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إطالة أمد الثورة السورية التي قارب عمرها ثالث 
سنوات منذ أن خرجت أول صيحة فيها تطالب 

باحلرية، وتأجيل حسمها من قبل الطرفني النظام 
أو الثوار جعلها سوقا للمزايدات املفتوحة وللصراع 

املذهبي وجسدا عليال تطاولت إليه وعليه األيدي وهي 
كلها أيد آثمة تريد أن تزيد جراح هذا اجلسد ال بقصد 

مداواته وتطبيب جراحاته ومداواة أسقامه الكثيرة 
وعلله املتعددة.

النظام متمسك بـ »شرعيته« أو ما يراها كذلك، وذلك 
هو أس البالء ال في القضية السورية فقط بل في 

كل جمهورية عربية، حيث عجزت تلك اجلمهوريات 
عن إقامة الدولة مبعناها احلقيقي وحولت تلك البلدان 

إلى ما يشبه امللكية العائلية وحولت الشعوب إلى 
إماء وعبيد تتصرف هي مبصائرهم حيث ال سلطة 
لقانون إال قانونها هي، فالرئيس هو الدولة والدولة 

هي الرئيس.
جمهوريات عائلية، فزوجة الرئيس رئيسة وسيدة 

أولى تأمر وتنهى ويتقاطر إليها القوم حاملني األختام 
ورقع االسترحام واالستزالم.

وأبناء الرئيس رؤساء يذهبون إلى مدارسهم مبواكب 
هيابة أو رمبا أتت إليهم مدارسهم مطأطئة الرؤوس 

بقراطيسها وأقالمها ومدرسيها تنشد ودهم ومتنحهم 
شهادات التفوق حتى لو كانوا عمي البصائر مغلقي 

العقول.
دول محاسيب ومحازبني وتبع وتابعني، لألخ والبن 
العم والعمة واخلال واخلالة نصيب في هبش الدولة 

ورشف صافي مواردها، فلهذا نصيب في قطاع 
النفط وذاك في الزراعة والثالث في وسائل اإلعالم 

ورابع في وسائل االتصال، واملنافسة ممنوعة في كل 
األحوال.

تتضخم مواردهم ويغدو فقيرهم »قارون« القوم، 
وتكثر ملياراتهم ومتتلئ بها البنوك وتضج بها 
املصارف، والشعب جائع أو يعيش الكفاف، فال 

تطبيب وال تعليم وال بيوت تؤوي األجساد الباحثة 
لها عن مأوى في وطنها، فتطفق تبحث لها عن بيت 

ولقمة خارج الوطن.
هذا هو واقع اجلمهوريات العربية التي تدعي 

»الشرعية« وهي لم تقمها ولم تلتفت إلنشاء دولة 
مبفهوم التداول والتعدد وتساوي الرؤوس، فلما 

يثور عليها الشعب تدعي الشرعية وحماية الشرعية، 
وكأمنا الشرعية تكمن في ذلك الظلم واالستبداد 
واالستحواذ وتوزيع املغامن على األهل والعشيرة 

واحملاسيب من كل جنس ولون.
وهكذا ينكشف الغطاء الساتر لتظهر عورات تلك 

األنظمة الهشة وشرعيتها املزعومة.

املقال الذي ال يحرك املياه الساكنة وال يشحذ التفكير 
والنقاش حوله وال يتحدث عنه اخللق هو مقال ال 

يستحق ان يكتب اصال، لذا لم يكن غريبا ان يحظى 
مقال »الدولة العميقة« وقبله مقاالت كثيرة بالنقاش 
بني مؤيد ومعارض، ما لم يكن مقبوال هو ان يترك 
البعض ما يكتب الى من كتب وتبدأ محاكمة النوايا 

واالعتقاد بأن ذاكرة الشعب الكويتي هي اقرب لذاكرة 
األسماك التي ال يزيد أمدها الزمني عن عدة ثوان.

>>>

إن محاربة الفساد املالي واإلداري ليست قوال يقال بل 
عمل يعمل وهذا ما انتهجناه في كل موقع عملنا به 

صغر او كبر، ولم تتوقف قط مقاالتنا احملاربة للفساد 
املالي واإلداري في البالد ولم يوقفنا تقلدنا للمناصب 

العامة بل ان هذا هو السبب احلقيقي حلملة البعض 
علينا مع أقالمهم وهذا هو السبب احلقيقي لفزعة 

الناس بكافة ألوان طيفهم وتعاطفهم معنا.
وأعيد لألذهان مقاالت كتبتها قبل أشهر قليلة وكنت 
في موقع املسؤولية ذكرت فيها ان اخلالف احلقيقي 

في الكويت ليس بني االزرق والبرتقالي بل بني 
اصحاب الرايات احلمراء ممن يرون ان املال العام 

وبقاء الكويت خطوط حمراء ال يقبل جتاوزها، وبني 
حاملي الرايات اخلضراء ممن يرون ان الكويت دولة 
مؤقتة وبلد زائل ال محالة وأن النهج الصحيح هو ان 

تعبأ منه اجليوب باملال احلرام قبل احلالل وان تتم 
سرقته ونهبه وحتى اكل اموال ايتامه.

>>>

وذكرنا في مقال الحق أسميناه »تكالبت علينا الرايات 
اخلضر« ونشر في 2013/6/8 ان الفريق االحمر 

احملارب للفساد واحملافظ على االموال العامة يضم 
قوى من املواالة ومن املعارضة، ومن االسالميني 

ومن الليبراليني، سنة وشيعة، حضرا وقبائل، 
يقابلهم حاملو الرايات اخلضراء الداعمون للفساد 

واملستبيحون لألموال العامة ممن يضم معسكرهم 
كذلك مواالة ومعارضة، ازرق وبرتقالي، اسالميني 
وليبراليني، سنة وشيعة، حضرا وقبائل.. إلخ، لذا 
لم اغير بندقيتي قط احملاربة للفساد ولألخطاء ال 

باألمس وال في اليوم وال في الغد.

>>>

آخر محطة: أتى في تعقيب لقارئة فاضلة اسمها غادة 
على ذلك املقال قولها »اهل الكويت كلهم معاك، وبإذن 

اهلل اهل الكويت كلهم من اصحاب الرايات احلمراء«.

الشرعية 
ذاكرة األسماكاملزعومة

مربيته في صورة التقطها بنفسه

الطفل املصور

عمره عامان ويبهر العالم بتصويره

إماراتي يرتكب مخالفات بـ 15 ألف درهم في ساعة واحدة!
دبيـ  وكاالت: أوردت صحيفة 
»اإلمارات اليوم« ان شابا ارتكب 
مخالفات بقيمة 15 ألف درهم 
في ظرف ســــاعة واحدة، لكنه 
وعد الشرطة بعدما أوقفته بعدم 

تكرارها مرة أخرى.
وبعبارة »لن أكررها مرة 
أخرى«، قال الشـــاب )ح.ع 18 
عاما(، معاهدا شرطة دبي على 
عدم ارتكاب مخالفات جديدة، 
بعدما سجلت ضده مخالفات 
تزيد قيمتها على 15 ألف درهم 

خالل أقل من ســـاعة واحدة، 
نتيجة ارتكابه مخالفات خطرة 
جدا، منها تعمده الهروب من 
رجال الشرطة والقيادة بتهور، 
وقطع إشارات حمراء، وجتاوز 
الســـرعة املقررة للشـــوارع، 
وتعمد إخفاء لوحة السيارة 

بغترته.
وقال الشاب، الذي حجزت 
ســـيارته نحو 7 أشهر: »حني 
أتذكـــر مـــا حـــدث ال أتخيل 
الطريقة  أنني تصرفت بهذه 

وعرضـــت حياتي وســـالمة 
اآلخرين للخطر، وقدت بسرعة 
تزيـــد على 240 كيلومترا في 
الســـاعة«، الفتا إلى ان »هذه 
السلوكيات شائعة بني الشباب 
من هواة االستعراض واإلثارة، 
وقد يكون إحســـاس السائق 
مبهارته هو ما يدفعه أحيانا 
للتصرف بطريقة بالغة التهور، 
فاملغامرة لها ســـحر خاص، 
لكن من اخلطأ التصرف بهذه 
الطريقة في الشوارع العامة، 

ألن هناك سائقني آخرين ليس 
لديهم القدرة على توقع اخلطأ 
وتفاديه«. وأكد مدير اإلدارة 
العامة للمرور في شرطة دبي، 
الزفني،  اللواء م.محمد سيف 
حرص شرطة دبي على توعية 
الذين يتورطون في  الشباب 
النوع  ســـلوكيات من هـــذا 
باملخاطر التـــي قد تنجم عن 
تصرفاتهم، بدال من االكتفاء 
بتسجيل مخالفات عليهم أو 

حجز سياراتهم.

ـ ســــي.ان.ان: ماذا  أتالنتا 
يحصل عندما يأخذ فتى بعمر 

العامني دور املصور؟
لقي هذا الفتى الصغير من 
أميركا رد فعل واسعا في أوساط 
التواصل االجتماعي واملدونات 
في مجتمعه، إذ يقوم الصبي 

هنري شاكايفر باختيار وضعية 
الصورة، ثم تقــــوم مربيته، 
أليكس نيري بتقليدها، ثم تعمل 
نيري علــــى رفع الصور على 
موقعها ضمن سلسلة أسمتها 

.»Henry's Concept«
وقــــام هنــــري بتصويــــر 

مربيته بواسطة هاتف آيفون 
الوالدة  الذي متلكه، وأبــــدت 
شــــعورها بالرضا جتاه تعلم 
طفلها أساسيات التصوير قائلة: 
»ميكن لهذه املوهبة أن تساعد 
هنري في حتسني رؤيته للعالم 

من حوله«.

150/90 ضغط دم طبيعي لكبار السن

هوس الفتيات بـ »باربي« يحولهن إلى دمى كبيرة
دبيـ  وكاالت: عالم الطفولة 
قد ال تتركــــه بعض الفتيات 
بسهولة ومتســــكهن بلعبة 
»باربي« يصبح أحيانا هوسا 
يحولهن إلى باربي حية من 
خالل املاكياج واألزياء، ومنهن 
من ينفقن اآلالف ليشــــبهن 
الدمية اجلميلة. ولم يقتصر 
الفتيــــات الصغيرات  هوس 
بلعبتهن اجلميلة باربي عند 
بعضهن على مسرح الطفولة، 
فلقــــد عشــــن كواليس هذه 
املرحلة على مدى ســــنوات 
حتــــى تقمصن شــــكل هذه 

بـ »باربي  الدمية. فالتماهي 
« يأخذ من وقت »لوري لي« 
مثال 4 ساعات يوميا، لتبدو 
في منتصف النهار شبيهة لها 
لكن بحجم أكبر، لوري التي 
تبلغ من العمر و21 عاما وهي 
اخصائية جتميل تســــتخدم 
عدسات الصقة خاصة ورموشا 
اصطناعيــــة تعطيها عيني 
باربي الواسعتني، كما تعلمت 
على مــــدى ســــنوات كيفية 
وضع املاكياج املناسب لهذه 
الشخصية ببراعة وحتديد 

معالم وجهها.

أتالنتاـ  سي ان ان: اقترحت 
مجموعة من العلماء في مجال 
الطب دليال جديـــدا لقراءات 
ضغط الـــدم، حيث يرون أن 
األشخاص الذين تزيد أعمارهم 
عن 60 عاما رمبا يتعايشون مع 
ضغط الدم الذي تزيد قراءته 

عما هو متعارف عليه عادة.
ويعـــد الهدف الرئيســـي 
لألطباء هو احلفاظ على ضغط 

دم مرضاهم حتت الـ 90/140، 
لكن بعـــد اســـتعراض عدد 
كبير من الوقائع، تقول جلنة 
اخلبراء إن قراءة ضغط الدم 
خاصة بالنسبة لكبار السن، 
ميكـــن أن تكون 90/150، وأن 
العالج  كثيرين ممن يتلقون 
رمبا ال يحتاجون إلى اخلضوع 

للعالج.
وليـــس واضحـــا عـــدد 

االشـــخاص الـــذي ميكن أن 
يتأثروا بهـــذا الدليل اجلديد 
ملرض ضغط الدم، لكن اخلبراء 

يعتقدون أنهم باملاليني.
وكان هؤالء اخلبراء كلفوا 
مبراجعة الدليل اخلاص بقيم 
التي مت وضعها  الدم،  ضغط 
قبـــل 30 عاما، وقد مت نشـــر 
تقريرهـــم عبـــر موقع مجلة 

جمعية األطباء األميركيني.

التقرير الذي أعدته جلنة 
من اخلبـــراء مكونـــة من 17 
خبيرا، يقول إن هناك شواهد 
قوية تدعم فكرة التعامل مع 
مرضى الضغط في عمر الستني 
فما فوق، بحيث يكون الضغط 
أقل من 90/150،  املســـتهدف 
ومرضى الضغط بني 30 و59 
عامـــا، بحيث يكـــون ضغط 

االنبساط أقل من 90.

كلوي كارديشيان تكسب
من طالقها 7 ماليني دوالر

»يانصيب« اللحظة األخيرة
تفوز بـ 120 مليون دوالر

الشباب الدائم.. لم يعد حلماً

وكاالت: الـــزواج يأتي مبردود كبيـــر من األموال، 
هذا إذا كانت السيدة هي جنمة تلفزيون الواقع كلوي 

كارديشيان.
فقد نشرت احدى الصحف أن كلوي ستحصل على 7 
ماليني دوالر أميركي عندما يتم طالقها من زوجها العب 

كرة السلة المار أودوم بعد 4 سنوات من الزواج.
والـ 7 ماليني تتضمن منـــزل الزوجني في منطقة 
تارزانا ـ لوس أجنيليس وثمنه 4 ماليني دوالر، خامت 
اخلطوبـــة ثمنه مليون دوالر أميركـــي باإلضافة إلى 

األموال التي ستتقاضاها وهي مليونا دوالر.
فبعد أن تولت احملامية لورا قضية كلوي، ستتقاضى 
كلـــوي عن كل عام مـــن زواجها من المـــار 500 ألف 

دوالر.
واملنزل فـــي تارزانا بالتأكيد لن متكث فيه كلوي، 
فذكرت التقارير أن كلوي تبحث عن مكان لتســـميه 

منزلها.

أتالنتاـ  سي ان ان: فازت أميركية من والية جورجيا 
بإحدى تذكرتني فائزتني باليانصيب قيمتهما اإلجمالية 

648 مليون دوالر.
وقالـــت مديرة يانصيب جورجيـــا، ديبي آلفورد، 
إن، إيرا كاري، 56 عاما، اشترت التذكرة في اللحظات 
األخيرة من نهاية يوم اجلمعة، واختارت األرقام الفائزة 
بانتقاء تواريخ ميالد بعض أفراد العائلة بجانب رقم 

احلظ »7« على حد قولها.
وستنال آلفورد قرابة 120 مليون دوالر، بعد خصم 
ضرائب فيدرالية بواقع 25%، بجانب أخرى بنسبة %6 
لوالية جورجيا، من إجمالي قيمة اجلائزة التي تبلغ 

648 مليون دوالر.

دبيـ  سي ان ان: إعادة الشباب.. حلم يراود الكثيرين، 
وكما »اســـتحالة« إعادة عقارب الساعة، ظل »ينبوع 
الشـــباب الدائم« عصيا على العلماء، رمبا حتى وقت 
قريب، إذ جنح علماء أخيرا في إعادة »الشباب« خلاليا 

هرمة.
ويقول ديفيد سينكلير، بروفيسور علم اجلينات 
بجامعـــة هارفارد الطبية، إن حرمان خاليا البشـــرة 
من األوكسجني، يؤدي إلى إضعاف مصنع الطاقة في 
اخللية املعروفة مبيتوكوندريا، والتي حتتاجها تلك 

اخلاليا للتجدد.
وامليتوكوندريـــا يقوم بحرق الســـكر بتفاعله مع 
االوكســـجني إلنتاج الطاقـــة، وأحـــد التحديات التي 
تواجه اخللية هو حترير شحنة الكترونية سالبة من 
األوكسجني، وتســـمى هذه الشحنات السالبة بالفري 

راديكلز، أي اجلذريات احلرة.
وجتول هذه اجلسيمات الصغيرة في الدورة الدموية، 
وتغزو اخللية، لتتلف لولب التلومير واجلينات املوجودة 
على مورثاتها، فيضطـــرب العمل وتتراكم املخلفات، 

لتشيخ اخللية.
ووجد فريق عمل ســـينكلير أن تقدمي جرعات من 
مرافق االنزميات »نيكوتيناميد ادينني نيوكليوتايد«، 
ويرمز إليه بـ »ناد« NAD الذي تفرزه اخلاليا الشـــابة 
طبيعيا، جعلت من خاليا فئران جتارب، تبلغ من العمر 
عامني، تبدو وكأنها في شهرها السادس »وبترجمة ذلك 
على أعمار البشـــر، فهذا يعني جتديد خاليا شخص 
يبلغ من العمر 60 عاما إلى خاليا شـــابة لشخص في 

العقد الثاني من العمر«.

كلوي كارديشيان

باربي

ـ أ.پ: أجرى أول  طوكيو 
روبوت فـــي الفضاء محادثة 
صغيـــرة مـــع رائـــد فضاء 
يابانى، وقال إنه لم تكن لديه 
مشـــكلة مع انعدام اجلاذبية 
في احملطة الفضائية الدولية. 
وأظهـــرت اللقطات املصورة 
التي بثهـــا مطورو الروبوت 

امس، الروبوت كيروبو يقوم 
بأول مهمـــة له على احملطة، 
متحدثا باللغة اليابانية لرائد 
الفضاء كويتشي واكاتا، في 
إطار جتربة اختبار وظائف 
احملادثة الذاتية لكيروبو. وقال 
واكاتا، إنه سعد بلقاء كيروبو، 
ويود لو يسأل شركة الروبوت 

كيف يشعر بشأن وجوده في 
بيئة منعدمة اجلاذبية. ومزح 
كيروبو قائال، »اعتدت على 
ذلك اآلن، ال توجد مشكلة على 

اإلطالق«.
يشار إلى أن كيروبو مبرمج 
على معاجلة األسئلة واختيار 
كلمات من بني قاموسه اللغوي 

لبنـــاء إجابة، بدال من إعطاء 
ردود مبرمجـــة ســـلفا على 
أســـئلة محددة. وقال مبتكر 
الروبوت توموتاكا تاكاهاشى، 
إن الوظائف الذاتية تعني أن 
أحـــدا ال يعرف جيـــدا كيف 
الرد  ســـيتمكن كيروبو من 

على أسئلة واكاتا.

أول روبوت يجري محادثة ذاتية على منت محطة فضائية

7 يسرقون 7 سبائك ذهب
في مطار دبي الدولي

دبيـ  العربية: بدأت محكمة اجلنايات في إمارة دبي 
محاكمة 7 متهمني من جنســـيات آســـيوية وخليجية 
بسرقة سبائك ذهب تقدر قيمتها بـ 1.25 مليون درهم، 
كانت سرقت من مطار دبي الدولي مبنى رقم 3، وفقا 

ملا ذكرته صحيفة »البيان« اإلماراتية.
وكانت حتقيقات النيابـــة أظهرت أن أحد املتهمني 
اخلليجيـــني يعمل رجل أمن فـــي اإلدارة العامة ألمن 
املطارات، ومسؤول عن تفتيش املسافرين في املنطقة 
املختصة بتحويل الرحالت في املبنى رقم 3 في املطار، 
قام بسرقة األموال املنقولة، وهي 7 سبائك ذهبية تقدر 
قيمتها بنحو مليون وربع املليون درهم، باالشـــتراك 
مع متهمني آخرين يعمالن معه في نفس اإلدارة، وكانا 

معه في نفس الوردية.
وبحسب التحقيقات، اعترف 3 من املتهمني العاملني 
في املطار خالل االستجواب مبا نسب إليهم من اتهامات، 
فيما وجهت النيابة للبقية تهمة حيازة أموال متحصلة 
من »اجلرمية«، في ظروف قالت إنها حتمل على االعتقاد 
بعدم مشروعية مصدرها. وتعود السبائك املسروقة، 
وفق البالغ املقدم فيها، إلى أفريقي يعمل في شـــركة 

أوغندية متخصصة في جتارة الذهب.


