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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
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حالة البحر
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مقال عبداهلل 
النيباري

مقاطعة االنتخابات 
هي القرار الصائب!

كتب أ.عبداهلل النيباري الثالثاء املاضي حول الدوائر اخلمس من جانبني، 
األول: اخلشية من إصدار احلكومة لقانون انتخاب معدل بغير عرض على 
املجلس مع خوف من تعديل يضعف املعارضة، وتقدمي طعن الى احملكمة 
الدستورية بقانون سبق للحكومة أن عملت به في 2008 و2009 و2012، 

ثم انتقل الى فكرة مقاطعة مجلس 2009 والتي ستؤدي الى حتقيق ما 
يتخوف منه الفريق املقاطع ـ وليس محمد املقاطع ـ وبني أن املضي في 

إجراء االنتخابات وفق القانون احلالي سينتهي بإبطال نتيجتها، وأن 
املراهنة على مجيء مجلس عقالني وفق القانون احلالي »رهان غير 

مضمون النتائج«.
ثم يخلص أ.عبداهلل الى: »في تقديري هناك فرصة لتحقيق مصلحة 

الكويت إذا ابتعدنا عن التعنت من خالل املجلس احلالي القائم، صحيح أن 
قرار حله جاء بناء على مطالب شعبية استجابت لها القيادة السياسية بعد 
فضيحة اإليداعات البشعة لبعض النواب، ولكن هل نسمح لـ 13 قبيضا 
بأن يحولوا بيننا وبني أن منضي قدما ملا فيه مصلحة بلدنا وشعبنا؟ ثم 
أتساءل: هل مجلس 2012 خال من القبيضة؟ وهل تقاطع الكويت لكثرة 

احلرامية والسراق؟«.. ويتابع »في مجلس 2012 شارك النواب املعترضون 
في إقرار قوانني سيئة، والنجاسة هي النجاسة، قلت أو كثرت، فلماذا ال 

يراجع هؤالء النواب مواقفهم ويتم إقرار القوانني التي حتصن االنتخابات 
ثم يحل املجلس بعدها، حتى يكون موقفهم في املقاطعة إذا اضطروا إليها 

الحقا مبررا؟« انتهى.
ليسمح لي أ.عبداهلل بهذا االقتباس ـ إن شاء اهلل ال يكون مخال ـ فهذه 

مقالة عقالنية جدا، وهي غير قابلة للتجاهل وال املكابرة، كونها من شخص 
معتبر جدا في الساحة السياسية، وهناك مالحظتان، األولى: ان اكتشاف 

اخللل في قانون الدوائر اخلمس جاء مبوجب طعن قدمه مواطنون وأخذت 
به احملكمة الدستورية، علما أن الكالم عن اخللل لم يكن مقبوال في ظل 

التهييج اإلعالمي لتلك الدوائر، مثلما حدث في إجراءات احلل الذي مت 
إلغاؤه رغم التنبيه في حينه الى اخللل، والثانية مستقاة من نفس املقال 
الذي جاء فيه »املراهنة على أن نتائج االنتخابات ـ وفق القانون احلالي 

ـ ستأتي مبجلس يسوده العقل رهان غير مضمون النتائج«، األمر الذي 
يتطلب من شخص بخبرة أ.عبداهلل النيباري أن يسهم في تعريف مفهوم 
املعارضة الرشيدة التي يعرفها العالم املتقدم، وهي تختلف عن الضعيفة، 

حيث يتم اعتماد موازنة مالية وبرامج في بداية دور االنعقاد ثم تكون 
احملاسبة على األداء، بغير تدخل يومي في العمل التنفيذي عبر طوفان من 
القوانني التي يهدف معظمها لتحقيق شيء ضيق وأحيانا شخصي، فالعقل 

يقول انك تطلب من الطباخ إعداد وجبة معينة وال تدخل املطبخ لتحدد له 
األواني ومتنعه من قطع هذا وتأمره بإضافة ذاك، فالصحيح أن تقرر بعد 

انتهائه من العمل، فتطرده ان كان سيئا أو تشكره إن أجاد في عمله.
كلمة أخيرة: كان عمر ÿ جالسا فأقبل اجلارود، فقال رجل »قد جاءكم 
سيد ربيعة« فلما دنا من عمر خفقه بالدرة، فقال اجلارود »ما لي ولك يا 

أمير املؤمنني؟«.
فقال »أما لقد سمعتها«.. )عبارة املديح، الفتنة(.

قال اجلارود: سمعتها، فمه؟
قال عمر: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك.

قرار بعض القيادات السياسية التي تتهم في العادة بأنها املتسبب األول في 
تعطيل حال البلد عبر األزمات واالستجوابات التي تختلقها وتؤدي في العادة 

الى استقالة احلكومات وحل البرملانات هو أمر جيد يجب االلتزام به، كما 
انه ليس غريبا حيث تقرر قوى سياسية في كثير من بلدان العالم مقاطعة 

االنتخابات العامة لظروف تقدرها، ثم تلتزم بذلك القرار.
> > >

أهم فوائد تلك املقاطعة للسنوات األربع املقبلة انها ستظهر للشعب الكويتي 
قاطبة بشكل ال لبس فيه واوضح من الشمس في رابعة النهار من املتسبب 

احلقيقي في تخلف البلد عن اجليران وعرقلة قطار التنمية وخلق حالة توتر 
وقلق دائمة عند املواطنني، لذا فإن صلح حال الكويت خالل املدة املقبلة عرفنا 
ان تلك القيادات السياسية املعارضة هي السبب، اما اذا بقي احلال على ما هو 
عليه أو ساء فيجب التوقف عن لوم تلك القوى على اخفاقات العشرين عاما 

املاضية ونقل اللوم بأكمله الى احلكومات املتعاقبة.
ويدعي من يتهم بعض اطراف املعارضة بأنهم يعملون لصالح اجندات خارجية 

تستهدف اإلضرار بالكويت بأن ما سيدل على صدق تلك االتهامات هو عودة 
تلك االطراف للمشاركة في االنتخابات املقبلة رغم دعاوى املقاطعة احلالية كون 
من يدفع األموال الطائلة يريد ممن يقبض ان يكون عضوا في البرملان او اكثر، 

فال فائدة من الدفع ملن ال صفة سياسية له لذا علينا ان ننتظر ونرى.
 > > >

آخر محطة 1: ميشال فؤاد سماحة عضو برملان ووزير لبناني سابق كان 
يصدح بدعاوى الوطنية مشككا في وطنية خصومه، ثم ثبت انه كان عميال 
للخارج ومستعدا ألجل املال احلرام ان يحرق وطنه ويثير احلرب األهلية 

فيه، للمعلومة عندما قاطع املسيحيون انتخابات عام 1992 اصر سماحة 
على املشاركة فيها واصبح نائبا في أول برملان بعد اتفاق الطائف فاألسياد 

يريدون ذلك، وهل من عظة وعبرة ومعرفة بأن من يرفع شعار الوطنية ليس 
بالضرورة وطنيا، وأن كثيرا من الساسة مستعدون حلرق أوطانهم وضرب 

االستقرار فيها ألجل املال احلرام؟!
2- يقول هتلر: أحقر الناس الذين قابلتهم في حياتي هم اولئك الذين ساعدوني 

على تدمير اوطانهم!
3- ويقول نابليون: خونة أوطانهم ال يستحقون مصافحتي وحقهم علينا ان 

ندفع لهم املال فقط ال ان نصافحهم.

عقوبة »القذف« على »تويتر« في السعودية 
تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ماليني ريال

هبوط اضطراري لطائرة الكويت
لسوء األحوال اجلوية باإلسكندرية

الرياضـ  يو.بي.آي: قال مستشار قانوني وخبير 
في اجلرائم املعلوماتية في الســـعودية ان عقوبة 
»القذف اإللكتروني« في اململكة تصل إلى السجن 

خمس سنوات وغرامة ثالثة ماليني ريال.
ونقلت صحيفة »الوطن« امس عن املستشـــار 
القانوني وأســـتاذ دراســـات اجلرائم املعلوماتية 
مـــروان الروقي قوله ان عقوبة »القذف« في نظام 
اجلرائم املعلوماتية تشمل أيضا القذف على مواقع 

التواصل االجتماعي »تويتر« و»فيسبوك«.

وأضاف أن عقوبة »القذف« في قانون اجلرائم 
املعلوماتية تصل الى السجن ملدة ال تزيد على خمس 
سنوات وغرامة مالية ال تتجاوز ثالثة ماليني ريال 

أو بالعقوبتني معا في حال ثبوت اجلرمية.
وأضـــاف الروقي أن »نظـــام مكافحة اجلرائم 
املعلوماتية يعـــرف املوقع االلكتروني بأنه مكان 
إلتاحة البيانات على الشبكة املعلوماتية بالتالي أي 
فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع 

لنظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية.

القاهـــرة ـ أ.ش.أ: هبطـــت طائرة اخلطوط 
العربية القادمة من الكويت امس مبطار القاهرة 
اضطراريا لتعـــذر هبوطها مبطار برج العرب 
باإلســـكندرية النخفاض مستوى الرؤية فيه، 
حيث استأنفت رحلتها بعد ساعتني اثر حتسن 

اجلو.
وصرحت مصادر مسؤولة باملطار ان برج 

املراقبة بالقاهرة تلقى إشارة من قائد الطائرة 
رحلة رقم 3554 يطلب الهبوط اضطراريا بعد 
تعذر هبوطه باإلسكندرية لتعرض مطار برج 
العرب ملوجة من الضباب وانخفاض مستوى 
الرؤية، وبعد توقف الطائرة تلقى قائدها إشارة 
بعد ســـاعتني تفيد بتحسن الرؤية فاستأنفت 

رحلتها وعليها 158 راكبا.

إبراهيم خميس إبراهيم البحروه ـ 56 عاما 
ـ الرجال: الدسمة ـ مسجد النقي ـ ت: 

99539645 ـ النساء: الزهراء ـ ق 6 ـ ش 
606 ـ منزل 48 ـ ت: 99894383.

جابر عيد معيكل العجمي ـ 58 عاما ـ 
العدان: ق 4 ـ ش 6 ـ منزل 25 ـ ت: 

55523366 ـ 66078899.
صقر اجلاسم الغامن اجلبر ـ 89 عاما ـ 

الرجال: الفيحاء ـ ق 2 ـ ش 20 ـ منزل 11 
ـ ت: 22575939 ـ النساء: العديلية ـ ق 3 

ـ ش 33 ـ منزل 18 ـ ت: 22575292.
غازي تركي حمود بويابس ـ 53 عاما ـ 

الرجال: النزهة ـ ق 3 ـ ش 36 ـ منزل 15 
ـ ت: 65119939 ـ 60464646 ـ النساء: 

العقيلة ـ ق 2 ـ ش 212 ـ متفرع من ش 8 
ـ منزل 17 ـ ت: 67777880 ـ 99483835.

»10 سنتات« 
بـ 1.84 مليون دوالر

»سبوجن بوب«.. مات

فيالدلفيا ـ يو.بي.آي: بيـــع دامي أميركي )عملة 
أميركية بقيمة عشر سنتات( يعود الى العام 1873 

بـ 1.84 مليون دوالر في مزاد في فيالدلفيا.
وذكرت إذاعة »كي واي دابليو« أن الدامي الذي »ال 
يحمل أسهما« بيع إلى مزايد سري في مزاد أقيم في 

مركز بنسلڤانيا للمؤمترات في فيالدلفيا.
ووصف بأنه الدامي األثمن في العالم.

وذكر موقع )كوين أبدايت( إن الدامي أرسل لفيالدلفيا 
كتجربة وكان مـــن املقرر تذويبه إلى جانب عمالت 
معدنية أخرى بعد قرار إضافة املزيد من الفضة إلى 
العملة ولكن شخصا أخذه كتذكار وعاد ليظهر بعد 

عشرات السنني في مجموعة خاصة.

نيويـــورك ـ يو.بي.آي: نفـــق القط النيويوركي 
»سبوجن بوب« الذي اســـتقطب وسائل اإلعالم في 
بداية الصيف بسبب وزنه البالغ 15 كيلوغراما عن 

عمر 9 سنوات.
وذكـــرت صحيفة »نيويورك بوســـت« ان الذي 
سمي تيمنا بشـــخصية كرتونية توفي نتيجة منو 
غير طبيعي في القلب ولم يتمكن األطباء من إجراء 
عملية له ألنه ســـمني ويحتاج الى كمية كبيرة من 

املخدر قد تقتله.
وكان القط يسكن في زريبة حيوانات وضعه فيها 

مالكه الى حني تبنته عائلة قبل شهرين.
ويبدو ان القط اكتســـب كل هذا الوزن ألنه كان 

يسمح له باألكل بحرية كل يوم.

الدامي األميركي النادر

القط »سبوجن بوب«

العجيري: العيد األحد القادم
القمر عن الشمس 13 درجة وأنه في 
تلك الظروف لن يشاهد في الكويت 
لكن يشاهد في السعودية وباقي 
الدول العربية ويكون يوم األحد هو 

أول أيام عيد الفطر السعيد.
من جانبه، أعلن عضو االحتاد 
العربي لعلوم الفضاء والفلك ونائب 
اجلمعية الفلكية السعودية بجدة 
د.شرف السفياني ان القمر يغرب 
عند الساعة 6:30م بفارق 19 دقيقة 
قبل غروب الشمس، ومن هنا نالحظ 
عدم حتقق الشــــرطني األساسيني 
لدخول الشهر اجلديد، األول حدوث 
االقتران الفلكــــي لألجرام الثالثة، 
ووالدة الهالل قبل غروب الشمس، 
وهو ما لم يتحقــــق يوم اجلمعة 
29 رمضان، حيث يحدث االقتران 
ووالدة الهالل عند الساعة 6:54م اي 
بعد غروب الشمس بخمس دقائق. 
والشرط الثاني هو غروب الهالل بعد 
غروب الشمس، وهو ايضا لم يحدث 
يوم اجلمعة 29 يوم التحري، حيث 
يغرب القمر قبل غروب الشــــمس 
بفارق زمني كبير يتراوح بني 22 
دقيقة في شمال اململكة و18 دقيقة 
في املناطق اجلنوبية، وبهذا يكون 
الشــــهر كامال ثالثني يوما حسب 
القــــرى، وبالتالي ليس  ام  تقومي 
هناك رؤية للهالل داخل اجلزيرة 
العربية اطالقا، وعليه يكون السبت 
هو املتمم للثالثني واألحد هو اول 

ايام عيد الفطر املبارك.
هاني الظفيري  ٭

الســــاعة 3 والدقيقة 54 بتوقيت 
الكويت ويغرب مساء يوم اجلمعة 
قبل غروب الشمس مبقدار 25 دقيقة، 
وبذلك تتعذر مشاهدته، أما مساء 
الســــبت فيمكث 14 دقيقة وشكل 
الهالل منتصب بانحراف يســــير 
وللقمــــر مكث في جميــــع البلدان 
االســــالمية يتراوح بــــني 5 دقائق 
كما في أنقرة أقصى الشــــمال و37 
دقيقة كما في الجوس أقصى غرب 
أفريقيا. والبلدان غير االسالمية التي 
نشترك معهم بليلة واحدة فاملكثف 
من 61 الى 80 دقيقة كما في أميركا 
اجلنوبية، أما بداية رؤية الهالل في 
الكويت بالعني املجردة رؤية واضحة 
جلية، فستكون مساء االحد، حيث 
ميكث الهالل 53 دقيقة وقدرة -6.1 
درجة والبعد الزاوي بني الشمس 
والهالل 26 درجة وارتفاعه عن االفق 

االقرب 10 درجات.
 وحســــابيا اكد الباحث الفلكي 
عــــادل الســــعدون ما ذهــــب إليه 
العجيري قائال حسب بيان له امس: 
انه حسب احلسابات الفلكية فإن 
القمر يقترن مع الشمس ويولد يوم 
اجلمعة 17 أغسطس في متام الساعة 
السادسة و54 دقيقة مساء اي بعد 
غروب الشمس، مضيفا انه يستحيل 
ان يرى فــــي اي بقعة حينذاك في 
العالم االسالمي، وفي يوم السبت 
فإن القمــــر يغيب في الكويت بعد 
الشمس بـ 14 دقيقة ويكون عمره 
23 ساعة و31 دقيقة وتكون استطالة 

الفلكــــي د.صالح  العالم  أكــــد 
العجيري ان كافة احلسابات الفلكية 
تشــــير الى ان رمضان لهذا العام 
سيكتمل 30 يوما وأن أول أيام عيد 
الفطر السعيد سيوافق يوم األحد 
املقبل الـ 19 من أغسطس اجلاري. 
وفي توضيح له قال العجيري في 
بيان كامل: يكتمل شهر رمضان 30 
يوما والعيد في يوم االحد بإكمال 
العدة ويكون أول أيام العيد االحد 
2012/8/19 ويولد هالل شهر شوال 
ســــنة 1433 هـ عصر يوم اجلمعة 

د.صالح العجيري


