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 في الصـميم
ظاهرة انتشار الكالب الضالة في الكويت وخصوصاً 

في املناطق حتت اإلنشاء ليست جديدة..
 بعض الشباب املدافعني عن حقوق احليوان معهم 

احلق في إنكار تسميم الكالب بطريقة غير إنسانية.. 
يجب على احلكومة التعاقد مع شركات متخصصة 
جلمعها ومعاجلتها ومن ثم ارسالها إلى الدول احملتاجة 

لها..
ودمتم!!
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z7NWzwOBV5iV6CS@ عبدالل�ه الطراد2
يا وزارة الدفاع  يا مؤسسة احلرس الوطني يا وزارة الداخليه.. آمنعوا  نشر صور 
الضبااااط بوسائل التواصل واالعالم رجل األمن عنصر حارس للوطن وقت اللزوم  
وشخصيته يجب أن تكون غير معروفه لالعالم علي األقل وليس ممثل مسرحي حتي 

ينشر صورته بالتبريكات والتهاني بالترقي واملناصب فوضي أمنيه

Lina alsaleh @linakf
وبعدين مع اللي يتحلطمون عن احلر ..  للعلم أحنا بالكويت طول عمرنا  .. ما كنا 
سويسرا أو األسكيموا أو روسيا .. فقط للعلم .حتملوا بعد شتسون.. واحلمدلله 

املكيفات مأديه دورها و أكثر .عفوا مو شكرا

Sary_q8@ �صاري
الكالب الضالة .. خطيرة . قبل 6سنوات كالب نهشوا بنت لني ماتت في اخليران 
وقبلها هاجموا شباب يلعبون كرة وبعدها دخلوا بيوت املناطق اجلديدة وبثوا الرعب 
في قلوب املؤمنني غير االمراض اللي فيهم! . هالناس من لهم؟ وين االنسانية عن الطفلة 

اللي ماتت؟ . . كلش مو وقته وقفة تضامنية وبرستيج زايد

Ali_a_als@ علي عبدال�له
من باب تغير جو باخذ اليهال واكسر الروتني معاهم فكرت اني احجز بأحد فندق 
بالكويت جم يوم طبعا السعر طلع صدمه وعباره عن سعر تذاكر طيران لي تركيا 
او تايلند وازيدهم ٢٠٠ حق الفندق والغريب بالكوضوع انه حتى اسعار الشاليهات 

بالكويت محتاجه ضبط واعادة تقيم مو معقوله شاليه بالكويت ويكند ٥٠٠+

SalehAlmulla@ �صالح حممد املال
مصيرنا واحد وشعبنا واحد ...يعيش يعيش  الله اكبر يا خليج .. الله اكبر ..  مصير 

الكويت مرتبط بالسعودية وقطر. .

فرصة أخيرة لرؤية »جوديث العبرانية« قبل بيعها في مزاد

بريطانية تنقذ حياة ابنها 
بسبب إحمرار على زنده!

حتدثت البريطانية، ألكساندرا ريـــدي، على 
شبكات التواصل االجتماعي إلى املستخدمني عن 
قرارها بإجراء فحص طبي غير مخطط له البنها 
إيفان البالغ من العمر 8 أعوام أنقذ حياته. وذلك 
بعد أن الحظت حمرة على زنده. وقالت إن األطباء 
شخصوا لديه عدوى التسمم )اإلنتان البكتيري( 
ــرض يقتل كــل عــام في  وأضــافــت املـــرأة أن هــذا امل

بريطانيا نحو 15 ألف طفل.

ــور( شــاهــقــا في  ــص ــن يــقــف )بــــاب امل
)مــكــنــاس( املغربية احملصنة بأسوار 
متتد على طــول 40 كيلومترا تتخللها 
مجموعة من األبراج واألبواب أمام ساحة 
)الهدمي( شرق املدينة القدمية احملاطة 
بسفوح جبال أطلس وجبال زرهون التي 
تترامي حول أحياء القصبة اإلسماعيلية 
نسبة ملؤسسها السلطان موالي إسماعيل 

العلوي في أواخر القرن ال 17 ميالدي.

وتــرتــبــط ضــواحــي )مــكــنــاس( التي 
تعرف بأنها مدينة األسوار وفقا لتخطيط 
هندسي محكم من جهاتها األربع بأبواب 
ــراج  تاريخية ومستحدثة تعلوها أب
معززة باملدافع لتحمي املرافق املوزعة 
داخلها بشكل دقيق كــاملــراكــز الدينية 

والثقافية واملخازن ودور الصناعة.
ويــعــد )بـــاب املــنــصــور( الـــذي جــدده 
السلطان املولى عبدالله بن إسماعيل 

أبــرز هــذه األبـــواب، إذ استأثر بزخارف 
ونقوش منحوتة على خزف وفسيفساء 
مــتــعــددة األلــــوان مــع مقاييس ضخمة 
أبرزها فتحة علوها ثمانية أمتار حيث 
تظهر في واجهته قطع خضراء من بالط 
فسيفسائي له أشكال فخارية هندسية 
مدقوقة قطعة بقطعة فوق اجلبس وهو 
فن معماري إسالمي عريق تطور في بالد 

املغرب العربي.

عثر على اللوحة النادرة في علية مبنزل في تولوز

الكويت.. من يعلق اجلرس!
بقلم عبدالرحمن اجلميعان

ــن فـــي الــكــويــت  ــاط ــق يــشــعــر ال
بشيء من القلق، ويتزايد هذا القلق 
ـــام، ومــصــدر القلق،  ــرور األي مــع م
ــة، والــوضــع  ــي ــارج ــــاع اخل األوض
الداخلي من أداء املجلس واحلكومة، 
ــن الكويتي  ــواط والــتــي يشعر امل
حيالها باخليبة وقــلــة الــرجــاء، 
ــأس مــن إصـــالح اجلــهــازيــن،  ــي وال
وكذلك قلق الشعب كثيرا من القيادة 
اآلتــيــة مستقبال إلدارة البلد، من 

مسؤولني وقيادات وغيرها.
فالشعب الكويتي، يدرك مساحة 
ــزة احلكومية،  ــه الــفــســاد فــي األج

ويرى أداء املجلس النيابي املتواطئ والضعيف أمام احلكومة، ولكنه 
يشعر أنه فقد زمام املبادرة، وأن األمر تفلت من يده، وأنه-الشعب- قد 
ال يتمكن من الرجوع للوراء لتجميع صفوفه، والتجمع مرة أخرى كما 
باألمس القريب، كما في التقرير الذي نشرته القبس في عددها 16515، 
حيث قالت: )وفي رصد لواقع »الفساد« في البالد يتبني أن هناك وعياً 
شعبياً ونيابياً ورسمياً حلجم هذا الفساد وإدراكا كامال خلطورته، لكن 
في املقابل تبدو أن آليات املعاجلة وخطوات محاسبة املتورطني فيه 
https://alqabas.( ).بطيئة وتسير كالسلحفاة نظراً لعوامل عدة

!)/com/644653
 ولكن مع هذا الشعور باليأس واخليبة، إال أننا رأينا أن هذه األزمة 
قد أفــرزت جتمعات احتجاجية، متعددة وكثيرة، مثل حركة العمل 
الشعبي واحلركة الدستورية واحلركة الدميقراطية املدنية والتجمع 
العلماني الكويتي،إلى آخــر هــذه التسميات، وإن لم يكن لبعضها من 
الواقع إال االسم، ولكن كثرتها تدل على إحساس باخلوف من املصير، في 

احلاضر،واملستقبل.
 إن كثرة، وتزايد هذه التجمعات الناقمة، واحملتجة على الواقع، والتي 
تدل على تصاعد األزمات في البالد، قد تعني عدة من األمور اخلطيرة، مثل:

1-إحساس الشعب بفترة غير مسبوقة في التاريخ السياسي الكويتي، 
يتخللها استشراء الفساد، وتسيده على كل املستويات، والشعور باخللل 
في إدارة البالد، وتضييق احلريات، وتقييدها، مما جنم عنه هذا التسيب 
وهــذه الفوضى الــذي ال تخطئها العني، والتي تتطلب حلوال جذرية 

./https://alqabas.com/505038 وسريعة، كما في تقرير القبس
2-عدم وجود آلية وبرامج ورؤية موحدة لهذه التيارات، مما يسهل 

على السلطة متزيقها والتخلص منها بشتى الوسائل.
3-نضج الشعب الكويتي سياسياً وإدراكـــه عمق الفساد وكثرته 

وتغلغله.
ويبقى سؤال مهم ال بد من طرحه، على املستوى الشعبي والسياسي 
واحلركي، من املسؤول مسؤولية تامة وكاملة عن التدهور والفساد 

والشلل السياسي في البلد؟
ســؤال محوري وجوهري للتصدي لــرأس الفساد والشللية، وشلل 
الدولة، واملشكلة أن اجلميع يتساءل حتى الفاسدون واملفسدون، دون 
حتديد جهة معينة تعتبر عند اجلميع املسؤول األول عن الفساد وحماية 

قواه!
وهو سؤال مهم كي ال تهدم أركان الدولة، في ظل أوضاع مأساوية في 
اخلليج واملنطقة، بل واألهم من ذلك السؤال، كيف العالج؟ وكيف سيكون 
التحرك لهذا العالج؟ مع وجود جتارب سابقة متكنت من إجناز أشياء كان 
يريدها البعض، ولو اتفق على رؤية واضحة ألتى احلراك ثماره املرجوة، 
ولكن كما يذكر د.فيصل أبو صليب جتارب احلراك الشعبي، بأنها )جتارب 
ناجحة في احلــراك السياسي في الكويت،(، وسبب جناحها كما يقول 
)ألنها حــددت أهدافها بشكل دقيق، وقصيراملدى، ولكن عندما تصبح 
األهــداف عامة، وشاملة، وطويلة املــدى، عندها يفتر احلماس وتتشتت 
اجلهود، وهذا ماحصل في الفترة األخيرة من جتربة احلراك السياسي 
األخيرة، عندما بدأ احلديث عن »حكومة منتخبة«، و»حكومة برملانية«، 
وقبل ذلك »إمارة دستورية«،( ثم يقضي بأن )سيكولوجية اجلماهير في 
الكويت، أنها المتلك النفس الطويل، لتحقيق األهداف طويلة املدى، وتريد 

أن حتدد هدفا محددا وقصير املدى، يتم حتقيقه في فترة زمنية قصيرة.(

أثـــار الــعــثــور عــلــى متــســاح بسكني 
عالق في جمجمته في والية تكساس في 
الواليات املتحدة صدمة السكان، ال سيما 
ــزال على قيد احلياة  وأن التمساح ال ي

ويستطيع التمتع بالسباحة.
وشوهد التمساح يسبح بحرية كاملة 
في بحيرة أوركاد في مقاطعة فورت بيند 
في والية تكساس، وفق ما ذكرت شبكة 

فوكس نيوز األميركية.
وقام إيرين ويفر بتصوير التمساح، 

وأثــارت الصور اهتماما كبيرا باحليوان 
عندما مت نشرها على وسائل التواصل 

االجتماعي على نطاق واسع.
ـــال ويــفــر للشبكة التلفزيونية  وق
ــه يسبح، ثــم رأيته  ــت األمــيــركــيــة: »رأي
يستدير ويسبح نحوي، وعندما اقترب 

رأيت شيئا يخرج من رأسه«.
وأضاف: »لقد كان سكينا مغروسا في 
رأســه، وال أعــرف ما إذا كان قد دخل في 
عينه، لكن يبدو أنه إذا لم يكن قد أصاب 

عينه، فهو قريب جدا منها«.
وأبلغ سكان املنطقة مسؤولي احلياة 
البرية بأمر التمساح. وقال مدير حديقة 
بــــرازوس بــيــنــد، كــريــس بــيــشــوب، إن 
التمساح ميكنه العيش مع السكني في 
رأســه لبعض الوقت. وفي منشور على 
فيسبوك قال إيرين وايفر، إن خبراء في 
خدمة إنقاذ احلياة البرية في بومونت 
ــا رسميا من  في تكساس ينتظرون إذن

السلطات ملساعدة التمساح.

متساح بسكني يصدم سكان تكساس

باب »املنصور«.. أبرز أبواب مدينة األسوار

فرصة أخيرة نالها عشاق الفن اإليطالي 
إللقاء نظرة على لوحة يرجع تاريخها 
ألربعمائة عام منسوبة للفنان اإليطالي 
الشهير كارافاجيو، أو لطرح تساؤالت 
عن اللوحة التي عثر عليها في علية منزل، 

قبل أن تباع في مزاد في تولوز.
ودعـــت دار مــــزادات »درو« الـــزوار 
ملشاهدة لوحة »جوديث العبرانية تقطع 
رأس هولوفيرنس« بعد خمسة أعوام من 

العثور عليها في أحد منازل تولوز.
وتــصــور البطلة اإلجنيلية جوديث 
وهي تقطع رأس قائدا عسكريا أشوريا، 
ويعتقد أنها- اللوحة- رسمت في روما 

بني عامي -1604 1605.
اخلبير الفني إريك توركني الذي حصل 
على اللوحة قبل عامني، قال إنه سيكون 
امــرا غير طبيعي إذا وافــق اجلميع على 
ذلك. كان تاجر التحف مارك البارب عثر 
على اللوحة خلف غطاء وحشية وهيكل 

سرير.

عبدالرحمن اجلميعان


