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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

خووش حچي يا ألطاف اهلل
علماء يبتكرون موجات راديو على شكل

 »معكرونة لولبية« حلل مشكلة ازدحام موجات البث.
قبرص ترفض محاكمة
 »اجلدات املراهنات«.

 ٭ وشـوارعنا لو يسوونها على شـكل معكرونة
 هم ما تنحل مشكلة الزحمة.

٭ إذن علـى كل رئيس عربي يسـقطه 
 شـعبه أن يدعـي انـه »جـدة مراهنة«

 كي ال تتم محاكمته.
واحد أبواللطف

samialnesf1@hotmail.comمحطات

احلرب خدعة ويروي لنا التاريخ العاملي خدعة حصان طروادة ومثلها في 
التاريخ العربي خدعة املنتقم قصير بن عدي اللخمي الذي جدع أنفه ليصل 

إلى حصن امللكة الزبّاء املنيع ويتقرب منها لتدخل بعد ذلك على احلصن 
اجلمال احململة بالرجال على انها بضائع وهدايا فلم جتد ما تفعله الزباء 
بعد ان خرج بينهم عمرو بن عدي املطالب بدمها إال ان تتجرع السم من 
خامتها وتقول مقولتها الشهيرة التي أصبحت مثال معروفا حتى اليوم.. 

»بيدي ال بيد عمرو«!
> > >

ومن اخلدع املعروفة زرع »النائمني« لدى األمم املعادية وقد صدر الشهر 
املاضي كتاب للمؤلفني جيرالد وليامز وساميون نستون أسمياه »الذئب 

الرمادي هتلر وقصة هربه« أحملا فيه إلى ان هتلر كان عميال نائما 
ألصحاب املصالح وقد مت اخراجه بعد ان استنفد أغراضه إلى األرجنتني، 

حيث عاش هناك ومعه ايفا براون حتى الستينيات!
> > >

وفي األرجنتني زرعت اسرائيل وبذكاء شديد نائمها الشهير الصغير الياهو 
شاؤول كوهني الذي سمى نفسه كامل أمني ثابت وقد تبناه النائم الكبير 

أمني احلافظ الذي كان يعمل ملحقا عسكريا في السفارة السورية قبل ان 
ينتقل إلى دمشق وينقل الياهو كوهني معه، حيث أصبح احلافظ وزيرا 

للداخلية وقائدا للجيش وأمينا عاما حلزب البعث ورئيسا للوزراء ثم رئيسا 
للجمهورية في الفترة القصيرة املمتدة من 1963 إلى 1966 وكان من ضمن 
أعماله تسريحه 600 ضابط سوري مما أعد وجهز اجليش السوري لهزمية 

67 النكراء، اضافة الى قيامه مبذابح غير مسبوقة حتى ذلك الوقت في 
حمص وحماة وإدخاله دباباته لساحة املسجد األموي مما تسبب في سيالن 
الدم أنهارا في الشوارع حتى شوهدت تناكر املياه تغسلها ليال، وقد انتهى 

احلافظ معلما ومدرسا لصدام بعد ان انتقل الى بغداد بعد انقالب صيف 
عام 68 وبقي هناك حتى سقوطها عام 2003 عائدا الى دمشق حيث توفي 

عام 2009 عن عمر يناهز الـ 90 عاما.
> > >

وقد تدثر النائم كامل امني ثابت برداء الوطنية وتطرف فيها حتى رشحه 
رئيس اجلمهورية أمني احلافظ نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع وهو 

أمر كان سيتم لوال الصدفة البحتة حيث مت اكتشافه بعد ان اشتكت 
السفارة الهندية املالصقة لبيته من التشويش الذي تتعرض له أجهزتها 

ليال، وقد سارع احلافظ بإصدار حكم إعدام ضد كوهني وتنفيذه تطبيقا 
لشعار.. األموات ال يتكلمون وال يفضحون!

> > >
ومعروف ان »النائمني« في لبنان والعراق وفلسطني ومصر وليبيا 

والسودان واليمن وغيرها هم من دمروا بلدانهم، كما يقال ان ميخائيل 
غرباتشوف هو نائم آخر تسبب في تفكيك االحتاد السوفييتي، فهل خلق 

الكويتيون من طينة مختلفة جتعلهم يعفون عن املغريات كاملال وغيره 
ام ان حالنا كحال اآلخرين ومن ثم فبيننا نائمون كثر يظهرون خالف ما 

يبطنون ويدمرون الدين والوطن حتت الشعارات الدينية والوطنية؟!
> > >

آخر محطة: هل ما نشهده من تخريب سياسي واقتصادي واجتماعي وفنت 
مذهبية وفئوية يومية وضرب لهيبة الدولة واثارة لألحقاد واضعاف لألمن 
هو غباء مطلق يقوم به السذج من الساسة ام انها امور مقصودة يقوم بها 

عن عمد النائمون بعد ان مت ايقاظهم للعب أدوارهم؟!

كم نائمًا بيننا؟!

سامي عبداللطيف النصف

أنچلينا چولي تعاني
 من سوء التغذية

مسلح يؤكد بعدما أوقفه رجال األمن 
إلطالقه النار أمام »الراي«: جهة مجهولة 

زرعت شريحة تعقب في رأسي!
متكن رجال األمن مساء أمس من ايقاف شخص 
كان يطلق النار بشكل عشوائي في موقف سيارات 

صحيفة الراي.
وتبني الحقا ان هذا الش���خص املسلح كان أبلغ 
موظفي األمن في الصحيفة عن رغبته في نشر حتقيق 
صحافي عن جهة ما قامت بزرع شريحة تعقب في 

رأسه حتى تتمكن من متابعة حتركاته.
 ٭

ل���وس أجنيليس � يو.بي.آي: قال طبيب أميركي 
يقدم برنامجا تلفزيونيا ان النجمة أنچلينا چولي 
التي أثارت طلتها املثيرة خالل توزيع جوائز األوسكار 
األس���بوع املاضي اهتماما واسعا في وسائل اإلعالم 

نحيلة جدا وهي تعاني من سوء التغذية.
وقال الطبيب درو بينس���كي املشهور ببرنامجه 
»دكتور درو« في إطالل���ة في برنامج »ذا فيو« اول 
من أمس »تعبت من البقاء صامتا حول هذه األمور 
صمت حيال العقاقير املهدئة وبدأ الكثيرون باملوت 
واآلن اشعر بالواجب أن أتكلم إنها )چولي( تعاني 

من سوء التغذية«.
وقال إن چولي امرأة جميلة »ولكن يجب أن تتغذى 

بشكل أفضل«.
وكانت چولي التي كشفت عن ساقها في وقفة مثيرة 
خالل حفل توزيع جوائز األوسكار األحد املاضي قد 
حتولت إلى حديث وسائل اإلعالم حول العالم وأصبح 

لساقها صفحة خاصة على »تويتر«.

رمت طفلها من الطابق الـ 14 ألنه.. أيقظها من النوم!

فراولة.. أرجوانية اللون

إيران تستعني بالنمر السيبيري
إلنقاذ منورها البرية من االنقراض

موسكو � يو.بي.آي: رمت عارضة ازياء روسية 
طفلها البالغ من العمر 4 سنوات من الطابق ال� 14 
اجلمعة ألن بكاءه أيقظها من نومها. وأفادت وسائل 
اعالم روس���ية ان بكاء الطفل أيقظ أمه يكاترينا 

موركوفكينا البالغة من العمر 27 عاما فرمته من 
نافذة منزلها في الطابق ال� 14 لتعود الى نومها. وقد 
عثر على جثة الطفل حتت املبنى فيما نقلت املرأة 

الى مستشفى لألمراض النفسية لفحصها.

طهران � أ.ش.أ: ق���ررت إدارة محمية ميانكاله 
البرية ش���مالي إيران االستعانة بنمرين روسيني 
من منور سيبيريا في عملية تكاثر منور احملمية 
الواقع���ة على بحر قزوين واحلفاظ عليها بعد أن 
ش���ارفت على االنقراض نتيجة لعمليات الصيد 

املمنوع التي تتعرض لها.
ووقع اختي���ار احملمية اإليراني���ة على النمر 
السيبيري الروسي الذي يعد األكبر من نوعه في 
العالم واالستعانة به في هذا الغرض نظرا لتشابهه 

وراثيا إلى حد كبير مع النمور احمللية.
ومن املقرر أن تتس���لم إدارة احملمية النمرين 

الروس���يني في وقت الحق من العام احلالي على 
سبيل الهدية، وذلك نظرا ألن القانون الدولي مينع 

شراء وبيع احليوانات النادرة.
يذكر أن منطقة أقصى الشمال من روسيا تعد 
أكبر مأوى طبيعي للنمور في العالم، حيث يعيش 
بها نسبة تصل إلى 11% من هذه احليوانات الكبيرة 
التي تش���به القطط، غير أنها في تناقص مستمر 
على الرغم من اهتمام احلكومة الروس���ية رسميا 
برعايته���ا واحلفاظ عليها بس���بب عملية الصيد 
غير القانونية وتقلص مساحات البيئة الطبيعية 

املالئمة حلياتها.

»الغبار الكثيف الذي ضرب معظم مناطق الكويت 
امس األول ليس عاصفة«، هذا ما أكده اخلبير الفلكي 
د.صالح العجيري، وقال ان ما حدث اول من امس 
كان عبارة عن زيادة في سرعة الرياح أسفرت عن 
حمل كمية من التراب، الفتا الى ان سرعة الرياح 

تراوحت بني 40 و45 كم / ساعة.
واستبعد د.العجيري ان تضرب عاصفة ترابية 
البالد أس���وة بالعام املاضي، مشيرا الى ان طقس 
االسبوع اجلاري مشمس وقد يكون أحيانا باردا 

بفعل الرياح.
وردا على س���ؤال حول توقيت ارتداء املالبس 
الصيفية قال د.العجيري: باس���تطاعة الش���باب 
ارتداء اللباس الصيفي للشباب بدءا من 9 اجلاري، 
أما بالنسبة لكبار الس���ن فننصح بعدم التعجل 
واستبدال مالبسهم الشتوية ولبس الصيفية لنهاية 

مارس.
إلى ذلك، أعلنت االدارة العامة للطيران املدني 
ان العاصفة الرملية التي تعرضت اليها البالد أمس 
األول أدت الى تغيير مس���ار رحلة واحدة وإلغاء 
س���ت رحالت أخرى وإعادة جدولة عشر رحالت 
خلطوط طيران محلي���ة ودولية عاملة في مطار 
الكويت الدول���ي وذلك بعد عودة احلركة اجلوية 

الى طبيعتها.
وقال مدير ادارة العملي���ات في مطار الكويت 
الدولي عصام الزامل ل� »كونا« ان س���رعة الرياح 
خالل العاصفة الرملية التي تعرضت اليها البالد 
أم���س األول وصباح أمس بلغت 68 كيلومترا في 

الس���اعة بينما بلغ مدى الرؤية األفقية نحو 230 
مترا ما دفع االدارة العامة للطيران املدني الى اتخاذ 

مجموعة من االجراءات العاجلة.
وأضاف الزامل ان العاصفة دفعت ادارة العمليات 
ف���ي املطار الليلة قبل املاضية ال���ى الغاء الرحلة 
الهولندية )كي.ال.ام(  امللكي���ة  التابعة للخطوط 
وتغيير مس���ار الرحلة التابعة لش���ركة الطيران 
األملاني )لوفتهانزا( ال���ى مطار الدمام في اململكة 

العربية السعودية.
وأوضح انه مت ايضا الغاء خمس رحالت لطيران 
اجلزيرة هي الرحلة املغ���ادرة الى مطار القاهرة 
الدولي رق���م )5/534( ورحلة اجلزيرة املتوجهة 
ال���ى مطار رفيق احلريري الدولي في بيروت رقم 
)5/164( ورحلة الشركة املتوجهة الى اململكة األردنية 
الهاش���مية رقم )1/240( كما ألغيت رحلة طيران 
اجلزيرة املتوجهة الى العاصمة اللبنانية بيروت 
رقم )7/256( ورحلتها املتوجهة الى البحرين رقم 

.)5/124(
وذكر الزامل انه متت أيضا اعادة جدولة سبع 
رحالت أخرى لطيران اجلزيرة وكذلك رحلة لطيران 
اخللي���ج رقم )6/215( ورحل���ة للخطوط اجلوية 
الكويتية رقم )671( ورحلة للطيران الباكستاني 

رقم )239(.
ودعا املسافرين في الكويت الى االتصال مبطار 
الكويت الدولي أو بوكالء س���فرهم احملليني بغية 

التأكد من مواعيد الرحالت اجلديدة.
أمير زكي  ٭

موجة الغبار الكثيفة كما ضربت طريق الدائري السادس في وقت متأخر مساء أمس

»الطيران املدني« تغير مسار رحلة وإلغاء 6 أخرى

العجيري: موجة الغبار أمس ليست عاصفة
 وارتداء املالبس الصيفية األسبوع املقبل

»منر مستأسد« في الصني

أحد »النمرين املستأسدين« في الصني

أنچلينا چولي كما بدت.. في حفل األوسكار

20 كيلوغرامًا  من البالستيك 
في معدة زرافة نافقة

س���ورابايا � أ.ف.پ: عثر على 20 كيلوغراما من 
البالس���تيك في معدة زرافة ذك���ر نافقة في حديقة 
حيوانات سورابايا )جاوا، اندونيسيا( على ما اعلن 
امس القيمون على ه���ذه احلديقة الذين يواجهون 

انتقادات الذعة بشأن معاملتهم للحيوانات.
ونفقت الزرافة كليوون التي ولدت في احلديقة 
نفسها وهي االكبر في اندونيسيا اخلميس عن عمر 
30 عاما، وقد عاش���ت كليوون الت���ي كانت الزرافة 
االخيرة في هذه احلديقة وحيدة في السنوات الثالث 

عشرة االخيرة.
واعلن املتحدث باس���م حديق���ة حيوانات انثان 
وراسيتو لوكالة »فرانس برس«: حصلنا على نتائج 
التشريح، وقد عثر في معدتها على كومة بالستيكية 
وزنها عشرون كيلوغراما وقطرها ستون سنتيمترا. 

وكانت الزرافة تعاني من السل.
واكد وارسيتو قائال: من بني املوظفني البالغ عددهم 
180، يعاني س���بعة من السل ومن احملتمل ان يكون 
احدهم ق���د نقله الى الزرافة، ف���ي الوقت احلالي ال 

نعرف السبب الفعلي وراء نفوقها.
واشار الى ان البالستيك املتراكم في معدتها ناجم 
على االرجح من اكياس حلويات صغيرة رماها الزائرون 

في قفصها وابتلعتها طوال تلك السنوات.
واتى نفوق الزرافة بعد سلسلة من احلوادث املؤسفة 
في تلك احلديقة، مبا فيها وفاة منر من سومطرة مهدد 
باالنقراض واختفاء ثالثة من صغار تنانني كومودو 

يرجح انها بيعت في السوق السوداء.
وقال وارس���يتو ان 500 حيوان تقريبا نفق في 

هذه احلديقة في العامني 2010 و2011.

الزرافة النافقة

باريس � أ.ش.أ: في ظاهرة رمبا تكون األولى في 
العالم ولدت لبؤة صينية أسدا ومنرين مستأسدين 

مما يعني أنها تزاوجت من أسد ثم من منر.
وذكرت صحيفة »20 دقيقة« الفرنسية املجانية 
أن اللبؤة ميري بحديقة حيوان شاجنزو بالصني 

ولدت من بطن واحدة أسدا ومنرين مستأسدين غير 
أن أحد النمرين املستأسدين نفق بعد الوالدة.

يش���ار إلى ان النمر املستأسد هو نتاج تزاوج 
منر ولبؤة في حني أن األسد املتنمر هو نتاج تزاوج 

بني أسد ومنرة.

واشنطن ـ يو.بي.آي: لم يرض لون الفراولة 
الطبيعي العلماء فلجأوا إلى إنتاج نوع جديد أطلقوا 

عليه »بربل ووندر« قامت اللون حاد الرائحة.
وذكر موقع »ساينس ديلي« األميركي أن باحثني 

في جامعة »كورنيل« أعلنوا عن تصميم نوع 
جديد من الفراولة صمم ليدهشنا بطعمه ولونه 
العنابي القامت. وقال الباحث كورتني ويبير إن 

»بربل ووندر حلو وعذب الرائحة مع احملافظة على 
طعم الفراولة الطبيعي.. لكن اللون شيء ال ميكنك 

إيجاده في أي مخزن للفاكهة«.
وأشار إلى أن هذه الفاكهة املتوسطة احلجم تبدأ 

بيضاء وبعدها تتحول تدريجيا إلى حمراء قبل أن 
يقتم لونها ليصبح أرجوانيا داكنا«.

وسيجري الكشف عن هذه الفاكهة بحلتها اجلديدة 
يوم االثنني املقبل في معرض الزهور الدولي 
بفيالدلفيا. وقد صمم هذا النوع اجلديد من 

الفراولة ليكون أكثر مقاومة للمرض وللحشرات 
واألهم طعمه الرائع.

عائلة آخر جندي بريطاني قتل في حرب جزر 
الفوكالند حتصل على جزيرة وتطلق عليها اسمه

لندن � أ.ش.أ: حصلت عائلة آخر جندي بريطاني لقي 
مصرعه في احلرب التي دارت بني بريطانيا واالرجنتني 
حول ملكي���ة جزر فوكالند عام 1982 على واحدة من 
هذه اجلزر املتنازع عليها لتطلق عليها اسمه. وكان 
اجلندي املظلي كريج جونز قد لقي مصرعه في العمليات 
التي جرت بني بريطانيا واالرجنتني وذلك قبل اتهاء 
هذه احلرب بيوم واحد واستسالم االرجنتني. كانت 

عائلة اجلندي قد اعلنت عن نيتها شراء احدى اجلزر 
التابعة لفوكالند واطالق اسم كريج عليها ولكن صاحب 
اجلزيرة االصلي منح العائل���ة اجلزيرة دون مقابل 
عندما علم بسبب رغبتهما في شرائها. وحتل يوم 2 
ابريل القادم الذكرى ال� 30 لوقوع احلرب بني بريطانيا 
واالرجنتني عام 1982 والتي انتهت بهزمية االرجنتني 

واستعادة بريطانيا سيطرتها على اجلزر.

هاني الظفيري  ٭


