
أمانةبال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

تتش���كل »احلماقة« من 
مجموعة م���ن »احلمقى«، 
وكذلك السفاهة فإن قوامها 
وحلمها وعظمها هم مجموعة 
السفهاء، ولوال »احلمقى« 
ولوال »الس���فهاء« ملا كانت 

هناك حماقة وال سفاهة.
وقد يكون العك���س، وقد تكون جدلية مثل 
جدلية: هل البيضة قبل الدجاجة، ام الدجاجة 

قبل البيضة؟!
وهو تشويش ذهني شّوش ذهن االنسانية 
ومازال وسيظل ما ظلت االنسانية وبقيت، وليس 
مطلوبا اآلن، ايجاد حل لهذه اجلدلية املعضلة، 
بل املطلوب او املقصود النقاش والطرح باعتبار 

وجودها وقيامها وكونها حقيقة ملموسة.
ومن هذا املدخل أنطلق الى الداخل والى املنت، 
وآخذ مم���ا يتناوله العامة وبالذات العرب، في 
تصرفات اسرائيل سواء السياسية او األمنية، 
والتي يعتبرونها »همجية«، وآخرها ما مت على 
سطح السفينة التركية »مرمرة« حيث وصف 
العرب ردة الفعل االسرائيلية على هجوم ركاب 
السفينة على اجلنود االسرائيليني ب�»الهمجية«، 
النهم قتلوا تسعة ركاب نتيجة مواجهات قتالية 
اصيب فيها س���تة جنود اسرائيليني باصابات 

خطيرة.
ولكن هؤالء الذين رأوا في مقتل تسعة أتراك 
همجي���ة، ال يرون ذلك فيم���ا تفعله »القاعدة« 
حيثما ُوجدت له���ا ذراع! فهم رأوا فيما فعلته 
»القاعدة« في نيويورك وقتل ثالثة آالف انسان، 
بطولة ونصرا وتبادلوا اقداح املشروبات ابتهاجا 

بالنصر!
وهؤالء الذين يس���مون تصرفات اسرائيل، 
همجية، هم أش���د املناصرين حلّز الرؤوس في 
الع���راق، وحلرب احلوثيني العبثية في اليمن، 
ولتفجير حافالت املدارس التي تقل اطفاال ابرياء 
الى مدارسهم في اسرائيل، وقد يكون بني هؤالء 
االطفال اليهود من اذا شب سيكون ضد دولته 
وعنصريتها ومناصرا للقضايا االنسانية وعلى 

رأسها القضية الفلسطينية!
قد تكون تصرفات اسرائيل »همجية« ولكنها � 
وقياسا على تصرفات اآلخرين من عرب ومسلمني 
� تأتي في آخر س���لم الهمجي���ة، بل تكاد تفقد 
صفتها تلك، اذا م���ا قورنت بتصرفات غيرها، 
مثل تصرف »حماس« مع من استضعفتهم من 
املنضمني الى »فتح« والذين القت ببعضهم احياء 
من اعلى مباني »غزة« او قتلها شبانا امام اعني 
امهاتهم، والسلسلة عديدة حلقاتها التي تشكل 

دموية »حماس« وهمجيتها!
فلنتفق عل���ى معنى »الهمجية« دون متييز 

ملصدره، حتى ال نكون حمقى وال سفهاء!

ال يختل���ف اثن���ان على 
العمل  ان اس���تجواب كتلة 
الوطن���ي يختلف من حيث 
التعامل احلكوم���ي مع أي 
اس���تجواب آخر، ليس ألن 
محاور االس���تجواب قوية 
ومدعمة باألدل���ة والوثائق 

كما صرح أعضاء الكتلة، ولكن ألن احلكومة ال 
تريد أن تخسر كتلة العمل الوطني التي وقفت 
معه���ا في جميع االس���تجوابات التي قدمت لها 
في هذا املجلس، كما ان اس���تجواب »الوطني« 
سيكس���ر احتكار نواب القبائل لالس���تجوابات 
وهو ما كانت تستغله احلكومة جيدا في إضعاف 
االستجوابات ووصفها بالقبلية واملناطقية أو حتى 
العنصرية، ولكن لو مت استجواب »الوطني« فإن 
جميع هذه النعوت ستسقط وبالتالي سوف تلجأ 
احلكومة إلى سالحها الفتاك الذي ال يخطئ وهو 
استخدام األغلبية »البصامة« من النواب إلبطال 
أي استجواب مهما كانت مادته موضوعية وقوية 

ومدعومة بالوثائق واألدلة.
إن اخليار األخير ال تريد احلكومة استخدامه 
ألنها تعلم انها تستطيع املرور من أي استجواب 
وبس���هولة، ولكن مع مرور الوقت ستكبر كرة 
الثلج املعارضة لها وخاصة إذا كانت تضم جميع 
الكتل السياسية املنظمة التي مبقدورها حتريك 
الش���ارع باجتاه ال تريده احلكومة، وقد تتكرر 
جتربة مجلس 2003 عندما كانت احلكومة متلك 
أغلبي���ة »بصامة« ولكن حركة الكتل والتيارات 
السياسية استطاعت قيادة الشارع وجنحت في 

إقصاء احلكومة واملجلس معا.
إذن احلكومة ليست حريصة على الرياضة 
وال على تطبي���ق القوانني مبقدار حرصها على 
بقائها وكس���ب ود األغلبية النيابية معها مهما 

كلف ذلك من ثمن، فهل نعي ذلك؟

لم نغير مواقفنا!

البعض يتكلم عن س���ر توجهي في املقاالت، 
وباألخص موضوع االستجوابات، ويدعي البعض 
أن هذا التوجه نشأ بعد نتيجة االنتخابات السابقة 
وانني عندما كنت عضوا في مجلس األمة كنت على 
خالف ذلك. وما أحب أن أؤكده انني وهلل احلمد لم 
أغير مبادئي وأطروحاتي وتوجهاتي عندما كنت 
عضوا باملجلس أو خارجه، وللمنصفني وطالبي 
احلق أحيلهم ال���ى نص الكلمة التي ألقيتها في 
مجلس األمة تعليقا على اخلطاب األميري بتاريخ 
12 نوفمبر 2008 وكذلك املقطع موجود على موقع 
»يوتيوب« على اإلنترنت ليتأكد للجميع ان كل 
ما طرحته في مقاالتي سبق أن تكلمت به حتت 
قبة عبداهلل السالم، وسأظل ثابتا على مبادئي 

بإذن اهلل، واحلكم لكم.

كتلة الوطني.. معاملة خاصة!حمقى وسفهاء

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: أفالم العنف الكرتونية.. لها دور سلبي في سلوكيات أوالدنا.

ـ والسياسة الكرتونية العربية لها أثر سلبي اكبر في سلوكيات العرب 
كبارا وصغارا.

دراسة: 27% من الطلبة يتناولون مشروبات الطاقة لمساعدتهم على 
المذاكرة.

أبواللطفواحدـ مع بعض المناهج عندنا طلبتنا حتى لو ياخذون »نووي« هم ما يفيد.

البقاء هلل
حسـن محمود حسـن جمعة � 54 عاما � الرجال: 
جنوب السرة � السالم � ق1 � ش120 � م36 
� ت: 66066158، النساء: القادسية � ق9 � 

ش94 � م3 � ت: 97267758.
سليمان علي ناصر التناك � 67 عاما � الرجال: العديلية 
� ق3 � شارع عبدالرحمن العسعوسي � م 
2 � ت: 60030011، النساء: الرميثية � ق10 � 

شارع أبوحنيفة � م6 � ت: 66554950.
فاطمـة عبدالرحيـم علي كلندر الكنـدري � 89 عاما � 
الرج���ال: ديوان الكنادرة � الش���عب � ت: 
97970320، النس���اء: صب���اح الس���الم � 
� ت:  � م22  الش���ارع األول � ج23   � ق6 

.99963866
مـرمي محمـد عبـداهلل اجلاركـي � أرملة حس���ني 
عبدالس���الم ناصر الفيلكاوي � 63 عاما � 
الرج���ال: مش���رف � ق1 � ش4 � م37 � ت: 
99607419، النساء: جنوب السرة � الزهراء 

� ق8 � ش829 � م11 � ت: 25245622.
فيصل فالح شـعيفان العتيبـي � 18 عاما � الرجال: 
ت:   � م14   � � ش142  ق2   � الفرواني���ة 
99388137 � 99593433، النساء: ضاحية 
عبداهلل املبارك � ق9 � ش902 � م26 � ت: 

.24350243
احلميدي عجب عتيق العتيبي � 67 عاما � الظهر � ق6 

� الشارع األول � م61 � ت: 66123567.
عـادل محمد عبداهلل القصـار � 55 عاما � الرجال: 
اخلالدية � ق1 � مقابل صالة عبداهلل املبارك 
� م19 � ت: 66755781، النساء: اخلالدية � ق1 
� شارع بابل � م19 ب � 24849189 � الدفن 

التاسعة صباحا.
تركي هليل سند احلربي � 57 عاما � العيون � ق2 � 
ش الثاني � م650 � أزرق 19 � ت: 66156562 
� 97771441 � الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

اجلهراء.

مواقيت الصالة والخدمات   ص42 صفحة آراء   ص23 

عبداهلل قنيص
الرقابة  أحال ضابط مباحث 
األمنية حلقول الوفرة يوم امس 
مهندسا مصري اجلنسية بتهمة 
االش���تباه في س���رقة 5 أجهزة 
حاس���وب تقدر قيمته���ا بنحو 

1000 دينار.
وقال الضابط في قضية حملت 
رقم 2010/8 انه قام بتوقيف الوافد 
اثناء انتهاء دوامه فجرا وبتفتيش 
سيارته وجد بداخلها 5 أجهزة 
حاس���وب حيث ادعى ان أجهزة 
احلاسوب كان ينوي تصليحها، 
مش���يرا الى ان املهندس لم يكن 
بحوزت���ه اي مس���تند يتيح له 
اخلروج بهذه األجهزة اخلاصة 

بجهة عمله.
الى ان رجال  وأشار املصدر 
أمن مخفر الوفرة اتصلوا بوكيل 
نيابة األحمدي والذي أمر باحتجاز 
املهندس متهيدا للتحقيق معه.

عبداهلل قنيص
ش����ن رج����ال اإلدارة العام����ة 
الهجرة بقي����ادة وكيل  ملباح����ث 
وزارة الداخلية املس����اعد لشؤون 
اجلنس����ية واجل����وازات بالوكالة 
مدير ع����ام مباحث الهجرة اللواء 
عبداهلل خليفة الراشد حملة على 
مقاهي االنترن����ت والبلياردو في 
منطقة حولي، وأس����فرت احلملة 
التي جاءت بإشراف من مدير إدارة 
البحث والتح����ري العقيد جنيب 
الشطي عن ضبط 54 وافدا ووافدة 
بني مخالفني لقانون العمل )العمل 
لدى الغي����ر( أو مخالفني لقانون 

اإلقامة.
واش����ار مصدر امن����ي الى ان 
بعض الفتيات الالتي ضبطن في 
صاالت بلياردو كن يرتدين مالبس 
مثيرة، مش����يرا الى ان جميع من 
ابعادهم  القبض عليهم سيتم  مت 
ع����ن البالد اداريا ما لم تكن هناك 
قضايا مسجلة عليهم حتول دون 
ابعادهم. من جهة اخرى وبتعليمات 
من مدير ام����ن محافظة االحمدي 
شن رجال امن االحمدي حملة على 
الباعة املتجولني، واسفرت احلملة 
عن ضبط 9 وافدين من اجلنسية 

اآلسيوية.

ضبط مهندس
بـ 5 كمبيوترات

ضبط آسيويات بمالبس 
فاضحة في حملة

على »اإلنترنت«

عيسى رمضان د.صالح العجيري

قطيع من اجلمال االسترالية البرية

الراكب املصري وأمامه نصف مليون جنيه 

)رويترز( الزبائن معلقون بني السماء واالرض في مطعم »عشاء في السماء«  

احد اجلرسونات يقوم على خدمة الزبائن في »السماء« احد الزبائن مرتديا حزام االمان قبل االنطالق

حديدة قتلت باكستانيًا في »األميري«
عبداهلل قنيص

أمر وكيل نيابة األحمدي بتسجيل مصرع وافد 
باكستاني مس���ّن باعتباره قتال باخلطأ وأخذت 

القضية رقم 2010/182.
وكان وافد باكستاني يدعى )محمد. ف( )63 

عاما( وصل الى مستش���فى العدان مصابا بجرح 
قطعي في الرأس ولفظ أنفاسه األخيرة، ومت عمل 
التحريات والتي انتهت الى ان الوافد كان يعمل في 
مشروع اسكاني وسقطت حديدة عن غير قصد 

على الوافد لتصيبه وتلحق به اصابة قاتلة.

مستثمر سعودي يرصد 100 مليون دوالر
لنقل الجمال األسترالية إلى المملكة

العجيري: قلة الغبار العالق أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة
رمضان: موجة الحر ستستمر حتى اليوم تعقبها رطوبة خانقة

احلرارة الى ال� 50 درجة يعود لعدة 
أس���باب منها طول النهار وقصر 
الليل واجلفاف وسطوع الشمس 

بسبب قلة الغبار العالق.
ودعا العجيري اجلميع السيما 

ارتفاع درجات احلرارة كان يقيسها 
حسبما تظهره قياسات السيارات 
وهذا خطأ ألن درجة احلرارة هي 

ما تعلنه األرصاد اجلوية.
وأوض���ح ان وص���ول درجة 

العاملني في األماكن املكشوفة الى 
تغطية رؤوس���هم حماية لهم من 
أشعة الشمس القوية واالبتعاد قدر 
املستطاع عن التواجد في األماكن 
املفتوح���ة خالل فت���رة الظهيرة 

احلارة.
من جهته، قال خبير األرصاد 
اجلوية والبيئة عيسى رمضان ان 
الكويت تتأثر هذه األيام مبوجة 
حر غير طبيعي���ة، حيث بلغت 
احلرارة في شمال وغرب الكويت 
والضواحي البعيدة عن السواحل 
درجات حرارة عظمى تراوحت بني 

48 و52 درجة مئوية في الظل.
وتوقع رمضان في تصريحه 
لصحيف���ة »اآلن« اإللكترونية ان 
تس���تمر موجة احلر حتى نهاية 
اليوم، وستلحقها أيام من الرطوبة 
املرهقة تس���تمر حتى األسبوع 

القادم.

فيما أكد العالم الفلكي د.صالح 
العجيري ان درجات احلرارة تخطت 
حاجز ال� 50 درجة مئوية بدرجة 
أو بدرجتني ف���ي الصحراء خالل 
اليومني املاض���يني، ق����ال خبير 
األرصاد اجلوية عيسى رمضان 
ان موجة احل����ر التي تش���هدها 
البالد هذه األيام ستستمر حتى 

اليوم.
وقال العجيري انه وعلى الرغم 
من شعور الناس بارتفاع بالغ في 
درجات احلرارة في األيام القليلة 
املاضية فانها في الواقع لم تخرج 
عن معدالتها املعتادة في الكويت 
اال قليال، مش���يرا الى ان درجات 
احل���رارة القصوى تخطت ال� 50 
درج���ة ولكن بدرج���ة واحدة أو 
درجتني في الصحراء املكش���وفة 

وحتديدا شمال غرب البالد.
وأضاف ان بعض من فزع من 

رصد مستثمر سعودي 375 مليون 
ريال )100 مليون دوالر( لنقل اجلمال 
االسترالية الى السعودية، حيث شرع 
في خط����وات نقلها من خ����الل بناء 
س����فينة مهيأة لنقل اجلمال تتوافق 
مع بروتوكول استيراد املواشي بني 
السعودية واستراليا، الذي اضيف له 

بند استيراد اجلمال.
وق����ال رجل االعمال الس����عودي 
حمود اخللف الذي يعمل في جتارة 
املواشي بحسب جريدة الشرق االوسط 
اللندنية، انه يعتزم االس����تثمار في 
اجلمال االسترالية، حيث رصد نحو 
375 مليون ريال )100 مليون دوالر( 
لالستثمار في اجلمال االسترالية، من 
خالل  بناء س����فينة مخصصة لنقل 
اجلمال، تصنع في سنغافورة، وذلك 
بطاقة تستوعب نحو 2000 رأس من 
اجلمال في الرحل����ة الواحد، بتكلفة 
تصل إلى 262.5 ملي����ون ريال )70 

مليون دوالر(.

وعلى اجلانب الرسمي أكد وزير 
الزراعة السعودي د.فهد بالغنيم في 
حديث مع املستثمر السعودي اثناء 
لقاء مت في غرفة الش����رقية، ان بالده 
اضافت بند استيراد اجلمال مع وزارة 
الزراعة االسترالية، مضيفا ان الوزارة 
ال متانع في البدء في استيراد اجلمال 
االسترالية للس����عودية، متمنيا من 

التجار التحرك الس����ريع جللب هذه 
الثروة احليوانية الضخمة. واش����ار 
الوزير ال����ى ان العائق الوحيد الذي 
يقف امام وصول اجلمال االسترالية 
الى السعودية، يتمثل في عدم وجود 
سفن مخصصة لنقل هذه احليوانات، 
حيث تقتضي االتفاقيات املوقعة بني 
السعودية واستراليا استخدام وسائل 

نقل مناسبة، وقال بالغنيم ان »السفن 
املخصصة لنقل املاشية مت تصميمها 
لنقل االغن����ام، خاصة ان عملية نقل 
االبل في الس����فن تتطلب مواصفات 

وارتفاعات محددة«.
يش����ار ال����ى ان دخ����ول اجلمال 
االسترالية ضمن خطط املستثمرين 
في جتارة املواش����ي جاء بعد اعالن 
احلكومة الفيدرالية االس����ترالية في 
16 يولي����و ع����ام 2009، نيتها اعدام 
مليون رأس من اجلمال البرية حتي 
تخفف من اضرارها البيئية وحتد من 
تكاثرها، على اثر ذلك قامت حمالت 
عل����ى االنترنت تطالب باس����تضافة 
اجلمال االس����ترالية، وحمايتها من 
املصي����ر الذي تريده لها الس����لطات 
هناك. وبعد االعالن عن برنامج ابادة 
اجلمال الذي خصص له 16 مليون دوالر 
حينها، تراجعت احلكومة االسترالية 
عن تنفيذه بعد ورود طلبات من دول 

اخلليج الستضافة هذه اجلمال.

على وزن االرصاد اجلوية
انطلقت في منطقة »البيال« 
في بيروت امس »مائدة جوية« 
الطعام  تتيح لزبائنها تناول 
في اجلو والتمتع مبش����اهدة 
العاصمة من فوق، ولكن هذه 
املائدة ترضخ للعوامل اجلوية 
بحيث تتعط����ل خالل هطول 
االمطار، او عند هبوب الرياح 

القوية.
واملائدة اشبه بسلة ضخمة 
تتسع ل� 22 مقعدا تربطها حبال 
بعمود ضخ����م يرتفع بها الى 
حوالي 40 مترا، وبعد تناول 
الطعام تعاد الى االرض إلنزال 
الزبائن والصعود مجددا مع 
آخرين. ويع����رف هذا املطعم 
باس����م »عش����اء في السماء« 

وينتشر في 16 دولة.
ويوج����د على منت الس����لة 
املعلق����ة طباخ ماه����ر يتولى 
اعداد الوجب����ات بينما يتكفل 
ثالثة نوادل بكل جسارة بخدمة 
اولئك الزبائن الذين يستخدمون 
احزم����ة ام����ان لتثبيتهم على 

مقاعدهم في اماكنهم.
وميكن لكل مقعد ان مييل 
الى الوراء، كما ميكن ان يتحرك 
املقعد ايض����ا بصورة نصف 
دائرية مبقدار 180 درجة لكي 
يتسنى للزبائن االستمتاع متاما 

بتلك التجربة املثيرة.

عشاء في سماء بيروت
مصري حاول تهريب نصف مليون خبأها في حقيبة لحوم مجمدة

أحال مراقب ع���ام جمارك مط���ار الكويت الدولي
س���ليمان الفهد وافدا من اجلنس���ية املصرية الى 
االدارة العام���ة للمباح���ث اجلنائي���ة للتحقيق معه 
ف���ي اس���باب محاولة تهريب���ه نحو نص���ف مليون 
جنيه مص���ري اي ما يعادل 25 أل���ف دينار كويتي.
وق���ال مصدر في جمرك مط���ار الكويت الدولي ان 
الوافد املصري قدم من موطنه ورصد رجال اجلمارك 
ارتباكه اثناء تواجده في املنطقة اجلمركية وبتفتيش 
اغراضه تبني اخفاؤه لنصف مليون جنيه وضعها في 

شنطة حتوي حلوما ومثلجات.
واشار املصدر إلى أن الوافد املصري ادعى أنه تاجر 
عملة اال ان رجال اجلم���ارك احالوه إلى االختصاص 
خصوصا ان اي شخص يدخل الى اي دولة وبحوزته 
أكثر م���ن 10 آالف دوالر أو ما يعادله���ا فإن القوانني 

تستلزم ان يفصح عن املبالغ التي بحوزته.


