس جراحة وال دواء وال جهازا 
وإمنا برامج الرعاية الصحية 
التي تستخدم احلوافز لتشجيع 
الناس على االهتمام بأنفسهم 

بدرجة أكبر.

ويوضع طرف هذا اجلهاز قرب 
أعصاب بعينها خلف عظمة 

األنف.
وعندما يشعر املريض أن 
الصداع سيبدأ يوضع جهاز 
للتحك���م عن بعد على جانب 
اخل���د ليحف���ز اجله���از تلك 

األعصاب ملنع األلم.
وأدرج ف���ي القائمة أيضا 
جهاز محم���ول باليد لرصد 
امليالنوما احلالة األكثر فتكا 

من سرطان اجللد.
وقالت د.اليسون فيدميوس 
رئيسة قسم األمراض اجللدية 
في املركز لرويترز »حتى اآلن 
كنا نعتمد على أعيننا.. هذا 
اجلهاز يتيح نظرة موضوعية 
حتت اجللد باستخدام طيف 

رويترز: قال مركز كليفالند 
الطبي إن أفضل ابتكارات طبية 
للعام املقبل تشمل جهازا في 
حجم حبة اللوز يزرع في الفم 
لتخفيف آالم الصداع الشديدة، 
وجهاز مسح ميسك باليد يشبه 
مجفف الشعر لرصد سرطان 

اجللد.
وتضم القائمة الس���نوية 
الطبية  االبت���كارات  أفض���ل 
لعام 2013 والتي يعدها مركز 
كليفالن���د تكنولوجيا أفضل 
ملسح الثدي إشعاعيا وأدوية 
جديدة لعالج احلاالت املتقدمة 

من سرطان البروستاتا.
واختار األطباء والباحثون 
في املركز الطبي جراحة إنقاص 
ابتكار  أبرز  الوزن باعتبارها 
طبي، ليس لفاعليتها في احلد 
من البدانة وإمنا لقدرتها على 
الس���يطرة على النوع الثاني 
النوع  من الس���كري، وه���و 
األكثر ش���يوعا. وعلى مدى 
سنوات الحظ اجلراحون الذين 
يعملون في مجال البدانة أن 
هذه اجلراحة كثيرا ما تخلص 
الذي���ن يعانون من  املرضى 
السمنة من النوع الثاني من 
السكري حتى قبل مغادرتهم 

املستشفى.
وجاء في الترتيب الثاني في 
القائمة التي أعدها املركز الطبي 
جهاز يس���اعد على تخفيف 
الص���داع ثاني أكثر األمراض 

شيوعا بعد البرد.
ويجري زرع اجلهاز الصغير 
� الذي مت ابت���كاره في مركز 
كليفالند الطبي ثم حتول إلى 
شركة خاصة تدعى اوتونوميك 
تكنولوجي���ز � في اللثة فوق 
الضرس الثاني لعالج الصداع 
العنقودي والصداع النصفي. 

اخلط األحمربال قناع
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سعود السبيعي صالح الشايجي

سعد المعطش

katebkom@gmail.cominfo@redlinekw.com

Saad.almotish@hotmail.com

البعض ممن خربت ضمائرهم واتسع حجم 
أنانيتهم وغاب عنهم احلس الوطني واإلنساني قد 
يستغلون أمراضهم تلك في إحداث أضرار تصيب 

هنا وهناك بال متييز.
واملثمن احلقيقي للوضع احلالي في البالد 

يكتشف أن كثيرا من األباطيل والتي يحاول هذا 
البعض املريض ترويجها واإليحاء للناس بأنها 
حقيقة هي ال متت للحقيقة بصلة وأنها مجرد 

خرافات نسجها هذا البعض مبغزل الباطل، وبعدم 
تقدير املسؤولية وبهدر كثير للوطنية.

من هذه اخلرافات أن البالد انقسمت نصفني، 
نصفا مؤيدا لقصر حق الناخب على صوت واحد، 

ونصفا معارضا، وقد مت توزيع هذه املواقف 
توزيعا عرقيا، أي أن أبناء القبائل معارضون 

واحلضر مؤيدون.
وهذا افتراء وهدر للحقيقة وبث للسم في جسد 

الوطن، ألن احلقيقة تقول إن البيت الواحد قد 
انقسم بني مؤيد ومعارض سواء كان هذا البيت 

حضريا أو قبليا، سنيا أو شيعيا!
إذن فإن املواقف السياسية وبالذات فيما يتصل 

بهذا األمر ال عالقة لها البتة بالتوزيع املناطقي 
أو االنتماء العرقي أو املذهبي، فبينما أصدر 

مجموعة من اإلخوة الشيعة بيانا أعلنوا فيه 
مقاطعتهم لالنتخابات بناء على الصوت الواحد، 

جند فريقا آخر منهم مؤيدا لهذا التوجه، وتساوى 
في الرفض جميع أطياف البالد كما تساوى 

بالتأييد جميع األطياف، وليس من مصلحة أحد 
حرف احلقيقة وإبعادها عن دربها وزرع الشكوك 

حولها وتلبيسها أثواب الكذب، ملا ينطوي عليه 
هذا األمر من خطر يصيب البالد في كبدها 

ويفت في حلمتها الوطنية املتآخية والتي يجب أن 
نسعى جميعنا لإلبقاء عليها قوية ومتينة من أجل 
مصلحة كل منا الفردية ومن أجل مصلحة الوطن.
ويتعني علينا أن نعلي قيمة االختالف في الرأي 
السياسي وفي املواقف السياسية، فليس كل من 
أيد منزوع الوطنية، وليس كل من رفض يرفل 

بأثواب الوطنية، والعكس صحيح أيضا. فال أسمح 
ألحد التشكيك في وطنيتي ألنني مؤيد للصوت 
الواحد، مثلما ال أشكك في وطنية الرافض لهذا 

األمر ولكل قناعاته وهي على كل حال جتربة 
جديدة فلندع األيام تكشف زينها أو شينها، فإن 
كشفت لنا األيام زينا فخير وبركة وإن أبدت لنا 

سوءا ألقيناها وألغيناها، والسياسة جتارب ال عناد 
ومكابرة.

املشاركة واملقاطعة في االنتخابات تصويتا وترشيحا أمر 
اختياري للجميع فمن شاء فليشارك ومن شاء فليقاطع 

وكفى اهلل املواطنني شر املظاهرات واملناقشات التي تتطور 
في الغالب الى »هوشات« بني اخلل وخليله والتي ال تخلو منها 

دواوين الكويت ومقاهيها الشعبية. فاحلديث عن املقاطعة 
أشبه باحلديث عن مقاطعة املنتجات االسرائيلية، واحلديث عن 
املشاركة كأنه املشاركة بتحرير فلسطني وباتت تلك األحاديث 
هي املسيطرة على األجواء االجتماعية وأصبحت تدور حتى 
بني األم ووليدها واالختالف أمر مقبول ومنطقي، ولكن غير 
املنطقي وغير االخالقي هو اتهام من يشارك في االنتخابات 
بأنه غير وطني ونعته بغير ذلك من األوصاف البذيئة وكأن 

الكويت قد خلت من األشراف فال شريف فيها سوى من 
قاطع االنتخابات من النواب السابقني، وهذا اختزال للوطنية 

وللنزاهة واحتكارها في أشخاص قلة دون غيرهم كمن يدعي 
القدسية والعصمة لنفسه دون سواه وكأن اهلل اصطفاه دون 
العاملني، انه الغرور الذي أعمى فرعون عن احلق فأهلكه اهلل 

ومن معه فكم هو مسكني هذا الوطن الكل »يتفرعن عليه« وقد 
قيل قدميا »من فرعنك يا فرعون قال لم أجد من يردعني« 

ويبدو اننا في الكويت ال نعيش في زمن الدستور والقانون 
وما أكثر الذين أطبقوا آذانهم عن سماع صوت العقل يؤولون 

الرؤى ويتبعون األوهام فلم يكتفوا باملقاطعة بل أخذوا 
يحرضون على محاربة من سيشارك باالنتخابات ويصفونه 
بأبشع األوصاف وهذا هو تفسيرهم للدميوقراطية وحرية 
االختيار، وهذا في القانون اجلنائي يعتبر ممارسة اإلكراه 

املعنوي على شخص بقصد التأثير في إرادته ملنعه من أداء 
عمل وهي جرمية يعاقب عليها القانون ويا ليت الذين يروجون 

للمقاطعة جلأوا الى اخليار احلضاري الذي رسمه القانون 
إلسقاط مرسوم الضرورة وذلك باملشاركة في االنتخابات ومن 
ثم إلغاؤه بعد وصولهم الى مجلس األمة فهم يدعون ان النجاح 
حليفهم فيما لو شاركوا في االنتخابات، واخليار الثاني بالطعن 
على املرسوم أمام احملكمة الدستورية من احد املرشحني لتوافر 

الصفة واملصلحة في الدعوى كونه احدا من املشاركني في 
االنتخابات وتلك هي الطريقة الدستورية واحلضارية لالحتجاج 

وإلغاء القوانني، أما ما يحصل من مظاهرات احتجاجية بهدف 
إلغاء مرسوم الضرورة فهي مقبولة عندما تكون قبل صدور 
املرسوم كوسيلة للتأثير على صاحب القرار إلعادة النظر في 

قراره، أما بعد صدور املرسوم الذي جاء وفقا للصالحيات 
الدستورية املخولة لصاحب السمو والتي يستمدها من نص 
املادة )71( من الدستور فإن املظاهرات بعد ذلك تكون منازعة 

الختصاصات رئيس الدولة وعبثا ال طائل منه سوى الفوضى 
وإرباك األمن السيما انه صدر مرسوم الدعوة لالنتخابات ومت 

فتح باب الترشيح فكل عمل احتجاجي بعد ذلك يكون إساءة 
للممارسة الدميوقراطية الراقية التي طاملا ادعى املقاطعون قبل 
املشاركني ضرورة التمسك بها، ولكن يبدو ان املبادئ ليست 

على الدوام ثابتة مادامت األمور في غير صالح البعض على 
العموم من سيشارك فقد أدى األمانة الوطنية وأطاع رغبة ولي 

األمر الذي له حق علينا وله في رقابنا بيعة وما يضرك أخي 
املواطن حني تكون مساهما في رفعة وطنك ومطيعا لسمو 

أمير البالد في أمر هو اقل ما تقدمه له وهو الذي طول عمره 
لم يطلب منا شيئا سوى أن نكون دائما بخير أال يستحق منك 

املشاركة؟

الثريد والتشريب هما اسمان ألكلة واحدة تعتمد 
على تقطيع اخلبز ويسكب عليه املرق لتكون وجبة 

لينة وقد اخترعها األولون لتكون وجبة سهلة املضغ 
والبلع لكبار السن.

هناك أكلة تنفرد بها قبيلة عنزة عن باقي القبائل 
تسمى »اخلميعة« وال تختلف عن الثريد والتشريب 

كثيرا إال مبكون واحد فقط وهو احلليب الذي 
يسكب فوق اخلبز والتي تسمى حاليا »أم علي«.

من احلكايات القدمية والطريفة عن تلك األكلة قصة 
العجوز الذي كان يرافق مجموعة من الشباب في 
رحلة برية وكان غذاؤهم عبارة عن اخلبز البري 

الذي يطلقون عليه اسم »جمرية« والبعض يسميها 
»حرف« ويتم خبزها بطريقة الدفن في الرمل 

وتغطيتها باجلمر اخلفيف وعادة ما تكون خبزة 
يابسة نوعا ما.

لقد كان العجوز يطلب منهم أن )يخمعوا( اخلبز 
لعدم وجود أسنان وحني ضاقوا به ذرعا بسبب 

طريقة أكله بالبلع وليس باملضغ والتي تشبه طريقة 
الثعبان باألكل فالثعبان ال ميضغ أبدا.

حينها قرروا أن يوزعوا تلك اخلبزة بالتقطيع بينهم 
وعدم خمعها أو ثردها ظنا منهم أنه لن يقدر على 
أكلها وحني أعطوه حصته من اخلبزة اليابسة قال 

لهم ضاحكا »إن ثردو فهذي منية الفتي وأن حورفو 
عمك صبي حروف«.

كلنا نعرف أن بعض املعترضني على نظام الصوت 
الواحد متأكدون من بعدم جناحهم ألنهم ال 

يستطيعون إقناع الناخبني بطرحهم وأنهم يريدونها 
كما يريدها الرجل العجوز الذي يتمنى الثريد 

ليسكب عليه بعض املرشحني من مرق أو حليب 
أصوات مجاميعهم ويلتهمها كما يلتهم الثعبان 

فريسته.
أدام اهلل من كان همه مصلحة الناس وال دام من 

يريد مصلحة ثعابني االنتخابات التي لن تنجح دون 
ثريد..

شاركوا منزوع الوطنية
في االنتخابات 
وانتصروا للكويت

 ثريد ثعابني 
االنتخابات

صالح الساير
www.salahsayer.com

السايرزم

حافة الهاوية
مقاطعة االنتخابات النيابية 
املقبلة أو التشويش عليها 
لن يصب لصالح التحديث 

املنشود في الكويت. ذلك أن 
مرسوم الضرورة القاضي 

بتعديل آلية التصويت ينطوي 
على خطوة إصالحية ويسهم 
في ترشيد العملية االنتخابية 

وحتميل الناخب مسؤوليته 
السياسية، األمر الذي قد 

يشكل للكويت فرصة ذهبية 
تخرجها من حالة اجلمود الذي 

أزمن في مفاصلها سنوات 
طويلة.

من يطلب العنب ال الناطور 
سوف يدرك أن موسم القطاف 

يلوح في األفق، فـ »احلكمة 
ضالة املؤمن حيث وجدها فهو 
أحق بها« فإن صدرت احلكمة 
وتدلت عناقيد عنب اإلصالح 

من عرائش السلطة التشريعية، 
فأنعم وأكرم، وإن صدرت 

احلكمة من رأس احلكم وسيد 
العهد، صاحب السمو األمير، 

فأنعم وأكرم. ذلك أن اإلصالح 
السياسي هو الهدف الوطني 

األسمى.
خبراء القانون والسياسيون 
لم ولن يتفقوا على تفسير 

واحد للضرورة املوجبة 
إلصدار املراسيم في غيبة 

البرملان حيث تركها الدستور 
دومنا تفصيل مبا نصه »إذا 
حدث فيما بني أدوار انعقاد 

مجلس األمة أو في فترة حله 
ما يوجب اإلسراع في اتخاذ 

تدابير ال حتتمل التأخير 
جاز لألمير أن يصدر في 

شأنها مراسيم تكون لها قوة 
القانون« فهي حالة تقديرية في 

عهدة أمير البالد.
إن مصلحة الكويت تقتضي 

في هذه الفترة احلرجة 
االصطفاف خلف هذه اخلطوة 

اإلصالحية والبناء عليها 
واملشاركة في االنتخابات 

واملضي بالبالد قدما عوضا 
عن االرتهان للمماحكات 

السياسية والترنح قرب حافة 
الهاوية.

� أ.ش.أ: اعترف���ت  باري���س 
املغنية األميركي���ة ليدي غاغا 
بأنها تعرضت لزيادة في الوزن 
بلغت قدرها 13 كيلوغراما، الفتة 
إلى أنها ال تهتم رغم ذلك بالذين 

يرونها سمينة.
وتس���اءلت ليدي غاغا: ملاذا 
يس���خرون مني بس���بب زيادة 
وزني ولم يتطرق أحد إلى املغنية 
التي  اديل  الشهيرة  البريطانية 

تزيد عني كثيرا في الوزن؟
ونقل���ت مجل���ة »كلوزير« 
الفرنسية عن ليدي غاغا قولها 
»عندما أشعر باجلوع، فهذا يعني 
أنني بصحة جيدة وال يهمني بعد 

ذلك من يعتبرني سمينة«.
يشار إلى أن وسائل اإلعالم 
األميركية بدأت تسخر من زيادة 
وزن ليدي غاغا خاصة بعد أن 
نشرت لها مجلة »ستيليست« عدة 
صور أظهرت زيادة ملحوظة في 
وزنها في وقت اليزال فيه الغرب 
يعتب���ر النحافة من ضروريات 
اجلمال ف���ي املرأة في حني ترى 
ليدي جاجا أن املرأة امللفوفة هي 

األجمل.

ليدي غاغا تعترف 
بزيادة  وزنها مبقدار 

13 كيلوغرامًا

ليدي غاغا

إميوجني بوتس.. تاجرة سيارات

..وجوني ديب.. شاعر

� يو.ب���ي.أي:  هولي���وود 
تتحض���ر املمثلة االجنليزية 
اميوجني بوت���س ألداء دور 
البطولة ف���ي فيلم »نيد فور 
سبيد«. وذكر موقع »هوليوود 
ريبورتر« ان���ه من املقرر ان 
الش���ابة دور  النجمة  تؤدي 
البطول���ة الى جان���ب املمثل 
األميركي آرون بول في الفيلم 
املقتبس عن لعبة الڤيديو التي 
حتمل اسم »نيد فور سبيد«.

ومن املقرر ان تؤدي بوتس 
في الفيل���م دور تاجرة تبيع 
السيارات الفخمة التي يرغب 
بها األثرياء. وسيتولى سكوت 
ووغ اخراج الفيلم املقرر عرضه 

في 7 فبراير 2014.
يشار الى ان جون غاتينز 
وم���ارك س���وريان وباتريك 
أوبراي���ن س���يتولون اعمال 
االنتاج. يشار الى ان املمثلة 
والعارضة االجنليزية اميوجني 
بوت���س )23 عاما( مثلت في 
أفالم مثل »جاين إير« )2011( 
وتعمل كعارضة لدى شركة 
»سيليكت موديل مانيجمنت« 

البريطانية.

لندن � يو.بي.أي: متكن املمثل 
األميركي جوني ديب من خرق 
ممانعة املغنية األميركية أمبر 
هيرد وجنح في استعادتها من 

خالل كتابة قصائد لها.
ونقل����ت صحيف����ة »صن« 
البريطاني����ة عن مصدر مقرب 
من الثنائي قوله »الثنائي يحبان 
األش����عار فلجأ ديب الى كتابة 
قصائد لها وقد جنح أخيرا في 

استعادتها«.
وأشار املصدر الى ان ديب 
كان يرسل اليها باقة من الزهور 
واألشعار يوميا، الفتا الى انها 
استس����لمت أخيرا وطارت الى 
ف����ي جزر  جزيرت����ه اخلاصة 
الباهاما. وتابع املصدر: »كانت 
أمبر تعتبر انهما خرجا مؤخرا 
من عالقات طويلة ولذا فإنهما 
بحاجة ليكون����ا عازبني بعض 
الوقت« غير انه اضاف ان جوني 
جنح في اس����تمالتها من خالل 

أشعاره.
يشار الى ان ديب دخل في 
عالقة مع أمبر هيرد في يونيو 
املاضي بعد أيام على انفصاله 
عن حبيبته الفرنسية فانيسا 
بارداي اثر عالقة اس����تمرت 14 
عاما، غير ان هيرد شعرت بعد 
فترة بأنهما بحاجة الى بعض 

الوقت ألنهم����ا خرجا للتو من 
عالقات طويلة.


