
محمد الجالهمة
علمت »األنباء« أن محاميا احتجز يوم امس في 
مخفر الفحيحيل ووجهت اليه تهمة التحريض على 
اعمال الفسق والفجور واهانة موظف عام، وذلك 
بعد ان حترش بضابط���ة تابعة لوزارة الداخلية 
برتب���ة مالزم ومرافقتها برتبة وكيل ضابط اثناء 
قيامهم���ا بعملهما بالتواجد في مجمع ش���هير في 
منطقة االحمدي حلفظ األمن وحماية النسوة من 
التحرش. وقال مصدر أمني ان الضابطة والوكيل 

ضابط قامتا بالقاء القبض على احملامي واقتياده 
الى مخفر الفحيحيل وابلغتا جهات التحقيق بأن 
احملامي تلفظ عليهما بعبارات مخلة باآلداب وحتمل 
حتريضا فاضحا، كما تلفظ عليهما اثناء طلب هويته 
مهددا اياهما بإحلاق األذى البليغ لكونه محاميا.

واشار املصدر االمني الى ان احملامي نفى أمام 
جهات التحقيق ادعاءات الضابطة ومرافقتها، مؤكدا 
انه س���يحتفظ بحقه القانوني ازاء ما حلق به من 

اهانة على مرأى من مرتادي السوق الشهير.

س���انتا أنا  � يو.بي.آي: حكم على امرأة أميركية 
في ال� 25 من العمر بالسجن سنة كاملة ألنها أقدمت 

على توجيه مئات رسائل التهديد إلى نفسها.
وأفادت صحيفة »أوراجن كاونتي ريجيس���تر« 
األميركية ان جان موندانغو مانونغا عوقبت بهذه 
الطريقة، ألنها اتهمت حبيبها السابق وشقيقة زوجها 

بتوجيه رسائل التهديد وأبلغت الشرطة باألمر.

واعتقل الشخصان بناء على تهم مزيفة وأجبرا 
على دفع آالف الدوالرات على ش���كل كفاالت حتى 
ان شقيقة الزوج س���جنت 3 مرات قبل التمكن من 
جمع املال الكافي لتس���ديد قيم���ة كفالتها. وأدانت 
هيئة محلفني مانونغا ب� 3 تهم تتعلق بالتسبب في 
السجن بسبب االحتيال والغش وتهمتني بالتبليغ 

بأمور كاذبة للشرطة.

مسعد حسني
س���بق املتنبئ الفلكي املصري محمد فرعون 
»االخطبوط بول« بصحة تنبئه بفوز اس���بانيا 
بكأس العالم للمرة االولى في تاريخها، وان كان 
االخطبوط االملاني ب���ول قد تنبأ بذلك قبل ايام 
من املب���اراة النهائية، فمحمد فرعون تنبأ بفوز 
اس���بانيا في حديث توقعاته مع »األنباء« قبل 
6 اشهر حيث اس���تضافته »األنباء« بتاريخ 12 
ديسمبر 2009 وجاء من ضمن توقعاته الرياضية 
فوز اسبانيا بكأس العالم و»هو ما حتقق امس 
االول« وحص���ول االهلي املص���ري على بطولة 

الدوري »وهو ما حتقق ايضا«.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تبحث ضمان جودة التعليم في العالم العربي.

ـ مادامت جامعتنا هي التي تبحث الجودة فسلموا على التعليم.
الكويت ثالث أكثر دولة اكتظاظا بالسكان على مستوى العالم.

ـ احنا مو بس بالسكان مكتظين سكانيا، احنا سياسيا مكتظين ومختنقين 
أبواللطفواحدوطالعة أرواحنا بعد.

البقاء هلل
الفي تركي هزاع املطيري � 41 عاما � الرجال: صباح 
الناصر � ق3 � ش102 � م27 � ت: 99837776، 
النس���اء: صباح الناصر � ق3 � ش18 � م27 � 

ت: 99420241.
عـوض ربـاح رجـا الرشـيدي � 18 عام���ا � الرجال: 
املنق���ف � ق1 � ش117 � م21 � ت: 99595950، 
النس���اء: الصباحية � ق1 � ش10 � م226 � ت: 

.99853801
عبداهلل سالم عبيد الديحاني � 76 عاما � الصباحية 

� ق3 � ش14 � م1077 � ت: 23618186.
ذهيبة مطلق عيد الديحاني � أرملة س���عود صالح 
الديحاني � 70 عاما � اجلهراء � النعيم � ق2 � 

ش10 � م10 � ت: 66333104.
عبداهلل محمد مشوط مصارع العجمي � 47 عاما � ضاحية 
جابر العلي � ق7 � ش34 � م24 � ت: 66697006 

� الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
سليمان شاهني سليمان التميمي � 25 عاما � الرجال: 

الس���رة � ق3 � ش4 � م2أ � ت: 97225230 � 
النساء: السرة � ق3 � ش10 � م13 � ت: 66619912 

� الدفن التاسعة صباحا.
نورة دعيبـل حجاب الرويـس، أرملة فيحان الهاب 
صح���ن املطيري � 68 عاما � الرجال: عبداهلل 
مب���ارك � ق5 � ش519 � م13 � ت: 66665546 
� 66004422 � النس���اء: عبداهلل مبارك � ق1 � 
ش118 � م4 � ت: 99099065 � الدفن التاسعة 

صباحا.
لطيفـة عبداهلل يعقوب العصفور � 70 عاما � الرجال: 
اجلابري���ة � ق7 � ش1 � م15 � ت: 99377454 � 
25321509 � النس���اء: الروضة � ق5 � ش56 � 

م21 � ت: 22560304.
ضحية محمد مبارك الفّراع العازمي، أرملة جلوي سعد 
مبارك الفّراع العازمي � 72 عاما � العيون � ق2 
� ش3 � م561 � ت: 66080704 � الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة اجلهراء.

محام يتحرش بشرطيتين في األحمدي

حبس امرأة هددت نفسها!

المصري فرعون سبق 
»األخطبوط بول« بـ 6 أشهر

في حديث توقعاته مع »األنباء« ديسمبر الماضي

أمانة بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

مجلس البترول.. وتعارض المصالح! غياب المبدئية
اطلعت عل���ى نص جواب وزير 
النف���ط عن س���ؤال النائ���ب أحمد 
السعدون فيما يخص ارتباط اعضاء 
املجلس االعلى للبترول بأي مصالح 
ف���ي العقود واملناقص���ات التابعة 
ملؤسسة البترول، حيث جاء اجلواب 

صاعقا ومدويا بحقائق خطيرة وهي ان ثلثي اعضاء 
مجلس البترول لهم مصالح مباشرة وعقود استشارية 
ومناقصات مع مؤسس���ة البترول والشركات التابعة 
لها، وقد جاء الرد مفصال بأس���ماء وارقام املناقصات 
والعقود وقد نشرته جريدة »اآلن« االلكترونية مشكورة 
في حني امتنعت عن نشره اغلب الصحف اليومية وال 

اعلم سبب ذلك.
لو اردت ان اعلق على هذا املوضوع واتناول اجلانب 
القانوني واالخالقي والشرعي سيطول بي املقام خاصة 
ان احلكومة ال حترص على اقرار قانون تضارب املصالح 
والذي تعاقبت عليه مجالس كثيرة دون ان يرى النور، 
كذلك قانون كشف الذمة املالية وقانون هيئة مكافحة 
الفساد والذي يكشف بوضوح جدية احلكومة وحرصها 
على مكافحة الفساد وضمان تنقية االجهزة احلكومية 
واملؤسسات التابعة لها من جميع مظاهر احملسوبية 

واحملاباة والفساد والتنفيع واالستغالل.
ان جرأة احلكومة في الرد على هذا السؤال لتكشف 
لنا مدى الثقة والتمكن والقدرة على الس���يطرة على 
مجلس االمة وإبطال فاعليته حتى اصبحت احلكومة ال 
تخشى ان تكشف وبوضوح عن ممارساتها اخلاطئة اذ 
ال يعقل ان يرتبط ثلثا اعضاء مجلس البترول مبصالح 
مباشرة في مؤسسة البترول واحلكومة تتفرج دون 

اتخاذ اي اجراء اصالحي في هذا االجتاه.
ان الرسالة التي ستوجهها احلكومة للشعب الكويتي 
هي اننا س���نفعل ما نش���اء وجناهر مبظاهر الفساد 
واحملس���وبية ولن يجرؤ احد على احملاسبة وتفعيل 

الرقابة.
لقد جترأت احلكوم���ة عندما غاب مجلس االمة او 
باالح���رى مت احتواؤه عن طري���ق املصالح والتنفيع 
وال أدل عل���ى ذلك من قيام احلكومة قبل ايام بتعيني 
زوج احدى النائبات في منصب قيادي كبير في هيئة 
املعاقني على الرغم من عدم تخصصه في هذا املجال، 
وكذلك تعيني احد ابناء النواب احلكوميني في منصب 
حساس واحلبل على اجلرار وما خفي كان اعظم، انني 
ال اجد كلمات تعبر عن الوضع السيئ الذي نحن فيه 
اال ان اق���ول ال حول وال قوة اال باهلل.. اللهم اني اعوذ 

بك من غلبة الدين.. وقهر الرجال.

واضح أنن���ا نعاني مما 
ب� »غياب  ميكن تس���ميته 
املبدئي���ة« وع���دم االلتزام 
باملبدأ والتفلت مما نؤمن به، 
ويتجلى ذلك في التشكيالت 
الت���ي تأتي دوما  الوزارية 

على شاكلة »القرقيعان« أو بناء على تركيبة 
»لنب س���مك متر هندي«، أو تركيبة توفيقية 
استرضائية متزج بني تيارات سياسية وقبلية 
وطائفية، وغالبا ما يكون االسترضاء شامال 
ما يسمى بالتيار الليبرالي أو التقدمي والقائم 
على فكرة املعارضة الفكرية والرفض للقوانني 

الالدستورية.
ولكن املالحظ أنه ما أن »يطق التش���كيل 
اجلدي���د طبله« حتى يتراق���ص الليبراليون 
ويقولوا »أنا قبله«، أو كما قالت الصبوحة - 
شفاها اهلل - »أنا هنا هنا يابن احلالل العايزة 

جاه وال كتر مال«.
وليسمح لي السادة الوزراء موضي احلمود 
وهالل الساير وأحمد الهارون وأضم لهم مصطفى 
الشمالي، وهؤالء هم احملسوبون على التيار 
الراف���ض، وال أقول الليبرالي، حتى ال أقع في 
فخ التس���ميات، بأن أسألهم، حتت أي مسوغ 
ميكنهم تبرير مش���اركتهم في احلكومة وفي 

هذا الواقع السياسي املعيب؟!
واألمر ال يتوق���ف عند هؤالء الوزراء فقط 
بل يشمل من س���بقهم ومن سيلحق بهم في 

وزارات الحقة.
وهنا يتضح جليا ما أسميه غياب املبدئية 
وسيطرة الذاتية والفكر الفردي على حساب 
املب���دأ أو اإلميان بفكر جمع���ي يحاول العمل 
على تغيير الواقع. إنها وبكل صراحة حاالت 
انسالخ ال تشهدها احلياة السياسية في بالد 
أخرى ونستطيع أن نسميها ابتكارا كويتيا ال 
نظير له. ثم وما ان يدق جرس النهاية وينفض 
السامر ويصفر قطار احلكومة مؤذنا بانتهاء 
الرحلة، حتى يعود »الربع« الى سابق عهدهم 
ويستخرجوا ألسنتهم السابقة يقرأون مزاميرهم 
القدمية معلنني اليأس والقنوط حتى يدق طبل 

احلكومة من جديد و»لعل وعسى«.
إن هذا الواقع هو س���بب استمرار أزماتنا 
ولسوف نبقى في هذه البؤرة ما دمنا نعاني 

من »غياب املبدئية«.

لبناني  يسقط بـ 14 أمر إلقاء قبض
عبداهلل قنيص

متكن رجال مباحث األحمدي بقيادة العقيد عادل احلمدان من 
إلقاء القبض على وافد لبناني صادر بحقه 14 أمر إلقاء قبض و32 
منع سفر على ذمة عدد من القضايا التي رفعها عليه مواطنون 

ومقيمون وشركات جتارية.
وبحس���ب مصدر أمني فان اللبناني ميتلك مكتب س���يارات 
وميارس التكييش املجّرم قانونا، وقام باالس���تيالء على أموال 
مواطنني ومقيمني بدعوى اس���تثمارها لهم، وبلغ عدد القضايا 
املرفوع���ة ضده نحو 35 قضية منها 14 قضية صدر بحقه فيها 

أمر ضبط واحضار وقضايا مالية صدرت بحقه.

المثقف والحاكم
بقلم د.محمد علي أحمد الهرفي

الجاسم.. والفضالة.. والقضاء.. وأنتم
بقلم ذعار الرشيدي

ابن النفيس الكويتي
بقلم د.ناصر بهبهاني

ال تخسروا المبدعين
بقلم ريم الوقيان

بدون عنوان
بقلم مطلق الوهيدة
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توقعات فرعون في »األنباء« ديسمبر املاضي محمد فرعون

عيسى رمضان

)هاني الشمري(الرطوبة سيطرت على األجواء حتى أمس

رمضان: الرطوبة »الخانقة« تنحسر بدءًا من فجر اليوم

أن الري���اح الش���مالية الغربية 
تستمر في فترة البوارح ملدة 40 
يوما تقريبا ويستمر اجلو اجلاف 
ورياح السموم الالهبة والغبار 
ف���ي ايامها ومن غير املعهود ان 
تؤثر الرياح اجلنوبية الشرقية 
خالل هذه الفترة. وأضاف ان فترة 
»البارح الكبير« تنتهي في ال� 16 
من الشهر اجلاري اي بعد ايام عدة 
وتبدأ بعدها فترات الرياح املتقلبة 
واالرتفاع في الرطوبة النسبية 
مع بدايات شهر أغسطس املقبل 
مما يشير الى ان بعض ايام شهر 
رمضان املبارك قد تكون رطبة 

وغير مريحة.

مساء أمس على املناطق البرية 
الساحلية في  املناطق  وتعقبها 
فجر اليوم الثالثاء وتبدأ الرياح 
الشمالية الغربية ورياح البوارح 
بالهبوب من جديد وتكون معتدلة 
فتثير بعض الغبار في املناطق 
البرية وترتفع درجات احلرارة 
معه���ا وقد تتجاوز اخلمس���ني 
درجة خالل اليومني املقبلني ثم 
النسبية  الرطوبة  تعود بعض 
اخلفيفة يوم اخلميس املقبل لكنها 
سرعان ما تخف ويعود الطقس 
احل���ار واجلاف في عطلة نهاية 

االسبوع.
وقال رمضان انه من املعروف 

وفي حركة املنخفضات واملرتفعات 
اجلوية والكتل الهوائية املصاحبة 
لها في منطقة الش���رق األوسط 

وفي العالم بشكل عام.
وأضاف ان م���ن مظاهر هذا 
التطرف املناخ���ي ايضا ارتفاع 
درج���ات احلرارة بش���كل غير 
طبيعي في مناطق كالكويت وقطر 
والسعودية والعراق وإيران على 
شكل موجات حر ودرجات حرارة 
قياس���ية جديدة لم تسجل من 
قبل في املنطقة حسب التقارير 

املناخية.
وتوقع رمضان ان تبدأ موجة 
الرطوبة باالنحسار اعتبارا من 

كونا: فيما اس���تمرت موجة 
الرطوبة اخلانقة مسيطرة على 
األجواء حتى صباح أمس توقع 
التنبؤات اجلوية عيسى  خبير 
رمضان ان تع���ود األجواء إلى 
الثالثاء  اليوم  اجلفاف بدءا من 
ومعها ستعود درجات احلرارة 

الى االرتفاع.
وأوضح رمضان ان معدالت 
الرطوبة النسبية ارتفعت بشكل 
كبير خ���الل األيام املاضية على 
منطق���ة غرب اخللي���ج العربي 
بشكل عام بسبب حترك املنخفض 
املوس���مي الهندي ش���مال شبه 
اجلزيرة العربية فتحولت الرياح 
من االجتاه الشمالي الغربي الذي 
يسيطر على املنطقة في مثل هذه 
األيام اي ري���اح »البوارح« الى 
االجتاه اجلنوبي الشرقي حيث 
رفعت هذه الرياح من الرطوبة 

النسبية بشكل ملحوظ.
وأضاف ان حركة املنخفض 
الهندي حملت كميات  املوسمي 
كبيرة من بخار املاء مكونة سحبا 
كثيفة وغي���ر طبيعية بكثافتها 
امتدت على مناطق في االمارات 
العربية وعمان وقطر والبحرين 
والربع اخلالي وجنوب السعودية 
وكانت مصحوبة ببعض األمطار 

ومنها ما كان غزيرا.
وقال رمضان ان هذه الظاهرة 
تعد غريبة وت���دل على تطرف 
واضح في حالة الطقس واملناخ 

وصف سيطرتها على األجواء في مثل هذه األوقات بـ »غير الطبيعية«

اكونا: م���ع انتصاف فصل الصيف بدأت 
تباشير موسم الرطب »البلح« في االسواق 
مع االصناف املبكرة مثل نوع »السعمران« 
بينما تنتظر االصناف االخرى وأشهرها نوع 
»البرحي« على أش���جار النخيل حتى يحني 

موعد قطافها.
وقال مراقب النخيل واالشجار املثمرة في 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أسعد 
الرميح ان الرطب يعتبر فاكهة الصيف املميزة 
في منطقة شبه اجلزيرة العربية مبا حتمله 
هذه الفاكهة من تنوع وتعدد في االش���كال 

واملذاق والقيمة الغذائية واالجتماعية.
وأوض���ح الرمي���ح ان ثمار 

النخيل ذات قيمة غذائية 
عالي���ة ج���دا وميكن 

لفترات  تخزينه���ا 
زمنية طويلة، كما 

ان طبيعة منوها 
جعلت لها قيمة 
جمالية رائعة 
الزراعة  ف���ي 

التجميلية.
وأفاد بأن 
البلح  ثم���ار 
تلع���ب دورا 

ف���ي  كبي���را 
الغذائي  النظام 

ف���ي  لإلنس���ان 
املناطق الصحراوية 

نظ���را الحتوائها على 
عناصر غذائية هامة من 

ڤيتامني )أ( بنس���بة عالية كما 
حتتوي عل���ى ڤيتامني )ب 1( وڤيتامني 

)ب 2( اضافة الى غنى التمور باملعادن من 
بوتاسيوم وحديد وألياف وسكريات.

وأضاف ان من االهمية االقتصادية التي 
تكتسبها التمور امكانية حفظها وتخزينها ملدة 
طويلة سواء عن طريق التبريد او التجميد 

او الكبس والتعليب لتؤكل طوال العام.
وذكر ان اشجار النخيل تعد رمزا للبيئة 
الصحراوية ألنها م���ن أكثر النباتات تكيفا 
مع البيئة الصحراوية كما لها اهمية خاصة 
بالنسبة لسكان شبه اجلزيرة العربية ألنها 
مص���در للغذاء لهم على مدار الس���نة نظرا 

لتح���ور فاكهتها من »خالل« الى »رطب« ثم 
الى »متر«.

وقال الرميح ان موس���م جني الرطب في 
بدايته لذلك فان االصناف املبكرة النضج ترى 
في األس���واق حاليا على ان تلحقها االنواع 
األخرى تباعا، مضيفا ان سعر الرطب في بداية 
القيظ يكون مرتفعا بسبب كميته القليلة في 
البداية لكن بعد مرور االيام ينخفض سعره 

في السوق لتوافره بكميات كبيرة.
وأوضح ان من األصناف املبكرة التي يتم 
جنيها اآلن صنف »السعمران« بينما يعرض 
»البرحي« و»االخالص« في منتصف املوسم 
وتتأخ���ر بعضه���ا مثل صنف 
»هاللي« الى آخر موس���م 

الصيف.
وأشار الى وجود 
االصن���اف  آالف 
البلح،  من ثمار 
اه���م  ان  اال 
منها  املزروع 
ف���ي الكويت 
»البرح���ي«، 
يحتل  حيث 
مكانة كبيرة 
عند  س���واء 
املزارع���ني او 
املستهلكني نظرا 
جلودة ثماره في 
مراح���ل نضج���ه 

املختلفة.
الى  الرميح  وأش���ار 
ان���واع اخرى س���تظهر في 
االسواق مثل اصناف »اخلالص« الذي 
ميتاز بتخزينه على شكل متر و»السكري« 
املميز بحالوة طعم����ه و»السعمران« الذي 
يبدأ املوس���م بنضوجه مب���كرا و»نبوت 
س���يف« القريب في اجلودة من البرحي 
و»ام دهن« التي متتاز باستخالص الدبس 

منها.
واضاف ان من االصناف املرغوبة ايضا 
)الزه���دي والصقعي والبرن���ي والريان 
والصيحاني والديري والبرمي واحليجاب 
والرزير والشيسي واحلامتي واحلالوي 

وليلوي(.

»البرحي« فاكهة الصيف الكويتية بانتظار القطاف 

كتاب صفحة آراء


