
خووش حچي يا ألطاف اهلل
»الداخلية«: لوحات معدنية بقياس أوروبي

 تصرف قريباً.
أول رائد فضاء هندي سيمشي على سطح 

القمر بحلول 2025.
٭ طيب وليش بس اللوحات؟! ٭  هذا يعني أن أول رائد فضاء عربي سيصل 

إلى القمر 5020 ميالدية.
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بكني ـ إيالف: كان مراهق صيني يتحرق 
شوقا بغية اقتناء حاسوب اآلي باد 2 

اجلديد، األمر الذي دفعه إلى بيع إحدى 
كليتيه مقابل 2000 جنيه إسترليني، 

بحسب ما جاء في تقارير.
وفقا لصحيفة التلغراف، اعترف املراهق 

)17 عاما( املعروف بـ »Zheng« ألمه 
أنه باع كليته بعد أن رأى إعالنا على 

االنترنت يعرض املال على كل من يتبرع 
بوهب عضو من أعضائه.

وبعد املفاوضات سافر الصبي إلى 
الشمال إلى مدينة Chenzhou في مقاطعة 

Hunan Province حيث مت استئصال 
كليته في مستشفى محلي أطلق سراحه 
بعد ثالثة أيام، علما أن االجتار باألعضاء 

على االنترنت يعتبر شائعا في الصني 
بالرغم من محاوالت احلكومة الدؤوبة 

للجم هذه املمارسة.
ووفقا لإلحصاءات الرسمية، يحتاج أكثر 

من مليون نسمة في الصني إلى زرع 
عضو في كل عام، إال أن أقل من 10000 
فرد يحصلون على األعضاء، األمر الذي 

يحرك االجتار باألعضاء في السوق 
السوداء الذي يغني السماسرة واألطباء 

واملسؤولني احلكوميني الفاسدين.
ويشار إلى أن الفتى عانى من مضاعفات 

بعد العملية وعاد أدراجه إلى املنزل، ولكنه 
لم يسعه كتمان األمر عن والدته التي 

أعادته إلى Chenzhou بغية إعالم الشرطة 
باجلرمية. إال أن املستشفى املعني الذي 
أعطى الكلية لرجل أعمال نفى ضلوعه 

في العملية. أما احلالة التي أثارت حفيظة 
املتصلني باالنترنت فقد أظهرت املادية 

املتزايدة في الصني املعاصرة وغياب دولة 
القانون وعدم أخالقية الصني الرأسمالية 

اجلديدة.
والبد من االشارة إلى أنه يتزايد الطلب 

في الصني على منتجات أبل مثال حاسوب 
اآلي باد وهاتف اآلي فون اللذين يدالن 

على الثراء لدى املستهلكني اليافعني.

كالم مباشر
فيصل عبدالعزيز الزامل

Faisalalzamel@yahoo.com

الالعب غير 
املتفرج

»محاباة الشيعة« مقولة يستخدمها االخوة الذين يؤلبون على 
الشيخ ناصر احملمد، ومن املهم التمييز بني الشيعة ككل، وهم 

شريحة من شرائح النسيج االجتماعي والوطني لهذا البلد 
منذ نشأته، وهنا البد من القول ان أي متشدد مغاٍل سواء في 

التوجهات السياسية أو الدينية سيكون محل انتقاد ورفض 
أيا كان مذهبه في زمان رأينا أن التشدد والغلو قد صار 

شائعا بني جميع املذاهب، وهو يستوجب وقفة جماعية ضده 
كونه غلوا مذموما دينا وعقال، وما من عاقل يقبل بإسقاط 

هذا الغلو الصادر عن مجموعة ـ مهما كان ارتفاع صوتها ـ 
إلى عموم الشريحة التي ينتمي إليها عمال بقول احلق تبارك 

وتعالى )وال تزر وازرة وزر أخرى(.
كان من مقوالت الشيخ سعد الدائمة يرحمه اهلل تعالى »الالعب 

غير املتفرج« ومثلما رأينا نوابا انتقلوا الى مقعد الوزراء 
فكانت لهم ردود أفعال جديدة ومختلفة بقدر اطالعهم على 
املعلومات والوضع السياسي أو االقتصادي، فكذلك احلال 

مع من كان في مقعد الشيخ سعد باألمس، أو اليوم في مقعد 
الشيخ ناصر احملمد، أو بعد زمن اسم آخر سوف تفرض 

عليه مصالح الوطن اتخاذ خطوات سيفعلها أي شخص آخر 
يواجه نفس الظروف مبوازنات الضرورة في دولة حتيط 
بها املخاطر، أو مبهارات يتم معها تبادل األدوار مع وزير 
اخلارجية في تصريحات شديدة، وأخرى من غيره حلفظ 

التواصل الذي ال ميكن ملن ميارس مسؤولية احلكم إال القيام 
به.

هذه الوضعية، ال يجوز أن يقفز عليها املؤلب على الشيخ 
ناصر وهو يعرف أنه لو كان مكانه لقام بالشيء نفسه، 

ومن التحامل الذهاب بعيدا في تسمية شخص على أنه يدير 
الشيخ ناصر وكأننا نتحدث عن مسؤول مسلوب االرادة أو 
أنه يتحرك منفردا بغير قيادة عليا أو فريق حكم من داخل 
األسرة وفي صفوف احلكومة، هذا كالم يصدق على حالة 

اختطاف طائرة وليس إدارة دولة كالكويت متارس فيها 
األمور بشفافية، وال توجد معلومة خافية على رجل الشارع، 

بدءا من اجتماعات مجلس الوزراء إلى أدق معلومة مهما كانت 
سرية.

وبالعودة إلى مسألة »املوقع يفرض عليك مواقفك« فإننا 
نتفهم االندفاع الذي انزلق إليه نواب نحسب فيهم أكثر 
مما رأينا، والسبب هو املوقع، غير أن الذهاب بعيدا في 
هذا املضمار هو املذموم، أن تعرف متى تنطلق... ومتى 
تتوقف... فأنت تقدر املسؤولية امللقاة على عاتقك، وإذا 

عجزت عن اتخاذ مواقف أنت مقتنع بها، ورأينا أن عجزك 
هذا قد حتول إلى عزمية واتخذت موقفا أنت مقتنع به، ولكن 

»فقط« عندما قام به غيرك ممن هو أعلى صوتا منك، فإننا 
سنصاب بإحباط شديد، وتكون ممن يقول »إذا أحسن الناس 
أحسنت«.. وما هذا باملتوقع منك يا من أقسمت القسم الغليظ.

كلمة أخيرة: كنت في ديوانية يوم اخلميس املاضي مع 
مجموعة من املخضرمني فعرض مشهد من جتمع يوم اجلمعة 

قبل املاضي، وسمعوا عبارات مينية تقال بحق الكويت، قال 
قائلهم: »اهلل يهديكم، سويتونا واليمن واحد؟«.

تعيني امرأة لرئاسة حترير
»نيويورك تاميز« ألول مرة منذ تأسيسها 

دب���ي - العربية: أعلنت صحيف���ة »نيويورك تاميز« أن 
رئيس التحرير بيل كيلر س���يترك منصبه وستحل مكانه 
جيل إبرامس���ون في السادس من س���بتمبر املقبل. لتصبح 
بذلك أول امرأة تشغل هذا املنصب في تاريخ الصحيفة التي 

تأسست قبل 160 عاما.
وتعمل إبرامسون في نيويورك تاميز منذ عام 1997 وكانت 

مديرة للتحرير منذ 2003.
ويريد بيل كيللر الذي كان يتولى رئاس���ة التحرير منذ 
ثماني س���نوات، أن يكرس وقته مجددا للكتابة والصحافة 

داخل الصحيفة.
وق���ال صاحب الصحيفة آرثر س���الزبرغر »إن جيل هي 
من دون أدنى شك الش���خص املؤهل بامتياز للحلول مكان 
بيل. فهي صحافية ومديرة حترير ماهرة. وهي الش���خص 
املناس���ب لقيادة الصحيفة في مرحلة تطورها املقبلة التي 
تقوم على إعالم متعدد الوسائط عازم على توفير مستوى 

صحافي راق«.

مغامرات القذاف والصحاف

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
 2.31 ص � 12.23 ظهرا

ادنى جزر: 
7.18ص � 8.14 م

حالة الطقس

حالة الطقس: شديد احلرارة 
+ غبار والرياح شمالية غربية 

سرعتها من 25 إلى 45 كم/ساعة.
العظمى: 45
الصغرى: 31

الفجر 3:14
الشروق 4:48
الظهر 11:46

العصر 3:21
املغرب 6:44
العشاء 8:15

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي

في عبادي وادخلي جنتي

حصة فهد الضويحي، أرملة سعد الباتل املرشاد ـ 81 عاما 
ـ الرجال: العمرية ـ ق 5 ـ ش 4 ـ م 12 ـ ت: 99602447 
ـ 99659653 ـ النساء: قرطبة ـ ق 4 ـ ش 4 ـ م 2 ـ ت: 

24714442 ـ 25315843.
علي جاسم محمد نعمه القالف ـ 82 عاما ـ الرجال: الدعية ـ 
مسجد البحارنة ـ ت: 66895884 ـ النساء: القادسية ـ ق 4 ـ 

ش 44 ـ م 10 ـ ت: 22547876.
حسن محمد حسن طامي احلويلة ـ 52 عاما ـ الرجال: جابر 
العلي ـ ق 4 ـ ش 39 ـ م 1 ـ ت: 99888983 ـ النساء: العقيلة 

ـ ق 2 ـ ش 233 ـ م 31 ـ ت: 99440661.
احمد عبدالعزيز يوسف املزيني ـ 70 عاما ـ الرجال: الفيحاء 
ـ ديوان املزيني ـ ت: 99076629 ـ النساء: ضاحية عبداهلل 

السالم ـ ق 4 ـ ش 43 ـ م 21.
عنان مبارك السيد عبداهلل الرفاعي، زوجة حمد محمد البحر 
ـ 69 عاما ـ الرجال: ديوان البحر ـ ضاحية عبداهلل السالم ـ 

ت: 22524571 ـ النساء: كيفان ـ ق 3 ـ ش 32 ـ م 7 ـ ت: 
24848845 ـ الدفن التاسعة صباحا.

جيل إبرامسون

مراهق صيني يبيع كليته ليشتري »آي باد 2«!

اثار عملية الكلية

الطالب »Zheng« الذي باع كليته

أول رائد فضاء هندي سيمشي
على سطح القمر بحلول عام 2025 
نيودلهي � أ.ش.أ: توقع الرئيس الهندي الس����ابق والعالم 
النووي الشهير د.أبوبكر زين العابدين عبد الكالم، أن يتمكن 
أول رائد فضاء هندي من املشي على سطح القمر بحلول عام 
2025، وأيضا على املريخ بحلول عام 2035. وقال د.عبد الكالم 
في تصريح للصحافيني امس »أتوقع أن يتمكن أول رائد فضاء 
هندي من الس����ير على سطح القمر في عام 2025 وعلى املريخ 
بحلول عام 2035، وذلك وفقا ملا سبق أن أعلنته وكالة الفضاء 

الهندية »إسرو« من أنها تسعى في هذا االجتاه«.


