
 واشـــنطن ـ يو.بي.آي: أعلن متحف «مدام توسو» 
الشـــهير في العاصمة األميركية واشنطن عن عزمه 
افتتاح معرض يضم متاثيل من الشـــمع لـ ٤٤ رئيسا 

أميركيا.
  وأوضح املتحف ان املعرض سيكون متاحا للجمهور 

ابتداء من ١٤ فبراير ٢٠١١.
  وقال مدير عام املتحف دان روغوســـكي في بيان: 
«نتوق إلتاحة فرصة فريدة أمام اجلماهير وهي رؤية 
كل الرؤساء األميركيني بطريقة لم يسبق لهم ان رؤوها 

من قبل».
  وأضاف روغوســـكي «باعتباره املكان الوحيد في 
العالم، حيـــث ميكن للناس اللقـــاء والتفاعل مع كل 
رؤساء اميركا الـ ٤٤ وسيستمتع طالب التاريخ والناس 
بشـــكل عام بتجربة تثقيفية فريـــدة ومفيدة في هذا 

املعرض». 

على األقل ٢٥ ألف مرة في وسائل 
اعالم تستخدم االجنليزية. ويقول 
املركز ان مقطع «ويكي» من كلمة 
ويكيليكس أصوله ترجع الى هاواي 
ويعني «سريع» اما املقطع الثاني 
وهو «ليكس» فيعكس مهمة املوقع 
الذي ال يسعى للربح في الكشف 

عن وثائق سرية وخاصة. 

فيس بوك».
  وأظهــــر بحث املركــــز العاملي 
ملراقبة اللغة ان كلمة ويكيليكس 
ظهرت ألول مرة في وسائل االعالم 
العاملية عام ٢٠٠٦. واســــتخدمت 
الكلمــــة حتــــى اآلن أكثر من ٣٠٠ 
مليون مرة. واملعيار الذي يضعه 
املركز يقضي باســــتخدام الكلمة 

 لــــوس أجنيليــــس ـ رويترز: 
حدث هذا مــــن قبل مع زيروكس 
وبعدها غوغل واآلن تدخل كلمة 
«ويكيليكــــس» قائمة االســــماء 
التي شاع استخدامها  الصحيحة 
بدرجة كبيرة مبا يؤهلها رسميا 

لدخول اللغة االجنليزية.
  وقال املركز العاملي ملراقبة اللغة 
«جلوبال الجنويــــدج مونيتور» 
الذي يتخذ من تكســــاس مقرا له 
أمس الثالثاء ان موقع ويكيليكس 
االلكتروني الذي نشر آالف الوثائق 
احلكومية األميركية السرية أصبح 
يتردد على ألسنة كثيرة وانه حقق 
معايير االنتشار والعمق املطلوبة 

ليصبح كلمة في حد ذاتها.
  وقال بول جيه جيه بيياك الذي 
يرأس املركز «ويكيليكس انضم 
لعدد من وسائل االعالم اجلديدة 
وشركات التكنولوجيا الكبرى التي 
دخلت اسماؤها وأعمالها اللغة منها 
غوغل وتويتر واملوقع االجتماعي 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 دراسة: التفكير في الطعام يمنح احساسا بالشبع.

  ـ والعرب شعارهم: «التفكير في المفاوضات يمنح احساسا بالسالم». 
 مديرة مدرسة ابتدائية تقرر فجأة تغيير جاكيتات البنات من اللون 

الوردي إلى األبيض.
 أبواللطف  واحد  ـ أبيض عاد.. شدعوه معهد تمريض مو مدرسة ابتدائية؟!
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 ١١٫٤٧ الظهر 
 ٢٫٣٧ العصر 

 ٤٫٥٥ المغرب 
 ٦٫١٧ العشاء 

 البقاء هللا 
 محمـد فالح رديحان العجمـيـ  ٦٩ عاماـ  الرجال: اجلهراء 
ـ قســـائم العثمان ـ ق٥ ـ ش١ ـ م١٥ ـ ت: ٩٩٨٠٠٠٩٨ 
ـ النســـاء: اجلهراء ـ الواحة ـ ق٣ ـ ش٨ ـ م١٠٣ ـ ت: 

.٩٩٦٣٦٤٩٣
  سالم شاهر علي راشد الشمريـ  ٧٧ عاماـ  الرجال: الصباحية 
ـ ق٣ـ  خيمـــة العـــزاء مقابل طريـــق امللك فهدـ  ت: 
٩٩١٥٥٧٩٧ ـ النســـاء: الصباحية ـ ق٣ ـ ش٥ ـ م٤٢ ـ 

ت: ٦٦٦٠٣٤٧٧.
  فهد حسن فهد السوارجـ  ٦٢ عاماـ  العارضيةـ  ق٩ـ  الشارع 

السابع ـ م٦٧ ـ ت: ٦٦٦٧٤٤٤٩ ـ ٦٦٦٦٠٨٩٩.
  بدرية جهيم عوض اجلهيم، زوجة ابراهيم محمد الصميعي 
ـ ٥٣ عاماـ  الرجال: ديوان اجلهيمـ  الصباحيةـ  ق٢ـ  
ش٨ـ  مقابل حديقة الصباحيةـ  ت: ٩٩٨٧٧٤٤٢ـ  النساء: 

الصباحية ـ ق١ ـ ش٧ ـ م١٩ ـ ت: ٩٩٥٥٧٢٧٠.
  علي حاجية عبداهللا بوصخرـ  ٩٢ عاماـ  ومرمي غلوم عبداهللا بوصخر، 
أرملة علي حاجية عبداهللا بوصخرـ  ٨٤ عاماـ  الرجال: 
حســـينية البلوشـ  اجلابريةـ  ق١١ـ  ت: ٩٩٣٦٩٦٦٠ 
ـ النســـاء: حسينية اإلمام احلسنيـ  السامليةـ  ق١٢ـ  
شـــارع أبوذر الغفاريـ  مقابل مستشفى هادي ـ ت: 

٩٧٤٠٦٥٠٠ ـ العزاء وقت العصر فقط للنساء.
  خالد محمود عبداخلالق محمد النجارـ  ٦٧ عاماـ  الرجال: حطني 
ـ ق٣ ـ ش٣٠٢ ـ م١٦ ـ ت: ٩٩٠٣٣٣٩٦ ـ ٢٥٢٢٠٤٥١ ـ 
النساء: الشهداءـ  ق٢ـ  ش٢٠١ـ  م٤٠ـ  ت: ٩٩٦٦٦٦٩٤ 

ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 كلمة «ويكيليكس» تدخل رسميًا اللغة اإلنجليزية

 «األمم المتحدة»: «المثليين» 
  من األقليات التي يستهدفها القتل العشوائي

 ..و«ويكيليكس»: بيع الخراف للعرب
   وراء مهاجمة نيوزيلندا إلسرائيل

 ..ومياه الصرف الصحي تتسبب في إخالء مبنى المنظمة 

 تزوج جارته فاكتشف أنها.. حامل في شهرها الخامس

 األمم املتحدةـ  رويترز: تسبب طفح مياه الصرف 
الصحي في انبعاث رائحة كريهة في مبنى األمم 
املتحدة الثالثاء ما اضطر الديبلوماسيني والعاملني 
الى اخالء مجلس األمن واجلمعية العامة. وقال 
املتحدث باسم األمم املتحدة فرحان حق ان االخالء 
اجراء احترازي بعدما انبعثت رائحة كريهة في 
أجزاء من مبنى األمانة العامة لألمم املتحدة. وقال 
حق «كانت هناك غازات تنبعث من مياه املجاري 

لكنها لم تكن ضارة، مت اســــتدعاء رجال االطفاء 
وخبــــراء املواد اخلطرة الى املوقع، وقال حق ان 
مســــؤولي االدارة باألمم املتحــــدة يعكفون على 
التعامل مع شبكة املجاري». وأبلغ مسؤولو أمن 
جمعا من الصحافيني ومسؤولني باألمم املتحدة 
جتمعوا بالشارع خارج مجمع األمم املتحدة في 
مانهاتن بأنه يوجد تســــرب غــــاز، لكن حق لم 

يؤكد ذلك. 

 القاهرة ـ يو.بي.آي: بعد ايام قليلة من زواجه 
بجارته اكتشف مهندس مصري ان زوجته احملامية 
حامل في شهرها اخلامس فقفل عائدا إلى احملكمة 

طالبا الطالق.
  وقال مسوؤل قضائي امس ان محكمة استئناف 
بني سويف لالحوال الشخصية قضت بفسخ عقد 
الزواج الن الزوجة أدخلت عليه الغش والتدليس 

ما يتنافى مع شروط العقد.
  وادعى الزوج انه بعد أيام من عقد القران أصاب 

الزوجة إعياء شـــديد اثناء تنزههما معا في احد 
الشوارع فاسرع بها الى املستشفى بعد ان اوهمته 
أن آالم الزائـــدة الدودية تنتابها من حني آلخر إال 
ان الطبيب فجر مفاجأة أذهلته عندما اخبره بأنها 

حامل في الشهر اخلامس.
  وبينت الوقائع ان العروس كانت على عالقة مع 

صديق لها حملت منه وتركها وسافر للخارج.
  وقـــررت احملكمة كذلك عدم نســـب الطفل الى 

الزوج املخدوع. 

 نيويوركـ  األمم املتحدةـ  يو.بي.آي: صوتت اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة على قرار جديد يعتبر املثليني 
من االقليات التي يستهدفها القتل العشوائي في العالم 

الذي أدانته مجددا.
  وصوت اعضاء اجلمعية العامة على اعادة تعبير 
«التوجه اجلنسي» الى نص قرار يدين القتل العشوائي 
واالعدام املتسرع أو من دون محاكمة «ألسباب عرقية 
وقومية واثنية ودينية ولغوية وقتل الالجئني والسكان 
االصليني وغيرها من املجموعات». وكان تعبير «التوجه 
اجلنسي» أزيل سابقا بضغط من بعض الدول العربية 
واالفريقية، اال ان الواليات املتحدة ضغطت لتعديله 
بإضافة تعبير «أو بســــبب التوجه اجلنســــي» الى 

أسباب القتل العشوائي. وصوت ٩٣ عضوا على اعادة 
االشارة الى التوجه اجلنسي في نص القرار، في حني 
رفــــض ٥٥ وامتنع ٢٧ عــــن التصويت. وصوت ١٢٢ 
عضوا على القرار املعدل، في حني رفضه عضو واحد 
وامتنع ٦٢ عن التصويت. وأشاد الرئيس االميركي 
باراك أوباما بالتصويت علــــى التعديل الذي قدمته 
الواليات املتحدة «لتأكيد بقاء التوجه اجلنسي ضمن 
قــــرار األمم املتحدة حول االعدام خارج إطار القضاء 
والعشوائي واملتسرع». وقال ان «قتل الناس بسبب 
توجههم اجلنسي ال ميكن ان تبرره أي قيم دينية أو 
مناطقية. قتل النــــاس ألنهم مثليون ال ميكن الدفاع 

عنه حضاريا فهو جرمية». 

 لنـــدن ـ أ.ش.أ: ذكرت صحيفـــة «الغارديان» 
البريطانية أمس أن وثيقة سرية مت تسريبها عبر 
موقع «ويكيليكس» املتخصص في نشر الوثائق 
السرية أماطت اللثام عن استخفاف الديبلوماسيون 
األميركيون برد الفعل النيوزيلندي حول شـــبكة 
جاسوسية اسرائيلية وتوجيه اتهامات للحكومة 
النيوزيلندية اجلديدة باملزايدة في محاولة منها 

لزيادة مبيعات اخلراف إلى الدول العربية.
  وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير بثته 
على موقعها االلكتروني أمس إلى أن اعتقال وإدانة 
شـــخصني يحمالن اجلنيسة االسرائيلية مت القاء 
القبض عليهما حملاولتهما استخدام هوية اشخاص 
يعانون من الشلل الدماغي للحصول على جواز سفر 
نيوزيلنـــدي، أدى إلى تصدع خطير في العالقات 
بني اسرائيل ونيوزيلندا، حيث اتهمتهما بكونهما 
عمالء للموساد االسرائيلي. وصرحت هيلني كالرك 
رئيس الـــوزراء النيوزيلندية في ذلك الوقت بأن 

احلكومة النيوزيلنديـــة اجلديدة ال ترى فقط أن 
الفعل الذي ارتكبه عمالء املخابرات االســـرائيلية 
يعد أمرا غيـــر مقبول على االطالق بل يعد تعديا 
سافرا على السيادة النيوزيلندية وعلى القانون 
الدولي». وكشفت الصحيفة البريطانية عن قيام 
املسؤولني األميركيني في ويلنجتون بابالغ زمالئهم 
في واشنطن بان نيوزيلندا ليس لديها ما تخسره 
جراء تصدع العالقات مع اسرائيل بل انها بكل بساطة 

تريد ان تعزز وتزيد صادراتها إلى العرب.
  ومضت الصحيفة في كشـــفها لنص الوثيقة 
الســـرية التي متت كتابتها عـــام ٢٠٠٤ قائلة «إن 
احلكومة النيوزيلندية لديها القليل لتخسره في 
حالة اتخاذ موقف صارم جتاه إســـرائيل في ظل 
االتصاالت والتجارة احملدودة بينهما، ومن املرجح 
أنها تريد كسب العالم العربي، حيث ان احلكومة 
النيوزيلندية ترى أن ذلك سيساعد في بيع اخلراف 

للدول العربية». 

 جانب من معرض متاثيل الرؤساء األميركيني في متحف «مدام توسو» 

 «ويكيليكس» دخلت رسميا اللغة اإلجنليزية 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 سايس نشاطي!

 في كويــــت املاضي كانت 
امليــــاه جتري فــــي مجاريها 
املنطقيــــة والطبيعية. فعلى 
سبيل املثال كان يتوجب على 
«النهام» وهو املنشد على ظهر 
الســــفينة أن يتمتع مبواهب 
املغنني املنشدين كي يحصل 
على فرصة العمل، وال يكفيه 
أن يكون ابن خالة «املجدمي» 
أو أنه مــــن قبيلة «النوخذة» 
ومثله جميع العاملني في سائر 

احلرف واملهن واألعمال.
  أما فــــي الكويت احلديثة 
النفطية  العوائد  وبعد تزايد 
وبدء العمــــل بالدميوقراطية 
وهدم ســــور املدينــــة وإلغاء 
أهمية عبور البوابات التاريخية 
القدمية، لم تعد املياه جتري في 
مجاريها الطبيعية واملنطقية، 
فال بوابات عبــــور، وكل من 
يرغب في التمثيل أو الكتابة 
أو الدعــــوة الدينية أو العمل 
بالسياسية صار ممثال أو كاتبا 
أو داعية أو ناشطا سياسيا.

  انها دميوقراطية عز نظيرها 
بني األمم. فكل األنشطة مشاع 
ومتاحــــة للجميع، واملطلوب 
الراغب في هذا  من الشخص 
النشــــاط أو ذاك ابداء رغبته 
فقــــط ال غيــــر «وكل من طق 
طبله قال انا قبله» وعلى عكس 
التراتبية التي يتطلبها نظام 
العمل القدمي واشتراط التدرج 
باملهــــام، صار مقبوال أن يبدأ 
الشخص من ذروة املسؤولية 
دون دربة أو خبرة أو جتربة، 
فتكاثر الناشطون السياسيون 
في البالد حتى ما عدنا نعرف 
السياسي  الناشط  الفرق بني 

والسايس النشاطي! 

 ٤٤ رئيسًا أميركيًا عند مدام توسو

 األميركيون يرون أن بالدهم «استثنائية»
 برينســـتونـ  يو.بـــي.آي: أظهر اســـتطالع للرأي 
ان غالبية األميركيـــني يعتبرون ان الواليات املتحدة 
«اســـتثنائية» إال أنهم أعربوا عن شكوكهم باستمرار 

هذا الوضع.
  وبينت نتائج استطالع أجراه معهد «غالوب» األميركي 
باالشتراك مع صحيفة «يوس آي توداي» ان ٧٣٪ من 
األميركيني ٩١٪ ومن اجلمهوريني يعتبرون ان الواليات 

املتحدة لديها طابع فريد وأنها «استثنائية».
  غير ان غالبية األميركيني أعربوا عن اعتقادهم بأن 
هذا الوضع «االســـتثنائي» لن يدوم كثيرا وقال ٦٢٪ 
من األميركيني وثالثة أربـــاع الذين يعتبرون أميركا 
اســـتثنائية انها في خطر من خسارة وضعها الفريد. 
وقال ٦٦٪ من األميركيني ان لدى بالهم مسؤولية خاصة 

في قيادة الشؤون العاملية.
  إال أن ٥٨٪ من األميركيني فقط يعتبرون ان الرئيس 
باراك أوباما يشاطرهم الرأي بكون بالدهم استثنائية 

في حني قال ٣٧٪ العكس. 

 محطات  أمانة

 كويتيون ضد كويتيين مفاهيم خاطئة
 فــــي ظل االحداث املتســــارعة التي متر بها 
الكويت على خلفية تقدمي استجواب لرئيس 
الوزراء فيما يتعلق بتعطيل جلسات املجلس 
من قبل احلكومة وما حصل في ندوة احلربش 
قبل اسبوعني، تكرست بعض املفاهيم اخلاطئة 
التي يجب التنبيه عليها وعدم السكوت عنها، 
ولعل اولها تصوير البعض وبحســــن نية ان 

كل مــــن ينتقد احلكومة او تكون له وجــــه نظر مخالفة او ميارس 
حقه الذي كفله له الدستور والقانون انه خارج عن طاعة ولي االمر 
وانه لديه فكر خروجي والعياذ باهللا. وهذا مفهوم خطير جدا، الن 
من البديهيات التي نعتقدها وال نختلف عليها: طاعة ولي االمر في 
املعــــروف وعدم اخلروج عليه، ولكن ان يحّمل هذا املعنى اكبر مما 
يحتمل والتهويل والترويع فهذا غير مقبول خاصة مع من ميارس 
حقه وفق الدســــتور والقانون وما ارتضــــاه ولي االمر من احترام 
الدستور وحمايته له والطلب من اجلميع ان يعمل وفق هذا االطار 
وكذلك توجيه اعضاء مجلس االمة ملمارســــة حقوقهم داخل قاعة 
عبداهللا الســــالم ومن ضمنها االستجواب، فهذا كله مباح ومشروع 
ويرضي ولي االمر وال يجوز وصف كل من يعمل بهذا االطار ويلتزم 

بهذه املفاهيم باملخالف واخلارج على ولي األمر. 
  كذلك من املفاهيم اخلاطئة التوسع في مفهوم ولي االمر وتعميمه 
على الوزراء واملسؤولني وموظفي الدولة وبالتالي ال يجوز نقدهم 
وال توجيههم او محاسبتهم، الن الدستور جعل والية االمر في االمير 
حفظه اهللا وجعل بعد ذلك جميع الوزراء وموظفي الدولة حتت والية 
االمير ومجلس االمة الن املجلس من حقه محاســــبة الوزير وطرح 
الثقة به وذلك وفقا للدســــتور الذي هو عقد بني احلاكم واحملكوم 
يجب االلتزام والوفاء به كما نصت املادة (١٠١) من الدســــتور على 
«ان كل وزير مسؤول لدى مجلس االمة عن اعمال وزارته، واذا قرر 
املجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزال للوزارة من تاريخ عدم 
الثقة ويقدم اســــتقالته فورا»، اذن الوزير بنص الدستور محاسب 
امام املجلس، فبالتالــــي ينبغي أال نعيب على اعضاء مجلس االمة 

إن مارسوا حقوقهم في احملاسبة واملراقبة.
  ومن املفاهيم اخلاطئة تكوين قناعات لدى الكثير، ولالسف، من 
االحداث بناء على املناطقية او القبلية او الطائفية وغير ذلك، فمثال 
جند الكثير من الناس في املناطق الداخلية لهم موقف من االستجواب 
النهم يعتقدون ان من سعى له ويريد فرضه هم اعضاء من املناطق 
اخلارجية، وكذلك جند الكثير من االخوة من الطائفة الشيعية لهم 
موقف من االســــتجواب الن من تقدم به هم من السنة، وكذلك جند 
الكثير من االخوة في القبائل يندفعون في تأييد االستجواب النهم 
يعتقدون انهم مقصودون باالهانة والتعدي عليهم، كذلك ان احلضر 

يقفون ضد هذا االستجواب مخالفة لهم فقط.
   وجميع هذه التوجهات غير صحيحة الن املوضوعية واالنصاف 
مطلوبان في جميع االمور ويجب ان نزن االمور مبيزان احلق والعدالة 
وان ينطلق تأييد االستجواب او عدمه من هذا املفهوم، اما جميع ما 
سبق ذكره فهي مفاهيم خاطئة ال ينبغي ان تتأصل وبالتالي تكون 
معايير راســــخة في املستقبل يصعب تغييرها، وفي النهاية اعتقد 
أننا جميعا معنيون بهذا االمر وسيكون اخلاسر الوحيد هو وطننا 

واستقرارنا وكويتنا. 

 في زمن االنفعال واجلنون تقفل العقول 
ويفـــوت علينا جميعا بديهيات ما كان لها 

أن تفوت ومن ذلك:
  - في القضية األصلية التي بنيت عليها 
اإلشـــكاالت احلالية ونعني قضية الشيك 
الشهير، فاملنطق والبداهة يفرضان علينا 
خيارين، أولهما صحة ما قاله محامي الرئيس 
من أن الشيك كان ثمن خدمة قانونية وعليه 
لم يكن هناك داع الختراق سرية املصارف 
والدخول للحســـابات الشخصية وما تبع 
ذلك من مشـــاكل، واخليار اآلخر صحة ما 
قيل تلميحا أو تصريحا بأن الشيك رشوة 
سياسية وحينها نسأل: بداهة، كيف يصح 
قانونا محاسبة من دفع وال يتم احلديث عن 
محاسبة من تسلم فيما لو صحت فرضية 

ذلك اُملعطى؟!
  - وفي ديوانيـــة الصليبخات كان من 
البديهيات أن يلتزم اجلميع بأوامر رجال 
األمن متى ما تأكدوا من هويتهم كما يحدث في 
جميع الدول األخرى خاصة أن ذلك حتقيق 
لرغبة أميرية مطابقة لصحيح القانون كما 
أتى في دراسة د.هاشم الصالح، وليس من 
املنطق وضع شرط رؤية األوامر والقوانني 
والتشريعات مكتوبة لتنفيذها، فأمر كهذا 
سيخلق الفوضى حيث سيفرض على رجال 
األمن واملرور أال يخالفوا على سبيل املثال 
من يتخطى اإلشارة احلمراء ما لم يكونوا 
يحملون معهم قوانني املرور واجلزاء وغيرها 
من تشريعات حتى يحققوا رغبة وشرط 
املواطن برؤية األوامر والتشريعات مكتوبة 

قبل التزامه بتنفيذها.
  - ودعــــوى أن املواطنــــني ونوابهم ال 
يضربــــون بالهراوات في الــــدول األخرى، 
واحلقيقة أن وسائل اإلعالم تنقل لنا يوميا 
صور اشتباكات رجال األمن الذين يحملون 
الهــــراوات، مع املواطنني فــــي أرقى الدول 
والدميوقراطيات مثل اليابان وكوريا وأملانيا 
وبريطانيا وأميركا متى ما رفض املواطنون 
االنصياع ألوامر رجال األمن، أما التعدي على 
نواب الشعب هناك فال يحدث كوننا لم نسمع 
قط انهم تركوا كونغرسهم ومجلس عمومهم 
لالشتراك في التجمعات املمنوعة باخلارج، 
ولو قاموا بذلك األمر لعرضوا أنفسهم لعصي 
رجال األمن التي يفترض أال تفرق بني من 
يخالف األوامر ويخرج على النظام مواطنا 
كان أو نائبا، فشرطتهم ال تعرف أساسا وجوه 
نوابهم كونهم ال يتصدرون الصفحات األولى 

لصحفهم كحالنا.
  - دعوى أن سبب 
اإلشـــكال احلالي هو 
أن هناك نوابا موالني 
للحكومـــة مما خلق 
أغلبية مريحة لها ومن 
ثم ضرورة العمل على 

حل البرملان والضغط على النواب اآلخرين 
البديهة  املعادلة «اخلاطئة»،  إلصالح تلك 
تقول اننا استمرأنا اخلطأ حتى أصبحنا ال 
نعرف الصواب، ففي «جميع» الدميوقراطيات 
املتقدمة واملتخلفة األخرى متلك احلكومات 
«أغلبية» مريحة في البرملانات كي ميكن لها 
ان مترر خططها ومشروعاتها لذا فبرملاننا 
احلالي هو الصح حيث ان املشكلة هي أال 
يكون للحكومة – أي حكومة – أغلبية في 

البرملان ال العكس.
  - دعوى ان الندوات والتجمعات القائمة 
ستضعف وتعصف باحلكومة وتتسبب في 
إســـقاطها، احلقيقة أن التجمعات بشكلها 
احلالي تسببت بإرعاب اآلخرين في املناطق 
األخرى والضغط على نوابهم لالصطفاف مع 
احلكومة مما قواها بدال من إضعافها بداللة 
غياب كثير من نواب املناطق األخرى عن تلك 
التجمعات وعلو أصوات النواب والكتاب 
الذين قرروا الوقوف طواعية مع احلكومة 
مقابل ما يرونه من دعاوى حتريض وتأجيج 

تضر بالبلد وتضرب وحدته الوطنية.
< < <  

  آخر محطـة: (١) النتيجة الوحيدة املتفق 
عليها بني الكويتيني هذه األيام هي ان الندوات 
والتجمعات احملرضـــة قد فرقت بني أبناء 
الشعب الواحد وجعلت الكويتي يقف ضد 

الكويتي سواء كان مواطنا أو رجل أمن.
  (٢) ردا على من يحاول استغفال الناس 
والتفريق بينهم، نذكر بأنه سبق أن حقق 
وحجـــز كل من د.ناصـــر صرخوه وخالد 
الفضالة ومحمد اجلاسم وبعد ذلك الشيخ 
صباح احملمد وهم من ميثل مختلف شرائح 
املجتمع الكويتي لقضايا تختص بدعاوى 
قضائيـــة أقيمت ضدهم وترك للقانون ان 

يأخذ مجراه.
  (٣) ليس من املالئم على اإلطالق سواء 
كان الهدف التحريض أو التعاطف، إظهار 
صورة شـــخص وهو في وضع غير الئق، 
والتلميح يغني عن التصريح وقصة الدب 

وصاحبه الفالح ليست عنا ببعيدة.

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 دعاء راكب مسلم يثير رعب ركاب طائرة مالطية
  ويحول دون إقالعها من مطار هيثرو 

 لندن ـ د.ب.أ: تســــبب دعاء رجل مسلم على منت 
طائرة كانت على وشك االقالع من مطار لندن هيثرو 
في حدوث حالة من الهلع بني ركاب الطائرة التابعة 

لشركة طيران اير مالطا. 
  وقال متحدث باســــم شــــركة اير مالطا ان الرجل 
جثى علــــى ركبتيه في ممر الطائرة وأخذ في الدعاء 
باللغة العربية بينما كانت الطائرة تستعد لالرتفاع 

عن األرض.
  وأضاف املتحدث انه عندما جتاهل الراكب تعليمات 

طاقم الطائرة اليه بالعودة الى مقعده سيطر الرعب 
على بعض الركاب الذين تخوفوا من تعرض الطائرة 
لهجوم. وقال مصدر أمني ان صيحات الركاب ارتفعت 
وسط حالة من الرعب حاملا جلس الراكب املسلم في ممر 

الطائرة وبدأ يدعو بصوت عال باللغة العربية.
  واضطر قائد الطائرة الى العودة مرة اخرى الى 
صالــــة املغادرة حيث أنزل الركاب وألقت الشــــرطة 
البريطانية القبض على الرجل ولم تقلع الطائرة اال 

بعد ان خضعت لتفتيش أمني من جديد.

 الرياض (السعودية)ـ  يو.بي.آي: دفع رجل أعمال 
سعودي مبلغ ٥٦٠ ألف ريال لشراء رقم هاتف جوال 
مميز عرضته شركة االتصاالت السعودية ضمن مزاد 
أقامته الشــــركة االثنني في الرياض وخصص ريعه 
لثــــالث جمعيات خيرية. ونقلــــت مواقع الكترونية 
الثالثاء عن رجل األعمــــال عبدالرحمن أحمد بغلف 
قوله عقب نهاية املزاد إنه اشترى أيضا أرقاما أخرى 

ليتجاوز إجمالي ما دفعه ٧٠٠ ألف ريال.

  وأضاف بغلف: دافعه للمشاركة في املزاد هو أن ريعه 
سيذهب جلمعيات خيرية تعمل في خدمة احملتاجني 

من مرضى الفشل الكلوي واملعآقني واأليتام.
  والرقم هو «٥٣٦٦٦٦٦٦٦»  وبلغ عدد األرقام املميزة 
التي بيعت ٦٠ رقما شــــهد احلصول عليها تنافســــا 
كبيرا بني فئات الشباب، فيما بلغ إجمالي مبالغ املزاد 
الذي نظم حتت شعار «ميز رقمك.. تتميز حياتهم» 

مليوني ريال. 

 رجل أعمال سعودي يشتري رقم جوال مميزًا بـ ٥٦٠ ألف ريال


