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الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
دراسة بريطانية حتذر من هوس
 تلميذات االبتدائية بالتخسيس.

الفلسـطينيات  تعلـم  روسـية  أسـتاذة 
واإلسرائيليات لعبة الشطرجن.

٭ وتلميذاتنا ما لهن شغل بالتخسيس ألن مقاصف 
املدارس تبيع كل شـيء مينت من البطاط لي 

الكاكاو لي البيبسي.

٭ مع ان القضية الفلسطينية تعيش مرحلة 
»كش ملك« منذ أكثر من 50 عامًا.

واحد أبواللطف

samialnesf1@hotmail.comمحطات

يتم في العادة تشبيه اللعبة السياسية في الدول 
األخرى باللعبة الرياضية ككرة القدم وغيرها من 

حيث االلتزام بقوانني اللعبة واملثاليات واحلفاظ على 
الروح الرياضية وتقبل النتائج أيا كانت من قبل 

اخلاسر قبل املنتصر.
> > >

ويحرص العبو األلعاب الرياضية )السياسية( على 
إمتاع اجلمهور املراقب واملتابع عبر اللعب الهادئ 

النظيف ال تطفيشه عبر اخلشونة في اللعب وضرب 
اخلصوم حتت احلزام، كما يحرص العبوهم على 

احترام وتوقير قرارات احلكم )احملكمة الدستورية( 
وعدم االدعاء بأن قراراته غير ملزمة )!( كوسيلة 

إلكمال مسار اللعب اخلاطئ الذي يسيء لسمعة اللعبة 
والالعبني.

> > >
في الكويت تعتبر لعبتنا السياسية ـ الرياضية فريدة 

من نوعها في تاريخ العالم، حيث ال قواعد ثابتة لها، 
حيث مينع فريق من ملس الكرة بيده ويسمح في 

الوقت ذاته بذلك الفعل للفريق اآلخر )الذهاب للمحكمة 
الدستورية او اإلحالة للجنة التشريعية.. إلخ(، كما لم 
يعد هدف لعبتنا تسجيل األهداف بل إحراج وإخراج 

»كابنت« الفريق املنافس أيا كان الثمن او الوسيلة حتى 
لو كانت إدخال اجلمهور للملعب واملشاركة في اللعب 

مع عدم التعهد بالعودة لقواعد اللعب الصحيح فيما لو 
مت تغيير الكابنت في يوم ما.

> > >
وتتم ممارسة لعبتنا السياسية ـ الرياضية بطريقة 

عجيبة غريبة، حيث انها مزيج من كرة القدم والقفز 

بالزانة وخليط من ألعاب القوى وألعاب السيرك، 
وهجني من املالكمة التايلندية واليوغا اليابانية وتداخل 

بني الدامة الكويتية مع ورق وصراخ لعبة البلوت اي 
»كله على كله« كما قال في يوم ما احلكيم.. أحمد 

عدوية!
> > >

لقد حتولت ممارستنا للعبتنا الرياضية ـ السياسية 
وبحق الى ملهاة لألمم وأضحوكة للجيران وكنا 
سنسعد ونضحك مع الضاحكني ـ او نبكي مع 

الباكني ـ لوال حقيقة ان كلفتها تدمير حاضر الكويت 
ومستقبلها، فلم نشهد في أمة من األمم هذا الكم من 
الصراخ والتناحر ثم انتهى حالها بعد ذلك الى شيء 

جيد.
> > >

آخر محطة: )1( التهنئة القلبية للمملكة العربية 
السعودية مبناسبة تعيني صاحب السمو امللكي األمير 

نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد ونائبا أول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وبهذا التعيني يزداد 

القرار السعودي حزما على حزم.
)2( والتهنئة القلبية للوزيرين النشطني الشيخ صباح 

اخلالد وعبدالوهاب الهارون مبناسبة أدائهما القسم 
الدستوري امام مجلس األمة ونأمل ان يزداد القرار 

احلكومي بوجودهما حكمة على حكمة.
)3( بعد ظاهرة الكويت الفريدة املسماة »وزراء 
يستجوبون وزراء« دخلنا اآلن في ملهاة »نواب 

يستجوبون نوابا« عبر تهديد بعض النواب 
باستجواب وزراء حلفاء لنواب آخرين كي يتخلوا عن 

حتالفهم معهم وصرنا بحق.. طماشة!

نواب يستجوبون.. 
نوابًا!

سامي عبداللطيف النصف
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
faisalalzamel@yahoo.com

تغير موقف الغرب
من اإلسالم النشط

موقف الغرب من اإلسالم »النشط« يثير احليرة فعال، فهم 
يديرون حربا عسكرية شرسة ضد اإلرهاب منذ سبتمبر 

2001، حرب شملت وزارات الدفاع واخلزانة معا، وقبل ذلك 
ومنذ اخلمسينيات كانت احلرب بالوكالة عن طريق أنظمة 

عسكرية فتكت باإلسالميني بأسلوب اإلبادة الى أن جاء 
الربيع العربي، وإذا بالغرب يبارك وصولهم الى السلطة في 

أكثر من بلد عربي، بل وتتقدمهم طائرات الناتو وتدعمهم 
تصريحات اخلارجية األميركية وقصر اإلليزيه و10 داوننغ 

ستريت، ما الذي يجري بالضبط؟!
ال أدعي القدرة على الفهم ملا يجري ولكن حتى ال يقال 

بعد عقد من الزمان »ما سألتوا حالكم ليش دعموكم؟« لذا 
سنتساءل اليوم، ما الذي يجري؟ هل أقنع النموذج التركي 

الغرب بإمكانية التعايش مع اإلسالم النشط وهو ظاهر على 
السطح أكثر منها وهو مختف في الكهوف؟

 أم هل أقنعهم النموذج اخلليجي في اجلمع بني التعاون مع 
الغرب واحلفاظ على الهوية بال ارتباك، مع قدرة على احتواء 

التطرف من داخل التيار وليس من »غوانتانامو«؟
ال أدري ما الذي غيّرهم، ولكن الدعم املتتابع ملا يجري في 

بالد الربيع العربي الذي وصل الى منح ناشطة مينية - توكل 
كرمان - جائزة نوبل للسالم ثم احاطة رؤساء بريطانيا 

وفرنسا مبصطفى عبداجلليل وهو يدخل طرابلس فاحتا، 
هذا الدعم ال يعني شيئا سوى الدعم الالمحدود للتغيير، 

وهو أمر جيد في ظاهره، واذا استبعدنا تكهنات هيكل حول 
النفط والتي سمعنا مثلها عام 1990: )يريدون أن يتحكموا 

في أسعار النفط( والتي نقضتها األسعار املئوية، فإن عصرا 
جديدا قد ابتدأ، عصر يقوم على التعاون الدولي أكثر من 

املجابهة املزمنة، وإذا استثنيت الدعم املخزي إلسرائيل 
والذي سيبقى بؤرة صراع مستمر الى أن يتم تطويقه، فإن 

بناء شراكات دولية مينع هجرة شباب شمال أفريقيا الى 
أوروبا عبر البحر، وينقل اليهم األعمال واملصانع املدرة 

للدخل مثلما حدث في تركيا التي ال متلك نفط العرب ومع 
ذلك جنحت.

نحن مع الغرب من الناحية الواقعية »شركاء اقتصاديني«، 
فهم املشتري األكبر لنفطنا، واملصدر الرئيسي للمعدات 

في بالدنا، ولسنا في حالة خصام مزمن معه كما يتصور 
البعض، مشكلتنا معه هي اسرائيل، وال مينع ذلك من 

تطوير التعاون معه على أساس الشراكة االقتصادية التي 
تعيد تدوير مواردنا النفطية والبشرية في بالدنا بعد أن 

استنزفها حكام املرحلة السابقة، وقد نضجنا وتخلصنا من 
»عقدة فقدان الهوية« في جتربتني بتركيا واخلليج، بل رأينا 
كيف ينتشر اإلسالم في الغرب أكثر من تأثر شبابنا ببعض 

املظاهر من لباس ومأكل، نعم نضجنا فلم تنفع القذافي 
صيحاته األخيرة »الغرب راح ينصركم ويغزوكم بأفكاره«، 
وهي األسطوانة التي عاش عليها جيل من طواغيت املرحلة 

املاضية، ادعوا أنهم حماتنا، فلما طالب الشعب باحلرية 
استعملوا ضده قوات ميدانية من دبابات وطيران لم تطلق 
طلقة واحدة على اسرائيل، واقتصر استخدامها على قتل 

الشعوب العربية )حماة 1982/ حلبجة 1988 – مصراتة 
وبنغازي 2011 - درعا وادلب 2011(.

كلمة أخيرة: ينطلق دعم دول اخلليج للتغيير العربي من 
الشعور الكبير مبعاناة املواطن العربي، واملأمول أن ينتقل 

الدعم من املرحلة العسكرية والسياسية الى االقتصادية في 
دول ال تعاني من نقص موارد بقدر حاجتها لفترة التقاط 

أنفاس.

البقاء هلل

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

لطيفة عبدالرحمن شعيب عبدالسالم ارملة محمد شعيب 
محمد شعيب ـ 83 عاما ـ الرجال: بيان – ق5 – ش5 – م59 – 
ت: 99953311، النساء: الرميثية – ق2 – ش املعتمد – ج22 – م 

11أ – ت: 25664784.
شيخة ابراهيم القطان ارملة محمد داود القطان ـ 76 عاما ـ 

الرجال: املنصورية – حسينية االوحد، ت: 9788119 ـ النساء: 
الرابية – ق2 – ش16 – م50.

شريفة عبدالعزيز علي بوكحيل ارملة ثامر احمد امليان ـ 87 
عاما ـ الرجال: االندلس – ق4 – ش63 – م7 – ت: 24808636، 

النساء: االندلس – ق4 – ش1 – م4 – ت: 99700689.
فاضل عباس حسني دشتي ـ 52 عاما ـ الرجال: مسجد 
مقامس – الرميثية – ت: 97115353، النساء: حسينية ابو 

الفضل العباسي )السيد حسن( – الرميثية – ق8 – ش84 – م9 
– ت: 97115252.

عائشة عباس احمد مصطفى الفيلكاوي زوجة سالم جمعة 
سالم اخلشتي ـ 65 عاما ـ الرجال: بيان – ق11 – ش االول – 

ج1 – م49 – ت: 99044807 – 25393732، النساء: بيان – ق11 
– ش االول – ج3 – م28 – ت: 25385988.

فخرية نايف عبدالعنزي ارملة فريح سالم العنزي ـ 71 عاما ـ 
الرجال: النسيم – ق1 – ش5 – م502 – ت: 55455465، النساء: 
القصر – ق4 ب – ش1 – ج4 – م181 – ت: 99077308 – الدفن 

التاسعة صباحا.
هيا إبراهيم عبدالوهاب اخللف، أرملة جاسم محمد املاجد 

ـ 77 عاما ـ الرجال: أبرق خيطان ـ ق5 ـ ش40 ـ م5 ـ ت: 
99729554 ـ النساء: اليرموك ـ ق3 ـ ش3 ـ ج2 ـ م25 ـ ت: 

25329599 ـ الدفن التاسعة صباحا.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 2.40
املغرب 5.03
العشاء 6.21

الفجر 4.39
الشروق 6.00
الظهر 11.32

معتدل والرياح شمالية غربية 
مثيرة للغبار سرعتها 

من 20 : 45 كم/ ساعة

العظمى: 28
الصغرى: 18

أعلى مد: 
 1.22 ص ـ 3.42 ظهرا

أدنى جزر:
 9.05 ص ـ 8.55 م

الكويت.. متون بجرحنا

اصطياد ثعبان عمالق ابتلع غزالة وزنها 35 كيلوغرامَا

صغيرة وطيور لكن الكبيرة منها 
تأكل الغزالن واخلنازير.

وكان عمال عثروا على الثعبان 
أثناء التنقل إلزالة النباتات غير 
املرغوب بها وقال أحدهم »كان 
واضح أنه أكبر ثعبان نراه على 
اإلطالق.. لم نر أبدا في فلوريدا 
أطول من هذا الثعبان البالغ طوله 

16 قدما 4.8 أمتار«.

مقاطعة ميامي داد جنوب شرق 
فلوريدا. وقـــال املتخصص في 
دراسة الثعابني سكيب سنو الذي 
الكبير بعد قتله  الثعبان  شّرح 
بطلق ناري إن بطنه كان كبير جدا 

نتيجة ابتالعه الغزالة أخيرا.
الثعابني  النوع مـــن  وهـــذا 
املعروف باسم »الثعابني البورمية« 
غالبا ما يقتـــات على حيوانات 

واشنطنـ  يو.بي.آي: عثر على 
غزالة تزن قرابة 35 كيلوغراما 
 فـــي بطن ثعبـــان طوله يقارب
 الـ 5 أمتار فـــي والية فلوريدا 
األميركيـــة. وذكـــرت صحيفة 
»ساوث فلوريدا صان سنتينل« 
أن غزالة بالغـــة عثر عليها في 
بطـــن الثعبان الـــذي قتل يوم 
اخلميس الفائت على شجرة في 

عملية فحص الغزالة بعد استخراجها من بطن الثعبان

الثعبان حلظة اصطياده

أردني يقدم طلب توظيف البنه البالغ من العمر عامني
عمـــان ـ يو.بـــي.آي: لم يجد 
املواطن األردني وائل العلي وسيلة 
لتحقيق حلم رافقه سنوات طويلة 
باحلصول على وظيفة سوى أن 
يتقدم البنه محمـــود البالغ من 
العمر عامـــني بطلب وظيفة في 
مديريـــة التربيـــة والتعليم في 
لواء الغور الشمالي على أمل أن 

يحصل عليها عندما يبلغ السن 
القانونية.

وقالت صحيفة »الغد« امس 
إن األربعيني وائل جلأ إلى ذلك 
ليؤشر إلى حالته التي يصفها 
بـ»املأساوية«، حيث تقدم بطلب 
توظيف لنفسه منذ أن كان عمره 
15 عاما وإلى اآلن لم يحصل على 

وظيفة حارس من الفئة الثالثة 
التـــي يأملها رغـــم املراجعات 
العديـــدة للدوائـــر احلكومية 
أبواب  وديوان اخلدمة وطرقه 
نواب ورؤساء بلديات إال أنه لم 
يحصل سوى على وعود سرعان 
ما تذهب أدراج الرياح. وتعتبر 
منطقة االغوار الشمالية من اكثر 

مناطق األردن فقـــرا وارتفاعا 
في معدالت البطالة. وبحســـب 
التخطيط  لـــوزارة  دراســـات 
والتعاون الدولي فإن نسبة الفقر 
في تلك املنطقة تصل الى نحو 
32% فيما تزيد نسبة البطالة عن 
الـ 30% بني سكانها الذين يفوق 

عددهم الـ 100 ألف نسمة.

جباير

وين الكويت الطيبة ساس الرجال الطيبني

داري بالدي عزوتي عزي ليا جار الزمان

حتى ولو جارت علي تبقى كما الدر الثمني

أرضي وعشقي ديرتي واحة حناني واالمان

في عجها وغبارها أسرار هاحلب الدفني

لو كان تقسى بدربنا!! متون جترحنا بحنان

مبارك عبداهلل املترك

»احلاج متولي« يعود بجزء ثان

تلميذات االبتدائية في بريطانيا 
مهووسات بالتخسيس

وكاالت: أكد املؤلف مصطفـــى محرم أن عدم تقدمي جزء 
ثان من مسلسله الشهير »عائلة احلاج متولي« يعود لبعض 
الضغوطات التي قام بها رجال النظام السياســـي السابق، 
بحجة انه قد يثير أزمة بتشـــجيعه علـــى تعدد الزوجات. 
وأعلن محرم انـــه بصدد كتابة اجلزء الثانـــي منه بعد أن 
شعر بحماسة املمثل نور الشريف بطل اجلزء االول، ولكنه 
بانتظار بعض اإلشارات والتفاصيل التي يجب حسمها قبل 

البدء بكتابته.
يذكر أن بطالت العمل ومن ماجدة زكي وسمية اخلشاب 
وغادة عبدالرازق القني انتشـــارا كبيـــرا على صعيد العالم 
العربي بعد مشاركتهن في هذا املسلسل، وأصبحن اليوم من 
أهم النجمـــات وكل واحدة منهن تقوم بالبطوالت املنفردة، 
ونحن مازلنا نتابعهن في املسلســـالت، السيما في رمضان 
املنصرم، حيث قدمت كل واحدة منهن دور العاشقة الصغيرة 
التـــي يغرم فيها كل رجال املنطقة كما حصل في مسلســـل 

»سمارة« ومسلسل »كيد النسا«.

القاهـــرة ـ د.ب.أ: ذكر تقرير إخبـــاري أمس أن الفتيات 
صغيرات السن في املرحلة االبتدائية يشعرن بقلق متزايد 
جتاه مظهرهن وأنهن شغوفات باتباع طرق خطيرة للتمتع 

بالشكل املثالي للجسم.
وذكر موقع صحيفة االندبندنت ان دراسة أجرتها وحدة 
التربية الصحية باملدارس البريطانية ترسم صورة مقلقة 
عن كيفية استجابة الفتيات املراهقات للقلق اخلاص بشكلهن 
خاصة ما يتعلـــق بثقافة النجمات الشـــهيرات التي تضع 

معايير مثالية للشكل.
وقالت الدراسة إن من بني 83 ألف تلميذة أجريت معهن 
مقابالت فإن نحو ثلث الفتيات في ســـن العاشرة يتجاهلن 
وجبة اإلفطار وان 24% منهن أيضا ال يتناولن وجبة العشاء 

في اليوم السابق.
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