
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
صحف أميركية: أصغر دولة حطمت أحالمنا في استضافة كأس العالم.

ـ المهم أن تعرفوا أن لآلخرين أحالمهم أيضا!
أوباما وصف اختيار قطر الستضافة المونديال بـ «السيئ».

ـ وين الروح الرياضية يا «بوحسين»!
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٥٫٠٣الفجر
٦٫٢٧الشروق

١١٫٣٨الظهر
٢٫٣٠العصر

٤٫٤٩المغرب
٦٫١١العشاء

البقاء هللا
احمد عبداهللا محمد القابنديـ  ٨٥ عاماـ  الرجال: عبداهللا املبارك 
ـ ق٩ـ  ش٩٢٥ـ  م٢٥ـ  ت: ٥٥٠٧٩٢٠٠ـ  ٩٩٠٣٦٩٠٠، النساء: 

حطني ـ ق٢ ـ ش١٦ ـ م٥٤ ـ ت: ٩٩٠٣٢٦٤٧.
حمـدان حمـود معلث العلثانـ  ٧٠ عاماـ  الفردوسـ  ق٤ـ  ش١ 

ـ ج٩ ـ م١ ـ ت: ٦٦٠٩٩٩٧٦ ـ ٩٩٨٧٠٣٤٢.
هاشمية سيد كاظم عبداهللا املوسوي، ارملة طاهر صالح احلمد 
ـ ٦٠ عاما ـ املنصورية ـ احلســـينية العباســـية ـ ت: 
٦٦٠٩١٩٦١، النساء: الرميثية ـ ق٥ ـ ش شاهني الغامن ـ 

ج٥٦ ـ م١ ـ ت: ٩٠٩٤٠٤٠٤.
سعدة ناصر حمود العازمي، ارملة حمود فهيد سالم بن اسمير 
العازمـــي ـ ٧٩ عاما ـ جابـــر العلي ـ ق٧ ـ ش١٢ ـ م٢٧ ـ 
ت: ٩٧٣٣٦٤٤٠ـ  ٩٩٥٧٢٢٨١ـ  الدفـــن التاســـعة صباحا 

مبقبرة صبحان.

أمل جاسـم حيدر إبراهيم التميمي ـ ٤٣ عاما ـ الرجال: مســـجد 
اإلمام احلســـن ـ بيان ـ ت: ٩٩٠٥٣٦٧٩ ـ النساء: غرب 

مشرف ـ ق٣ ـ ش٣٠١ ـ م٤٤ ـ ت: ٦٦٦٠٦٣٩٣.
حمـد إبراهيم إسـماعيل سـاملني ـ ٤٢ عاما ـ الرجال: ديوانية 
ســـاملني ـ بيان ـ ق٥ ـ ش٣ ـ ج٢ ـ م٢٢ ـ ت: ٦٦١١٦٩١١ ـ 

النساء: الروضة ـ ق٤ ـ ش٤٢ ـ م١١.
ضواهن محمد حمدان صاير ـ سنتان ـ اجلهراء ـ القصر ـ ق٢ ـ 
ش٥ـ  م٢٩٦ـ  أزرق واحدـ  ت: ٩٩٧٤٠٢٠٥ـ  ٩٤٠٠٠٠٤٨ـ  
٩٩٧٤٤٤٠٢ ـ الدفن بعد صالة الظهرا مبقبرة اجلهراء.

فضة عبدالكرمي عبداهللا الفـودري، أرملة صالح علي عبداهللا ـ 
٧٨ عاما ـ الرجال: صباح السالم ـ ق٩ ـ ش٤ ـ ج٥ ـ م٢٢ 
ـ ت: ٦٦٣٨٩٩٠٠ ـ النســـاء: الرابية ـ ق٣ ـ ش٢٥ ـ م٦٤ـ  

ت: ٦٥١٧٣٧٣٧.

كالم مباشر محطات

انزعاج البعض هذه المرة هو من السلطة القضائية قليال من الحياء يا مؤزمون!
االجواء السياســـية هذه االيام تشبه 
التصعيد والشحن أثناء مباراة كرة قدم 
أوصلت بعض املشـــجعني الى حالة من 
التشـــنج واالعتراض علـــى احلكم الذي 
احتسب ركلة جزاء لصالح فريق، فاعتبر 
بعض املشجعني أن هذه هي نهاية العالم، 
وانطلقوا يركضون في ساحة امللعب في 

هياج واجلمهور ينظر اليهم باستغراب لزيادة جرعة احلماس 
عن احلد املسموح به، لهذا نقرأ عبارات الويل والثبور وعظائم 
االمور في موضوع - احلصانة - مر علينا مثله عشرات املرات 
ولم ينته العالم، ولكنها االجواء املشحونة التي جعلت البعض 

يرمي بنفسه على االرض و«يرفس».. ليش، ليش؟!
الصحافة أو بعضها وجهت النفوس نحو ركن «يا غالب، 
يا مغلوب» ولهذا يعتبر البعض قضايا كثيرة، ليس موضوع 
احلصانة اال واحدا منها، هي مسألة كسر عظم واختبار قوة، 
حتى وان اشتملت القائمة على مسائل استراتيجية مثل انشاء 
محطات كهرباء ومصفاة وطائرات.. الخ، في هذه االجواء ال 
يهم حجم اخلســـائر املليونية على البلد وال تأخير حتديث 
أســـطول طائرات مبا يحفظ ســـالمة الناس، كل هذه االمور 
ثانوية بجانب «انتصرناااااا»، للذات وللنفس، ال للشعب وال 

لالجيال وال للقسم العظيم.
لقد أصابت «الراي» في افتتاحيتها حول اعتبار البعض 
أن «أولويته وقضيته هـــي أولوية الوطن وقضية الوطن» 
علـــى خلفية موضوع احلصانة، فنحن فـــي أجواء تتداخل 
معها املسائل بشكل مزمن ويتراجع فيها انكار الذات، وتعتبر 
كل قضية هي نهاية العالـــم في بلد يعيش ٥٤ قضية قابلة 
للتصعيد «صحافيا» على مدار أسابيع العام، وهذا ليس من 

العقل في شيء.
 للتوضيح، بالنسبة ملن يقرأ من خارج الكويت ويفوت 
عليه فهم سبب التشنج احلالي في الكويت، فقد صدر حكم 
رفع احلصانة من السلطة القضائية وأحالته جلنة برملانية 
– التشـــريعية - الى املجلس، وقـــد مت جتاهل تلك اجلهات 
والتركيز على وزير العدل الذي قام باجلزء االجرائي اخلاص 
بتقدمي الطلب ونقل قرار احملكمة الى مجلس االمة، وال معنى 
لالعتراض على الوســـيلة وجتاهل اجلهة التي اتخذت قرار 
رفع احلصانة، وهي القضـــاء، اال تعبيرنا الدارج «ابوي ما 

يقدر اال على أمي».
كلمة أخيرة: َحّدَث عبداهللا بن عمرو عن رسول اهللا ژ وهو 
جالس في ظل الكعبة، والناس عليه مجتمعون: «... ثم جتيء 
الفتنـــة، فيقول املؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشـــف ثم جتيء 
الفتنة، فيقول املؤمن: هذه، ثم تنكشـــف، فمن سره منكم أن 
يزحـــزح عن النار ويدخل اجلنة فلتدركه منيته وهو يؤمن 
باهللا واليـــوم اآلخر، وليأت الى الناس الذين يحب أن يأتوا 
اليه، ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه 

ما استطاع».

املباركة القلبية لدولة قطر الشقيقة 
على ثقة العالم بها وفوزها غير املسبوق 
باستضافة كأس العالم، حيث تعتبر 
أصغر دولة في التاريخ تســـتضيف 
املونديـــال وهو ما مينـــح كثيرا من 
الدول الصغيرة األمل في اســـتضافة 

تلك البطولة العاملية الهامة.
< < <

وقد ســـبق لقطر ان بهرت العالم إبان اقامة مسابقات 
اآلســـياد في الدوحة مما عزز فرص فوزها أمام املنافسني 
اآلخرين وعلى رأســـهم الواليات املتحـــدة التي لم تتقبل 
اخلسارة بروح رياضية كما يفترض واحتجت دون داع على 
ذلك االجناز القطري الكبير، وتعلم الشقيقة قطر ان الكويت 
وكل شقيقاتها اخلليجيات يضعون مواردهم وخبرتهم لدعم 

قطر وإجناح البطولة التي ستقام على أرضها.
< < <

والشيء بالشيء يذكر، أال يخجل بعض مؤزمينا الدائمني 
من خلق املشاكل واألزمات السياسية املتتالية التي تشغل 
البلد عن التفرغ لالجناز، فما نلحظه بحسرة هو انتقالنا 
من أزمة الى أخرى دون ان يفهم أحد ســـبب تلك املشاكل 

التي يشتكي منها ـ يا للعجب ـ من يفتعلها؟!
< < <

فاللجوء للمحاكم على سبيل املثال هو حق أصيل كفله 
الدســـتور للجميع دون اســـتثناء، كما ان احترام األحكام 
القضائية أمر واجب على اجلميع في الدول الدســـتورية، 
وفي هذا السياق فإنه قد ساد في احلياة السياسية الكويتية 
فهم خاطئ يتلخص في ان النجاح في االنتخابات النيابية 
ال يقوم على الطرح العاقـــل واملتفائل الذي يقدم احللول 
للمشاكل التي تعاني منها الدولة واملواطنون، بل يتم النجاح 
ملن يزايد في شتم حكومة لم تتشكل بعد! وقد يكون فيما 
حدث درس بليغ للمدغدغني واملتالعبني مبشاعر البسطاء 
حيث سيدفع الثمن مستقبال من ينتهج ذلك املسار اخلاطئ 

ومن ثم سنرى تسابقا على الطرح االيجابي املفيد.
< < <

وقد ذكرنا مرارا وتكرارا ان حســـن النوايا هو السبيل 
األمثل للعالقة الصحية بني السلطتني، وان من يتقصد خلق 
املشـــاكل عبر محاكمة النوايا وتتبع السقطات والهفوات 
عليه ان يتقبل املعاملة باملثل عبر جلوء الطرف اآلخر كذلك 
لتحقيق أهدافه عبر التكتيكات السياسية املشروعة، وأال 

يجزع من أداة اعتاد هو تكرار استخدامها.
< < <

آخر محطة: نحن ضد ســـجن اإلعالميـــني على أال يتعدوا 
على كرامات اآلخرين، واإلشـــكال هو ان استبدال السجن 
بالعقوبات املالية املغلظة قد يخرب البيوت ويضر بعائالت 

اإلعالميني بأكثر من أحكام السجن.

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf١@hotmail.com

ترويج «قات ميسي» إلغراء 
فرق األدوار النهائية في «خليجي ٢٠»

العلماء يقتربون من تشخيص اإلصابة
 بالتوحد عبر صور الرنين المغناطيسي

تاجر يدعي أنه يؤدي إلى الفوز بخمسة أهداف

الرياض ـ وكاالت: من يريد الفوز بخمسة أهداف ُيخّزن 
«قات ميســـي».. بهذه العبارة راح بائع باليمن يصيح في 
الســـوق مروجا لبضاعته أثناء اقامة كأس خليجي ٢٠ في 
اليمن للمنتخبات التي وصلت إلى األدوار النهائية وبينها 
«األزرق»، وروج له بأنه يؤدي الى الفوز بخمســـة أهداف، 
في إشـــارة إلى الفوز الســـاحق الذي حققه فريق الالعب 
االرجنــــيتي ليـــونيل ميســـي، برشـــلونة، على غرميه 
التقليدي ريال مدريد بخمسة أهداف نظيفة االثنني املاضي 
من الدوري اإلســـباني.  وبحســـب صحيفة «االقتصادية» 
السعودية فان اسعار حزمة نبات القات تراوحت بني ٢٠٠ 
ريال ســـعودي و١٠٠٠ ريال، حسب جودته وموعد قطفه. 
ولفتت الصحيــــفة إلى أن عدن شهدت احتــــفاالت كبيرة 
فاقت احتفاالت اخلليجيــني بالدورة بعد فـــوز برشـــلونة 
بنتيجـــة ٥ـ  ٠ ، على ريــــال مدريد االثنني املاضي ضمـــن 

اجلولة الـ ١٣ من الدوري اإلسباني.
ويظهر نبات القات على شكل شجيرات يتراوح طولها 
بني مترين وخمســـة امتار، ولونها اخضر بني ومييل الى 
األحمر قليال، وتقطف للمضغ، وهي صغيرة الســـن يبلغ 
عمرها أياما أو ال يزيد على أسابيع قليلة، وحسب موسوعة 

ويبكيميديا، فإنه يعتقد ان شيوع عادة مضغ أوراق القات 
بـــدأت في منطقة جنوب البحـــر األحمر وبوجه خاص في 

اليمن واحلبشة، وترجع الى القرن الـ ١٤ امليالدي.
إلى ذلك، فإنه يعتقد ان متناول القات يقوم مبضغ أوراق 
القات وحزمها في فمه، ثم يستمر باملضغ ويبلع العصارة 
التي حتتوي املادة الفعالة، وتأخذ فترة التخزين وقتا طويال 

قد يصل من ثالث الى أربع ساعات.
ولـ «القات» تأثيرات ســـلبية عديـــدة، إذ إنه يؤدي الى 
اإلمساك والبواسير واألمراض النفسية، باإلضافة إلى الشعور 
باالكتئاب. وأشار الطبيب اجلنيد وهو احد األطباء في كلية 
الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء خالل حديثه ملوقع 
منظمة الصحة العاملية، إلى ان ماضغي القات يصابون مبرح 
اجلنون ويتبعه اكتئاب، كما وجد اجلنيد الكثير من احلاالت 

التي أصيب بها ماضغو القات بالهلوسة.
 وباإلضافـــة إلى كل ذلك، فإن القات من املمكن ان يؤدي 
الى حدوث آثار ارتدادية مثل مشكالت النوم في الليل ونقص 
اإلنتاجية والنعاس النهاري، وكذلك فإنه يعتبر تزايد سرعة 
القلب وارتفاع ضغط الدم من اآلثار اجلانبية الشائعة أيضا 

ملستخدمي «القات».

واشنطن ـ يو.بي.آي: اقترب العلماء من تطوير فحص 
الكتشاف اإلصابة باضطراب طيف التوحد من خالل 

التصوير بالرنني املغناطيسي.
وذكر موقع «ويب أم دي» انه حاليا 

يتم تشـــخيص اإلصابـــة بالتوحد 
من خالل املراقبـــة باإلضافة إلى 
االختبارات التعليمية والنفسية. 
لكن الفحص اجلديد الذي يحمل 
اسم «الجن لينهارت» يستخدم 
فحـــوص التصويـــر بالرنـــني 
املغناطيسي النتاج خارطة مفصلة 

لألسالك الدماغية في املناطق الست 
اللغوية  الوظائف  املســـؤولة عن 

واالجتماعية والعاطفية. 
وقد يقود هذا االختبار إلى تشخيص 

مبكر وأكثر دقة للتوحد ويسمح للعلماء بدراسة 
أصوله اجلينية بشكل أفضل. وقد نشرت تفاصيل الدراسة 

في دورية «أبحاث التوحد». 
وظهر أن االختـــــبار دقيق بنسبة ٩٤٪ ومتـــكن 
من الكشـــف عن اإلصابة بالتوحد عند ٣٠ 
رجال تتراوح أعمــــــارهم بني ١٨ و٢٦ 
سـنة مقارنة بـ ٣٠ رجال ال يعانون 

من التوحد.
واليزال يتعـــني إجراء املزيد 
مـــن االختبـــارات قبـــل اجناز 
الفحص بشـــكل تـــام. يذكر أن 
التوحـــد يعـــوق اســـتيعاب 
الدمـــاغ للمعلومات ومعاجلتها 
ويؤدي إلى حدوث مشـــاكل لدى 
الطفل فـــي كيفيـــة االتصال مبن 
حوله واضطرابات في اكتساب مهارات 
التعليم السلوكي واالجتماعي، ويعتبر 
من أكثر األمراض شيوعا التي تصيب اجلهاز 

التطوري للطفل.

مشايخ قبيلتي الدواسر والعجمان أثناء عقد الصلح

وجاهة الدواسر ُتنهي خالفًا بين المساعرة وآل العرجاء

طالب فلبيني يواجه حكمًا بالسجن  لقتله «هرة» وخرقه قانون الرفق بالحيوان
قام بتعذيبها وسحبها من ذيلها والقفز عليها في حرم الجامعة

تجمد ١٢ شخصًا حتى الموت في پولندا

الرياض: قام عدد من مشـــايخ قبيلة الدواســـر وعدد من مشايخ 
قبيلة العجمان يتقدمهم رئيس مركز الرفيعة باخلرج الشـــيخ عامر 
بن حزام بن خرصان ورئيس مركز البرة باخلرج الشـــيخ مطلق بن 
حجرف بن زنيفر وجمع غفير من أعيان محافظة األفالج عصر امس 
بالتوجه إلنهاء خالف وقع قبل عامني بني أطراف من املســـاعرة وآل 
العرجـــاء على طريق حوطة بني متيـــم، حيث توجهوا جميعهم إلى 
قبيلة آل العرجاء مبركز النايفية باألفالج طالبني رضاهم وحتكيمهم 

عما حدث خشية تطور القضية بني القبيلتني.

وقد القوا ترحيبا من آل العرجاء، تقديرا لوجاهة مشايخ الدواسر 
ورفاقهم، ثم مت التنازل عن القضية دون شروط أو أي مقابل. وقد شكر 
مشايخ الدواسر آل العرجاء وأهل الشأن على هذا العفو الذي وصفوه 
بأنه غير مستغرب منهم. وقد مت تدوين مذكرة صلح بذلك والتصديق 
عليها من قبل جميع األطراف، ليتم تقدميها للجهات األمنية. اجلدير 
بالذكر أن رئيس مركز سويدان باألفالج الشيخ عبداهللا بن مبارك بن 
كليب الدوسري هو أول من بدأ في محاولة الصلح لهذه القضية، وقد 

عرف بسعيه وحبه الدائم حلل النزاعات داخل األفالج وخارجها.

مانيالـ  د.ب.أ: اتهمت محكمة طالبا بقتل «هرة» في حرم جامعي في 
الفلبني، وذلك حسبما جاء في تقرير امس، وقالت كارولني توبياس، 
مساعدة االدعاء العام باملدينة لصحيفة «انكوايرر» الفلبينية انه 
رمبا يكون هناك سبب التهام جوزيف كارلو كاندير خلرقه قانون 

الرفق باحليوان بالبالد.
وكاندير متهم بتعذيب الهرة وقتلها، بسحب ذيلها وقذفها والقفز 

عليها في حرم جامعة الفلبني في ضاحية كويزون بالعاصمة الفلبينية 
مانيال. ثم قام بالكتابة على مدونة على االنترنت عن جرميته التي 

وقعت في اخلامس عشر من ابريل عام ٢٠٠٩.
وميكن ان يواجه كاندير الذي افرج عنه بكفالة قدرها اربعة االف 
بيزو (٩١ دوالرا) حكما بالســـجن مدتـــه عامان ودفع غرامة قدرها 

خمسة آالف بيزو في حال ادانته.

وارســــوـ  رويتــــرز: صرحت متحدثة باســــم وزارة الداخلية 
الپولندية امس بأن ١٢ شــــخصا جتمدوا حتــــى املوت في پولندا 
الليلة قبل املاضية ليرتفع بذلك عدد القتلى بسبب احوال الطقس 
القاسية في البالد على مدى االيام الثالثة املاضية الى ٣٠ شخصا. 
وتســــبب الصقيع الشــــديد في حرمان حوالي ١٥٠ الف شخص 
في مدينة تشيستوتشــــوفا اجلنوبية من التدفئة في وقت مبكر 
امس وقال مسؤولون انهم يحاولون حل املشكلة. وتسفر احوال 
الطقس القاســــية عن مقتل العشرات بپولندا كل شتاء غالبيتهم 

من املشردين والسكارى.


