
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: ازدهار السياحة في بلدان الشرق األوسط يحسن صورتها.

- ولم يتلف صورة الشرق األوسط سوى المكياج السياسي الرديء.
بمناسبة مقاطعة الطماط الزم نطلع بشعار خاص للحملة.

- واقترح يكون شعارنا »ال طماط بعد اليوم« ألنه بصراحة يكفينا »البطيخ« اللي 
أبواللطفواحدتارس الديرة.

البقاء هلل
س�ودة فهد هالل الظفيري، ارملة غنيم هايس 
عرمان الظفيريـ  83 عاماـ  الرجال: اجلهراء 
ـ الواحــــة ـ ق1 ـ ش1 ـ م31 ـ ت: 99885545، 
النســــاء: اجلهراءـ  الواحةـ  ق2ـ  ش6ـ  م21 

ـ ت: 65566444.
صفية حس�ن عيد العيد، زوجة ابراهيم محمد 
اســــماعيل الســــماعيل ـ 51 عاما ـ الرجال: 
الروضة ـ ق4 ـ ش41 ـ م2أ ـ ت: 66503678 
ـ 99740101، النساء: بيان ـ ق5 ـ ش5 ـ م69 

ـ ت: 25388631.
يوسف نبيل اسماعيل اسماعيلـ  15 عاماـ  الرجال: 
العــــدانـ  ق2ـ  ش65ـ  م24ـ  ت: 25412416ـ  
25412417، النساء: ضاحية مبارك العبداهلل 

ـ ق3 ـ ش310 ـ م28 ـ ت: 25395867.

طاهر مصطفى حسن جمال ـ 64 عاما ـ الرجال: 
الســــاملية ـ مســــجد زين العابديــــن ـ دوار 
جوازات حولي ـ ت: 99271400 ـ 67701190، 
النساء: العارضية ـ ق4 ـ ش الرابع ـ م15 ـ 

ت: 99612025.
فالح محمد رجا العويد العازميـ  79 عاماـ  الرجال: 
الظهرـ  ق 3ـ  ش 2ـ  ج 1ـ  م 13ـ  ت: 97777496 
ـ النســــاء: الظهرـ  ق 3ـ  ش 6ـ  ج 3ـ  م 14ـ  

ت: 97566826.
فهد عواد عبداحملسن املياسـ  53 عاماـ  الرجال: 
الفحيحيلـ  شارع مكةـ  م 77ـ  ت: 66000566 
ـ 23917917ـ  النساء  املهبولةـ  الشارع الرئيسي 

ـ ڤيال 10 ـ ت: 55323777.

مواقيت الصالة

4:22الفجر
5:41الشروق

11:38الظهر
3:01العصر

5:33المغرب
6:50العشاء

وكاالت: شوهدت الفنانة األميركية جانيت جاكسون وحبيبها رجل 
االعمال القطري وســـام املانع يســـتمتعان بغداء رومانسي في مطعم 
Avenue في باريس، وصديق جانيت رجل اعمال قطري ولد في البحرين 
وميتلك وكاالت مجموعة من اشهر املاركات العاملية في قطر واالمارات 
مثل Fifth Saks Avenu & Hermès  واســـتيراد السيارات واملجوهرات، 
وتشير الصحف البريطانية الى ثروته في تلميحها الى عالقة جانيت 

جاكسون به وتقول انه ميتلك العديد من املنازل حول العالم.
وتأكدت تفاصيل عالقة الصداقة التي جتمع املغنية السمراء »جانيت 
جاكسون« شقيقة مايكل جاكسون مع رجل اعمال قطري يدعى »وسام 
املانع«، وذلك بعد انفصالها عن صديقها السابق »جيرمني« بعد عالقة 

استمرت سبعة اعوام.
وقالت »جانيت«: انها ليست من نوعية االشخاص الذين يستمرون 
في عالقتهم مع اصدقائهم السابقني. وأكدت أن »جيرمني« حالة خاصة 
وكانت تربطهما صداقة قوية قبل ان تتحول الصداقة إلى حب، ولذلك 

قررت ان حتافظ على الصداقة التي جمعتهما.

أحمد الخلف: 
»سالم«  اختزل 

في 5 دقائق 
ص15

وسام املانع بالغترة والعقال

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

حتدث وزير الداخلية عبر جريدة »السياسة«، 
فقال:

ـ قضية »اعتداء رائد على أحد الضباط أثناء 
مداهمة مكان مشبوه« حقيقية، وقد مت إصدار أمر 
ضبط وإحضار بحق الضابط املعني وهو رهن 

التحقيق وسيحال إلى اجلهات القضائية.
ـ الشرطية التي ألقي عليها القبض أول أيام 

عيد الفطر مع أحد منسوبي وزارة الدفاع، مت تسجيل قضية بحقها 
وأحيلت إلى التحقيق.

ـ الضابطان اللذان أوقفا مواطنة بسبب الفعل الفاضح قد سجلت 
بحقها القضية رقم 294 لسنة 2010 في مخفر سلوى، وقد أمرت إدارة 
التحقيقات بإطالق سراحها بشكل قانوني بغير تدخل من خارج اإلدارة 
كمـــا قيل، ولم يتم حبس الضابطـــني مثلما صورته بعض الصحف 
التي تنسق مع نائب له عالقة بالضابطني، واستطاع تضليل زمالئه 

النواب عبر تنسيق غريب مع بعض الصحافيني.
ـ عدد من النواب لديهم خصومة شخصية مع الوزير نتيجة رفضه 
لتمرير معامالت غير قانونية، ما دعاهم للمشـــاركة في هذه احلملة 

بشكل نشط، وحماس منقطع النظير! انتهى.
يا سادة ويا سيدات

هذه مناسبة جديدة الستذكار ما نصت عليه اآلية الكرمية )..فتبينوا 
أن تصيبـــوا قوما بجهالة فتصبحوا علـــى ما فعلتم نادمني( حينما 
تصل الى آذاننا معلومات مريبة حتركها ضغائن شخصية، إذ ليس 
مـــن املقبول أن يتم تضليل مجتمع بأســـره وتوظيفـــه للدفاع عن 
شـــخص مخمور وال عن مسؤول موتور، وقد سبق أن انتهت حملة 
»مصاريف اإلعالنات االنتخابية« بصدور حكم قضائي برأ ســـاحة 
وزير الداخلية، إال أن أحدا لم يلتفت إلى ذلك احلكم رغم أن القضية 
قد وضعت البالد كلهاـ  ذات يومـ  على صفيح ساخن، ترى هل يجوز 
تعتيم احلقيقة وإشهار األكاذيب؟ هل يجوز أن يثأر إعالمي مخمور 
مت تطبيق القانون عليه من خالل زعم اعتقال الضباط، عبر صياغته 
مانشيتات من نوع »النائب فالن يحاصر وزير الداخلية بأسئلة حبس 
الضابطني« فيســـتخدم ذلك اإلعالمي ســـعادة وفرح النائب بتلميع 
صورته لقضاء حاجته، واحلقيقة أنه لم يتم حبس أي منهما؟ ملاذا 
يتســـابق بعض النواب إلى حفلة الزار مبجرد أن تستدرجهم بعض 

الصحف وأصحاب األهواء؟
يا قوم، لقد أظهرت األحداث الدامية في العراق أهمية االســـتقرار 
األمنـــي، ومن اخلطورة مبكان أن يتم اســـتهداف اجلهاز األمني في 
الكويت على النحو الذي متارسه أطراف ال تشعر باملسؤولية جتاه 

األمن في بلد يقع في حزام بركاني نشط، أمنيا.
نعم، ازداد منسوب اجلرمية في البالد، وهذا يتطلب تعزيز دور 
رجال األمن بدال من التشـــكيك فيهم، وأما املنحـــرف منهم فجزاؤه 
العقوبة الصارمة، وليس اســـتخدامه كذريعة لزعزعة جهاز كامل، 

واالنتقام الشخصي على حساب أمن جميع املواطنني.

> > >

كلمة أخيرة: بونواف، لم جتمعني بك معرفة مباشـــرة قليلة وال 
كثيرة، ولكن مســـؤولية أمن 3 ماليني إنسان في هذا البلد ترغمني 
على مخاطبتك بشـــكل مباشر اليوم، فهؤالء أمانة في رقبتك، شكرا 
لشجاعتك، وشكرا للقيادة السياسية لوقوفها مع احلقائق، واحلمالت 

الفاشلة خللط األوراق.
وفقكم اهلل ملا يحبه ويرضاه.

لم يهتم أحد بحكم المحكمة لصالح وزير الداخلية!

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

الكتاب في نهاية األمر سلعة مثله مثل الطماطم 
واخليار والبصل.. إلخ، له موسم بيع يستفيد منه 
املستثمرون في ذلك القطاع حتى ميكنهم بعد انتهاء 
املوسم ان يستردوا اموالهم ويواصلوا نشاطهم 
وإنتاجهم لذا فأسوأ ما ميكن أن يفعله املرء لإلضرار 
بسلعة ما هو ضربها في عز موسم بيعها وهذا ما 

يحدث كل عام مع معرض الكويت للكتاب.

> > >

فدائمـــا ما يصاحب املعـــرض صراع وصراخ 
وتخندق حول قضايا الرقابة على الكتب وينتج 
عن ذلك الصراع عادة انصراف الناس عن الزيارة 
وشراء الكتب العتقاد كثير منهم ان قضية املنع قد 
افرغت املعرض من كنوزه وهو امر غير صحيح 
على االطالق فكثير من الكتب املمنوعة لو وجدت 
ملا اثارت اهتمام احد خاصة في ظل وجود عشرات 
اآلالف من الكتب االخرى التي لم متنع، ان الناشرين 
واصحاب املكتبات ومؤلفي الكتب يصارعون للبقاء 
وسط ظروف صعبة لذا لتتوقف كل االطراف عن 
االضرار بهـــم عبر ترحيل تلك اخلالفات الى ايام 

السنة األخرى بعيدا عن موسم البيع.

> > >

ولنا بعض املالحظات على قضايا الرقابة التي 
ال خالف على وجودهـــا ويعترض البعض على 
تعسفها في اداء عملها اما عبر اعتقادها بأن الناس 
سذج يسهل افسادهم بهذه الكلمة او تلك، او قيامها 
بدور امللك أكثر من امللك نفســـه، عبر منعها كتبا 
تنتقد دوال صديقة في وقت تسمح فيه تلك الدول 

بها، ان مالحظاتنا تتلخص في اآلتي:

> > >

ـ ليس صحيحا ما يقوله بعض اإلســـالميني 
مـــن ان الليبراليني يدعـــون إلباحة كتب التعري 
واجلنس وســـب الذات اإللهية والرسل والتهجم 
على عقائد اآلخرين ومن ثـــم يقومون هم بالرد 
على تلك الدعاوى التي لم يقل بها احد، وفي هذا 
السياق على اإلسالميني التوقف عن اختالق املعارك 
ومهاجمة الليبراليني ثـــم التباكي بعد ذلك على 
عدم وقوفهم معهم حيث ال نرى مثل هذا الهجوم 
لدى اصحاب الديانات االخرى مما يقويها ويوحد 

الصفوف خلفها.

> > >

ـ ليس صحيحا مـــا يطلبه بعض الليبراليني 
من إحالة الكتـــب للمحكمة إلصدار حكم قضائي 
مبنعهـــا من عدمه، فالقضاة لديهـــم من القضايا 
اجلســـام ما مينعهم من التفـــرغ لقراءة مئات أو 
آالف الكتب والروايات والقصص بحثا عن كلمة 

هنا وكلمة هناك.

ـ وليس صحيحا ما يقوله 
بعض اإلسالميني من ان اعداد 
الكتب املمنوعة هي 25 كتابا 
فقط، حيث يخبرني كثير من 
الناشرين أنهم يتوقفون عن 
ارسال كتب سبق منعها في 
الكويت توفيرا للنفقات لذا فما 

هو ممنوع هو مجموع ما مت منعه في الســـنوات 
املاضية إضافة الى ما يعتقد الناشـــرون حسب 
خبرتهم بالتشـــدد الكويتي انه سيمنع لذا فنحن 
نتكلم عن آالف الكتب التي يســـمح بها في جميع 

الدول العربية واخلليجية ومتنع في بلدنا.

> > >

ـ ليس صحيحا اعتقاد الرقيب بأن كلمة في كتاب 
ستفســـد اخالق اهل الكويت جميعا كون احسن 
كتاب ال يزيد عدد من يشـــتريه على 10 اشخاص 
ومن يقـــرأه 5 منهم، ثم لو كانت قراءة كتاب من 
تلك الكتب تفسد االخالق وتسبب االنحالل فلماذا 
ال تفســـد اخالق السادة الرقباء النبالء رغم انهم 

يقرأون جميع االصدارات املمنوعة؟!
ـ وليس صحيحا جعل الكتاب وهو مادة ثقافية 
اداة لالستجوابات السياســـية كما حدث عام 98 
عندما قام شخص )....( بتجميع كلمات هنا وهناك 
ووضعها ضمن ملزمة انتشرت بني الناس وكان 
واجبا ان يحاسب من قام بذلك العمل القميء بتهمة 

نشر الفاحشة ال محاسبة الوزير.

> > >

آخر محطـــة: )1( حتية طيبة ملرشـــد الثورة 
االســـالمية في ايران الســـيد علي خامنئي على 
فتواه بتجرمي االساءة ألم املؤمنني السيدة عائشة 
رضـــي اهلل عنها أو النيل من رموز أهل الســـنة 

واجلماعة.
)2( نشر موقع احلزب الوطني الدميوقراطي 
احلاكم في مصر كلمة للمرشد السيد علي خامنئي 
مبناســـبة الذكرى األربعني لوفاة الرئيس جمال 
عبدالناصر قال فيها: كنت معتقال في ســـجون 
الشـــاه والحظت حالة ابتهاج في الســـجن بني 
الضباط واحلراس وعندما ســـألت علمت بوفاة 
الرئيـــس جمال عبدالناصر وأقســـم باهلل انني 
بكيت عليه كما لم أبـــك على أبي وأمي فقد كان 
الزعيم الوحيد الذي ساعد اإلمام اخلوميني وأمد 
الثورة باملال والسالح والتدريب، لقد مثل رحيله 
خسارة فادحة للعاملني العربي واالسالمي وللعالم 
بأسره )للمعلومة في عام 63 اتهم شاه ايراه في 
خطاب معلن مصر بدعم ثورة اإلمام اخلوميني 
آنـــذاك والتي انتهت بنفيه للخارج بعد ان كانت 
هناك نية إلعدامه لوال تدخل املراجع الكبرى في 

إيران والعالم االسالمي(.

معرض الكتاب وحكاية كل عام

»فيتشر برايس« تسحب 10 ماليين لعبة 
من األسواق األميركية لخطورتها

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: 
أمرت السلطات األميركية 
شــــركة ألعــــاب األطفــــال 
الشهيرة »فيشر برايس« 
اخلميس املاضي بســــحب 
أكثر مــــن 10 ماليني لعبة 
بينها 7 ماليني دراجة ذات 
ثالث عجالت. وقالت هيئة 
سالمة املنتجات االستهالكية 
األميركية في بيان إنه على 
التوقف عن  املســــتهلكني 
التي  اســــتخدام املنتجات 
يتم ســــحبها حتى صدور 
تعليمات جديدة. وذكرت 
»فيشــــر برايــــس« انه مت 
العثور على أجزاء صغيرة 
موجودة في األلعاب ميكن 

لألطفال وضعها في فمهم. واملشــــكلة في الدراجة ثالثية العجالت هي وجود مفتاح 
صغير فيها ميكن أن يسبب جراح لألطفال إذا جلسوا أو سقطوا عليه. تشمل املنتجات 
املسحوبة حوالي 7 ماليني قطعة من لعبة »فيشر برايس تريكس« »وتاف تريكس« 

وحوالي 950 ألف قطعة من لعبة »هيلث كير« و»إيزي كير«.

إحدى الدراجات التي مت سحبها وتوضح الصورة املفتاح الصغير 
الذي يشكل خطورة على األطفال

مفكر لبناني: العرب ال يطورون إال التخلف فقط!
بيـــروت ـ وكاالت: صدر عن 
كلمـــة للمفكر اللبناني حســـن 
عجمي كتاب بعنوان »الســـوبر 
تخلف« يقع الكتاب في 120 صفحة 
من القطع املتوســـط ويتضمن 
69 مقاال حول فلسفة الشعوب 

والعلم.
ويقول الكاتب في مقدمة كتابه 
»ان الشعب املتخلف هو الشعب 
الذي ال ينتج ما هو مفيد للبشرية 
وللعلم، اما الشـــعب الســـوبر 
متخلف فهو الشعب الذي يطور 
التخلف، وذلك من خالل تقدمي 
اجلهل على انه علم، نحن العرب 

واملســـلمني نحيا اليوم في عصر السوبر تخلف«. 
ويضيف حسن عجمي: اننا اليوم نستخدم العلم 
من اجل التجهيل، وذلك من خالل حتويل العلم الى 
اجلهل، مثال بالنسبة الينا العلم وحي يوحى، لذا 
فإن مدارسنا وجامعاتنا ال تخرج علماء، بل تخرج 

ارهابيني وبائعي سلع، كسلعة 
الطب والهندسة، نحن امة انبياء، 
فأصغر شاعر منا يدعي ان الوحي 
يســـقط عليه، لذا فنحن خارج 
احلضارة والتاريخ ألننا رفضنا 
العلم والفلسفة واملنطق، لذلك 

امسينا عبيدا ألسياد العلم.
صدر حلسن عجمي من قبل 
عدة مؤلفات منها: »مقام الراحلني« 
عام 2000 و»معراج املعني« عام 
الشـــعر  العقول..  2001 ومرايا 
العلمي« عام 2003، »وحي اللغة.. 
بيان الال معني« عام 2003، »مقام 
املعرفة.. فلسفة العقل واملعنى« 
عام 2004، »السوبر حداثة.. علم االفكار املمكنة« 
عام 2005، »السوبر املســـتقبلية.. الكون والعقل 
واللغة« عام 2006، »السوبر اصولية« عام 2007، 
»الشعر العلمي« عام 2007 و»السوبر معلوماتية.. 

علم االفكار املستحيلة« عام 2007.

حسن عجمي

يتوقفان للتحدث وسط الشارع جانيت جاكسون وحبيبها القطري وسام املانع

جانيت جاكسون وحبيبها رجل األعمال القطري في فرنسا
القبض على حمار

يهرب السجائر
بالجرم المشهود

صبت ماًء مغليًا
على وجه زوجها

بعد  40 عاماً من الزواج
ـ د.ب.أ: يحــــاول  جوبنجــــن 
أملانيا معرفة السر  احملققون في 
وراء قيام امرأة )64 عاما( بصب ماء 
مغلي على وجه زوجها أثناء نومه 
خاصة أن هذا جاء بعد عالقة زوجية 
دامت 40 عاما. وحرك االدعاء العام 
دعوى قضائية ضد املرأة لتمثل أمام 

احملكمة بتهمة محاولة القتل.
وقالت مصادر االدعاء امس إن 
املرأة املنحدرة من مدينة جوبنجن 
القريبة من شتوتغارت حاولت قتل 
زوجها. واعترفت الزوجة بفعلتها 
إال أنها نفت متاما أي نية في قتل 
الزوج الذي جنا من احلادث بعد 
أن تلقى عالجا متخصصا في أحد 
املستشــــفيات لعدة أشهر. ووفقا 
مللف القضيــــة فإن الزوجة قامت 
بغلي 3 ليترات مــــن املياه نهاية 
مايو املاضي ثم صبتها على وجه 
زوجها النائم قبل أن تنهال عليه 

ضربا مبضرب بيسبول.

سكوبيهـ  أ.ف.پ: ذكرت صحيفة 
»فرميي« اخلميس ان حمارا أتى 
على األرجح من مقدونيا قبض عليه 
في اجلرم املشهود وهو »يهرب« 
السجائر. وكان احلمار وحيدا وقد 
رصدته السلطات البلغارية على 
بعــــد كيلومتر تقريبا من احلدود 
مــــع مقدونيا على مــــا أوضحت 

الصحيفة.
وأكد خبراء بلغار ان »احلمار 
أتى من مقدونيا الن حدواته ليست 
من تلك املستخدمة في بلغاريا«.

وقد حرر محضر باملخالفة فيما 
التقطت صور للحمار وصودرت 
حمولتــــه. نقلــــت الصحيفة عن 
السلطات البلغارية قولها ان هذا 
النوع من عمليات التهريب بواسطة 
حيوانــــات تنقل الســــلع املهربة 
ليس بظاهرة جديدة بني البلدين 
خصوصا ان سعر السجائر اقل بـ 3 
مرات في مقدونيا منه في بلغاريا. 
وأوضح املصدر ذاته »انها أسهل 
طريقة لتهريــــب املخدرات« ومن 
شبه املستحيل معرفة »من الطرف 

البائع ومن الطرف الشاري«.


