
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 منطقة الشرق األوسط تسعى لتوحيد سياستها الغذائية.

  ـ وطبعا سيكون شعارها «سمك.. لبن.. تمر هندي»!
 

 «التربية»: تكلفة تغذية طلبة االبتدائي ٥٥ مليون دينار.
  ـ يعني حساب كل تلميذ يطلع ٤١٠ دنانير شرايكم تعطونا المبلغ واحنا 

 أبواللطف  واحدنريق عيالنا بمعرفتنا.

 أمانة

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire12@yahoo.com 

الســـمو   صاحـــب 
األميـــر، حفظـــه اهللا، 
قـــال ألعضـــاء مكتب 
املجلس عند استقباله 
لهـــم قبل يومـــني «ان 
محاسبة الوزراء تكون 
دستوريا وباإلثباتات»، 

هذه العبارة القصيـــرة بكلماتها والكبيرة 
مبعانيها ترســـم لنا منهجا متوازنا طاملا 
دعونا له وطالبنا به بأن يكون التعامل مع 
األدوات الدستورية باحترام ووفاء للقسم ال 
كما يفعل الناطقون الرسميون للحكومة من 
النواب وما أكثرهم في هذا املجلس، حيث 
قال أحدهم وهو ينافس الناطق الرســـمي 
للحكومة ويشـــعر بالغيرة منه «استريح 
نحن نواجه االستجوابات بدال من احلكومة».. 
باهللا عليكم هل يعقل هذا الكالم إذا كانت هذه 
االستجوابات موجهة للحكومة ووزرائها وهي 
حق دستوري ولم تطرح حتى اآلن لنحكم 
عليها ونستطيع تقييمها.. إذا كان صاحب 
السمو األمير وهو رأس السلطات لم ميانع في 
مبدأ االستجواب كأداة دستورية للمحاسبة 
بشرط أن تكون قائمة على أدلة وإثباتات 
يستطيع العضو إقناع املجلس والرأي العام 

بوجهة نظره مبوضوعية وعقالنية.
  لقد متادى األعضاء احلكوميون في إثبات 
والئهم للحكومة حتى وصلوا إلى حد الطغيان 
والغلو والتفريط، فهم يحاربون زمالءهم 
ألنهم أرادوا استخدام حقوقهم الدستورية 
بل أطلقوا األحكام املسبقة على االستجوابات 
قبل قراءتها واالطالع عليها وسماع وجهة 

نظر مقدميها.
  وال عجب في ذلك فهم يريدون االنتفاضة 
على الدستور وسلب كل ما فيه من صالحيات 
رقابية، وهذا أحدهم قبل ســـنتني دعا إلى 
االنقالب على الدستور وإلى حل املجلس حال 
غير دستوري، وآخر يريد تعديل الدستور 
أداة االستجواب وإفراغها  وتعقيد وتقييد 

من محتواها.
  إن هؤالء هم ملكيون أكثر من امللك وكل 
ما يهمهم إثبـــات والئهم للحكومة بطريقة 
غير تقليدية، ولكن ما الثمن مقابل ذلك..؟ 
هذا هو السؤال الذي نطرحه على الشعب 
الكويتـــي وعلى القواعـــد االنتخابية التي 
أوصلت مثل هؤالء الغالة امللكيني من ممثلي 
األمة ولألسف.. فهل سنجد اإلجابة قريبا؟!.. 

أمتنى ذلك. 

 الملكيون!

 البقاء هللا 
 ابراهيم ابل علي اشـكناني ـ ٨٤ عاما ـ الرجال: 
الدسمة ـ مسجد النقي ـ ت: ٩٩٢٣٢٨٨٣، 
النساء: الدسمةـ  ق١ـ  شارع بلقيسـ  م١أ 
ـ مقابل مسجد الرشوان ـ ت: ٩٩٣١١١٢٠.

  لطيفة عبـداهللا ابراهيم الوهيب ـ زوجة محمد 
عيسى سلطان العجيلـ  ٢٢ عاماـ  الرجال: 
العديليـــةـ  ق٣ـ  ش٣٧ـ  ديوان الوهيب 
ـ ت: ٩٧٩٥٦٩٥١، النساء: مشرف ـ ق٥ ـ 

ش١٥ ـ م٢٤ ـ ت: ٩٩٢٤٢٤٤٤.
  سهيلة محمد الزبارـ  ٧٢ عاماـ  الرجال: الفيحاء 

ـ الدائري الثالث ـ ق٩ ـ ديوان املخيزمي ـ 
ت: ٦٦٢٦٧٧٧٦، النساء: ضاحية عبداهللا 
السالم ـ ق١ ـ شـــارع نصف اليوسف ـ 

ج١٢ ـ م٤.
  منيرة سعد عبدالرحمن العويش ـ زوجة سعود 
محمد سعود املرزوق الدوسريـ  ٧٥ عاما 
ـ الرجال: كيفان ـ ق٤ ـ ش٤٩ ـ م١٠ ـ ت: 
٦٦٧٥٥٤٥٥ ـ ٢٤٨٤٨٨٠١، النساء: جنوب 
الســـرة ـ حطني ـ ق٢ ـ ش٢٠٩ ـ م٤ ـ ت: 

٢٥٢٢٤٠٤٧ ـ ٢٥٢٢٤٠٤٦. 

 بال قناع 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 الذين ال يرون احلق حقا وال يرزقون اتباعه، 
ويرون عوضا عنه الباطل متلبســــا ثوب احلق 
فيتبعونه، أولئك هم أشــــرار األرض، بل وأشر 
من عليها بال مزيد عليهم في شر وبغض وكره 

وحقد وظلم وظالم!
  هم الذين يســــعون في األرض فسادا وثلما 
لعدالتهــــا وهدما لقيمهــــا، ال يردعهم ضمير وال 

وازع منه.
  أقرأ ما يكتبه بعض القراء من ردود على الزميلني «أحمد الصراف» 
و«علي البغلي»، فتتجسد أمام عيني صورة أولئك األشرار املشار إليهم 
أعلــــى هذه املقالة. فالزميالن «أحمد» و«علــــي» ينتميان إلى الطائفة 
الشــــيعية، وهذا ما يأخذه عليهما أولئك الســــفهاء األشــــرار والذين 
يفســــرون وعلى أهوائهم اإلبليســــية كل ما يصدر عنهما من كتابات 
وآراء، على أساس مذهبي، رغم أن كتابات الزميلني بعيدة عن الطرح 
الفئوي واملذهبي ويغردان خارج ذلك السرب األبكم، وكل ما يكتبانه 
متجرد متام التجرد من تعنصر أو متذهب أو فئوية. وذلك ما يشــــق 
على أولئك األبالسة الذين ال يرون لهم راحة وال هدوء بال، إال بإثارة 
البغضاء والعنصرية واالتهامات السخيفة قاصدين شق الصف الوطني 
وإدخال املعتقد الديني في التقييم الوطني واإلنساني، وكأمنا االنتماء 
للمذهب الشــــيعي ســــبة يجب التخلص منها ليتم االستواء الوطني 

واالعتدال اإلنساني.
  فــــي إحدى كتابات الزميل «البغلي» هجوم صريح ورفض واضح 
وكشف ملمارســــات الزوار اإليرانيني الشــــيعة للعتبات املقدسة في 
كربــــالء، والذين يجلبون معهم مواد مخدرة ويتعاطونها، وهو األمر 
الذي أثار إدارة الفندق الذي يحل فيه أولئك الزوار، وتدخلت الشرطة 

والخ...!
  واضح أن هذه الكتابة خالية من املذهبية بل ومتصادمة معها وفيها 
جترمي لتلك الفعلة الشنعاء ال دينيا فقط بل قانونيا وإنسانيا أيضا، 
ولكن أنى لغلف القلوب عمي البصائر خربي الذمم سود الضمائر أن 
يعترفوا بعدل الكاتب ورفضه ملمارسات صادرة من أهل ملته ومذهبه، 

فراحوا رغم وضوح موقفه يرجمونه بتهم الطائفية واملذهبية!
  ال أعتقد أو أظن – أنا - أن أولئك الفاسدين هم مجرد صبية عابثني 
يستلذون الصيد في املياه العكرة ويهوون العبث قتال لفراغهم القاتل، 
بل هم – لعمري - مشــــيطنون مبلســــون يرضعون أثداء الشياطني 

واألباليس ويطعمون زقوم أفواههم!
  هم مجندون في قافلة الشــــر التي ال تريد لإلنسانية خيرا وال أن 

يتقارب البشر ويتحابوا بعيدا عن املذهبية والعنصرية والتفرقة. 
  هــــم حملة معاول لتهــــدمي األوطان ودفع الناس الــــى االنتماءات 

الصغيرة والكاسفة والغاربة على غوارب الزمن املر.
  لسنا نعجب أو نستغرب وجود أشرار على سطح األرض، أو فوق 
تراب بالدنا، ألن عمر الشر من عمر اإلنسان على سطح األرض، ولكن 
قصدت فيما أكتب مؤازرة الزميلني ورجم أولئك الســــخفاء السفهاء 
األشــــرار ومن يقف وراءهم من الراشفني لعاب الشياطني واملتدنسني 

مبا تنز أجسادهم النجسة من عرق مدنس!
  وقصدت ثانيا تنبيه من قد يكون غافال أو حسن النية فال ينجرف 
إلى الضالل الذي ينشــــره أولئك الضالون الهائمون في غياهب التيه 

ال يهتدون والهاوون على رؤوسهم إلى قاع اإلثم.

 خارج السرب األبكم

 صفحة اآلراء 
ص١٩ 

 الصفحة األمنية ص١٢ 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٤١  الفجر 
 ٦٫٠١  الشروق 

 ١١٫٣٢  الظهر 
 ٢٫٣٩  العصر 

 ٥٫٠٢  المغرب 
 ٦٫٢٠  العشاء 

 تصميم قبة الساعة  

 «قبة الساعة الدولية».. ساعة إماراتية تعرض مدن العالم
 تعمل بالطاقة الشمسية  

 أبوظبي ـ كونا: انتهت املهندسة اإلماراتية فاطمة 
الزعابي بالتعاون مع خبراء ومهندسني عرب من تصميم 
ســـاعة أطلق عليها «قبة الساعة الدولية» بارتفاع ٧ 
أمتار وعرض ٣٠ مترا تعرض املدن حول العالم والفارق 

الزمني بينها ودرجات احلرارة فيها.
  وقالت املهندســـة الزعابي فـــي تصريح صحافي 
لها اليوم انها صممت الســـاعة بالتعاون مع م.سرمد 
التكريتـــي وآخرين، مشـــيرة الى ان الســـاعة تعمل 
بالطاقتني الشمســـية املتجددة والكهربائية وتعرض 
مؤشرات للمناطق التي تشرق وتغرب فيها الشمس 

على بعض القارات.
  وأضافت ان تشـــييد الساعة في أبوظبي سيحدث 
نقلة نوعية لقطاعيها السياحي والعقاري وانها ستكون 
معلما سياحيا لزوار البالد نظرا لشكلها وتصميمها 

الفريدين.
  وأوضحت أن «قبة الســـاعة الدولية» عبارة عن 
شاشـــة الكترونية صممت على شكل الكرة األرضية 
تنقسم الى قسمني بشكل عرضي وميثل اجلزء السفلي 
القاعدة واجلزء العلوي القمة وفي وســـطهما الكرة 

األرضية.
  وقالت املهندسة ان الطبقة الثانية املركزية صممت 
على شكل الكرة األرضية وهي عبارة عن شاشة دائرية 
متت برمجتها لعرض املدن النشـــطة حول العالم مع 

توقيتها الزمني ودرجات احلرارة فيها. 

 إعصار «الخليج العربي» شائعة
 محمد هالل الخالدي

  نفـــى املركز الوطني لألرصاد اجلويـــة والزالزل في االمارات 
العربية الشـــائعات التي مت تداولها مؤخرا حول احتمال حدوث 

إعصار مدمر يقترب من اخلليج العربي.
  واكـــد املركز فـــي بيان له ان جميع خرائـــط الطقس احلالية 
السطحية والعلوية تشير الى عدم وجود أي اعصار استوائي في 
بحر العرب حاليا، وان ما مت تداوله مؤخرا في الرسائل النصية 

غير صحيح. 
  واوضــح البيـان ان اخلرائط املستقبلية توضح عدم وجود 
احتمـــال تكـــون اعاصير في بحـــر العرب خالل االيـــام الثالثة 

املقبلة.
  واكـــد املركز انه يقوم مبراقبة الطقس وتقلباته على املنطقة 
على مدار اليوم وفي حال توقع حدوث اي ظاهرة جوية سيقوم 
املركـــز باالعالن عنها بجميع وســـائل االعالم وتقدميها للجهات 

املعنية قبل حدوثها بفترة كافية. 
  يذكر ان رسالة نصية مت تداولها بصورة سريعة عبر اجهزة 
«البالك بيري» والهواتف النقالة العادية حتمل شـــائعة حدوث 
اعصار مدمر يقترب من اخلليج العربي وسيضرب سواحل عمان 

اجلنوبية ثم االمارات واململكة العربية السعودية. 

 تونسي يهشم رأس 
ستيني من أجل سيجارة!

 تونسـ  يو.بي.آي: عمد شاب 
تونسي إلى تهشيم رأس شيخ في 
العقد السادس من عمره بقطعة 
وزن تزن كيلوغرامني بســـبب 
عدم منحه ســـيجارة وذلك في 
جرمية ارتكبت مبدينة الفحص 
مبحافظة زغـــوان الواقعة على 
بعد ٦٠ كيلومترا جنوب تونس 
العاصمـــة. وذكـــرت صحيفة 
«األسبوعي» التونسية امس أن 
الشاب انهال على الشيخ بقطعة 
الوزن، ولم يكـــف عن االعتداء 
عليه وهـــو يصرخ «اهللا أكبر.. 
اهللا أكبر.. اهللا أكبر» إال بعد أن 

تأكد من وفاته.
  ونقلت عن شقيق القتيل قوله 
ان الشاب الذي يرجح أنه «مختل 
املدارك العقلية» اقترب من «الشيخ 
الســـتيني وطلب منه سيجارة 
ومبجرد أن اعتذر الشيخ باعتباره 
ال يدخن هجم عليه الشاب وألقاه 
أرضا ثم جره بالقرب من دكان 
حيث التقط قطعة وزن وانهال 
عليه ضربا على رأســـه إلى أن 

فارق احلياة». 

 ١٦ نوفمبر أول أيام عيد األضحى في مصر 

 .. وأول نوفمبر.. أتعس أيام العام بالنسبة للبريطانيين

 لجنة اإلفتاء السعودية: عمل المرأة «كاشيرة» حرام

 القاهرةـ  يو.بي.آي: أعلنت السلطات املصرية ان 
أول ايام عيد االضحى سيوافق يوم الثالثاء املوافق ١٦ 
نوفمبر املقبل وفقا للحسابات الفلكية. وقال رئيس 
املعهد القومي للبحــــوث الفلكية واجليوفيزيقية 
صالح محمود في بيان  إن غرة شــــهر ذي احلجة 
للعام الهجري احلالي ســــتكون يوم االحد املقبل 
فلكيــــا وبذلك يكون أول ايام عيد االضحي املبارك 
يــــوم الثالثاء املوافق ١٦ نوفمبــــر املقبل. واضاف 

ان هالل شهر ذي احلجة سيولد مباشرة في متام 
الســــاعة السادســــة و٥٢ دقيقة صباحا بالتوقيت 
احمللي ملدينــــة القاهرة يوم الســــبت القادم «يوم 
الرؤية». وأوضح أن الهالل اجلديد سيبقى في يوم 
الرؤية بعد غروب الشــــمس في سماء مكة املكرمة 
ملدة ٤ دقائق وفي املدينة املنورة ملدة ٣ دقائق أما 
في القاهرة فإن الهالل يغرب مع غروب شمس ذلك 

اليوم مما يتعذر من رؤيته. 

 لندن ـ يو.بي.آي: أكدت دراسة جديدة نشرتها 
صحيفة «ديلي اكســــبريس» ان االول من نوفمبر 
هــــو أتعس أيام هــــذا العام بالنســــبة للكثير من 

البريطانيني.
  وقالت الدراسة إن مزاج املاليني من البريطانيني 
حتول إلى التشاؤم مع تراجع درجات احلرارة والعودة 
الى التوقيت الشــــتوي وسريان تأثير تخفيضات 

اإلنفاق العام التي أقرتها حكومة بالدهم.

  وأضافــــت أن ٦٦٪ من البريطانيــــني قالوا انه 
سينتابهم شــــعور االكتئاب في األول من نوفمبر 
حتديــــدا، فيما اعتــــرف ٤٧٪ بأنهــــم يكرهون هذا 
الوقت من الســــنة و٤٨٪ بأنهم يشــــعرون باملزيد 
من اإلرهاق. ووجدت الدراســــة أن ســــكان مدينة 
غالسكو االسكوتلندية سيكونون األتعس باملقارنة 
مع نظرائهم البريطانيني تالهم سكان مدن نيوكاسل 

وشيفيلد وكارديف والعاصمة لندن. 

 الريــــاض ـ أ.ف.پ: أفتــــت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية واإلفتاء السعودية، بحرمة 
عمل املرأة «كاشيرة»، أي على صندوق القبض 
في احملــــالت التجارية، معارضــــة بذلك قرار 
الــــوزارة العمل بهذا الشــــأن. وجاء في نص 
الفتوى الذي نقلته عدة وسائل إعالم ومواقع 
إخبارية محلية، أنه «ال يجوز للمرأة أن تعمل 
في مكان فيه اختالط بالرجال، والواجب البعد 

عن مجامع الرجــــال، والبحث عن عمل مباح 
ال يعرضهــــا للفتنة أو لالفتتان بها». وجاءت 
الفتوى ردا على سؤال حول قيام شركات ومحال 
جتارية بتوظيف نساء «كاشيرات»، وهؤالء 
يقمن بالقبض من الرجال والنساء، ألن عملهن 
مخصص للقبض من «العائالت». وبحســــب 
السؤال الذي أرفق بالفتوى، فإن املوظفة على 
الصندوق «تقابل في اليوم الواحد العشرات من 

الرجال وحتادثهم وتسلم وتتسلم منهم، وكذلك 
ستحتاج إلى التدريب واالجتماع والتعامل مع 

زمالئها في العمل ورئيسها».
  وقد أجابت جلنة الفتوى بأن «ما ذكر في 
الســــؤال يعرضها (املرأة) للفتنة ويفنت بها 
الرجــــال، فهو عمل محرم شــــرعا، وتوظيف 
الشركات لها في مثل هذه األعمال تعاون معها 

على احملرم، فهو محرم أيضا». 


