
وقال رمضان ان بعض املناطق 
شهدت عواصف رعدية فجر امس 
تكون خاللها البرد بشـــكل كثيف 
وبأحجـــام كبيرة نســـبيا، داعيا 
الى توخـــي احليطة واحلذر عند 
تساقط البرد نظرا خلطورته مع 

قوة ارتطامه وكبر حجمه.

ومدينـــة الكويـــت ٤ ملليمترات 
ومدينة االحمـــدي ٥ ملليمترات 
والساملية ٤٫٥ ملليمترات ومدينة 
اجلهراء ٣٫٤ ملليمترات وكبد ٥٫٤ 
ملليمترات والوفرة ٣٫٢ ملليمترات 
واجلليعة ٩ ملليمترات والنويصيب 

١٫٣ ملليمتر.

وذكـــر ان كميـــة االمطار التي 
شهدتها البالد منذ منتصف الليلة 
قبل املاضية وحتى نهار امس كانت 
متفاوتة فبلغـــت ١٣ ملليمترا في 
منطقة املناقيش وهي االعلى، وفي 
العبدلي ٣٫٥ ملليمترات وبوبيان 
٢٫٣ ملليمتر والرابية ٣ ملليمترات 

كونـــا: توقع خبيـــر االرصاد 
اجلوية والبيئة بـــادارة االرصاد 
اجلوية عيســـى رمضان ان تزيد 
فرصـــة االمطار مســـاء غد وبعد 

غد.
وقـــال رمضـــان ان الطقـــس 
الغائم الى الغائم جزئيا يســـتمر 
مع امطار متفرقـــة تكون رعدية 
الرياح  احيانا ونشاط في سرعة 

اجلنوبية الشرقية.
الرياح  واوضـــح ان ســـرعة 
اجلنوبية الشرقية ستخف وتتحول 
الى الشـــمال الغربي وتقل فرصة 
االمطار اليوم على ان تعود فرصة 
االمطار مســـاء غد وتزيد فرصة 
االمطار الرعدية يوم االحد املقبل مع 
انخفاض طفيف في درجات احلرارة 

وارتفاع في الرطوبة النسبية.
واضاف رمضـــان ان درجات 
احلرارة تنخفض بعض الشـــيء 
نهار اليوم، حيث ستتراوح العظمى 
بني ٢١ و٢٣ درجة مئوية وتعود الى 

االرتفاع يوم الثالثاء املقبل.

األحمدان ومن معهما 

مواقيت الصالة

٤٫٤٤الفجر
٦٫٠٣الشروق

١١٫٥٨الظهر
٣٫٢١العصر

٥٫٥٤المغرب
٧٫١٠العشاء

الخط األحمر

احتشـــد أحمد الســـعدون وأحمد اخلطيب ومن 
كان معهما في الساحة املقابلة ملجلس الوزراء مساء 
الثالثاء املاضي، مطالبني مبطالبات متناقضة ليس 
بينها رابط سوى هتافات عباس الشعبي التي يطلقها 

بني احلني واآلخر.
طالبوا بحرية التعبير، بينما هم يرفعون الفتات 

تطالـــب بإغالق بعض الصحف والقنوات الفضائية، وطالبوا بتجنيس 
البدون، وهم الذين تخلوا عن البدون عندما تظاهروا في اجلهراء، طالبوا 
بتعديل الدستور وهم الذين باألمس رفضوا فكرة مناقشة تنقيح الدستور 
أو تعديله، بل اتهموا من طالب بالتعديل باخليانة الوطنية العظمى! يقول 
اخلطيب «أنا من وضع الدســـتور في املجلس التأسيسي قبل ٥٠ عاما، 
ويجب علينا احملافظة على هيبته»! طيب كيف نحافظ على الدســـتور 

وهيبته وأنت تطالب بعزل رئيس الوزراء بطريق غير دستوري؟!
 أليست هيبة الدستور تتجلى في استخدام أدواته الدستورية واالحتكام 
إليه في كل أمر تختلف فيه السلطتان؟! أليست الوسيلة احلضارية هي 
اللجـــوء إلى مجلس األمة الذي حدد له الدســـتور آلية عدم التعاون مع 
رئيس الوزراء؟! إن من يلجأ إلى الشـــارع لالعتصام والتظاهر هو من 
ال ميلك الوســـيلة للتعبير عن رأيه ومن ليس له منبر شرعي وقانوني 
إلبداء وجهة نظره، أما نواب مجلس األمة فهم ميلكون سلطات أكبر من 
احلكومة ورئيسها في إقرار القوانني وعزل من يشاءون متى ما توافرت 

لهم األغلبية في جو دميوقراطي عادل.
لكن يبدو أن الدميوقراطية لم تعد تروق للخطيب ألنها أصبحت في غير 
صاحله، إلخفاقه هو ورفاقه من أعضاء املنبر الدميوقراطي في االنتخابات 
أكثر من مرة، الغريب أنهم يطلقون على أنفسهم «املنبر الدميوقراطي» 
ويطالبون النواب باللجوء للشـــارع ال للمؤسســـة الدميوقراطية، وال 

يعطون قواعدهم الشبابية فرصة القيادة.
نعود إلى مظاهرة البطيخ وطلبات املتظاهرين البطيخية، فالدستور 
الكويتي يقول ان حرية التعبير واالعتقاد والبحث العلمي مكفولة بأي 
وســـيلة، ولكن النواب املتظاهرين وبعض مخلفات املعسكر القدمي من 
السياســـيني يعتقدون أن حرية التعبير مقصورة على البعض، وليس 
الكل، فمن يخالفهم الرأي ال تنطبق عليه تلك املادة الدســـتورية اما من 
يطبل لهم في «التويتر» وغيره من الوســـائل فهو محمي مبوجب ذلك 

النص.
أحمد الســـعدون واخلطيب طالبا بإلغاء جهاز أمن الدولة بحجة أن 
اجلهاز، كما يزعمان، هدد أحد املغردين الذين تربطهم عالقة بالسعدون، 
بينمـــا لم يدافعا هما وأدعياء احلرية عن وســـائل اإلعالم األخرى التي 

تتبنى وجهات نظر مخالفة لهم وطالبوا بإغالقها.
وتناســـى املتظاهرون الواجب الوطني جلهاز أمن الدولة في حماية 
الوطن من التهديد اخلارجي والداخلي املوجه إلى الكويت منذ نشـــأتها 
واألدلة على ذلك كثيرة، فإذا كانت أميركا أم احلريات تدعم جهاز «السي 
آي أيه» مبليارات الـــدوالرات، وكذلك تفعل الدول الغربية جتاه أجهزة 
مخابراتها، فهل الســـعدون واخلطيب قـــادران على حماية الدولة إذا مت 

إلغاء جهاز أمن الدولة؟!

سعود السبيعي
info@redlinekw.com

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

زمن الهث

كثيرا ما نردد املثل القائل 
«أن تأتي متأخرا أفضل من أال 
تأتي» وهو مثل قدمي ودارج 
على مختلف األلسنة، غير 
التي  العميقة  التحوالت  أن 
الشـــرق  تشـــهدها منطقة 
األوسط أســـقطت هذا املثل 
وأثبتـــت أنه ما عاد صاحلا 
لالستهالك او للتطبيق بعد 
ان فقد مصداقيته، وبعد ان 
اصبح كل مـــن ال يأتي في 
الوقت املناســـب قد ال يأتي 

باملرة.
الزمن «الشرقوسطي» في 
املرحلة اجلديدة زمن الهث 
ومضغوط وعقارب الساعة 
فيه تدور بسرعة تفوق سرعة 
الفهود املشهورة بسرعتها، 
ولهذه العقارب قابلية جديدة 
للدغات اخلطرة والقاتلة، وهي 
عقارب ال تسمح بالتباطؤ او 
التي ال  التثاقل، فاملشكالت 
حتســـم في الوقت املناسب 
تتعقد وتكبر ومتسي كمثل 
كـــرة الثلـــج، واملجتمعات 
التـــي تتهرب مـــن مواجهة 
االســـتحقاقات تدفـــع ثمن 

تهربها.
فنحـــن نعيش في ظالل 
مرحلة سريعة، فيها «الوقت 
كالسيف ان لم تقطعه قطعك» 
مرحلة تســـتدعي املبادرات 
والقـــرارات  االســـتباقية 
التاريخية والوثبات الكبرى 
واخلطوات االستثنائية، اما 
انصاف احللـــول والتحايل 
علـــى املشـــكالت باملماطلة 
والتسويف فذلك ضرب من 
ضروب االنتحار، واألمثلة 
طازجـــة تتكاثـــر يوما بعد 

يوم.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
القذافي: طز مرة ثانية في أميركا وبريطانيا.

ـ تصدق من بعد «زنقا زنقا» و«مقملين» متوقعين منك تقول أي شيء.
القذافي لدي سر خطير عن ساركوزي سأكشفه قريبًا

ـ أنا مو كاسر خاطري إال ساركوزي شكله فتح لك قلبه وتوهق ما درى 
أبواللطفواحدأنك «فتيني».

رمضان: األمطار تعود غدًا والعواصف الرعدية األحد
و«البَرد» تساقط بشكل كثيف وأحجام كبيرة أمس

ميكروسوفت تدفع أكثر من مليار دوالر لـ «نوكيا»الوليد: ال جدوى من منع المرأة من قيادة السيارة
مقابل استعمال «ويندوز فون أو أس»

هل يستحق موقع فيس بوك ٥٠ مليارًا برأيك؟

الشرطة الفرنسية تستعيد مجوهرات سرقت عام ٢٠٠٨

سويدي قّطع حبيبته وأكل أجزاء من جسمها!

سائق فقير يعثر على مبلغ مالي ويسلمه للشرطة األسترالية

وقال في مؤمتر صحافي في 
الرياض إن كثيرا من السعوديات 
يردن قيادة سياراتهن مبا يتفق 
مـــع اللوائـــح الصارمـــة وهن 
مرتديات احلجاب لكنهن حاليا 
بحاجة إلى سائق واصفا هذا بأنه 

عبء إضافي على األسر.
وأضاف أن املجتمع السعودي 
يحتاج إلى خفض العمالة األجنبية 
وتساءل عن سبب التردد في إلغاء 
منع النساء من قيادة السيارات، 
وال ميكن رفع احلظر إال بواسطة 
احلكومة بالتشاور مع هيئة كبار 

العلماء في اململكة.

التنفيذي الشهر املاضي  نوكيا 
في لندن، قال األخير ان شركته 
اختارت نظام التشغيل «ويندوز 
فون» على نظام غوغل «اندرويد» 
او حتـــى على نظام تشـــغيلها 
«ســـيمبيان» اخلاص بالهواتف 

الذكية.
وكانت شركة نوكيا حتتل ما 
يقرب من ٤١٪ من سوق الهواتف 
اجلوالة على املســـتوى العاملي 
في عام ٢٠٠٨ لكن هذه النســـبة 

ولكنه أصبح اليوم مكانا يضم قرابة 
٦٠٠ مليون دوالر. وكانت مؤسسة 
«غولدمان ساش» االستثمارية قد 
دفعت نحو ٥٠٠ مليون دوالر مقابل 
نسبة ١٪ من أسهم فيس بوك، ما 
يعني أن املبلغ يوازي نســــبة ١٪ 

من اخلمسني مليار دوالر.
وقالت ليز بوير، من مؤسسة 
«كالس فايف غروب»: «ال أحد يدفع 
٥٠ مليار دوالر على اإلطالق مقابل 

هبطـــت الى ٣١٪ فـــي عام ٢٠١٠ 
حسبما ذكرت وكالة اسوشيتد 

برس لألنباء.
مع ذلك، فـــإن نوكيا مازالت 
حتتل موقع القمـــة كأكبر بائع 
للهواتف اجلوالة، لكن في يناير 
املاضي احتل نظام تشغيل غوغل 
املعروف باسم «أندرويد» موقع 
الصدارة مزيحا «سيمبيا» اخلاص 
بنوكيا، باعتباره األكثر استعماال 

عامليا.

شركة فيس بوك».
وبويــــر محللة تعتــــاش من 
مساعدة املستثمرين على حتديد 
أي الشركات ميكن االستثمار فيها، 

خصوصا شركات اإلنترنت.
ويســــجل «فيس بوك» عوائد 
ســــنوية تتجاوز ملياري دوالر، 
بينما ال يعمل لديه أكثر من ألفي 
شخص، ما يعني أن النسبة الكبرى 

من العوائد هي أرباح صافية.

باريس ـ سي.ان.ان: استعادت الشرطة الفرنسية 
جواهر كانت قد تعرضت للسرقة من محالت «هاري 
ونستون» للمجوهرات في باريس عام ٢٠٠٨ بلغت 
قيمتها ١٨ مليون يورو او ما يعادل ٢٥ مليون دوالر. 
وافادت الشرطة الثالثاء املاضي بأنه مت العثور على 
املجوهرات مخبأة في مصرف ملجاري االمطار مبنزل 

في ضاحية سني ـ سان دينيس قرب باريس.
واشتملت املجوهرات املستعادة على ١٩ خامتا مبا 
فيها خامت بلغت قيمتــــه وحده ٦ ماليني يورو (٨٫٣ 
ماليني دوالر) باالضافة الى ٣ ازواج من القروط وكانت 
كلها موضوعة في حاوية بالستيكية موضوعة في 

قاعدة اسمنتية داخل مصرف االمطار.
وكانت السرقة قد وقعت في العام ٢٠٠٨ وشارك فيها 
٤ اشخاص مسلحني، كانوا قد تخفوا بأزياء نسائية 
ودخلوا احملل الواقع بالقرب من «شانز اليزيه» وسرقوا 
ما قيمته ٨٠ مليون يورو او ما يعادل ١١١ مليون دوالر 

من املجوهرات في غضون ١٥ دقيقة.
ولم تكشف الشرطة عن كيفية عثورها على تلك 

املجوهــــرات غير انها كانت قد اعتقلت ٢٥ شــــخصا 
واستجوبتهم على خلفية السرقة، واشارت الى انه متت 
استعادة نصف املسروقات في العام ٢٠٠٩، فيما اشارت 
تقارير صحافية الى ان ٩ من بني املعتقلني اخلمسة 
والعشرين اتهموا بالسرقة، كما ان الشرطة لم تذكر 

ما اذا كانت بذلك قد استعادت جميع املسروقات.
وكانت الشرطة الفرنسية قد اكدت في ١٤ ديسمبر 
٢٠٠٨ ان ثالثة او اربعة لصوص استولوا على خوامت 
وعقود وساعات فاخرة من واجهات عرض في محل 
هاري ونســــتون الذي يقع على منعطف يوجد فيه 

مركز للشرطة.
وقالت الشرطة ان اثنني من اللصوص كانا يرتديان 
مالبس نســــائية، وانهما حتدثا بلغة اجنبية وعرفا 

اسماء املوظفني.
وكان في احملل حلظة وقوع السرقة املسلحة ما بني 
١٠ و١٥ شخصا وموظفا، واعتقد املوظفون العاملون 
في محل املجوهرات في بداية االمر ان اللصوص هم 

من الزبائن، غير انهم سرعان ما شهروا اسلحتهم.

ستوكهولم ـ يو.بي.آي: أدانت محكمة في السويد 
رجال في الـ ٣٢ مــــن العمر بتهمة القتل بعد ان تأكد 
لها انه قطع حبيبته في العام املاضي وأكل أجزاء من 
جسمها. وأفادت وكالة األنباء السويدية «تي.تي» بأنه 
تبني ان ايساكني جونسون الذي بات يعرف بـ «آكل 
حلوم البشــــر» يشــــكو من مرض عقلي حاد وأمرت 
احملكمة بإحالته الى مركز للطب النفسي على أن يدفع 

لعائلة ضحيته تعويضا بقيمة ١١٧٠٠ دوالر.
واعتقل جونسون في نوفمبر املاضي بعدما اتصل 
بالشرطة ليبلغ عن قتله حبيبته البالغة من العمر 
٤٠ ســــنة. وقال للمحكمة خالل محاكمته انه لم يكن 
هناك أي دافع ليقدم على فعلته، مضيفا انه يذكر انه 
قطع عنقها ثم توجه الــــى املطبخ وبدأ بطهيه. ولم 

يذكر اسم الضحية.

سيدني ـ د.ب.أ: سلم غازي أدرا سائق شاحنة 
عمـــره ٦٨ عاما الى الشـــرطة مبلغ ٥٠ ألف دوالر 
أميركي عثر عليه في حقيبة تركت على مقعد في 

محطة لقطارات الضواحي بسيدني.

وقال أدرا «هـــذا املبلغ من املال كان من املمكن 
ان يغير حياتي لكنه ليس ملكي». وأضاف «واذا 
كان هـــذا املبلغ من نصيبي، فإنه كان ســـيأتيني 

بالطريقة املشروعة».

الرياضـ  رويترز: شكك األمير 
وليد بن طالل آل سعود في حديث 
له األربعاء في احلاجة إلى منع 
النساء من قيادة السيارات وقال 
إن رفع احلظر ســـيكون خطوة 
أولى ســـريعة خلفـــض اعتماد 
اململكة على املاليني من العمالة 

األجنبية.
وقال األمير الوليد بن طالل 
وهو أحد املدافعني عن اإلصالحات 
احلاليـــة في اململكـــة إنه ميكن 
للمملكة أن تعيد نحو ٧٥٠ ألف 
سائق أجنبي إلى بالدهم إذا سمح 

للمرأة بقيادة السيارة.

شـــركة  وافقـــت  إيـــالف: 
ميكروسوفت على دفع ما يزيد 
عن مليار دوالر لشـــركة نوكيا 
إلطالقهـــا هواتـــف ذكية تعمل 
بنظام التشغيل «ويندوز فون» 
في اتفاق لم يتم التوقيع عليه 
حتى اآلن، حسبما ذكرت صحيفة 

لوس أجنيليس تاميز.
وسيتم دفع هذه األموال خالل 
فترة ٥ ســـنوات، مع دفع جزء 
منها كمقدمة ملساعدة نوكيا على 
تطوير وتسويق اخلط اجلديد من 
الهواتف اجلوالة التي لم يحدد 

بعد تاريخ إطالقها.
املقابل، ستحصل شركة  في 
ميكروســـوفت على نسبة من 
األرباح التي تتحقق من بيع كل 
هاتف جوال من هذه املاركة تنجح 
شـــركة نوكيا في بيعه. وكانت 
الشركة العمالقة هذه قد أطلقت 
آخر نسخة من هاتفها «ويندوز 

فون ٧» في اخلريف املاضي.
وفي مؤمتر صحافي مشترك 
جمـــع ســـتيف باملـــر رئيـــس 
شـــركة ميكروسوفت التنفيذي 
وســـتيفن ايلوب رئيس شركة 

نيويوركـ  CNN: وضعت مجلة 
الســــوقية ملوقع  القيمة  فوربس 
التواصل االجتماعي «فيس بوك: 
في مكان يتجاوز شــــركات كبرى 
مثل «لوكهيد مارتن» و«بوينغ» 
و«تارغيت» و«سوني» و«ناكي» 

وشركات صناعة السيارات.
البعــــض قدر قيمة الشــــركة 
بحوالي ٥٠ مليار دوالر، فيما قدرها 
آخرون بنحو ٦٥ مليار دوالر، إال 
أن بعض املراقبني قالوا إن «فيس 
بوك ال يستحق أن تصل قيمته إلى 
٥٠ مليارا». وأوضح املؤلف وأستاذ 
اإلعالم اجلديد، دوغالس راسكوف، 
وهو أحد املراقبني قائال: «ما أعنيه 

هو أن قيمتها ليست كذلك».
وأضاف قائال: «ما يعتقده الناس 
هــــو أن موقع فيس بوك قد تصل 
قيمته في املستقبل إلى ٥٠ مليار 
دوالر، ولكن لكي يستحق املوقع 
هذا املبلغ، عليــــه أن يصبح أمرا 

ثابتا».
وكان مارك زوكربيرغ قد أطلق 
موقع فيس بوك قبل سبع سنوات 
عندما كان طالبا في جامعة هارفارد، 
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