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استجواب الذعر!
لم اتوقع ه����ذا الهج����وم النيابي 
الكاسح على النائب خالد الطاحوس 
مبجرد انه مارس حقه الدستوري وقدم 
استجوابا لرئيس الوزراء، لقد وصل 
احلد مبحامي احلكومة من النواب الى 
الطعن ف����ي زميلهم ووصفه بصفات 
ونع����وت غير مقبولة فذاك يقول عن 

االستجواب تلوث نيابي وآخر يصفه بأنه استجواب طيشان 
واستجواب بالوكالة، اما نائبة تسييس السياسة فوصفته 

بأنه استجواب فاشل مع مرتبة الشرف.
لقد حاولت ان اعرف سببا مقنعا لهذا الهجوم فلم اجد 
اال اس����تعراض نواب احلكومة لوالئهم وتبعيتهم العمياء 
للحكوم����ة، النن����ي ال اتصور ان يكون ه����ذا الهجوم على 
االس����تجواب قبل مناقشته وسماع طرفي االستجواب الن 
اجلميع متفق على ان قضية تلوث ام الهيمان قضية انسانية 
تستحق االهتمام، كذلك الكل يتفق على ان احلكومة مقصرة 
في هذا االجتاه وانها لم تتحرك وتشعر باملآسي التي يتعرض 
لها اهالي ام الهيمان اال من بعد التلويح باالس����تجواب من 
قبل ثالثة نواب من الدائرة اخلامس����ة في ش����هر نوفمبر 
املاضي، فهذه احلكومة التي ال متشي أال بالتهديد اال تستحق 

املساءلة وفقا للدستور والنظام العام؟!
ان معارضة االستجواب بحجة التوقيت هي حجة واهية 
الن املجلس مضى عليه اكثر من س����نة والكل كان يطلب 
اعطاء احلكومة سنة على االقل وقد مضت هذه السنة فال 
عذر بالتوقيت اما االبواق احلكومية من النواب التي تردد 
االسطوانة املشروخة ان استجواب رئيس الوزراء املقصود 
منه حل املجلس فما عادت تنطلي على احد خاصة اذا علمنا 
يقينا ان هذه العبارة تروجها احلكومة وأتباعها من النواب 
الرهاب اآلخرين الننا نعلم يقينا ان احلكومة لم تعد تخشى 
االستجوابات في ظل اغلبية نيابية بّصامة لم تشهد الساحة 

السياسية الكويتية لها مثيال من قبل.
صدقوني لو قدمت عشرة استجوابات لرئيس احلكومة 
فلن تسعى احلكومة الى حل املجلس النها قد احتوت هذا 
املجلس وس����يطرت عليه بالكامل ولن يأتي مجلس موال 

مثله.
ان احلكم على االس����تجواب قبل س����ماعه فيه تعسف 
وظلم وانه من االنصاف اال نطعن في النوايا ونتعامل مع 
االمور على ظواهرها وامتنى اال حتجب احلكومة عنا حق 
االستماع ملرافعة طرفي االستجواب بطلب السرية الذي ال 
اجد له اي مبرر في هذا االس����تجواب وبعدها نستطيع ان 
نقّيم هذا االستجواب ونقول رأينا بكل موضوعية وصدق 
فإن كان احلق مع رئيس الوزراء فس����نقف معه وال نبالي 
وان كان احلق مع النائب فسنقول احلق ونطالب اجلميع 

باتخاذ موقف قوي وحازم في هذا االجتاه.
امتنى ان تتاح لنا الفرصة لسماع هذا االستجواب، ولكني 
على يقني ان احلكومة لن تعبأ بهذا االستجواب وال غيره، 
والبركة في هؤالء النواب املذعورين محامي احلكومة.. وال 

حول وال قوة اال باهلل.

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

هاتفني احمق ارعن سفيه، فيه 
خبل ازل����ي، ولد فيه وكبر معه، 
س����معته حتى بدأ بذيء القول، 
فاقفلت اخلط دون اجابته او الرد 
على سفاهاته وبذاءاته النه سفيه 

و»خيٌر من اجابته السكوت«.
ذلك ختام القصة ال اولها، اما 

البدء فكان في جلس����ة امتدح فيها احد اجلالسني، 
واحدا من املتطفلني على الصحافة ومن املسطحني 
وقليلي احليلة واملتطاولني على التاريخ، فأجبته 
مب����ا أرى عليه ذلك املتطف����ل، وكان رأيي انه قليل 
اخلبرة او معدومها وال عالقة له بالتحرير الصحافي، 
ومواضيعه ال ترقى الن تكون تأريخا، وأسهبت في 
رأيي هذا ودللت عليه باألدل����ة والبراهني وذكرت 
حوادث لذلك وش����واهد، وحني قال احد اجلالسني � 

وهو يجهل ذلك املتطفل:
كأنك تتحامل عليه؟ قلت بعكس ذلك متاما: فهو 
على الصعيد االنساني ال ُيكره وانسان بسيط، ولكن 
رأيي فيه موضوعي ومهني، وال اتناوله كشخص 

ال يكرهه احد لبساطته.
وانتهينا عند ذلك، حتى فوجئت قبل ايام بذلك 
املتطفل يتصل بي ويلومني على كالمي ذاك، والذي 
نقله اليه أحد »املتطوعني الكرام«، ظانا انني سأنكر 
ما قلت، وطالبته بالصمت قليال حتى أكمل له رأيي 
فيه، مباشرة ودون وسيط، ولكن وألنه غريب على 
اجلسم الصحافي واالعالمي وال يعرف ما نتعرض 
ل����ه من انتقادات، فإنه اس����تنكر ان ينتقده احد او 
يعيب عليه سطحيته في تناول االمور، واعتقد ان 

ذلك مساس بشخصه.
ويبدو ان صاحبنا هذا ال يتابع ما يكتبه كّتابنا في 
الصحافة الكويتية من انتقادات جريئة ملسؤولني كبار 
وذوي مراكز ومناصب، وكذلك فنانون ورياضيون 
واعضاء مجلس أمة ووزراء وغيرهم من العاملني 
في املجال العام ومن ه����م حتت الضوء، وباملقابل 
فهو – رمبا - لم يقرأ الردود او الكتابات التي تكتب 
ض����د الكّتاب وما فيها من نقد يصل احيانا الى حد 

التطاول.
هذه النوعية من البسطاء لوثت ببساطتها واقعنا 
الصحافي الذي امتأل ب� »عوير وزوير واملنكسر واللي 
ما فيه خير«، وليس ادل على ذلك من صاحبنا هذا، 

والذي جمع تلك الصفات كلها.
وفي اخلتام انصحه لوج����ه اهلل بأن يترك دق 
االبواب واس����تجداء اللقاءات التي ال يحسن نقلها 
وال حتريره����ا، ويلزم بيته او يدور على الدواوين 
»يحازيهم حزايات حّبابة« ويعرض عليهم »شهادات 
التقدير« التي نالها تقديرا ل� »حزاياته«! ورغم ذلك 

كله فهو »يكسر خاطري« فعال!

عناق حار بين مبارك وبوتفليقة جواسيس المجالس
ينهي األزمة الكروية بين مصر والجزائر

بعد أن أحدثت صراعاً صحافياً وفضائياً بين البلدين

 رمضان: موجة شديدة الحرارة قادمة تزيد على 47 درجة مئوية

القاهرة � يو.بي.آي: قال مصدر رسمي مصري امس ان 
الرئيسني املصري حسني مبارك واجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة تعانقا عناقا حارا قبيل بدء قمة »فرنسا � افريقيا« 
في أول لقاء لهما عقب حالة االحتقان التي خلفتها مباريات 
فريقي البلدين في التصفيات املؤهلة لكأس العالم لكرة 

القدم.
وكان���ت مواجهتا املنتخبني املص���ري واجلزائري في 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم العام املاضي قد شهدت احداث 
ش���غب في القاهرة واجلزائر كما في ام درمان باخلرطوم 

حيث أقيمت املباراة الفاصلة.
وأثارت هاتان املواجهتان وما تبعهما من أحداث شغب 
توترا ف���ي العالقات بني البلدين دفع القاهرة في نوفمبر 
املاضي الى س���حب س���فيرها من اجلزائ���ر حتى عاد في 

فبراير املاضي.
وامتدت حالة التوتر هذه وطالت أعمال الشركات املصرية 
في اجلزائر والتي تعاني حتى اآلن من تعنت الس���لطات 

اجلزائرية معها على حد إعالن تلك الشركات.
وقالت وكالة انباء الشرق االوسط املصرية الرسمية إن 
مبارك وبوتفليقة تعانقا »عناقا حارا قبيل بدء اجللس���ة 
االفتتاحية لقمة فرنسا � أفريقيا في مدينة نيس الفرنسية 
وذلك عندما دخل الرئيس مبارك قاعة »أكروبوليس« التي 
تعقد فيها القمة بصحبة الرئيس الفرنسي ساركوزي«.

وتابعت »عندما التقى مبارك بوتفليقة الذي كان يجلس 
بني القادة في الصف األول تصافح الرئيسان بحرارة وتعانقا 
في لقاء أخوي حميمي يعكس عمق العالقات القوية بينهما 

وما يحمله كل منهما لآلخر من تقدير ومحبة«.

كونا: توقع خبير التنبؤات اجلوية والبيئة 
بادارة االرصاد اجلوية عيسى رمضان ان 
تتأثر الكويت واملناطق املجاورة مبوجة حر 
قوية تزيد فيها درجات احلرارة على 47 درجة 

مئوية في الظل خالل االيام املقبلة.  
وقال رمضان انه من املتوقع خالل األيام 
املقبلة ان تتأثر املناطق الصحراوية واملجاورة 
لضواحي مدينة الكويت بهذه املوجة مما يزيد 

من اس����تهالك الطاقة الكهربائية خاصة ان 
الرطوبة النسبية سوف ترتفع في بعض 
االي����ام من هذا االس����بوع على الس����واحل 

الكويتية.  
واض����اف انه من املتوقع ايضا نش����اط 
الرياح الشمالية الغربية »رياح البوارح« 
قبل عطلة نهاية األسبوع مما يثير الغبار 
محليا في الصحراء كما يؤثر الغبار العالق 

القادم من خارج الكويت.  وقال رمضان ان 
تكرار الظواهر الغبارية قد زاد في السنوات 
األخيرة بش����كل ملحوظ ليس في الكويت 
فقط بل في املناطق املجاورة كما ادى نقص 
االمطار املوسمية وبناء السدود في تركيا 
وسورية وبحيرات جتميع املياه في العراق 
الى شح مياه نهري دجلة والفرات اللذين 

كانا مصدرا لري احملاصيل الزراعية.

)أ.پ( الرئيسان املصري حسني مبارك واجلزائري بوتفليقة في حلظة تصالح         

عيسى رمضان)هاني الشمري(شابان يحتميان من حرارة  الشمس خلف إحدى املظالت

»آيس كريم« إيطاليا
.. من »حليب الحمير«!

روما � سي.إن.إن: من املنتظر أن ينفق اإليطاليون على اآليس كرمي 
حوالي ملياري يورو هذا العام، وذلك حسبما نقلته وكالة »آكي« اإليطالية 

لألنباء عن تقرير الحتاد املزارعني اإليطاليني.
وجاء في التقرير »أن استهالك اآليس كرمي بالبالد يتركز في الشمال 
بنس����بة 54%، يليه اجلنوب بنس����بة 28%، في حني أن وسط إيطاليا ال 

يستهلك سوى 18 % من إجمالي ما ينتج سنويا«.
كما كشف التقرير عن »زيادة اهتمام املصنعني باملواد اخلام الطبيعية، 
كاس����تخدام أنواع حليب عالي اجلودة، وحتى ظهور احملالت املتاخمة 

للمزارع بالبالد«.
أما عن أحدث صرعة في عالم صناعة اآليس الكرمي »فهو النوع اجلديد 

املصنع من حليب احلمير، والذي يستهلك مباشرة في املزرعة«.
كما يظهر التقرير وجود زيادة بنسبة اآليس كرمي املصنعة محليا التي 

تسمح باالختيار الدقيق للعناصر الطبيعية، مثل احلليب والفاكهة«.
أما عن أكثر النكهات ش����عبية، بحس����ب التقرير فهي »الشوكوالتة 

والبندق والليمون والفراولة والقشدة«.

صحتك

التمارين الرياضية تجدد خاليا المخ 

وقال د. فيردون تايلور، 
قائد فريق البحث، من معهد 
ماكس بالن����ك للبيولوجيا 
ف����ي فرايب����ورج  املناعي����ة 
بأملانيا »إن »اجلري يساعد 
على تكوي����ن خاليا عصبية 

جديدة«.

خالل نوبات الصرع.
وكش����ف العلم����اء ع����ن 
أن الفئ����ران النش����طة بدنيا 
استطاعت تطوير املزيد من 
اخلاليا العصبية اجلديدة في 
»قرن أمون« بخالف الفئران 

اخلاملة.

أك����دت  برل����ني � د.ب.أ: 
دراسة أجراها باحثون أملان 
أن ممارسة الرياضة البدنية 
جت����دد خاليا امل����خ املفقودة 

بسبب التقدم في السن.
العلم����اء ع����ن  وأع����رب 
اعتقادهم بأن هذا االكتشاف قد 
يؤدي إلى طرق جديدة ملعاجلة 
فقدان الذاكرة املرتبط بالتقدم 
في السن، أو بسبب اإلصابات 
التي قد يتعرض لها املخ، أو 

بسبب مرض الزهامير.
وحتى اآلن هناك اعتقاد 
س����ائد بأن خاليا املخ متوت 
خالل حياة الشخص وال ميكن 
استبدالها. ومن املعروف اآلن 
أن بعض اخلاليا العصبية، 
على األق����ل، ميكن أن تتجدد 
في »قرن أمون«، وهي منطقة 
في الدماغ تلعب دورا أساسيا 

في التعلم والذاكرة.
بيد أن نس����بة كبيرة من 
اخلاليا اجلذعية التي تتسبب 
في منو اخلاليا العصبية تظل 
ساكنة لدى البالغني. ويظهر 
البحث اجلدي����د الذي أجري 
على فئ����ران أن تلك اخلاليا 
ميكن حتفيزه����ا على العمل 
عبر النش����اط البدني، أو من 

طفلة جتلس على س���جادة في قرية فنشيال 
اجلزائرية، وتعد سجادات البربر التي يستغرق 
صنع احداها ما يصل الى ثالثة اشهر أغلى أنواع 
السجاد في اجلزائر           )رويترز(

الطفلة الجميلة.. والسجادة الغالية

البقاء هلل
نزلة ضاوي بن مطيور العتيبي، أرملة محمد هجاج 
العتيب���ي � 95 عاما � الرجال: النزهة � ق3 � 
ش النزهة الرئيسي � م40 � ديوان العتيبي � 
ت: 99770202 � النساء: النزهة  � ق3 � ش32 

� م42 � ت: 22546046.

جواهر غلوم حاجية الصفار، أرملة محمد عباس 
حاجي الصفار � 84 عاما � الدعية � ق2 � ش21 
� م3 � حس���ينية أبوالفضل العباس � ديوان 

الصفار � ت: 99631320.

مدينة علي حسن، أرملة محمد غلوم سبتي حسني 
دشتي � 74 عاما � الرجال: حسينية سيد محمد 
� سلوى � ت: 99898879 � النساء: الرميثية � 

ق4 � ش41 � م46 � ت: 25643039.

مس�اعد أحمد ناصر احلطاب � 17 عاما � الرجال: 
قرطب���ة � ق2 � ش7 � م44 � ت: 66555937 � 

25350177 � النساء: الروضة � ق3 � ش34 � 
م11 � ت: 22550625.

علي فالح ابداح عبداهلل الهاجري � 28 عاما � الرجال: 
الظهر � ق3 � ش1 � ج2 � م2 � ت: 99648999 
� النس���اء: الظهر � ق3 � ش1 � ج2 � م14 � ت: 
66633312 � الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.

سلوى حجرف مطلق العتيبي، زوجة مطلق علي 
مبارك العتيبي � 41 عاما � الرقة � ق1 � ش10 

� م368 � ت: 66778836 � 99039605.

داود عثمان الداود � 86 عاما � الرجال: اخلالدية 
� ق1 � ش���ارع اخلالدية الرئيسي � م21 � ت: 
99662837 � 99616633، النس���اء: اخلالدية 
� ق1 � ش���ارع اخلالدية الرئيسي � م19 � ت: 

99632326 � الدفن التاسعة صباحا.

مئات السعوديات يتنافسن على لقب »سيدة جمال األخالق«
دبي � العربية: من املتوقع أن 
تشارك 400 فتاة سعودية من 
كافة محافظات املنطقة الشرقية 
في النسخة الثالثة من مسابقة 
»س���يدة جمال األخالق«، حيث 
ستخضع املتنافسات للتصفية 
إلى أن يصلن إلى 7 مشاركات 

قب���ل اختيار 3 ف���ي التصفية 
النهائية.

التنفيذي  املدي���ر  وقال���ت 
للمس���ابقة خض���راء آل مبارك 
لصحيفة »احلياة« اللندنية إن 
مسابقة هذا العام التي تنطلق 
االثنني املقبل ستش���هد إضافة 

مس���ارات جديدة، منه���ا إقامة 
سلس���لة محاض���رات توعوية 
وورش عمل حول ثقافة حقوق 
اإلنسان، وستقام بالتعاون مع 
الهيئ���ة واجلمعية، بهدف رفع 
سقف معايير املسابقة، لتكون 

أكثر دقة وشمولية.


