فيلم ليندساي لوهان يحطم الرقم
القياسي للفوز بجوائز أسوأ األعمال

على ذمتهم
تتمة مل��وض��وع ال�ص�ن��دوق الخيري للرعاية الصحية
للمحتاجني ،تبني أن بيت الزكاة وهي الجهة املشرفة
ع �ل��ى ال �ص �ن ��دوق م � ��ازال ي �ص��در ب �ط��اق��ات ال �ض �م��ان
الصحي ،لكن وزارة الصحة ترفض االعتراف بهذه
البطاقات وتصر على تحصيل قيمة الرسوم للعالج
واألشعة والتحاليل والسونار وهي باهضة جدًا.

لوس أنجلس  -د .ب .أ :سيطر فيلم املمثلة واملغنية االميركية الصاعدة ليندساي
لــوهــان عـلــى جــوائــز «جــولــدن راس ـبــري» (الـتــوتــة الــذهـبـيــة) وهــي املـ ــرادف الساخر
لــالوسـكــار عــن أس ــوأ االع ـمــال السينمائية ،وذل ــك فــي الـحـفــل الـسـنــوي ال ــذي أجــري
السبت .وحصلت لوهان ( 21عاما) على جائزتني ألسوأ ممثلة عن دورها في فيلم
«أعــرف من قتلني» الــذي نال شرف تحطيم الرقم القياسي للفوز بجوائز «جولدن
راسبري» (أو الرازي) ،حاصال على ثماني جوائز.
وح ـصــل الـفـيـلــم عـلــى جــوائــز :أس ــوأ إخـ ــراج وأسـ ــوأ سـيـنــاريــو وأسـ ــوأ حـبـكــة لفيلم
رعبوأسوأ إعــادة فيلم وأســوأ شخصية مزدوجة (الشخصيتان اللتان جسدتهما
لوهان واملتشابهتان تماما) وأسوأ ممثلة (جائزتان عن شخصيتي لوهان) وأخيرا
جائزة أسوأ فيلم في العام .من ناحية أخرى حصل النجم االسمر إيدي ميرفي على
ثالث جوائز عن دوره الثالثي في الفيلم الكوميدي «نوربيت» الذي كانت ايراداته في
دور العرض من أعلى االيرادات رغم انتقادات النقاد له .وتأتي جوائز الرازي مليرفي
( 46عــامــا) بعد عــام مــن ترشيحه للفوز بجائزة االوس ـكــار الفـضــل ممثل مساعد،
وذلك عن دوره في فيلم «فتيات حاملات» .وكان فيلمي «شوجيرلز» وهو من انتاج
عام  1995و«باتلفيلد إيرث» وهو من إنتاج عام  ،2000حققا الرقم القياسي السابق
للحصول على جوائز الــرازي وهو سبع جوائز .وتعكس جوائز لوهان أزمة السنة
املــريــرة املــاضـيــة الـتــي قضتها فــي الــدخــول وال ـخــروج مـجــددا مــن مــؤسـســات إعــادة
التأهيل للعالج من إدمان الكحوليات واملخدرات.

إعدام إماراتي لقتله اثنني من مواطنيه
دبي -أ .ف .ب :قالت صحيفة «غالف نيوز» االماراتية االحد ان اماراتيا ادين
بقتل اثنني من مواطنيه اعدم في شمال البالد ،وذلك في تطبيق نادر لهذه
العقوبة في دولة االمارات العربية املتحدة .وأعدم املواطن البالغ  36عاما
فــي امــارة رأس الخيمة رميا بــالــرصــاص ،وذلــك بعد ان رفــض الــدفــاع عن
نفسه امام التحقيق واملحاكمة .وذكرت الصحيفة الناطقة باالنكليزية ان
مسؤولني في شرطة رأس الخيمة اكدوا تنفيذ حكم االعدام في الرجل الذي
سبق ان قال امام محكمة االستئناف انه ليس نادما على قتل الرجلني.
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وصف العائلة املالكة بـ«مصاصي الدماء» فى تحقيقات ديانا

حديث النهار
رضا الفيلي

لـنــدن  -د .ب .أ :شهد التحقيق بـشــأن وفــاة األم ـيــرة ديــانــا ودودي الفايد
وصف العائلة املالكة البريطانية بأنها «عائلة مصاصي دماء» وتصبب
رئيس سابق لالستخبارات البريطانية عرقا على منصة الشهود مؤكدا أن
االغتياالت أبعد ما تكون عن مبادئ مخابرات جاللة امللكة.
وال ريــب في أن التالسن الــالذع والعلني في مقر «محاكم العدل امللكية»
أضـفــى جــوا مــن االث ــارة على التحقيق لكن البعض يخشى مــن أن يكون
التحقيق قد تحول الى شيء أشبه باملسرحية الهزلية وسط مخاوف من أن
يتحول الى حرب بالوكالة بني املؤسسة الحاكمة البريطانية ومنتقديها
وأعــدائ ـهــا .ووصــف دينيس ماكشني السياسي الــالمــع فــي حــزب العمال
التحقيق الذي تكلف ستة ماليني جنيه استرليني ( 12مليون دوالر) منذ
بدايته في أكتوبر بأنه «ليس مجرد مسرحية هزلية بل انه استغالل مقزز
للقانون البريطاني وتبديد لألموال العامة على نحو يشكل فضيحة».
وحظي كالم ماكشني بتأييد أعضاء بارزين في لجنة االستخبارات واألمن
الحكومية الذين دعوا الى انهاء التحقيق بعد أن حوله امللياردير املصري
محمد الفايد صاحب متجر هارودز ووالد دودي الى «سيرك».
فقد وصف الفايد االمير فيليب زوج امللكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
بأنه «نازي» ونعت العائلة املالكة بأنهم «مصاصو دماء» في التحقيق قبل

وطني الكويت

أيام مشيرا الى أن هناك محاوالت للتغطية على الحقائق في القضية.
ويـصــر رجــل االع ـمــال املـصــري دائـمــا على أن ديــانــا وابـنــه دودي قتال في
مــؤامــرة دبرتها االسـتـخـبــارات البريطانية وأشــرف عليها األمـيــر فيليب
واألمير تشارلز زوج ديانا السابق.
ويــرى الفايد أن وسائل االعــالم والشرطة الفرنسية واملسعفني واالطباء
في باريس والكثيرين غيرهم جزء من املؤامرة وأن معظم الشهود في هذه
القضية مشتركون في عملية التغطية.
وصــرخ رجــل األعـمــال املـصــري ( 75عــامــا) فــي وجــه احــد صحافيي هيئة
االذاعة البريطانية (بي .بي .سي) خارج قاعة املحكمة« :أنا ال أتحدث اليك
أيـهــا األحـمــق فــأنــت جــزء مــن املــؤسـســة الـحــاكـمــة» .وفــي املـقــابــل فقد سمع
الفايد األمير فيليب يصف ابنه ووريثه الوحيد بأنه «زير نساء متزلف»
وتحمل الفايد احتقار املؤسسة الحاكمة لعقود ويرجع األمــر الــى تمكن
رجل األعمال املصري من هزيمة روالنــد (تايني) روالنــد في الثمانينيات
من القرن املاضي في معركة السيطرة على متجر هارودز الفاخر.
غير أنه من املمكن جدا أال يكون عنصر الهزل في التحقيق وتكاليفه هما
العامل الوحيد وراء الــدعــوات املطالبة بايقافه ،ولكن أيضا الشعور بأن
التحقيق يكشف املستور بأكثر من الالزم.

ملتقى طرق
أ.د.كافية رمضان

مازلنا نحلم
تحتفل ال��دول بأيامها الوطنية ،وتحرص على ان تكون أيامًا
مميزة ،تحشد لها فنونها املختلفة ،وت��زي��ن قلوبها بتجدد
اإلعالن عن الحب قبل ان تزين شوارعها باألنوار واألعالم.
واالع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة ف��رص��ة ل�ت��الق��ي ال �ق �ل��وب ،ك��ل ال�ق�ل��وب على
ح��ب واح ��د ي�خ��ال��ط ال ��دم ف�ت�ع�ب��ر ع�ن��ه ب��ال �ف��رح واالب �ت �ه��اج كل
على طريقته ،وتجدد ال��والء للوطن ول��رأس الدولة ،وتستذكر
تاريخها املشرف ،وتمجد شهداءها االبرار الذين زينوا وجه
الوطن بتضحياتهم.
واألع�ي��اد الوطنية فرصة إلذك��اء ال��ذاك��رة بكل اب��داع��ات الوطن
في ال�ت��راث الفني واالدب��ي ،وفرصة لتكوين ال��وج��دان خاصة
عند الناشئة ،ولعل االناشيد الوطنية عامل من العوامل املهمة
التي تشكل الوجدان ،وتستنهض الهمم،
وتبقى مستقرة في الذاكرة.
ونحن في الكويت كنا نستثمر مناسبة
االع � �ي� ��اد ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ت��وظ �ي��ف ال �ف �ن��ون
ب�ط��ري�ق��ة اك �ث��ر ف��اع�ل�ي��ة واب ��داع ��ًا وت��أث �ي �رًا،
ومازلنا نحلم ان نرى ذلك املستوى املبدع
م��ن االغ��ان��ي ال��وط �ن �ي��ة ،خ��اص��ة ت�ل��ك ال�ت��ي
رافقت احتفاالت وزارة التربية مستعينة
باملبدعني من مثل د .عبدالله العتيبي -رحمه الله -أو الفنان
شادي الخليج وصاحبة الصوت القوي سناء الخراز وغيرهم
م��ن ال�ف�ن��ان��ني ش �ع��راء وم�ل�ح�ن��ني وم��وس�ي�ق�ي��ني ب��االض��اف��ة ال��ى
مجاميع الطلبة التي تصدح فتزلزل الكيان.
ون�ح��ن ف��ي الكويت مازلنا نحلم ب��أن تبقى اس�م��اء شهدائنا
االب ��رار م�ح�ف��ورة ف��ي ذاك ��رة االج �ي��ال وال تبقى مغيبة تحت
مسمى ع��ام (ش�ه��داء ال��وط��ن) .فتتسرب أسماؤهم مع مرور
ال��زم��ن وان بقيت ف��ي كتب ال�ت��اري��خ يطلع عليها املهتم دون
غيره.
ونحن ف��ي الكويت مازلنا نحلم ب��أن يترجم ح��ب ال��وط��ن الى
اخالص في العطاء ،ومازلنا نحلم ان يترجم في املحافظة على
املرافق العامة ،ومازلنا نحلم ان يترجم حب الوطن الى اذابة
الفوارق بني الكويتيني وفق استراتيجية وخطط تنفيذ.
مازلنا نحلم ...مازلنا نحلم..
ولكن متى يتحقق الحلم؟

م�ن��اج��اة ال��وط��ن وال �ت �غ��زل ف�ي��ه وال�ت�غ�ن��ي ح�ت��ى ال�ص�ب��اب��ة بحبه
وس� ّ�ي��االت حنانه وشآبيب وفائه وأصالته ،وآالئ��ه التي أفاءها
علينا كابرًا عن كابر ،موصولة مغدقة بال مقابل وال انقطاع..
تلك الفضائل النادرة علينا أال نستذكرها ونتغنى بها حينما
تحل األعياد واملناسبات الوطنية فقط ..بل حق علينا ممارستها
باستمرار مادمنا أحياء نتنفس ،وأال يشغلنا ويبعدنا عنها أي
سبب أو عارض أو طارئ ..فالكويت أبدًا هي األم الرؤوم ..وهي
املعشوقة اآلسرة لألفئدة ..ونحن العاشقون الوالهون املعبرون
عن حبنا الطاغي لها باإلحساس والقول والفعل ..حني تحيطنا
برومانسيتها وعندما تحاصرنا بالجدية وال�ب��أس وال�ش��دة..
وه��ل بعد ذل��ك لنا غنى عنها؟ وه��ل لدينا بديل غيرها؟ وهل
قبل كل شيء وبعده ..األحب صدقًا ..واألقرب تسكن مسامنا
وذراتنا ..وهي التي تشكل لنا الحياة والفرح واألمل بسحرها
وسرها الخفي واآلسر.
ورغم كل ذلك حاولت ان احتفل بالعيد الوطني لحبيبتي الكويت
بشكل مختلف ع��ن ك��ل ي��وم ول�ي�ل��ة ..ألض �ي��ف ،إن استطعت،
رؤي ��ة ون�ك�ه��ة وم�ع�ن��ى ودالالت ج ��دي ��دة ..ت �ض��يء ل��ي ال�ط��ري��ق،
وه��دان��ي تفكيري أن أستخرج م��ن «دراري» ودان ��ات شاعرنا
املبدع املرحوم أحمد مشاري العدواني..
ق�ط�ع��ة ش �ع��ري��ة م �ت �م �ي��زة ..وك �ل �ن��ا ي�ع��رف
أن��ه إن�س��ان مبدع وش��اع��ر مجدد ومفكر
متميز وكويتي أصيل ،هام عشقًا مثلنا
ب�م�ع�ش��وق�ت��ه ال �ك��وي��ت وق� ��ال ف�ي�ه��ا أج�م��ل
ال �ش �ع��ر وأص� ��دق� ��ه ..ول �ن �ق��رأ ون � ��ردد معه
قصيدة وطني في أيام العز والفخار التي
نعيشها :قصيدة «وطني»
امل � � � �ج � � � ��د ع � � � �ن � � � ��دك ط � � � � � � � ��ارف وت � �ل � �ي � ��د
ت� �ه� �ف ��و ال � �ب � �ح � ��ار ل� � ��ه وت � � �ش� � ��دو ال �ب �ي ��د
وط �ن ��ي ال �ك��وي��ت وأن � ��ت ف ��ي ف �ل��ك ال �ع��ال
وط� � � � ��ن ع� � �ل � ��ى خ � � �ي� � ��رات� � ��ه م � �ح � �س� ��ود!
ت� � ��رن� � ��و امل� � �ط � ��ام � ��ع ح� � ��ول� � ��ه م � �س � �ع� ��ورة
ح � �م � ��ر األظ � � � ��اف � � � ��ر ،وال� � � �ن � � ��واي � � ��ا س � ��ود
ع � � � � � � ّ�وذت ب � ��اس � ��م ال� � �ل � ��ه أرض � � � � ��ك ان� �ه ��ا
ط� � �ه � ��ر ت � �ي � �م� ��م ف� � � ��ي ث� � � ��راه� � � ��ا ال� � �ج � ��ود
ي� ��ا اب� � ��ن ال � �ج� ��زي� ��رة م� ��ا ن � �ك� ��رت أم ��وم ��ة
خ � �ل� ��دت ب� �ه ��ا األم � � �ج� � ��اد ف� �ه ��ي خ �ل ��ود
خ � �ت � �م ��ت رس � � � � � ��االت ال� � �ن� � �ب � ��وة ف ��وق� �ه ��ا
وال� � � � �ل � � � ��ه وامل� � � � �ل � � � ��ك ال� � � �ك � � ��ري � � ��م ش � �ه� ��ود
وط �ن��ي ال �ك��وي��ت ع�ل�ي��ك م��ن ن ��ور ال�ه��دى
ح� � � � � ��رس!! وم� � � ��ن ح� � ��ر ال � �ث � �ن � ��اء ب� � ��رود
إن � � � � ��ا ك � � � ��أم � � � ��س ،وال � � �ح � � �ف � � �ي� � ��د ك � �ج� ��ده
م � ��ا ش � ��ذ ع � ��ن درب ال � � �ج� � ��دود ح �ف �ي��د

فصل طيار أجرى مناورة خطيرة بطائرة
بوينغ جديدة في هونغ كونغ

فهل بعد ه��ذه اللوحة الشعرية الوطنية للشاعر الكبير أحمد
مشاري العدواني من تعليق ..ولكن هل لي أن أردد منها هذين
البيتني من الشعر:
وط �ن ��ي ال �ك��وي��ت وأن � ��ت ف ��ي ف �ل��ك ال �ع��ال
وط� � � � ��ن ع� � �ل � ��ى خ � � �ي� � ��رات� � ��ه م � �ح � �س� ��ود!
ت� � ��رن� � ��و امل� � �ط � ��ام � ��ع ح� � ��ول� � ��ه م � �س � �ع� ��ورة
ح � �م � ��ر األظ � � � ��اف � � � ��ر ،وال� � � �ن � � ��واي � � ��ا س � ��ود

هونغ كونغ  -د .ب .أ :ذكرت شركة طيران «كاثاي باسيفيك» في هونغ كونغ
امس األحد أنها فصلت طيارا من عمله بعد أن أجرى مناورة خطيرة بطائرة
ركاب جديدة من طراز «بوينغ».
وكان ايان ويلكينسون يقود الطائرة «بوينغ  300 - 777إي آر» في أول رحلة
بعد خروجها من مصنع الطائرات في مدينة سياتل األميركية في الثالثني
من الشهر املاضي عندما غير اتجاهه بعد اإلقالع واتجه لألسفل لنحو عشرة
أمتار فوق مهبط الطائرات بسرعة  280عقدة .وكان كريس برات رئيس شركة
«كاثاي باسيفيك» ضمن نحو ثالثني راكبا.

kafya.ramadan@gmail.com

وحفظ الله الكويت من كل مكروه.

إلى رحمة اهلل

rida@annaharkw.com

لوحة سيارة تباع بأكثر من مليوني دوالر
في هونغ كونغ

■ طيبة عيسى بكر البكر ،أرم�ل��ة ،زي��د محمد الصقعبي 83« ،ع��ام��ًا»،
شيعت ،الرجال :الخالدية ،ق ،1شارع حضرموت ،م ،22النساء :اليرموك ،ق،4
شارع عبدالعزيز بن باز ،م ،88ت5343111 - 4811292 :

هونغ كونغ  -د .ب .أ :ذكرت تقارير صحافية امس االحد أن لوحة تسجيل
سيارة بيعت مقابل  2.1ماليني دوالر أميركي في هونغ كونغ ما جعلها
أغلى لوحة سيارة على االطالق في املدينة ذات الثراء الفاحش.
وق ــد بـيـعــت ال ـلــوحــة ال ـتــي تـحـمــل رق ــم ( )18إل ــى رج ــل أع ـم ــال ف ــي مـجــال
االلكترونيات بعد  43مداولة في مزاد علني الرقام السيارات السبت طبقا
ملا ذكرته صحيفة «صنداي مورننغ بوست» .وهذا السعر القياسي يزيد
نصف مليون دوالر أميركي عن السعر الذي دفعه الثري ألبرت يونغ رئيس
مجموعة «االمبراطور» الترفيهية الذي اشترى لوحة سيارة تحمل رقم ()9
في عام  1994مقابل  1.6مليون دوالر أميركي.

■ راكان سلطان مشعان الهذال 69« ،عامًا» ،شيع ،الرجال :العارضية،
ق ،7ش ،3ج ،6م ،31النساء :العارضية ،ق ،10ش ،1ج ،2م ،26ت6530666 :
9771889 - 6915159 - 9033677 -

أنجلينا تظهر ً
حامال برفقة زوجها براد
ظهرت النجمة األميركية أنجلينا جولي وهي حامل بشهرها الخامس برفقة زوجها النجم براد بيت وذلك في حفل توزيع جوائز الروح الخاصة
بالسينما املستقبلية التي تسبق حفل توزيع جوائز األوسكار بيوم واحد (أ .ف .ب).

■ فــالح فيصل ناصر الفضلي 70« ،ع��ام��ًا» ،شيع ،ال��رج��ال :ال��دوح��ة،
ط��ري��ق ال�ج�ه��راء ،خيمة ،ال�ن�س��اء :ال��دوح��ة ،ق ،1ش ،2م ،63ت9036391 :
 9047568إنا لله إنا إليه راجعون

انطالق «اليوم العاملي للحجاب» بدعوة أوبرا وينفري للتحجب
ال ـقــاهــرة  -د .ب .أ :ذك ــرت شـبـكــة حـمــاسـنــا االلـكـتــرونـيــة أن ـهــا بصدد
اطــالق حملة «اليوم العاملي للحجاب» اليوم االثنني من خــالل موقع
على االنـتــرنــت يتناول وضــع الحجاب ويتابع أخـبــار املحجبات في
العالم العداد ما يطلق عليه القائمون عليه «خريطة املحجبات حول
العالم».
وقال مدير حماسنا محمد السيد لوكالة األنباء األملانية (د .ب .أ) ان

الصالة

الفجر4:52 :
الشروق6:18 :

الظهر12:01 :
العصر3:16 :

املوقع الجديد يقدم خدماته لرواده بثالث لغات هي العربية واالنكليزية
والتركية ويشارك في دعمه الحملة الدولية للدفاع عن الحجاب وتجمع
نصرة الحجاب واللجنة العاملية للدفاع عن الحجاب في العالم ولجنة
الدفاع عن املحجبات في تونس.
وأضاف أنه كان مقررا اطالق املوقع الذي يحمل عنوان «حجاب ويب»
والحملة املصاحبة لــه قبل شهر لكنه تــم تأجيله بسبب أح ــداث غزة

املغرب5:44 :
العشاء7:00 :

وانشغال الجميع بمتابعته.ويضم املوقع رصــدا دقيقا ملا أطلق عليه
«بؤر الحرب على الحجاب حول العالم» وما تتعرض له املحجبات من
هجوم غير مبرر من قبل «ارهابيني» في الغرب العداد خريطة تظهر 3
مستويات من الحرب على الحجاب في دول العالم.
كما تم اعداد رسالة باللغة االنكليزية لدعوة مقدمة البرامج األميركية
أوبرا وينفري الرتداء الحجاب كبادرة لدعوة رمز نسائي غربي للتعرف

الطقس

أعلى مد16.15 :
أدنى جزر6.45 :

أعلى حرارة20 :
أدنى حرارة7 :

على الحجاب وأهميته.
كانت الكاتبة املصرية نوال السعداوي أرجعت مغادرتها مصر لالقامة
في بلجيكا ثم الواليات املتحدة األميركية في فبراير من العام املاضي
الــى كونها مـهــددة بعد وضعها فــي القائمة الـســوداء ألعــداء الحجاب
من جانب نشطاء اسالميني هــددوا برفع دعــوى قضائية ضدها بعد
تصريحات صحفية سخرت فيها منهم.

طقس بارد نسبيًا مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
( )28-8كم /ساعة.

