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صراع الشيوخاالستذئاب

بعد جتارب مريرة وعدمية املنفعة وّدعت أكثر املجتمعات 
والدول املتقدمة نظرية األمن اخلشن التي تعتمد على 

البطش والترهيب، حيث ميكن مالحظة تناقص مساحات 
الصدام بني املدنيني ورجال الشرطة في الدول املتحضرة. 

بيد أن هذا التحول لم يؤد الى تزايد االنفالت األمني أو 
انتشار اجلرائم، بل صارت القبضة األمنية أكثر إحكاما.
حدث ذلك بعد تطور العلوم األمنية واملناهج البوليسية، 

فصارت الدول تعتمد نظرية األمن الناعم الذكي التي 
استفادت من تقدم تكنولوجيا االتصال واملراقبة، فما عاد 
حرس األسواق يرصدون خطوات الزبائن في احملال، بل 

كاميرات التصوير، وما عاد احلفاظ على أمن املجتمع 
يتحقق على يد )الشاويش عطية( كما خبرناه في السينما 

املصرية.
لقد تزامن انتشار األمن الناعم مع انتشار مفاهيم حقوق 
اإلنسان في املجتمعات واتساع رقعة الثورة املعلوماتية، 
فتبدلت اخلطوط احلمراء الى خضراء ومتكنت األجهزة 

األمنية من إيجاد بدائل عصرية وقانونية فاعلة حتقق لها 
هدفها بضبط األمن وتوفير األمان، وفي الوقت نفسه، 
حتصنها من التساقط في حالة التنمر واالستذئاب على 

الناس األبرياء العزل.

ال أميل إلى الرأي القائل بأن هناك خالفا بني سمو الرئيس 
ونائبه والذي زعموا ظهور بوادره في يوم جلسة الثالثاء 

املاضي الذي ناقش فيها املجلس االستجواب املقدم من كتلة 
العمل الوطني إلى الشيخ أحمد الفهد والذي طلب بدوره إحالة 

االستجواب إلى اللجنة التشريعية لفحص اعتراضاته حول 
عدم دستورية محاور االستجواب، واستدل أصحاب الرأي 

املتشائم على خالف الرئيس ونائبه بدليل ال تتوافر فيه شرائط 
الدليل املعتبر وال ينهض ألن يكون حجة معتبرة على وجود 

مثل هذا اخلالف، فال ميكن االستدالل بتصويت مجموعة من 
النواب صوتوا ضد إحالة االستجواب للجنة التشريعية بأن 

هناك مؤامرة حتاك ضد الشيخ أحمد الفهد على اعتبار أن تلك 
املجموعة كما يزعمون تأمتر بأمر الرئيس، فإذا أخذنا بهذا املبدأ 

واعتبرناه معيارا دقيقا للحكم فكم من نائب قريب من الشيخ 
أحمد الفهد صوت ضد الرئيس في أكثر من استجواب.

والسؤال اآلخر ملاذا تتم مؤاخذة ثمانية نواب من أصل 27 نائبا 
صوتوا مع اإلحالة الى التشريعية علما أن من بني هؤالء الـ 27 

من هو أشد قربا للشيخ أحمد الفهد وأكثر بعدا من الرئيس 
فإذا كان التصويت وفق املبدأ فما الذي يجرد النواب الثمانية 

من املبدأ ويضفي على غيرهم املصداقية؟ وهل العشرون 
نائبا الذين صوتوا باملوافقة على اإلحالة للتشريعية بال مبدأ 

أو مصداقية؟ ودعونا نضرب مثاال بالنائب محمد هايف فهو 
دائما يرفع شعار ال للدستورية وال للتشريعية ولكنه في جلسة 

الثالثاء انقلب على مبدئه وصوت ضد اإلحالة بينما لم ميض 
أسبوع على تصويته ضد إحالة استجواب سمو الرئيس إلى 

احملكمة الدستورية، والطريف أنه عندما مت سؤاله عن تناقض 
مواقفه أجاب بأن موقفي من اإلحالة للتشريعية كان بقصد 

عدم تنفيذ أجندة الرئيس متناسيا أن املبادئ ليست مرتبطة 
باألشخاص إمنا باملواقف وهو بذلك اجلواب كأنه يتهم 27 نائبا 

عارضوا اإلحالة للتشريعية بتنفيذ أجندة الرئيس كما يزعم 
ويثير الشكوك والشبهات مبواقف هؤالء النواب وان لم يصرح 

بذلك ولكن مضمون إجابته السابقة ال يخرج عن إطار هذا 
الظن.

موقف الشيخ أحمد الفهد هو متاما نفس موقف سمو الرئيس 
أثناء مناقشة االستجواب املقدم له من النائب أحمد السعدون، 

فقد طلب الرئيس إحالة استجوابه إلى احملكمة الدستورية 
لفحص اعتراضاته على محاور االستجواب وما شابها من 
مخالفات دستورية فانقسم النواب بني مؤيد ومعارض ومت 

ترجيح رأي األغلبية ولم يقل أحد إن هناك مؤامرة ضد الرئيس 
وان نواب هذا صوتوا ضد ذاك ومضت األمور بشكل طبيعي 

ولكن يبدو أن من أثار موضوع خالف الرئيس مع الشيخ أحمد 
الفهد في هذا التوقيت استخدمه كقنبلة دخانية حلجب الرؤية 
وصرف األنظار عن القيام بأمر ما دون إثارة اجللبة فاملنطق 
الطبيعي والفطنة السياسية ال تساند وجود مثل ذلك اخلالف 

وإن كان هناك خالف على فرض وجوده فمن احلكمة عدم 
استمراره السيما أن هناك من يدعو حلكومة شعبية ورئيس 
وزراء شعبي وهذه الدعوة في حقيقتها مطالبة بإقصاء أسرة 
احلكم بقضها وقضيضها عن احلكم مبن فيها الشيخ أحمد 

الفهد والشيخ ناصر احملمد، فاألولى أن يتحد الشيخان ملواجهة 
مثل تلك املطالب ال أن يساهما في إقرار مبدأ اإلقصاء لتعود 

ذكرى دولة بني أمية في األندلس الذين بكوا كالنساء على ملك 
لم يحافظوا عليه كالرجال مع فارق التشبيه طبعا. 

بعد انتشار الشائعة عبر الـ »بالك بيري«

حياة الفهد من »اخُلبر« لـ »األنباء«: خبر وفاتي »قلة أدب«!

املفوضية األوروبية ترفع التحذير عن اخليار اإلسباني
وارتفاع حاد في عدد اإلصابات بالبكتيريا املعوية القاتلة 

به... على الرغم من أن أملانيا كانت 
قد حددت مبدئيا اخليار املستورد 
من إس����بانيا باعتب����اره املصدر 

احملتمل لتفشي البكتيريا. 
ومن ناحيتها فرضت روسيا 
حظرا على استيراد اخلضراوات 
الطازجة من جميع دول االحتاد 
األوروبي، مؤكدة أن القرار دخل 

فعليا حيز التنفيذ صباح امس.
و»إي. كوالي« ه����ي بكتيريا 
سامة وخطيرة، وقد تكون قاتلة 

لألطفال أقل من 5 سنوات وكبار 
السن، لعدم متتعهم مبناعة جيدة 
وقد تسبب لهم تلفا أو فشال كلويا، 
وانحالال بالدم، األمر الذي يحتاج 
إلى عملية غسيل كلى ودم أو نقل 
دم، باإلضافة إلى مضاعفات أخرى 
مثل إجراء عملية استئصال جلزء 
من األمعاء، بل قد يصاب املريض 
الدماغية  السكتة  أو  بالتشنجات 
وقد ينتهي األمر بالوفاة ألنها تفرز 

سموما خطيرة جدا.

أعربت الفنانة القديرة حياة 
الفهد عن انزعاجها من شائعة 
وفاتها التي تناقلتها مساء امس 
األول أجهزة البالك بيري بشكل 

كبير.
واصفة إياها ب� »قلة األدب« 
خصوصا انه���ا تلقت العديد 
م���ن االتصاالت واملس���جات 
لالطمئن���ان عل���ى صحتها، 
حي���ث إنها تتواجد حاليا في 
العربي���ة  »اخلبر« باململك��ة 
السعودي���ة حلضور حف���ل 

خ��اص.
املرة  انها ليس���ت  وأكدت 
األولى الت���ي تطلق مثل هذه 
الش���ائعة، ولكن ه���ذه املرة 
مختلفة، لكون���ي بعيدة عن 
»بنات���ي« اللوات���ي أتعبتهن 
الشائعة نفسيا، حي��ث  هذه 
قمن باالتص��ال علي م���رات 
عدي������دة لالطمئن���ان عل��ى 

صحت��ي.

وأضافت: اجلميع يعلم ان 
الذي  األعمار بيد اهلل، ولكن 
يحص���ل اآلن فيه »قلة أدب« 
والذي���ن يطلق���ون مثل هذه 
الشائعات »السخيفة« مرضى 
نفسيون يكرهون اخلير ألي 

شخص.
وشكرت أم سوزان جميع 
م���ن اتصل عليها او أرس���ل 
لها »مس���چ« لالطمئنان على 
صحته���ا، متمني���ة للجميع 
الصح���ة والعافي���ة وطول 

العمر.
يذكر ان الفنانة القديرة حياة 
الفهد سيعرض لها في رمضان 
املقبل مسلسل »اجلليب« على 
شاش���تي تلفزي���ون »دبي« 
و»الراي« يسلط الضوء على 
القضايا االجتماعية  عدد من 
ويش���اركها العديد من جنوم 

اخلليج.
مفرح الشمري  ٭

دبي � العربية: قال مس����ؤولو 
صحة أملان إن هناك زيادة مأساوية 
في عدد املصابني بتفشي البكتيريا 
املعوية »إي. كوالي« التي أدت إلى 
مقتل 16 شخصا حتى اآلن، واليزال 

مصدرها غير معروف.
التحالي����ل املخبرية  وأثبتت 
أن ربع اإلصاب����ات اجلديدة التي 
سجلت مؤخرا هي إصابات بالتحلل 
الدموي أتش.يو.أس وهي ساللة من 
بكتيريا إي. كوالي متثل خطرا على 
احلياة تعرف باسم شيجا املنتجة 
للس����موم، وهو ما يعني أن عدد 
الوفيات التي سجلت جراء اإلصابة 

بالبكتيريا سيرتفع الحقا.
وس����جلت الوالي����ات املتحدة 
األميركية بعض احلاالت بحسب 
مس����ؤولني في االحتاد األوروبي 
أكدوا أن أغلب حاالت اإلصابة التي 
سجلت خارج أملانيا كانت ألملان أو 

اشخاص قادمني من أملانيا.
من جانبها، أعلنت املفوضية 
التحذير  أنها رفع����ت  األوروبية 
من تناول اخليار اإلسباني املنتج 
من الزراعة الطبيعية والذي كان 
مشتبها بتس����ببه بتسمم غذائي 
قاتل، وذلك بعد إجراء حتاليل لم 
ترصد وجود بكتيريا اي. كوالي 

الفنانة القديرة حياة الفهد

)أ.ف.پ( صادرات اخليار االسبانية تأثرت كثيرا  

إمام شيكاغو يدعو مطربات 
»البوب« لرفع األذان باملساجد!!

إم.بي.سي.نت: دعا امام اميركي مسلم معروف مبزجه بني 
ثقافة الب���وب واآليات القرآنية في خطبة اجلمعة املطربات 
لرفع االذان، معتبرا ان ذلك سيجذب املصلني وذلك في اطار 

رؤيته ملا يطلق عليه »اسالم اميركي«.
وافكار االمام صهيب ويب، الذي يخطب في احد املساجد 
مبدينة شيكاغو االميركية، اثارت انتقادات واتهامات له بأنه 
»يسمم« افكار الشباب، فيما يرى املؤيدون له ان االسالم ال 
مينع املس���لمني اجلدد من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم على 

حد قولهم.
وتقول صحيفة »لوس اجنيليس« االميركية ان ويب صاحب 
مشروع »اس���الم حداثي منفتح« يراعي التقاليد االميركية، 
يلفت اليه االنظار عندما يقف على منبر احد مساجد شيكاغو 
بقامته الطويلة وزيه وعمامته وحليته الشقراء ليتحدث في 
املصلني عن مباراة فريق الليكرز لكرة السلة باالمس واحدى 

حلقات اوبرا وينفري ثم بعد ذلك عن يوم القيامة.
وويب وهو من اوائل الذين دعوا الى مشروع يطلق عليه 
»اس���الم منفتح يالئم املجتمع االميركي«، يشارك في حركة 
تدعم التوجه نفسه وتهدف لتشكيل اسالم بطراز اميركي، 

بحسب الصحيفة االميركية.
وتتضح افكار ويب ف���ي دعوته املرأة لرفع االذان، وقال 
للصحيفة االميركي���ة: اذا ما رفعت االذان مطربتي املفضلة 
ماري جي بليغ، فإني س���أذهب الى الصالة، بل سأكون في 

الصفوف االولى.

العجيري: الغبار األحمر »املستورد« كسر حدة احلرارة ويترسب فجرًا
رمضان: درجة احلرارة سجلت رقمًا قياسيًا  وبلغت 51 مئوية

)سعود سالم( الرؤية انخفضت في بعض املناطق إلى 500 متر  الغبار األحمر سيطر على االجواء أمس

عيسى رمضاند.صالح العجيري

تتأثر ف���ي هذه األي���ام »بطول 
أيام السنة حيث يزيد اإلشعاع 
الشمسي حس���ب سقوط أشعة 
الشمس والتي باتت شبه عمودية 
الس���ماء حيث تصل زاوية  في 
سقوطها الى 84 درجة«.وأوضح 
ان »مثل هذه املوجات كنت تأتينا 
خالل أواخر شهر يوليو وبدايات 
شهر أغسطس ولكن التغير في 
الطقس يبدو واضحا في السنوات 
األخيرة، األمر الذي يحتاج الى 
التأقلم واالس���تعداد للتغيرات 
املتوقع���ة في املنطقة  املناخية 
العربية بشكل عام«. وأشار الى 
ان هذه األيام تسمى ب� »الكنة« 
التي تنتهي في 6 يونيو ثم تأتي 
بعدها فترة الثري���ا وفي أيامها 
تبدأ فترة الب���ارح الكبير وهي 
فترة تزيد فيها العواصف الرملية 
التي تستمر حتى 16 من يوليو 

املقبل.
هاني الظفيري وكونا  ٭

حرارة تسجل خالل اخلمسني سنة 
املاضية في مطار الكويت الدولي 

التي بلغت 50 درجة مئوية.
وأوضح ان درجات احلرارة 
الكويت  تراوحت ف���ي مدين���ة 
وضواحيها خالل اليومني املاضيني 
بني 47 و49 درجة مئوية وسجلت 
محطات الرصد األخرى في الكويت 
درجات ح���رارة غي���ر طبيعية 
وقياس���ية بلغت 50 و51 درجة 
مئوية في منطقة مطربة في شمال 

غرب الكويت.
الى اس���تمرار جفاف  وأشار 
الطقس حيث انخفضت الرطوبة 
النسبية بشكل كبير جدا دون %20 
وتدنت حتى وصلت إلى اقل من 
5% بينما سجلت مدينة الكويت 48 
درجة مئوية وفي منطقة دسمان 
بالتحديد حيث تقع محطة الرصد 

اجلوية.
وأضاف ان ذل���ك يوضح ان 
موجة احلر هذه ليست طبيعية 

حيث تعود لعدة أسباب جغرافية 
ومناخية كموقع الكويت وتأثرها 
بالرياح الشمالية الغربية الهابطة 
ذاتي���ا أو م���ا يس���مى بالهبوط 
»األديباتيكي« من جبال زاجروس 
في إي���ران، مبينا ان »مرور هذه 
العراق  الرياح على السهول في 
تكتس���ب مزي���دا م���ن احلرارة 
الى الصحارى  واجلفاف فتصل 
الكويتية مرتفعة احلرارة بشكل 

كبير جدا«.
وقال »أما موجات احلر غير 
الطبيعية التي تزيد من ش���دة 
ارتفاع درجات احلرارة كما حصل 
في األيام املاضية فتعود الى حركة 
املرتفع اجلوي في طبقات اجلو 
العليا في شمال اجلزيرة العربية 
والتي حترك معها كتلة هوائية 
حارة من جنوب اجلزيرة العربية 
كالربع اخلالي مما يزيد من ارتفاع 

درجات احلرارة في منطقتنا«.
الكويت  ان  وأضاف رمضان 

مما يجعلهما يجتمعان ويكونان 16 
درجة، إضافة إلى ان القمر قريب 
انه  من نقطة احلضيض، مؤكدا 
يستفاد من تلك الظاهرة النادرة 

في أمور مالحية متعددة.
من جهته، قال اخلبير في إدارة 
العامة  األرصاد اجلوية باإلدارة 
للطيران املدني عيس���ى رمضان 
ان البالد تتأثر حاليا مبوجة حر 
غير طبيعية إذ سجلت احلرارة 
درجات قياس���ية وصلت إلى 51 
درجة مئوية في منطقة العبدلي 
يومي الثالثاء واألربعاء املاضيني 

واستمرت حتى أمس اخلميس.
وق���ال رمض���ان ان معدالت 
ارتفاع درجات احلرارة الطبيعية 
في مثل هذه الفترة زادت بفارق 
6 درجات مئوية، مش���يرا إلى ان 
الرياح الساخنة التي تشهدها البالد 

تسمى محليا »الالهوب«.
الرقم  إلى حتطي���م  وأش���ار 
القياس���ي القدمي ألعل���ى درجة 

األمر الذي سيحصل بشكل متوالي 
القادمني«، وذكر  طول الشهرين 
العجيري أن حسنات الغبار رغم 
سيئاته الكثيرة حسب قوله انه 
يكسر حدة احلرارة التي سجلت 
أرقاما قياس���ية خ���الل اليومني 

املاضيني.
اليوم  هذا وقال العجيري ان 
اجلمعة سيشهد أعلى مد من نوعه 
للعام احلالي حيث سيبلغ ارتفاع 
مياه البحر فوق املستوى االدميرالي 

3 أمتار و88 سنتيمترا.
وقال العجيري: ان عدة عوامل 
توافرت جلعل غد األعلى في املد، 
مبينا ان من مسببات هذا املستوى 
القياسي في ارتفاع مياه البحر هو 
اقتران الش���مس بالقمر وحدوث 
كسوف للشمس »غير مرئي في 

املنطقة«.
وأضاف ان عامال آخر س���اعد 
في حدوث هذا املد هو بلوغ جذب 
الشمس 5 درجات والقمر 11 درجة 

التي  الغبار  تس���ببت موجة 
ضربت البالد عصر أمس في توقف 
حركة املالح���ة البحرية، فيما لم 
تؤثر على حركة املالحة اجلوية 
هذا وكشف العالم الفلكي د.صالح 
العجيري ان الغبار األحمر الذي 
س���يطر على أجواء البالد أمس 
مصدره الصح���راء الفاصلة بني 
اململكة العربية السعودية واألردن 
والعراق، قائال: »ال شك غبار األمس 
كان مستوردا وليس محليا فالغبار 
احمللي عادة ما يكون أبيض، أما 
الفاقع  الغبار األحم���ر واألصفر 
والذي مييل إلى البرتقالي فيكون 
قادما من تربة حمراء ال وجو لها 
في البالد، موضحا ان شهر يونيو 
احلالي ويوليو القادم سيشهدان 
أياما مغبرة بحيث تستمر يومني 
وتتوقف يوما بشكل متوال، وحول 
اس���تمرارية موجة الغبار خالل 
عطلة نهاية االسبوع قال: »دخلنا 
أيام البارح، ومن املعروف أن موسم 

البارح ركيك أي ال يوجد عنصر 
مفاجأة فيه والغب���ار خالل هذا 
املوسم يتطاير مع حموة الشمس 
ويزداد ظهرا حتى الساعة الثالثة 
أو الرابعة مساء ثم يبدأ في الهدوء 
ويترسب ليال، ويعود في اليوم 
التالي مع حموة الش���مس، وهو 


