
خووش حچي يا ألطاف اهلل
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أسعار القرطاسية مع بدء العام الدراسي ارتفعت 
200% واآلن عادت إلى طبيعتها.

املؤمتر العربي للفلك واجليوفيزياء يناقش 
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٭ طيب أبي »التجارة« ما تراقب حمى الغالء المؤقتة 
واال ما لهم شغل؟!

٭ أخش�ى ما أخش�اه ان ينتهي المؤتمر 
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العربية.
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الذين حشدوا وجيشوا وجتيشوا وتظاهروا ومألوا 
أفواههم صراخا وتهديدا ووعيدا ونذيرا قبل صدور 

حكم احملكمة الدستورية األخير القاضي برفض 
طلب احلكومة بتعديل بعض اإلجراءات اخلاصة 

بالعملية االنتخابية، هؤالء وإن حسنت نوايا بعضهم 
ال يؤمنون بالدولة الدستورية ويرفضون استقالل 

القضاء، وال يحترمون القضاء وال يعترفون بفصل 
السلطات ويريدون جمع السلطات كلها بيد واحدة 
وبفم واحد ولسان واحد أي بيدهم هم وفمهم هم 

ولسانهم هم!
ذلك هو االستنتاج الوحيد والترجمة احلقيقية ملا 

حدث ألن هؤالء املجيشني ومبا فعلوه استباقا 
لصدور القرار يريدون إرعاب القضاء ونزع 

استقاللية قراره وإثارة الغبار حوله والتشكيك 
املسبق في نزاهة أحكامه، وذلك اعتقادا منهم أنهم 

قادرون على صياغة القرار وفق أهوائهم وما يحقق 
مصاحلهم ضاربني عرض احلائط باملصالح الوطنية 

العليا وياقوتة تاجها ودرته الدستور وهم ومبا 
فعلوه يرمون إلى إسقاط الدولة املدنية الدستورية 
وإعالء شأن الدولة الغوغائية الهمجية التي تسود 

فيها الفوضى وتتداخل فيها السلطات فال استقاللية 

لسلطة عن أخرى وال حرية لسلطة حتى ترسم 
سياستها وفق قناعاتها وبعيدا عن التأثير عليها من 

قبل سلطة أخرى، وال استقاللية لقرارها، وهذا األمر 
ينزع عن الدولة مقوماتها لتسود شريعة الغاب وتدب 

الفوضى وميوت القانون على أيدي هذه الزمرة 
الفوضوية والتي وعلى ما يبدو ال تستطيع العيش 

خارج إطار الفوضى وشريعة الغاب.
والغريب أن هؤالء وبعد صدور حكم احملكمة القاضي 

برفض مطالب احلكومة والذي وافق أهواءهم كانوا 
أول من أشاد بالقضاء وامتدح نزاهته واإلميان بعدالته 

وهم الذين مازالت أيديهم على أغماد سيوفهم التي 
متنطقوا بها طوال أيام سلفت قبل صدور القرار.

 إن احترام القضاء يكمن في االمتثال ألحكامه 
وليس في األلفاظ واألقوال التي تتناقض مع السلوك 

واألفعال التي ال تدل على أدنى احترام للقضاء.
والذين يحترمون القضاء يتعني عليهم أن يسلكوا 
السلوك احلضاري الدال فعال ال قوال على احترام 

القضاء وعدم التحشيد والتجييش قبل صدور احلكم، 
ألنهم بذلك يشككون في القضاء، ولو كانوا فعال 

يؤمنون بالقضاء وعدله ملا كانوا حشدوا وجتمهروا 
قبل احلكم.

الرجال لم يخلقوا للهزمية.. قد يتحطم االنسان ولكنه ال 
ينهزم.. ان اليأس خطيئة، هذا ما قاله »همنغواي«، وتعلمه 

العالم، ومازال يتعلمه الى اليوم.
ولكن اذا كان يأس الرجال من انفسهم خطيئة فان يأسهم 

من اوطانهم هو خطيئة اخلطايا!
يا وطني اجلريح اصبحت خيرا وأمسيت خيرا.. ومهما 

كانت جراحك فلتصمد مهما كان النفق موغال في العتمة، 
ومهما كان صوت العواصف عاليا وبال رحمة، علينا ان 

نترفق بالوطن وان نعمل على اخلروج من هذا النفق 
املظلم!

ولن نخرج من هذا النفق اال اذا وعينا درس املاضي، 
وأعلناها صريحة.. واضحة.. ال للطائفية.. ال للقبلية.. 
ال للغوغائية ال للعنصرية.. ال للمؤزمني.. ال الصحاب 

املصالح اخلاصة.. ال للحزبية.. ال للعبث بأمن الكويت، 
ولكن السبيل الى هذا كله يحتاج منا ايضا الى جهد 

وتفكير وفهم.
فاليوم.. نحن امام فرصة نادرة، وقد ال تتكرر، وهي 
التخلص من كل هذه التيارات التي ادخلتنا باالنفاق 

املظلمة التي ال نعرف كيف نخرج منها، هذه الفرصة 
تتمثل فيما يتردد عن إقدام كل هؤالء الذين اظلموا نور 
الكويت وأفسدوا حياتها، على مقاطعة االنتخابات، حسنا 

يفعلون، خيرا وبركة، لنتحرر منهم اذن، لقد حولوا حياتنا 
قهرا وخوفا.

لقد عشنا ـ مرغمني ـ معهم زمنا طويال، خائفني مذعورين 
على مستقبل بلدنا واوالدنا، كثير من ابنائنا فكروا في 

الهجرة بحثا عن دولة يسودها القانون، القانون الصحيح 
وليس قانون الغوغاء والصوت العالي، ولكن اآلن جاءت 
الفرصة لننعم بوطننا من دون هؤالء، جاءت الفرصة ان 
نحيا بهدوء، ومن دون ضجيج، ومبمارسة دميوقراطية 

راقية متثل فيها كل اطياف املجتمع، وال تكون حكرا على 
مجموعة ضيقة تعتبر نفسها االغلبية! وما هي اال قلة 

متثل نفسها فقط وجاءت فقط عبر تزوير ارادة االمة من 
خالل لعبة تبادل االصوات املقيتة!

انها لساعة مباركة، تنتفض فيها االغلبية الصامتة، ترحب 
فيها باعالن هؤالء مقاطعة االنتخابات، فلن تخسر الكويت 

شيئا من مقاطعتهم، يذكرني هذا بـ »طائر وقف على 
شجرة وارفة الظالل، جذورها ممتدة، ثم قال هذا الطائر 

لهذه الشجرة: متاسكي ايتها الشجرة النني سأغادر، 
فقالت: ايها الطائر لن اشعر بك حني حللت ولن اشعر بك 

حني ترحل!«.
قرائي االعزاء.. ستعود الكويت قوية من جديد، وسننبذ 

لغة التشكيك والتخوين، وسنختار برملانا ميثل كل 
االطياف، يحترم الدستور ويحترم فيه مبدأ الفصل بني 

السلطات مع تعاونها.
انها حلظة تاريخية حقا يا اخوان.. فلنقف خلف اميرنا 

وننتصر لوطننا، ونكشف للكويت كلها ان هؤالء ال 
ينتصرون مبواقفهم هذه للدستور وال القانون وال للقيم 
البرملانية وامنا ملصاحلهم الضيقة، وعلينا ان نخرج عن 
صمتنا وخوفنا من تهديداتهم، وأال نخاف من مقاطعتهم.

فالكويت اكبر منهم جميعا، فليقاطعوا ويذهبوا وتبقى 
الكويت حتت قيادة اميرها، لنعمل جميعا على دعوة 

االغلبية الصامتة ليشاركوا في هذا العرس اجلميل وبناء 
وطنهم من جديد!

.. والعبرة ملن يتعظ!

ليقاطعوا ويذهبوا..  احلكم قبل املداولة
وتبقى الكويت

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.27
الشروق 5.46
الظهر 11:35

العصر 2:55
املغرب 5.24
العشاء 6:40

رطب + سحب متفرقة 
والرياح جنوبية شرقية سرعتها 

من 15 الى 40 كلم/ ساعة.

العظمى: 40
الصغرى: 23

أعلى مد: 
4.10 ص ـ 7.40 م

أدنى جزر:
11.46 ظهرا

د.محمد حّمود
 ل� »األنباء«: شفط 
دهون البطن دون

 شد اجللد يزيد 
من ترهله.. خصوصًا 

للسيدات فوق ال� 45

البقاء هلل

يأيتها النفس  
املطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي

شريفة عبداهلل صالح العباد ـ أرملة 
عبدالعزيز حسني العباد ـ 94 عاما ـ 

الرجال: الفيحاء ـ ش21 ـ ق2 ـ م5 ـ ت: 
99876170 ـ 25224393، النساء: حطني ـ 

ق3 ـ ش310 ـ م36 ـ ت: 99071383.
نورية مختار غلوم بلوشي ـ 80 عاما ـ 
حسينية البلوش ـ اجلابرية ـ ق11 ـ 

ش108 ـ ت: 66053322 ـ 99842590.
حجيلة خالد عياد احلربي ـ أرملة مجبل 

عوض الغضوري ـ 75 عاما ـ الرجال: 
عبداهلل املبارك ـ ق1 ـ ش115 ـ م1 ـ 

ت: 99727403 ـ 50909399، النساء: 
عبداهلل املبارك ـ ق8 ـ ش811 ـ م12 ـ ت: 

.97777098
عباس أحمد محسن الكندري ـ 82 عاما 

ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ الشعب ـ ت: 

60607983، النساء: العدان ـ ق3 ـ ش24 
ـ م2 ـ ت: 25421910.

شاكر علي محسن القالف ـ 55 عاما ـ 
الرجال: مسجد البحارنة ـ الدعية ـ ت: 

67663334 ـ 65875551، النساء: اجلابرية 
ـ ق7 ـ ش10 ـ م5 ـ ت: 25351292.

خالدة توفيق سلطان ـ 80 عاما ـ الرجال: 
الشامية ـ ق8 ـ الدائري الثاني ـ م15 ـ 
ت: 99722737 ـ 96661737 ـ النساء: 

الساملية ـ ق12 ـ ش أبوذر الغفاري ـ م55 
ـ ت: 25611914 ـ الدفن التاسعة صباحا.
جنم عبداهلل فالح العبداهلل ـ 77 عاما 

ـ الرجال: الدسمة ـ ق6 ـ ش67 ـ م2 ـ 
ت: 99367892 ـ النساء: الدسمة ـ ق3 ـ 
ش30 ـ م14 ـ ت: 97191011 ـ الدفن بعد 

صالة العصر.

السايرزم

صناديق الترف
املطالبة باإلصالح مطالبة 

مشروعة وطبيعية ومستمرة 
على الدوام. فاإلصالح مسيرة 

ال تتوقف، وتلك طبيعة األشياء 
واألمور، فاحلياة تتجدد 

والعصور تتبدل. غير أن هذه 
املطالبة الشعبية البد أن تشمل 

»مجلس األمة« أيضا، فهو 
ليس استثناء منها بعد ان ثبت 

للكويتيني عبر زمن مديد أن 
العمل البرملاني في بالدهم لديه 
من األخطاء ما تعجز عن حمله 

البعارين.
السكوت عن أخطاء البرملان 
خطر ماحق. فالبرملان ليس 
ناديا رياضيا أو ديوانية أو 

جماعة سياسية، بل هو سلطة 
من سلطات ثالث تشكل عصب 

اجلهد احلكومي إلدارة البالد 
وال مفر من إصالح وحتصني 

هذه السلطة التشريعية عن 
طريق حتصني الناخبني الذين 

هم أساس الندوة البرملانية وهم 
الذين يختارون ممثليهم في 

البرملان.
إصالح البرملان ينبغي أن يبدأ من 

املنبع وأقصد عملية االقتراع. 
فقبل أن نلوم النواب أو الناخبني 

يجب فحص عملية االقتراع 
وتشخيصها فرمبا تكمن العلّة 
فيها. ذلك أن األصوات األربعة 

التي ميتلكها الناخب تدفع به إلى 
ممارسة ترف االقتراع. فصوت 

ملرشح ميثلني وثالثة أصوات 
أوزعها على »احلبايب« حتى 
وصلت النار للبرملان وأصبح 

املسكني يخبط في علته.
الصوت الواحد كمثل اخلط 

املستقيم بني نقطتني هو أقصر 
الطرق وأوضحها. يحصن البالد 

من لعنة ترف االقتراع التي 
أضرت بالعمل البرملاني وحرفته 

عن جادته السليمة.

رؤية الهالل ستكون متاحة الثالثاء املوافق 16 أكتوبر 2012

فلكيًا.. أول أيام عيد األضحى 26 أكتوبر اجلاري
العربية. نت: أكدت احلسابات 
الفلكية التي أجراها املعهد القومي 
للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية 
في مصر، ان غرة شهر ذي احلجة 
للعـــام الهجري احلالـــي 1433 
ســـتكون فلكيا يوم األربعاء 17 
أكتوبر اجلاري، وبذلك تكون وقفة 
عرفات يوم اخلميس املوافق 25 
من نفس الشهر وأول أيام عيد 

األضحى 26.

الفلكية  وتشير احلســـابات 
الى أن االقتران املركزي )احملاق 
املركزي( لشهر ذي احلجة 1433هـ 
سيحدث يوم االثنني 15 أكتوبر 
2012 في الساعة 19:56 بتوقيت 
غرينتش، وفي هذا اليوم تستحيل 
رؤية هالل ذي احلجة في معظم 
مناطق العالم بسبب غروب القمر 
قبل غروب الشـــمس وذلك في 
أستراليا وآسيا وأوروبا ومعظم 

مناطق افريقيا وأميركا الشمالية، 
فيما ال ميكن رؤية هالل ذي احلجة 
في جنوب افريقيا وجنوب أميركا 
الشمالية وقارة أميركا اجلنوبية 
لعدم اســـتيفاء الهالل شـــروط 

الرؤية حتى بالتلسكوب.
وتنحصر امكانية رؤية الهالل 
فقط بالتلسكوب في أقصى جنوب 
اليوم  أما في  أميركا اجلنوبية، 
التالي )الثالثاء 16 أكتوبر 2012( 

فتكون رؤيـــة الهالل ممكنة في 
معظم مناطق العالم سواء بالعني 
أو بالتلسكوب، وعليه  املجردة 
فمن املتوقـــع اعالن األربعاء 17 
أكتوبـــر ليكون غرة ذي احلجة 
1433 هجريا، اعتمادا على رؤية 
اليوم  الهالل، وبالتالـــي يكون 
العاشـــر لذي احلجـــة هو يوم 
اجلمعة 26 أكتوبـــر، وهو أول 

أيام عيد األضحى املبارك.

السعودية تتصدر قائمة أكثر برامج »يوتيوب« شعبية 

شاشة التلفزيون.
يذكر أن موقع »يوتيوب« يشهد 
عملية حتميل 60 مقطعا كل دقيقة، 
ويشــــاهده أكثر مــــن 4 مليارات 

مستخدم، ومتوافر بـ 54 لغة.
وحقق املوقع تريليون مشاهدة 
في نهايــــة 2011، مما جعل أنظار 
املعلنني في العالم تتحول إلى برامج 

»يوتيوب« وإنتاجاتها.

في املركز األول »إيش اللي« الذي 
يقدمه بدر صالح، ليتبعه في املركز 
الثاني »مسامير«، الذي سجل 41.9 
مليون مشاهدة، أما املركز الثالث 
فكان من نصيب برنامج »ال يكثر« 

بـ 45.7 مليون مشاهدة.
وذكــــرت الصحيفة أن العديد 
من البرامج املصريــــة بدأت عبر 
»يوتيــــوب«، ومن ثم انتقلت إلى 

العربية تصدرت الســــعودية 
قائمة أكثر 25 برنامجا شعبية على 
»يوتيوب« بالعالم العربي، حسب 
دراســــة أجرتها مجلة »فوربس ـ 
الشرق األوســــط« في عدد شهر 
سبتمبر. وســــيطرت السعودية 
علــــى 17 مركزا من القائمة، وجاء 
في املركز األول برنامج »إيش اللي« 
الذي يقدمه بدر صالح، حيث وصل 
عدد مشــــاهداته إلى 99.7 مليون 

مشاهدة.
 وفي دراستها فحصت مجلة 
»فوربس ـ الشرق األوسط« عدة 
برامج أنتجت خصيصا للعرض 
عبر موقع »يوتيــــوب«، وانتقت 
منهــــا الـ 25 األكثــــر متابعة التي 
حققت مجموعــــة أكثر من 443.5 
مليون مشاهدة عبر 1357 مقطعا 
مت حتميله على املوقع، ويتابعها 

2.4 مليون مشترك.
وحسب الدراســــة فإن 326.7 
مليــــون مــــن العــــدد اإلجمالــــي 
للمشــــاهدات كانــــت للبرامــــج 
الســــعودية، أي ما نسبته %73.6 
من إجمالي عدد املشاهدات، تليها 
بـــــ 105 ماليني  البرامج األردنية 
مشــــاهدة لـ 6 برامج، ثم البرامج 
املصرية بـ 11.7 مليون مشــــاهدة 

يتابعون برنامجني فقط.
ومن البرامج السعودية، جاء 
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