
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
البنك الدولي يحذر نيجيريا من غياب الشفافية في بعض مؤسساتها.

ـ وماذا عن غياب الشفافية في »معظم« مؤسساتنا العربية يا »دولي«؟!
موظفو المجلس األعلى للمعاقين يقولون للمعاقين اتصلوا فينا وال تراجعونا.

ـ انزين ال بدالتكم ترد وال انتو راضين تستقبلون أحد.. صكوا أحسن.
أبواللطفواحد

أرسلت إدارة العالقات العامة ملؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية إلى »األنباء« 
ردا على ما تناولناه في مقال سابق لنا، 

وأنشره حرفيا كما ورد:
األخ الفاضل/ يوسف خالد املرزوق.. 

احملترم
رئيس حترير جريدة األنباء

حتية طيبة وبعد:
يسر مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية أن تهديكم أطيب 
حتياتها ومتنياتها لكم بدوام التوفيق والنجاح، وباإلشارة إلى ما 
نشر في عدد جريدتكم رقم »11970« الصادر يوم األربعاء املوافق 
2009/7/22 في زاوية للكاتب الصحافي األستاذ/ سامي عبداللطيف 
النصف وحتت عنوان »آخر محطة«، نود التوضيح أن مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية ممثلة بدائرة العمليات كانت على 
اتصال مستمر مبحطة »الكويتية« في لندن لالطمئنان على حالة 
طاقم الطائرة املصابني في حادث سيارة، وذلك حتى خروجهم 

من املستشفى بعد االطمئنان على حالتهم الصحية.
كم����ا نود التوضيح أن مس����ؤولي محطة الكويت في لندن 
كانوا في زيارات دائمة لالطمئنان على حالة املصابني الصحية، 
باإلضافة إلى متابعة مسؤولي املؤسسة حلالتهم الصحية عند 

عودتهم إلى الكويت.
ش����اكرين لكم وجلريدتكم الغراء اهتمامك����م الدائم بدعم 
مؤسستكم الوطنية، راجني نشر الرد والتوضيح بذات الصفحة 
واملس����احة التي نش����ر بها اخلبر انطالقا من مبدأ حرية الرد 
والتعبير، ومرحبني بكاف����ة املالحظات التي يتقدم بها الكاتب 

الصحافي األستاذ/ سامي عبداللطيف النصف.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

يوسف أحمد العبدالكرمي
عن/ مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم

> > >
التعقيب: )1( أشكر »الكويتية« على الرد الذي أرى أنه أيد 
متاما ما ذكرناه في املقال فعند وقوع حادث لطيارين يفترض 
بدائرتهم التابعني لها – ال محطة لندن – أن تقوم باتصالني مهمني، 
األول للطيارين املصابني للس����ؤال عنهم واظهار االهتمام بهم، 
والثاني ألهاليهم إلبالغهم بوقوع احلادث وطمأنتهم، وواضح 
من الرد ومن معلوماتنا أن هذين األمرين املنطقيني لم يتما، بل 
مت االتصال – كما أتى في الرد – ب� »محطة لندن« وال أعلم ملاذا 
لم يتم االتصال باملصابني مباش����رة وأرقام هواتفهم موجودة 

لدى دائرتهم املعنية.
)2( وفي هذا السياق نشكر محطة لندن ومديرها األخ وليد 
بن ناجي ال����ذي كان متواجدا في مطار »لوتون« مع الش����يخ 
د.محمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الذي قام 
مشكورا كذلك باالطمئنان على املصابني، والشكر موصول لرئيس 
الطيارين الكابنت عبدالرضا أكبر لسؤاله ومتابعته للموضوع 
وللس����يد عادل رمضان الذي تواجد معهم خارج ساعات عمله 
وللكابنت عبداجلليل القطان رئيس جمعية الطيارين، ولكل من 

اتصل وسأل عنهم من زمالئهم بعد نشر املقال.
)3( أخيرا، نرجو مستقبال أن يتم االتصال مباشرة بالطيارين 
أو املوظفني املصابني من قبل مسؤولي املؤسسة والقائمني على 

دائرتهم عند وقوع حادث، ال سمح اهلل.

آن األوان للبح����ث فعال 
في االستفادة احلقيقية من 
الطاقة الشمسية عندنا في 

الكويت.
لألبح����اث  فاملتاب����ع 
والدراس����ات التي رأى جزء 
كبير منها النور يرى حتول 

العالم الى الطاقة البديلة بكل أنواعها.
وفي محيطنا اخلليجي تق����وم إمارة أبوظبي 
بعمل جبار من اجل االستفادة من الطاقة الشمسية 

ملدينة كاملة يزمع انشاؤها.
واملهم اني على قناعة بأن شمسا ملتهبة كشمس 
الكويت تصل حرارتها ل� 54 درجة البد من استغاللها 

بإذن اهلل.
وعلى قناعة بأن الطاقات موجودة في الديرة 
وبانتظار استغاللها وان االخوة في معهد االبحاث 
وف����ي جهات اخرى علمية ق����ادرون على حتويل 

احللم الى حقيقة.
> > >

اكتشفنا ان مقتحم مجلس األمة، ذلك الفارس 
امللثم الذي ترك أدراج مكاتب كثيرة وهي مكسورة 

ما هو إال بنغالي ضيع نعاله!
والتفاصيل تقول انه عامل بنغالي سابق في 
املجلس اكتشف انه قد نسي نعاله وبعض مالبسه 

في املجلس، فعاد للمجلس ليال لكي يستردها!
وأظ����ن ان البنغالي ممكن يس����ويها بكل هذه 
السذاجة والتفاهة والسطحية، ولكني ال أمتنى ان 
مير هذا احلدث بنفس البساطة، فاقتحام مجلس األمة 

هو دخول ألحد أهم مراكز البلد أهمية وسرية.
هذا امللف مسند لشخص نثق في قدراته ونتمنى 
له التوفيق دوما، وليكن ما حصل درس����ا لبحث 
أوجه اخلل����ل والقصور في الرقابة على املجلس، 
وأعني آمر القوة في احلرس الوطني للمجلس األخ 

الفاضل بسام الرفاعي.
> > >

نائ����ب يريد ان يناق����ش »إنفلونزا اخلنازير« 
في جلسة خاصة، ونائب يهدد الوزير اذا انتشر 
املرض، ونائب يذهب ملدى أبعد في ذلك ويقول انه 

ملف قد تساءل فيه حكومة بأسرها!
يا جماعة اخلير، ه����ذا مرض حتول الى وباء 
دول����ي موجود في كل بقعة م����ن العالم ويناقش 
يوميا في القنوات الفضائية، وعالجه متيسر اذا 

مت اكتشافه والسيطرة عليه مبكرا.
فال وزير الصح����ة وال حكومات دول اخلليج 

مجتمعة قادرة على إيقافه.
فبدون فلسفة »اهلل يخليكم«، وبعدين من قدراتكم 

الطبية اجلبارة حتى تناقشوا املوضوع.
وبرأي����ي أن اثنني من ثالثة نواب هددوا وزير 
الصحة غير قادرين على صياغة كلمتني فوق بعض، 

لكن اهلل يعز املعازيب وخشمك إذنك.

الساسة احملترفون، 
هم من يغيرون جلودهم 
كل ح���ني، وال يطيقون 
البقاء بجلد واحد، ولون 
واحد! يغيرون اطباقهم 
حسب املزاج وبناء على 
الطقس العام، أما الساسة 
الفاش���لون فهم الذين ال 

ميلكون سوى جلد واحد ال يقدرون على تغييره 
مهما بلي وتهتك وتعّفن!

و»جمال عبدالناصر« وألنه من الصنف الثاني، 
حاول تغيير جل���ده او انه غيره فعال، حني قبل 
مبصاحلة اس���رائيل واالعت���راف بوجودها رغم 
»الالءات الثالث املعروفة« فأدركه املوت سريعا! قتله 

اجللد اجلديد واللون اجلديد والطبق اجلديد!
الزعيم اللبناني وليد جنبالط وريث العرش 
الدرزي، وحارس املغارة، هو اكثر فنان سياسي، 
او سياسي فنان، يجيد تغيير جلده ببراعة تدل 
على حنكة سياس���ية وإرث تعلم منه كيف يظل 
زعيما عل���ى الدوام، يرك���ب الريح ويغوص في 
أعماق البحر، يزرع نخلة في س���فينة س���ارحة، 

ويحلب اجلدي!
يجترح املعجزات بصوته وصورته وعبارته 
وشكله، وفي أي جلد يظهر ينل االعجاب والتبريك! 
وتلك هي اخللطة السرية للسياسي الناجح، و»وليد 
بيك« يحتفظ بس���ر هذه اخللط���ة، وال اعتقد ان 

سياسيا عربيا آخر أو زعيما ينافسه!
مات صدام حس���ني حيا حتى ش���نق، النه لم 
يكن سياس���يا محترفا، ظن السياسة عواء ومّطا 
في الكلم���ات اجلوفاء، وقصورا وبهارج وزخرفا 
في كرسي ذهبي وخنوعا دائما! لم يغير جلده ال 
اعت���زازا بتلك العفونة في ذلك اجللد، ولكن ألنه 
ليس لديه جلد آخر، وال لون آخر وال لسان آخر! 
عجز عن ان يجترح معجزة واحدة، فتعثر وسقط 

وانهالت عليه القباقيب واالحذية!
وليد جنبالط ميشي في طريق ضيق بني واديني 
سحيقني، ثم يعود الى اخللف وهو مغمض العينني 

دون ان تزل قدمه!
السياسة العربية، واللبنانية بالذات، هي لعبة 
تغيير اجللود واأللوان والتنقل بني الكراس���ي، 
أم���ا ان يكتفي بجلده االصل���ي ولونه الذي جاء 
به الى دنيا السياسة، فإنه محكوم عليه باملوت 
السياسي املبكر، يعتزل السياسة ويكتفي بزراعة 
حقل���ه ورش املبيدات كي ال تتل���ف خضراواته 
وفواكه���ه، او يرعى اغناما في اجلرد ويغني لها 

العتابا وامليجانا.
لبن���ان ليس بلدا، بل ه���و كائن متحرك، وال 
ينجح فيه من ساسته إال من يشابهونه في حتركه 
وتلونه، ووليد جنبالط لم ينقلب على جماعته 
في 14 آذار بل انه س���ار وهم الذين ظلوا واقفني 
وما عليهم اال ان يتبعوه، او ان عليهم ان يكتفوا 

بزراعة حقولهم أو رعي اغنامهم!

متفرقات من الديرةرد وتعقيب حارس المغارة
واضحمحطات بال قناع

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

البقاء هلل
تركي بطيحـان عواض امليموني 
� 15 عام���ا � العارضية 
 � ج2   � ش1   � ق10   �
 � م24 � ت: 66471973 

.97329888
محمد حسن محمد اشكناني � 66 
عاما � الرجال: الرميثية 
� مس���جد مقامس � ت: 
 ،66667949 � 25628948
النساء: مشرف � ق4 � 
ش5 � م3 � ت: 99082888 
التاس���عة  الدف���ن   �

صباحا.
عبيـد زويـد هـادي املويـزري 
الرشـيدي � 82 عام���ا � 
صب���اح الناصر � ق1 � 
ش29 � قسيمة 19 � ت: 
 99221204 � 99010608

.99027278 �
حسنة معال عواد العزاوي � زوجة 
سالم مسلم الشحومي 
� 63 عام���ا � الرج���ال: 
سلوى � ق8 � ش7 � م14 
� ت: 99871122، النساء: 
سلوى � ق5 � ش103 � م8 

� ت: 99500048.
محمد جعفر محمد قاسم بهبهاني � 
61 عاما � الرجال: الشرق 
� احلسينية اجلديدة � ت: 
 ،22418664 � 99582185
النساء: عبداهلل السالم 
� ق2 � ش20 � م6 � ت: 
 � 22547476 � 99660009

الدفن 8.30 صباحا.
صيتة سـدران مضحي الظفيري 
�  59 عام���ا � الرج���ال: 
األندل���س � ق13 � ش7 
 � � م8 � ت: 99780521 
النساء: جنوب اجلهراء � 

ق2 � ش221 � م27.
فاضل يوسف عبدالرضا بورضا � 50 
عاما � الرجال: حسينية 
معرفي القدمية بالشرق 
� ت: 22428558 � النساء: 
حس���ينية بوش���هري 
بالشعب � ق6 � ش69 � 
م8 � ت: 66219919 � الدفن 

الثامنة صباحا.

شهب »البيرساوسيات« دخلت سماء الكويت

خطأ في الترجمة يثير غضب كلينتون في الكونغو:
أنا وزيرة الخارجية وليس زوجي بيل!

لقطة الحد شهب »البيرساوسيات« في السماء

اخرى، وعندما تقترب هذه 
املخلفات من االرض فإنها 
جتذبه����ا. وبني ان ش����هب 
البيرساوسيات تدخل الى 
الغالف اجل����وي االرضي 
بس����رعة 59 كيلومترا في 
الثاني����ة وحتت����رق على 
بع����د حوالي 80 كيلومترا 
م����ن س����طح االرض وال 
تصل الى مستوى ارتفاع 

الط������ائرات.
وقال الس����عدون ان ما 
نراه من احتراق للشهاب 
في السماء هو عبارة عن 
احتراق كمية من الغب�����ار تساوي حفنة يد 
مليئة بالرمل بع����د دخولها للغالف اجلوي 
لالرض واحتكاكها باله����واء، فتص�����ل الى 
الرمال  درجة االنص����هار وتتبخ�������ر هذه 
وتعطي الوانا مختلفة بحس����ب العن���اصر 

املكونة لها. 

س���أقول لك رأيي أنا لن أكون 
امتدادا لزوجي«.

وفي مقر وزارة اخلارجية 
األميركية، قال مساعد الوزيرة، 
بي جاي كراولي، إن الس���ؤال 
الذي سمعته »يثير األعصاب«، 
فهو يتعلق برأيها في أمر بدا 
وكأنها ليست مهتمة بقدر اهتمام 
زوجها. وقال كراولي ل� »سي ان 
ان« إن إجابة هيالري كلينتون 
جاءت في س���ياق رحلتها إلى 
الق���ارة األفريقية. وأوضح أن 
الرد يتوافق مع السؤال الذي سمعته، ولكن 
بصرف النظر عن اخلطأ الذي ميكن أن يكون 
املترجم الفوري ق���د ارتكبه »فإنه ال ميكنك 
فصل السؤال عن املشهد الكلي«. وأشار كراولي 
إلى أن كلينتون ستتوجه إلى »غوما« للفت 
األنظار إلى مأساة النساء اللواتي ذهنب ضحية 
االغتصاب كس���الح في احلرب في الكونغو. 
وقال: »إذا أرادت أفريقيا والكونغو أن تتقدم، 
فإنه ينبغي أن تلعب النس���اء دورا جوهريا 
أكبر، وبينما كانت ف���ي القاعة، طرح عليها 
سؤال حول اهتمام الرئيسني وليس اهتمام 

وزيرة اخلارجية«. 

� كونا: قال  الكوي����ت 
الفلك����ي عادل  الباح����ث 
الس����عدون ان زخات من 
شهب »البيرساوسيات« 
الكويت من  دخلت سماء 
الليلة وتس����تمر لثالثة 
ايام. واوضح السعدون 
الش����هب سميت  ان هذه 
بهذا االس����م ألنها تشاهد 
ظاهري����ا ف����ي املجموعة 
النجمية »بيرس����يوس« 
وتقع بجانب برج احلمل 

وجنم الثريا.
 وقال الفلكي السعدون 

ان عدد الشهب التي تشاهد يصل ما بني 50 
الى 100 شه�����اب بالساعة.

وافاد بأن الشهب عبارة عن غبار متخلف 
عن مذنب س����ويفت � تتل الذي يقترب من 
الش����مس كل 120 س����نة مرة واحدة ويرحل 
فيخلف وراءه على طول مداره غبارًا وغازات 

كينشاسا � وكاالت: انفجرت 
وزي���رة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون أمس األول 
غاضبة أمام سؤال أثاره أحد 
الطالب الكونغوليني اجلامعيني، 
يعتق���د أن املترجم أخطأ في 
صياغت���ه وترجمته، وقالت 
»سأقول لك رأيي أنا لن أصبح 
امتدادا لزوج���ي«. ويبدو أن 
اللحظة التي انفجرت كلينتون 
غاضبة جاءت أثناء حوار لها 
م���ع طلبة إح���دى اجلامعات 

الكونغولية في العاصمة كينشاسا. فقد وقف 
أحد الطالب ليطرح سؤاال على كلينتون بشأن 
التعاقدات املالية الصينية مع الكونغو، وسألها 
عن رأي الرئيس األميركي باراك أوباما بشأن 
هذه الصفقات، غير أن الصحافيني املرافقني 
لها والذين كانوا داخ���ل القاعة أوضحوا أن 
املترجم أخطأ عندما استبدل اسم أوباما باسم 
بيل كلينتون، الرئيس األميركي األسبق وزوج 
هيالري. وبدهش���ة بالغة، أجابت كلينتون 
بحدة عندما سمعت ترجمة السؤال: »أتريد 
معرفة رأي زوج���ي؟ إن زوجي ليس وزيرا 
للخارجية، بل أنا أتريد معرفة رأيي، حسنا 

لقطة تلفزيونية لهيالري حلظة ردها الغاضب

عريس مصري من المطار إلى النظارة

توقيف شابين بدون أشهرا سالحاً في وجه ضابط

محمد الجالهمة
ب����دال من ان ميضي وافد مصري ليلة الدخلة في 
احضان زوجته كان لرجال أمن املطار وجهة نظر اخرى 
وهي ان يكون املصري داخل نظارة مخفر اجلليب. 
وكان الوافد املصري احضر »زفة« متهيدا الستقبال 
عروسه القادمة مبالبس الزفاف، وحينما طلب منه 

رجال األمن اخلروج واالحتفاء خارج املطار تطاول 
عليه����م فما كان من رجال األم����ن اال ان اقتادوه الى 
النظارة لتهبط طائرة العروس ويكون في استقبالها 
اصدقاء املعرس وأقاربه بدال من املعرس والذي كان 
داخل املخفر للتحقيق معه في قضية اهانة وس����ب 

وقذف.

أمير زكي
متكن رج����ال ادارة بحث وحتري محافظ����ة العاصمة يوم امس من 
توقيف الشابني اللذين اعتديا على مالزم اول وقام احدهما بدهسه بعد 
اشهار سالح ناري في وجه الضابط. وقال مصدر امني ان الشابني وهما 
في بداية العقد الثاني من عمرهما اكدا عدم حيازتهما سالحا ناريا وهو 
ما يناقض اقوال الضابط املجني عليه ومرافقه، مشيرا الى ان املتهمني 
قاال انهما ال يعرفان ملاذا دهس����ا الضابط اال انهما اكدا ان الضابط طلب 
منهما رفع ايديهما استعدادا لتفتيشهما ذاتيا بطريقة مهينة على حسب 
قولهما. واشار الى ان املتهمني نفيا ان يكونا وقت ضبطهما واقعني حتت 
تأثير املواد املخدرة او ان س����يارتهما كان بها مواد مخدرة، مشيرا الى 
ان الشابني نقال الى االدارة العامة لالدلة اجلنائية الجراء حتليل ملعرفة 

وجود مخدرات في التحليل االختصاصي.

مواقيت الصالة 
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