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 يا نار شبي

 لم يحرق التونسي محمد 
بوعزيزي نفسه «احتجاجا» 
على األوضاع في بلده، بل 
أحرقهــــا إنكارا ملــــا يحدث 
هناك وتعبيــــرا عن الظلم 
الواقع عليه. ورمبا ينبغي 
ضبط هذا املصطلح العربي؟ 
ذلــــك ان احلجة هي الدليل 
والبرهان واملقصد، أما كلمة 
«االحتجاج» التي نلوكها ليل 
نهار فال تعني التعبير عن 
اُملنكــــر أو الظلم أو  رفض 

السخط أو الغضب.
  ان التعبيــــر عن رفض 
الواقع وإنكار اُملنكر عن طريق 
إيذاء اجلسد كاإلضراب عن 
الطعام في السجون وسيلة 
معروفة يقدم عليها كل من 
ال حول له وال قوة ســــوى 
قوته وسلطانه على نفسه، 
كما اشتهر البوذيون بحرق 
أنفسهم تعبيرا عن الرفض، 
أما اإلرهابيون فقد متيزوا 
بشــــهيتهم املفتوحة إليذاء 
اآلخرين األبرياء بتفجيرهم 
أو حرقهم كوســــيلة تعبر 
الذي  عن رفضهــــم للواقع 

يعيشونه.
  في تونس اعتبر الشعب 
الشــــاب محمد  التونســــي 
بوعزيــــزي رمــــزا للكرامة 
واحلرية، وبعد موته جرت 
حــــوادث أخرى مشــــابهة 
في دول عربيــــة عدة، وقد 
يتواصل مسلسل احلرائق 
الذاتية كوسيلة من وسائل 
التعبير بعد أن عجز األدب 
والسياسة والفن واإلعالم 
العربي عن حتقيق التغيير 
املأمول، حيث العدالة غائبة 

ولم يندحر الفساد. 

 أمانة 

 توجيه المنحة األميرية

 استبشر الناس خيرا مببادرة 
صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
صباح األحمد مبنح كل مواطن 
كويتي ألف دينار كهدية مبناسبة 
الكويت باالســـتقالل  احتفاالت 
والتحريـــر، وفي هذا املقام على 
الناس ان يتريثوا قليال ويفكروا 
في كيفية االستفادة من هذه املنحة 
مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة، 
كذلـــك يجب علـــى كل من عليه 
حق لآلخرين ان يؤديه كالديون 
الشخصية او مستحقات مقابل 
خدمات الدولة كالكهرباء واملاء، 
وال ننسى ان نؤدي حق الفقراء 
واملساكني بالتصدق ولو بجزء 
يسير من هذه املنحة، وشكر اهللا 
وحمده على هـــذه النعمة التي 
اختصنا بها من بني شعوب العالم، 
فال اعتقد انه توجد دولة بالعالم 
متنح مواطنيها منحة كهذه، فاللهم 

لك احلمد والشكر.
  كذلك ينبغي على وزارة االعالم 
وأجهزة الدولة ان توجه املواطنني 
التوجيه الصحيح لصرف هذه 
املنحة، خاصـــة انها لن تصرف 
اال بعد شهر من اآلن فلتكن هناك 
حملة اعالمية تستطيع ان توضح 
للمواطنني عن طريق املختصني 
والتربويني واالقتصاديني الطريقة 
املثلى لالستفادة من هذه املنحة، 
وال انسى ان اذكر وأؤكد على أهمية 
القضية االجتماعية واملشـــاكل 
الناجمة عن ذلـــك خاصة مترد 
بعض االبناء على آبائهم بطلب 
تسليمهم مبالغ املنحة بصورة 
غير الئقة فيها الكثير من العقوق 

وعدم التأدب مع الوالدين.
التي  التوجيهات    هذه بعض 
ارجو ان تكون حاضرة في اذهاننا 
قبل استالم املنحة، لعلنا نستفيد 

منها بشكل صحيح ومفيد. 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 البقاء هللا 
 شيمة باجد شجاع احلربيـ  ٦٩ عاماـ  جنوب اجلهراءـ  ق٤ـ  ش٤١٤ 

ـ م٦٤٧ ـ أزرق ٤٢ ـ ت: ٦٧٧٨٩٤٩٩ ـ ٩٩٨١٣٦٩٤.
  علي سـيد ناصر سـيد أحمد بهبهانيـ  ٧٥ عاماـ  شرقـ  احلسينية 

اخلزعلية اجلديدة ـ ت: ٩٩٦٣١٥٢٢ ـ ٩٩٤٤٤٦١٠.
  نورة مانع عبداهللا املانع، أرملة صالح عبداهللا سعود الطرميان 
ـ ٦٩ عاماـ  الرجال: العدانـ  ق٦ـ  ش٧ـ  م٧ـ  ت: ٦٦١٨٧٦٨٨ 

ـ النساء: العدان ـ ق٢ ـ ش٨٨ ـ م٤ ـ ت: ٦٦٩٤٧٦٤٦.
  عزيزة عوض علي نظر، زوجة سيد خليل إبراهيم سيد محسن 
القالف ـ ٦٠ عاما ـ الرجال: الدعية ـ مسجد البحارنة ـ ت: 
٦٦٢٥٥٠٢٢ ـ النســـاء: بيـــان ـ ق٩ ـ ش١ ـ ج٤ ـ م٤٣ ـ ت: 

.٢٥٣٨٧٥٩١
  مهدي محمد البراك ـ ٤٦ عاما ـ الرجال: الفردوس ـ ق٦ ـ ش١ ـ 

ج٤ ـ م١٦ ـ ت: ٩٧٨٨٩٩٧٩ ـ النساء: األندلس ـ ق٦ ـ ش١٠٢ 
ـ م٢٨١ ـ ت: ٦٦٨٥٥٢٩٩.

  هميجان سـفر دغيليب العتيبـي ـ ٧٠ عاما ـ الرجال: الفحيحيل ـ 
ق٣ ـ ش٥ ـ م٣٢ ـ مقابل دوار الصناعية ـ ت: ٩٩٠٦٨٣٦٣ ـ 

النساء: الرقة ـ ق٤ ـ ش٨ ـ م١٤٦ ـ ت: ٩٧٩٢٠٣٦٤.
  شـيخة مناحي صالل السـور املطيري ـ ٧٨ عاما ـ الفردوس ـ ق٩ ـ 

ش١ ـ ج١٤ ـ م٨ ـ ت: ٩٩٥٤٤٥٥٥ ـ ٦٦٧٥٢٢٩٢.
  لطيفة يوسف عبدالهادي امليلم، أرملة محمد عبداملغني العبداملغني 
ـ ٩٦ عامـــا ـ الرجال: ديوان العبداملغني الشـــامية ـ على 
طريق الدائري الثانـــي ـ مقابل كيفان ـ ق٨ ـ ش٨٥ ـ م١٨ 
ـ ت: ٢٤٨٤١٤١١ ـ النســـاء: الروضة ـ ق٥ ـ شـــارع يوسف 

العظمة ـ م٣٨ ـ ت: ٢٢٥١٠٥٢٥.

  سعاد بدر ناصر خليفة بوناشي ـ ٦١ عاما ـ الرجال: العمرية ـ ق٥ ـ 
ش٢ ـ م٢ ـ ت: ٦٧٦٧٠٣٠١ ـ النساء: العمرية ـ ق٥ ـ ش١٠١ 

ـ م١٤ ـ ت: ٢٤٧٦٢٢٧٨.
  نورية عايش علي القطان، زوجة صالح عبداهللا القطانـ  ٥١ عاما 
ـ الرجال: املنصورية ـ حسينية الهزمي ـ ت: ٩٧٩٣٩٩٧٤ ـ 

النساء: العدان ـ ق٧ ـ ش١٢ ـ م٣٤ ـ ت: ٢٥٤٢٩٣٦٠.
  علية محمد عواد الشمري، أرملة عطية مجبل  الشمريـ  ٧٧ عاما 
ـ العيون ـ ق٣ ـ ش٦ ـ م٣٤ ـ ت: ٩٩٨٠٠٥٠٥ ـ ٩٩٧١٩٣٣٧.

  الفدنة أرشود عزران العازمي، أرملة عواد مفرح بن سليمة العازمي 
ـ ٨٥ عاماـ  الرجال: الظهرـ  ق٥ـ  ش١ـ  م٢٧ـ  ت: ٦٠٠٤٠١٠٠ 
ـ النســـاء: جابر العلي ـ ق٦ ـ ش١٢ ـ م٩ ـ ت: ٩٧٨٥٥٥١٩ ـ 

الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان. 

 مواقيت الصالة 

 5.19  الفجر 
 6.43 الشروق 

 11.59  الظهر 
 2.56  العصر 

 5.16  المغرب 
 6.36  العشاء 

 ترحيل الصومالي األميركي المحتجز في الكويت األيام المقبلة

 العجيري يدعو إلى اتقاء البرد مع دخول موسم «الشبط» أو «البطين» 
  كونا: دعا الباحث الفلكي د.صالح العجيري 
الى اتقاء البرد هذه األيام من خالل ارتداء املالبس 
الثقيلة مع دخول موسم «الشبط» كما يطلق عليه 
عرب البادية، و«البطني» كما يسميه ربابنة السفن 

ونواخذة البحر.
  وقال د.العجيري امس انه بعد انتهاء موســــم 
أربعينية الشتاء يدخل موسم آخر يختلف البعض 
في تسميته اال انهم يتفقون ازاء بدايته ونهايته 
وهو موسم «الشبط» الذي بدأ في ١٦ يناير اجلاري 

وينتهي في التاسع من فبراير.
  وأضاف ان هذا املوسم «شديد البرودة» وتكون 
الرياح في معظم أيامه شمالية غربية ميتد معها الى 
منطقتنا لسان من الهواء البارد اآلتي من املرتفع 

اآلسيوي املستوطن في بطاح سيبيريا.
  وذكر انه بدءا من اليوم ســــتكون هناك غيوم 

عالية ومتفرقة في الســــماء وستنخفض درجات 
احلرارة في نهاية األسبوع لتبلغ في أدناها درجتني 

اثنتني وفي أقصاها ١٦ درجة.
  وأشــــار الى انه بــــدءا من يوم األحــــد املقبل 
ستنخفض حدة البرد وتتحول الرياح الى جنوبية 
شرقية تتكاثر معها السحب. من جهته، قال خبير 
التنبؤات اجلوية والبيئة عيسى رمضان ان انخفاضا 
ملحوظا سيطرأ على درجات احلرارة عقب األمطار 
املتفرقة التي شــــهدتها البالد امس والتي ستقل 

فرصتها الليلة.
  وأوضح رمضان انــــه بعد موجة من اجلفاف 
الشديد التي ســــادت منطقة الشرق األوسط في 
العــــام املاضي عادت املنخفضات اجلوية املطيرة 
مرة أخرى الى بعض املناطق وتســــاقطت معها 

أمطار متفرقة في مناطق مختلفة. 

 بعد رفع دعوى أمام محكمة فيدرالية في فيرجينيا من نشطاء حقوقيين 

 رمضان: انخفاض في درجات الحرارة بعد األمطار 

 الـسـفارة األمـيركـيـة: ال يـسـعـنا الخـوض فـي القضيـة العتبـارات الخصوصيـة

 غوليت محمد 

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا ـ الكويت
   بشرى الزين

  من احملتمل أن يعود الصومالي 
األميركي العالق في الكويت غوليت 
محمد الـــى الواليات املتحدة خالل 
االيام القليلة املقبلة بعد ان ترافع عدد 
من احملامني النشطاء في جمعيات 
حقوقية اميركية امام محكمة فيدرالية 
اميركية في فيرجينيا الستصدار قرار 
بالتعجيل بعودته باعتباره مواطنا 
اميركيا ال ميكن تطبيق قواعد منع 
السفر الى الواليات املتحدة في حالته 
من الزاوية الدستورية واتهم محامو 
محمد وزيـــر العدل ايريك هولدرز 
مدير مكتـــب التحقيقات الفيدرالي 
روبرت موللر بانتهاك حقوق الشاب 

الدستورية.
  واكتفت السفارة األميركية لدى 
الكويـــت بالتعليق حـــول ترحيل 
غوليت محمد احملتجز في الكويت 
منذ ديســـمبر املاضي بالقول نظرا 

العتبـــارات اخلصوصيـــة فإننا ال 
يسعنا اخلوض في مناقشة التفاصيل 

املتعلقة بهذه القضية.
  وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي 
قد ادرج اسم محمد الذي يبلغ من 
العمر ١٩ عاما على قائمة املمنوعني 
من الســـفر الى الواليـــات املتحدة 
بعد توارد معلومات عن سفره الى 
اليمن والصومال ولقائه هناك بعدد 
ممن تعتبرهم السلطات األميركية 
قيادات ملنظمات ارهابية السيما انور 
العولقي الذي صدر ضده مؤخرا في 
اليمن حكم غيابي باحلبس عشـــر 

سنوات.
  وجاءت اضافة اســـم محمد الى 
القائمة عقب محاولة شاب نيجيري 
تفجير طائرة اميركية في ٢٥ ديسمبر 
٢٠٠٩ مما ادى الى منع الشـــاب من 
العـــودة الى االراضـــي االميركية، 
وترافع عن محمد احملامي املعني من 
مجلس العالقات االميركية االسالمية 

(كير) غدير عباس. وتساءلت عباس 
خالل مرافعته عن السند القانوني 
الذي اتاح ملكتب االحتياطي الفيدرالي 
منع مواطن اميركي من العودة الى 
بالده. وقرر القاضي آنتوني ترينغا 
تأجيل القضية الـــى اليوم التخاذ 
قرار بشأن استدعاء هولدر وموللر 
للشهادة بيد ان الناطق بلسان وزارة 
العدل دين بويد قـــال للقاضي ان 
الوزارة تعد إلصـــدار قرار بإعادة 
محمد الى الواليات املتحدة في القريب 
العاجل، وقال بويد امام احملكمة هناك 
اجراءات تتخذ اآلن إلعادته بسرعة 
ولذا فإننا طلبنـــا تأجيل البت في 
الدعوى، بيـــد ان القاضي لم مينح 
الـــوزارة تأجيال طويال مما يفصح 
عن قرب ترحيل محمد من الكويت 

الى الواليات املتحدة.
  وبرر مسؤولون كويتيون اعتقال 
محمد انه جاء بطلب من احلكومة 
االميركية وان محـــاوالت ترحيله 

باءت بالفشل نظرا إلدراجه ضمن 
الئحة املمنوعني من الســـفر، طبقا 

للمستندات القانونية.
اميركي مســـؤول    واكد مصدر 
للشبكة ادراج اسم محمد في القائمة 

السوداء دون حتديد االسباب.
 CNN وذكرت عباس في حديث لـ  
ان معلومـــات ادلى بهـــا احملققون 
ملوكلهـــا، كما ان نوعية االســـئلة 
التي طرحت اثناء استجوابه تدلل 
على ان احلكومـــة االميركية تقف 
اال ان  وراء توقيفه واســـتجوابه. 
الناطق باسم اخلارجية االميركية 
فيليب كراولي نفى توقيف محمد 
بالكويت بناء على طلب من الواليات 
 CNN املتحدة. وصـــرح كراولي لـ
الثالثاء بان الـــوزارة قدمت حملمد 
خدمات قنصلية له وملتزمة جتاه 
تلقيه معاملة عادلة، مشيرا الى ان 
اخلارجية لـــم تتمكن من الوصول 

إليه منذ ديسمبر. 

(سعود سالم)   زخات مطر خفيف أمس وفي االطار د. صالح العجيري 


