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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
بيع فستان النجمة الراحلة إليزابيث تايلور 

بـ 360 ألف دوالر
ملياردير روسي مستعد للزواج 

من أجل خوض االنتخابات الرئاسية.
٭ يا خوفي باچر يطلع لنا واحد ويقول انه باع دراعة 

المرحومة أمه بـ »نص مليون دينار«.
٭ ولدينا ساسـة مستعدون ألن يطلقوا 
زوجاتهم ويتبرؤوا من أبنائهم من أجل 

عيون كرسي السلطة.
واحد أبواللطف

اخلط األحمر
سعود السبيعي

info@redlinekw.com

أغيثوا الدكتور 
محمد املقاطع

يا ليل الكويت متى غدك.. أقيام الساعة موعدك؟ ال يبدو 
ان النوايا سليمة وال الوضع سليم، فالليل طال مسراه، 
وأصبحنا كحاطب الليل ال نحطب إال الشوك، يسير بنا 
الركب بال هدى، فال لبعيرنا خطام وال حلصاننا جلام، 

نطربق على الفاضي ونهرطق على املليان، ولم نعد نعرف 
من هو الراضي ومن هو الزعالن، فالدستور يُنتهك 

وحماة الدستور صامتون صمت القبور، فقد اعتادوا 
على انتهاكه مرات ومرات كلما كان التعدي على أحكامه 
يتوافق مع مصاحلهم، رافعني شعار »حاميها حراميها«، 

ففي السياسة ال توجد مبادئ، إمنا شعارات ومنافع، 
باألمس املعارضة ترفع شعار »إال الدستور« واليوم هناك 
منهم من يردد متعذرا على استحياء »للضرورة أحكام«، 
فياخليبة الدستور إن كان من يدافع عنه مجموعة تبيع 

الكالم وتخدر الناس باألحالم، وما يؤكد تلك الظنون 
اخلبير الدستوري د.محمد املقاطع، فقد كان له رأي قاطع 

كالسيف وواضح كالنهار في توجيه اللوم واملسؤولية 
للمعارضة، فقد أشار في مقال له نشرته الزميلة جريدة 
»الشاهد« الى ان املعارضة هي أول من يتحمل مسؤولية 

مباركة انتهاك الدستور انتفاعا وتفضيال ملصاحلهم 
اخلاصة نظير ثمن يأملون احلصول عليه، وستكشفهم 

األيام وال عذر ألي منهم إن صحت وعايته أن جتري 
انتخابات حتى مبخالفة الدستور، وأضاف املقاطع 

مستغيثا بالشعب الكويتي: يا شعب الكويت ال تتسامحوا 
مع من يدافع عن الدستور ان كانت له مصلحة ومن 
يساهم في انتهاكه اذا كانت له منفعة، وليقل اجلميع 
لهؤالء لقد انكشفتم وُعرفت معادنكم وغاياتكم، هذه 

صرخة د.محمد املقاطع وكأنه بها يبرئ ذمته من جرمية 
دستورية شارك فيها كل من كان يدعي أنه حامي حمى 

الدستور، سواء كان معارضا أو مواليا، فاملسؤولية 
يتحملها اجلميع، ويبدو ان املقاطع فقد األمل في احلكومة 

واملعارضة فاستنجد بالشعب الكويتي لينهض دفاعا 
عن أحكام دستوره، وكما يقول املثل »وشهد شاهد 

من أهلها«، فاملقاطع حسب التصنيف السياسي هو من 
املعارضة، وكانت كل مقاالته تصب في مصلحة توجه 

املعارضني، لكنه عندما شعر بأن هناك مؤامرة على 
الدستور رفض أن يكون جزءا من تلك املؤامرة، وقام 

بدوره الوطني في إيقاظ الناس من أثر التنومي املغناطيسي 
الذي مارسه عليهم بائعو الكالم، ولكن السؤال املهم: من 

يقصد املقاطع حتديدا في هؤالء الذين قال عنهم لقد 
انكشفتم وُعرفت معادنكم؟!

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 2.34
املغرب 4.52
العشاء 6.14

الفجر 5.10
الشروق 6.35
الظهر 11.43

بارد + سحب متفرقة 
والرياح جنوبية الى جنوبية 
شرقية سرعتها من 8 الى 

28 كلم/ ساعة

العظمى: 21
الصغرى: 5

أعلى مد:
2.12 ص ـ 4.23 م

أدنى جزر:
9.35 ص ـ 9.52 م

البقاء هلل

محمد باسل محمد الفودري ـ 12 عاما ـ الرجال: صباح 
السالم ـ ق13 ـ ش2 ـ ج6 ـ م38 ـ ت: 99736326، النساء: 

الرميثية ـ ق12 ـ ش121 ـ م17.
سمية شنيف العومان الفضلي، زوجة عوض مزعل العمشا 
الفضلي ـ 64 عاما ـ الصباحية ـ ق3 ـ ش11 ـ م1010 ـ ت: 

97116616 ـ 97322121.
عبداهلل صالح عبداهلل الشطي ـ 67 عاما ـ الرجال: 

الشهداء ـ ق1 ـ ش104 ـ م22 ـ ديوان راشد الشطي ـ ت: 
66666614، النساء: بيان ـ ق9 ـ ش1 ـ ج7 ـ م16 ـ ت: 

.66478866
شقحة سليمان عوض املطيري، أرملة مانع هادي رويق 
العجمي ـ 89 عاما ـ العارضية ـ ق4 ـ ش3 ـ م31 ـ ت: 

67043300 ـ 66027245.
صحن سعد عبداهلل الطلح العازمي ـ 69 عاما ـ الظهر ـ ق5 

ـ ش5 ـ م31 ـ ت: 55558886 ـ 66655375 ـ الدفن بعد 
صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.

أمينة أحمد علي الكندري،  أرملة عبداهلل الكندري ـ 73 عاما 
ـ الرجال: الرابية ـ ق4 ـ ش8 ـ م8 ـ ت: 66811688، النساء: 

القصور ـ ق7 ـ ش30 ـ م30 ـ ت: 66355226.
خديجة إبراهيم قمبر باقر ـ 56 عاما ـ الرجال: حسينية 

معرفي ـ ت: 66652828، النساء: املنصورية ـ ق2 ـ ش26 
ـ م9 ـ ت: 66631002 ـ الدفن التاسعة صباحا.

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

الشيخة املياسة بنت حمد آل ثاني في قائمة أكثر 
عشر شخصيات في العالم اقتناء لألعمال الفنية

اشتباك باأليدي في البرملان األردني

اخلالف وانهاء اخلالف بني النائبني 
عاد بعدها املجلس الى االنعقاد 

واستكمال اجللسة.

واضطر رئيس مجلس النواب 
األردني الى رفع اجللســـة ملدة 
نصف ساعة مت خاللها تطويق 

نيويوركـ  أ.ش.أ: احتلت الشيخة 
املياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني 
التي تتولى إدارة املتاحف في قطر 
قائمة أكثر عشر شخصيات في العالم 
اقتناء لألعمال الفنية من األسواق 
الفنية. وتضمنت القائمة الفرنسي 
فرانسوا بينو صاحب صالة مزادات 
»كريســــتي« العريقــــة بالعاصمة 
الفرنسية باريس واملسؤول حاليا 
عن إدارة الصالة في آسيا و فرانسوا 
كوريل الذي يباشر أعماله في هونغ 
كونغ. وقد جاء هذا الترتيب وفقا 
ملا نشرته مجلة »الفن واملزادات« 
األميركية التي تنشر سنويا قائمة 
املائة شخصية األقوى في العالم في 
مجال »سوق الفن« واملعنية بأخبار 
الفنون واملزادات الفنية في العالم، 
وأوضحــــت املجلة أن هذه القائمة 
تشير الى اجتاه سوق الفن إلى بالد 

الشرق والشرق األقصى. 

عمان ـ أ.ش.أ: شهدت جلسة 
مجلس النواب األردني اشتباكا 
باأليدي بني نائبني من املجلس 
أثرها رئيس املجلس  رفع على 
عبد الكرمي الدغمي اجللسة ملدة 

نصف ساعة.
واندلعـــت خالل اجللســـة 
مالســـنة حادة بني النائبني زيد 
الظهراوي  شـــقيرات ومحمـــد 
تطـــورت الـــى تبادل الرشـــق 
البالستيكية قبل  املياه  بأكواب 
أن يشـــتبك النائبـــان باأليدي 
على خلفية نقاش حول تشكيل 
جلان حتقيـــق متعلقة بتدقيق 
سجالت دائرة األراضي للكشف 
عن أســـماء األراضي املوجودة 

بأسماء مسؤولني أردنيني.
ودخـــل نـــواب املجلس بني 
النائبني ملنع كل منهما الوصول 
لآلخر في حني كان رئيس مجلس 
النواب األردني عبدالكرمي الدغمى 
يقرع اجلرس معبرا عن امتعاضه 
ملا يجري ومطالبا النائبني بالكف 

عما يفعالنه.

الشيخة املياسة بنت حمد آل ثاني

فوضى أعقبت مشاجرة النائبني األردنيني

 سوبرنوفا قريبة تساعد على فك لغز انفجارات النجوم الهائلة 

الصني تطلق حملة ضد احلجاب وإطالق اللحى
بكني ـ رويتــــرز: قالت تقارير 
إعالمية ان مدينة في أقصى غرب 
الصني حيث يعيش عدد كبير من 
املسلمني بدأت حملة ضد احلجاب 
وإطالة اللحى في مسعى لـ»تخفيف 

الوعي الديني«.
ونشرت املذكرة التي أصدرتها 
احلكومة في مدينة ينينغ في العديد 

من املواقع االخبارية كما نشرها 
تلفزيون فينكــــس ومقره هونغ 
كونغ وان سحب التقرير من املوقع 

االلكتروني حلكومة ينينغ.
ويناهض عدد كبير من اليوغور 
وهم مسلمون يتحدثون التركية 
يعيشون في اقليم شينغيانغ احلكم 
الصيني والهيمنة على شؤون دينهم 

وثقافتهم ولغتهم وتشهد املنطقة 
اضطرابات متفرقة تتسم بالعنف. 
وجاء في املذكرة ان السلطات في 
مــــن ينينغ قررت  حي دامنايلي 
»تصعيد أنشطة احلزب لتخفيف 
الوعي الديني والدعوة الى اسلوب 

حياة صحية متحضرة«.
وقالــــت ان احد اهداف احلملة 

هو القضاء علــــى »الظاهرة غير 
الطبيعية« الرتداء األقلية املسلمة 
احلجاب او النقاب وارتداء الشبان 

اجللباب وإطالة اللحى.
وســــيطلب من النساء الالتي 
»تغيــــرن« التحدث عن جتربتهن 
وأيضا النســــاء الالتي بدأن عمال 

ناجحا.

باريس ـ أ.ف.پ: رصدت عدة 
فرق من علماء الفلك انفجار جنمة 
هي االقرب التي تشاهد في غضون 
ربع قرن من الزمن بشــــكل شبه 
مباشر في اغســــطس املاضي ما 
يساعد هذه االوساط في فك لغز 
السوبرنوفا البراقة جدا هذه التي 
تشكل مرجعا في حتديد مسافات 
الكون على ما اظهرت دراســــات 

جديــــدة. وقــــال بيتــــر نوغينت 
)مختبــــرات بيركلي في الواليات 
املتحدة( املشرف الرئيسي الحدى 
هذه الدراسات التي نشرتها مجلة 
العلمية »لقد رصدنا  »نيتشــــر« 
السوبرنوفا بعد 11 ساعة فقط على 
انفجارها وسمح لنا ذلك باحتساب 
الفعلــــي النفجارها مع  التوقيت 

هامش من 20 دقيقة فقط«.

ووقع هذا االنفجار في املجرة 
»ام 101« الواقعة في كوكبة الدب 
االكبر على بعد 21 ســــنة ضوئية 
)السنة الضوئية توازي 9460 مليار 
كيلومتر(. وهي اقرب سوبرنوفا 
ترصد منذ العام 1986 على ما ذكر 
علماء الفلــــك الذين اطلقوا عليها 
اسم »اس ان 2011 في«، ورصدت 
السوبرنوفا بفضل تلسكوب آلي 

في 25 اغسطس بعد ساعات قليلة 
فقط على ظهور شعاعها الضوئي 
في الســــماء. وتبني ســــريعا ان 
السوبرنوفا من نوع »اي ايه« وهي 
فئة تشكل مرجعا لتقدير املسافات 
فــــي الكون وتوســــعه، من خالل 
مراقبة ســــوبرنوفا كهذه اكتشف 
حائزو جائزة نوبل للفيزياء العام 

2011 ان توسع الكون يتسارع.

شاب يشتم ساركوزي علنًا 
ويقول: لم أكن أقصد الرئيس بالشتائم

ملياردير روسي مستعد للزواج.. 
للفوز باالنتخاب

البرملان األوروبي يحظر العصير 
الصناعي وإضافة السكر للعصير 

الكوارث كلفت 350 مليار دوالر 
في عام 2011

باريـــس ـ أ.ش.أ: إهانة جديدة تعـــرض لها الرئيس 
الفرنسي اليميني نيكوال ساركوزي، حيث قام شاب يبلغ 
من العمر 20 عاما بتوجيه السباب إليه خالل تفقده خلط 
مترو الضواحي »ايه« األسبوع املاضي في حي ال ديفانس 

حي املال واألعمال بباريس. 
وكشفت صحيفة »لوباريزيان« 
الفرنســــية أن الشـــــــاب الذي 
أحيل لنيابــة نانتيـــر بباريس 
اعتـــرف بأنه وجه سبابـــا خالل 
الرئيس  وجـــوده بالقرب من 
ســــاركـــوزي غير أنه نفى أن 
يكون ساركـــوزي هو املقصود 

بهذا السباب.
يشـــار إلـــى أن الرئيـــس 
ســـاركوزي يواجه مشـــاكل 
كبيرة عند لقاءاته املباشـــرة 
مع اجلماهير فقد شـــهد شهر 
يونيو املاضي قيام موظف في 
بلدية أجني بجذبه من جاكتة بدلته مما تسبب في اختالل 
توازنه وكاد يقع علـــى األرض لكنه متكن بعد عناء من 

استعادة توازنه.

موســــكو ـ يو.بي.آي: قال امللياردير الروسي األعزب 
ميخائيــــل بروخوروف الــــذي أعلن األســــبوع الفائت 
الترشح النتخابات الرئاسة الروسية املقبلة إنه مستعد 
لبذل قصارى جهده وحتــى الـــزواج لتحقيــق الفـــوز 

باالنتخابـــات.
أنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
»نوفوســــتي« الروســــية عن 
العمر  البالغ من  بروخوروف 
46 عاما انه مســــتعد للزواج 
من اجــــل حتقيــــق الفوز في 

االنتخابات.
أما بالنسبة ملا سيفعله لو 
اصبح رئيسا فقال انه سيقرر 
في بادئ األمر العفو عن قطب 
النفط الروسي السابق ميخائيل 
الرئيــــس  خودوركوفســــكي 
السابق لشركة النفط »يوكوس« 
احملكوم عليه بالسجن 8 سنوات 
بقضية احتيال وتهرب من دفع الضرائب في العام 2005. 
ويشــــغل بروخوروف املركز الثالث بني  أغنياء روسيا 

بثروة تقارب 18 مليـار دوالر.

ستراسبورغـ  د.ب.أ: قرر البرملان األوروبي حظر صناعة 
العصائر من مواد غير طبيعية وإلزام الشـــركات املصنعة 
باســـتخدام الفاكهة فقط في صناعة هذه العصائر مع عدم 

إضافة سكر أو مادة محلية لها.
كمـــا اتفق البرملان في ستراســـبورغ على اعتماد قواعد 
لوضـــع البيانات على معلبات هذه العصائر يبدأ العمل بها 

اعتبارا من أواخر عام 2013.
وقال أندريه بيريلو رودريجو، مقرر البرملان: »كان هدفنا 
من وراء هذه اللوائح هو إطالع املستهلكني بدقة على حقيقة 

ما تتضمنه عبوات العصائر التي يشترونها«.
كما ألزم البرملان شركات العصائر بذكر جميع البيانات 
املتعلقة بالفواكه املســـتخدمة في هـــذه العصائر على هذه 

العبوات.

جنيڤـ  أ.ف.پ: أفادت دراسة نشرتها شركة اعادة التأمني 
»ســـويس ري« أمس بأن الكوارث الطبيعية او التي سببها 
االنسان ادت الى خسائر اقتصادية قدرها 350 مليار دوالر في 
2011. واضافت الشركة ان الفاتورة التي يفترض ان تدفعها 
شركات التأمني تبلغ 108 مليارات دوالر، مقابل 48 مليارا في 

2010، موضحة ان هذه االرقام تقديرات اولية.

نيكوال ساركوزي

ميخائيل بروخوروف

دول اخلليج تعفي »احلمير« من الرسوم اجلمركية
الرياضـ  يو.بي.آي: قررت دول 
مجلس التعـــاون اخلليجي إعفاء 
احلمير من الرسوم اجلمركية في 
حال استيرادها من اخلارج ضمن 
811 ســـلعة شملتها عملية جدولة 
إزالة الرســـوم اجلمركية اعتبارا 

من عام 2012. ومن بني احليوانات 
والســـلع التي أعفيت من الرسوم 
اجلمركية الدالفني واجلاموس والبط 
واألوز والديوك والدجاج الرومي 
واحليتان وخرفان البحر وعجول 
البحر والفقمات والكالب والثعالب 

والطيور اجلارحة واحلمام والنحل 
والنعام وأسماك الزينة. ويندر أن 
توجد احلمير في املدن اخلليجية 
ويقتصر وجودها على بعض املناطق 
احلدودية جنوبي السعودية وفي 
الزراعية واألرياف.  القرى  بعض 

وحتى مطلـــع الثمانينيات كانت 
احلمير إحدى وســـائل النقل في 
بعـــض املـــدن اخلليجيـــة حيث 
تستخدم جلر العربات فيما تستخدم 
حاليا في مهنة الرعي في الصحراء 

السعودية.

أميركا أعادت إلى العراق أواني مائدة عائدة للمقبور صدام
ـ وكاالت: أعيدت  نيويـــورك 
أطباق سرقت من رئيس النظام 
العراقـــي املقبور صدام حســـني 
وانتهى بها املطاف الى احد مطاعم 
مانهاتن بعدما بيعت عبر موقع 
»اي باي«، الى السلطات العراقية 

على ما أعلن القضاء األميركي.
ومن بـــني القطع التي أعيدت 
ومجموعها 19، أوان خزفية تعود 
الى آخر ملوك العراق فيصل الثاني 
على ما أوضـــح املدعي العام في 

مانهاتن بريت بارارا.
وبعض الصحون املزنرة بخيط 
ذهب كانت حتمل اخلامت العراقي، 
وقد نقلت بطريقة غير شـــرعية 
الى الواليات املتحدة واشـــترتها 
مجموعة »كرييتيف تامي« الداعمة 
لفنانـــني عبر موقـــع »اي باي« 
واستخدمت بعدها في مطعم »بارك 
افينيو اوتـــوم« الفخم في بارك 
افينيو في نيويورك، الذي اعد مع 
احد الفنانني عشاء خاصا متحور 

على هذه األواني على ما قال املوقع 
االخباري »اتالنتيك واير«.

وبعدما تبلغـــت »كرييتيف 
تـــامي« الطابـــع غيـــر القانوني 
لوجود هذه األواني على األرض 
القضاء  الى  االميركية ســـلمتها 
االميركي ليتمكن من اعادتها الى 

العراقيني.
وسلمت املجموعة الثالثاء الى 
بعثة العـــراق الدائمة لدى األمم 

املتحدة.

وأفاد موقع »أتالنتيك واير« بأن 
الصحون مت شراؤها مببلغ يتراوح 
بني 200 و300 دوالر عبر »اي باي« 
من جندي أميركي توجه اربع مرات 
الى العـــراق والجئ عراقي يقيم 
في ميشيغان )شـــمال الواليات 

املتحدة(.
وتتوافر على موقع »اي باي« 
مئات القطع املرتبطة بحقبة صدام 
حســـني من بينهـــا أوراق نقدية 

وأوسمة عسكرية وغيرها.


