
أكثر م���ن جلنة حتقيق 
أقره���ا مجل���س االم���ة في 
موض���وع ط���وارئ كهرباء 
2007 وكارثة محطة مشرف 
وقد عارضت احلكومة هذه 
اللجان على استحياء والثبات 

املوقف، ولكن هي تعلم ان الفرج يأتيها عن طريق 
هذه اللجان والتي استطاعت احلكومة واتباعها 
من النواب السيطرة على تلك اللجان عن طريق 
اغلبية مريحة من احملسوبني على احلكومة في 
هذه اللجان، وبالتالي ستعمل هذه اللجان مبزاج 
حكومي وتفاهم وتنس���يق معها ولن يخرج اي 
تقرير اال مبباركة حكومية، وستأخذ احلكومة 
من تقرير هذه اللجان حجة على سالمة اجراءاتها 
وتس���تطيع ان حتمي من تريد من املس���ؤولني 
احملسوبني عليها، وقد كتبت في مقال سابق ان 
هذه اللجان بالنسبة للحكومة هي جلان حتقيق 
الفرج للحكومة، فهنيئا لها بهذا االجناز وهنيئا 
لها مبحاميها ومواليها من االعضاء والتي قاتلت 
الجناحهم، فتعبها ما راح بالش، وهنيئا للمفسدين 
الن لهم حماية من ممثلي الشعب، ولالسف، وال 

عزاء للمصلحني وال عزاء لك يا وطني.
> > >

أنا وباقر!
راجت الكثير من الشائعات قبل ايام عن وجود 
خ���الف بيني وبني االخ الكبير احمد باقر، وذلك 
على خلفية تصريح الحدى الصحف التي وضعت 
عنوانا باسمي لم اقله او اصرح به ولكن وضع 
بتصرف من تلك اجلريدة واوحت من خالله بان 
احمد باقر ال ميثل التجمع السلفي في مجموعة 
ال�26، ولكن حقيقة التصريح موجودة في ثنايا 
املقابلة وال عالقة لها بالعنوان الذي كتب، خالصة 
القول احمد باقر كان وس���يظل، ان ش���اء اهلل، 
احد رموز التجمع السلفي، وال يوجد اي خالف 
بيننا بل كل تقدير ومحبة وتفاهم، واكرر واقول 

للمغرضني »ال تفرحوا.. ال خالف«.
> > >
الشيخ.. خالد السلطان

أبو محمد مدير قناة »املعالي« وصاحب زاوية 
البيت العتيق ف����ي صحيفة »الوطن« كثيرا ما 
يطرين����ي باملديح والثناء ف����ي مقاالته، وانا ال 
استحق كل ذلك، ولكن سمو اخالق هذا الرجل 
وحب����ه وغيرته على الدع����وة والدين هي التي 
جتعله دائما يقف منافحا عن اخوانه، فكل الشكر 
والتقدير ألخي الكبير خالد الس����لطان على ما 
اطراني به واس����أل اهلل ان يعلي قدره ويبارك 

في اعماله.

لجان تحقيق.. »تهويشة«!
أمانة

تعاني بالدنا الصغيرة من 
مشكالت كبيرة على الصعد 
االقتصادي����ة والسياس����ية 
واالجتماعية وتعبر مرحلة 
صعبة وسط حتوالت اقليمية 
حادة، وتلك اخطار تفرض 
الس����لطات احلكومية  على 
التوثب  البرمل����ان(  )ومنها 

والفطنة.
وف����ي ه����ذه االج����واء 
املضطربة سمعنا يوم امس 
ان نائب����ا ف����ي البرملان دعا 
الناس الى »التمسك بالصبر 
الفتنة«،  حتى تنجلي هذه 
وحني فتش����نا ع����ن الفتنة 
في كل مكان »وسألنا عنها 
البحر وسألنا فيروز  موج 
انها  الشطآن« جاء اجلواب 
دروس املوسيقى في مدارس 

الكويت.
القوم، خذوا  فيا معشر 
حذركم م����ن ش����رور هذه 
الفتنة التي تتس����لق السلم 
املوسيقي، وتأتيكم مبرقعة 
بالنوتة املوسيقية، وسارعوا 
اوتار  النبال م����ن  بصن����ع 
العود، وحولوا جلد الطبل 
والربابة الى احزمة تشدون 
بها سيوفكم املصنوعة من 
الساكسفون وغيره من اآلالت 

النحاسية بعد صهرها.
يا معشر القوم انها الفتنة 
النتنة، فال وقت للسامري او 
الزفان او رقصة العرضة او 
الفريسني، وال صوت يعلو 
فوق فن الصوت او موسيقى 
الهبان او املرواس او الكمان، 
وترلم ترلم ترمللم )دو ري 
مي ف����ا صول ال س����ي دو( 

وشكرا!

أوركسترا البرلمان
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
كلينتون تستعد لتطبيق الخطة البديلة »ب« لتسهيل عملية السالم.

ـ وال الخطة »ج« وال »د« وال جميع األحرف األبجدية ستجدي نفعا، فالعملية 
»خسرانة خسرانة«.

مدير إدارة خدماتية في الجهراء كاتب على مكتبه »أستقبل المراجعين ساعتين 
فقط من كل يوم أحد«.

ـ أموت وأعرف مدير »بو ساعتين« شنو يدير باجي أيام األسبوع؟!
أبواللطفواحد

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com 

أخو أوباما »الصيني«: أبي كان قاسيًا ويضربني بعنف

.. والسود أكثر سعادة في ظل باراك أوباما
برينس���تون � يو. ب���ي. آي: أجرى مركز 
»غالوب« األميركي استطالعا أظهر أن سعادة 
السود ارتفعت منذ وصول الرئيس االميركي 
باراك أوباما الى س���دة الرئاسة في الواليات 

املتحدة.
وأظهرت نتائج االستطالع ان نسبة الرضا 
م���ن ادارة البالد ارتفعت ايضا في اوس���اط 

املستطلعني البيض.
وذكر مركز االستطالعات ومقره الرئيسي 

مدينة برينستون في والية نيو جيرسي ان 
47% من السود أعربوا عن رضاهم عن طريقة 
س���ير األمور في أمي���ركا مقارنة مع 10% في 
منتص���ف العام 2008 خ���الل والية الرئيس 

السابق جورج بوش.
واضاف ان نسبة الرضا كانت منخفضة 
في أوس���اط اجلمهوريني خالل والية بوش 
الثانية أيضا على الرغم من انها كانت اعلى 

من الدميوقراطيني او املستقلني.

بكني � د.ب.أ: قبل الزيارة 
االولى للرئيس االميركي 
باراك اوباما للصني، اعلن 
االخ غير الشقيق الوباما 
ال���ذي يعيش في جنوب 
الصني عن اصدار كتاب 
يكشف عن الضرب الذي 
كان يتعرض له على يد 

والدهما.
وذكرت وس���ائل اعالم 
صينية ان مارك نديساندغو، 
احد ابن���اء والد اوباما من 
الثالثة بأميركية،  زيجته 
عرض ام���س االربعاء في 
مدينة كانت���ون الصينية 
مشروع كتابه الذي يحمل 
عنوان »م���ن نيروبي الى 

شينتشني«.
التقارير ان  وذك���رت 
الرواية الشبيهة بالسيرة 
الذاتية تدور حول العنف 
املنزل���ي وتأثي���ره على 

االطفال.
وقال نديساندغو ان 
وال���ده كان يضربه هو 
وام���ه، واض���اف: اتذكر 
صرخات )امي(، فقد كنت 

اش���عر بعنائها، لكني لم استطع حمايتها 
لكوني طفال.

واعلن نديساندغو عزمه تخصيص نسبة 
15% من ارباح كتابه ملصلحة اعمال خيرية 

لالطفال.
يش���ار الى ان نديساندغو الذي ولد في 
كينيا ودرس في الواليات املتحدة متزوج من 
صينية ويعيش منذ العام 2002 في مدينة 

شينتشني جنوبي الصني، حيث يعمل حاليا 
مستشارا اداريا.

من ناحية اخرى، ذكر نديس���اندغو انه 
ينوي مع زوجته االلتقاء بأخيه غير الشقيق 

باراك اوباما في العاصمة الصينية بكني.
ومن املق���رر ان يزور الرئيس االميركي 
مدينت���ي ش���نغهاي وبكني خ���الل جولته 
اآلس���يوية املقررة في الفت���رة من 15 حتى 

18 اجلاري.

قبل أيام من زيارة الرئيس األميركي للصين

شقيق أوباما أثناء ترويجه لكتابه            )رويترز(

املتهم وأمامه املضبوطات

هاني الظفيري
الذين  الب���دون  املتهم���ون 
وجهت اليهم تهمة قتل معرس 
مصري ليسوا فقط قتلة وامنا 
لصوص ايضا، هذا ما كشفت 
عن���ه التحقيقات التي أجريت 

مع املتهمني الثالثة.
امن���ي ان  وق���ال مص���در 
املتورطني في قتل الوافد املصري 
ان  بعد رشقه باحلجارة نفوا 
يكونوا تعم���دوا قتل املجني 
عليه، معتبرين ما صدر عنهم 
ال يخرج عن نطاق االستهتار 
واالس���تخفاف بالوافدين على 

حد قولهم.
خاص���ة وانه���م دائم���ا ما 
يس���تهدفون س���ائقي النق���ل 

العام.
وأضاف املصدر ان التحقيقات 
مع القتلة كشفت عن ارتكابهم 
10 قضايا سرقة منها سرقات 
خصت بعض مطاعم الوجبات 
لس���ريعة واخرى اس���تهدفت 
مركبات مواطن���ني ومقيمني، 
مش���يرا الى ان رجال املباحث 
اغلقوا بتوقيف املتهمني البدون 
الثالثة قضية قتل وعشر قضايا 

سرقة.

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
أصيب 7 اشخاص معظمهم 
من الوافدي���ن اثر تصادم بني 
باص عمال وس���يارة صالون، 
ووق���ع حادث التص���ادم على 
طريق الدائ���ري الثالث لتقوم 
ادارة الطوارئ الطبية بارسال 
6 سيارات اسعاف تقل املصابني 
الى مستشفى مبارك واملستشفى 
االميري، وفتحت وزارة الداخلية 

حتقيقا في احلادث.
من جهة اخرى، اصيب طفل 
سوري )3 سنوات( بجراح بالغة 
اثر تعرضه للدهس في منطقة 

الفنطاس.
على صعي���د آخر، تعاملت 
ادارة هندسة اجليش مع 3 ألغام 
ابلغ ع���ن وجودها مواطن في 
منطقة بر الوف���رة، وتبني ان 
الثالثة تعود ملخلفات  االلغام 

االحتالل العراقي عام 1990.

قتلة المصري
 بالجهراء

لصوص.. أيضًا

إصابة 7 أشخاص
في حادث مروري

على »الثالث«

تأجيل نظر دعوى الخرافي وقناة »سكوب«
 للتعقيب على أقوال ضابط الواقعة

بدون يبيع إصبعي حشيش خلف مسجد
ويسقط بنصف كيلو أخفاها في »قفص الطيور«

مؤمن المصري
اجلت محكمة اجلنايات امس 
برئاسة املستشار عماد املنديل 
قضية امن الدولة رقم 2009/12 
املرفوعة ضد قناة »سكوب« 
الفضائية واملتهم فيها كل من 
مرشح الدائرة الثانية خليفة 
اخلرافي ومذي���ع القناة بداح 
الهاجري وخالد السهلي ومحمد 
السعيد وفهد السالمة واحمد 
عبدالغني جللسة 16 ديسمبر 
للتعقيب على اقوال ضابط امن 

الدولة.
وق���د حضر ع���ن املتهمني 

احملامون بسام العسعوسي )عن اخلرافي( وفيصل 
العنزي )عن قناة »سكوب«( وخالد الزوير منابا 
عن احملامي حمود الهاجري )عن بداح( وفارس 
االمير )عن محمد السعيد( وجاسر اجلدعي )عن 

جاسم الشمري(.
وخالل اجللسة التي عقدت سرية في املداولة 
)بن���اء على طلب ضابط مباح���ث امن الدولة(، 
سأل احملامون الضابط عن بعض االمور املتعلقة 

بالقضية، فأجاب مبا لديه من معلومات.
وعلمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان اجابات 

الضابط جاءت مناقضة ملا جاء 
في تقرير امن الدولة، واضافت 
املصادر ان هذا التناقض سيفيد 

الدفاع في هذه الدعوى.
وكانت النياب���ة العامة قد 
امرت باخالء س���بيل املتهمني 

بكفاالت مالية.
وام���ا املتهمون فقد انكروا 
الته���م املس���ندة اليهم خالل 
التحقي���ق معهم ف���ي النيابة 
العامة وامام احملكمة، موضحني 
ان ما صرح به اخلرافي للقناة 
ال يقص���د به االس���اءة للذات 
االميرية، فذات صاحب السمو 
االمير مصونة مبوجب الدستور وال متس، وان 
القناة لم تبث تصريح اخلرافي بالكامل وانه كان 
يتمنى لو استطاع ان يش���رح املعنى احلقيقي 

لتصريحاته.
وعقب اجللسة، صرح بداح الهاجري ل� »األنباء« 
انه يثق في عدالة القضاء الكويتي، مضيفا انه 
ترك االمر برمته في يد عدالة القضاء الذي ال يظلم 
في محرابه احد، كما صرح محاميه فيصل عيال 
العنزي بأن القضاء سيقول كلمته الفصل في هذه 

القضية التي نشتم منها رائحة البراءة.

أمير زكي ـ محمد الدشيش
أحال مدي���ر ع���ام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الش���يخ أحمد اخلليفة الى 
نيابة املخدرات يوم أمس شابا من غير محددي 
اجلنسية ووجهت إليه تهمة حيازة مواد مخدرة 
بقص���د االجتار وايضا حيازة مواد مس���كرة 

لالجتار.
وكانت معلومات وردت إلى مدير عام املكافحة 
عن اجتار ش���اب في مادة احلش���يش وعليه 
مت االيعاز الى إدارة العمليات برئاس���ة املقدم 
فيصل املطيري ومساعده محمد قبازرد وعدد 
من الضباط واستطاع فريق العمل استدراج 
البدون لبيع اصبعني من مادة احلشيش وخلف 
أحد املس���اجد مت القبض عليه بعد أن س���لم 
االصبعني وتسلم املبلغ املرقم وباالنتقال إلى 
شقة يستأجرها في حولي مت اخضاعها لتفتيش 
دقيق ليتمكن رجال املكافحة من العثور على 
نصف كيلو حش���يش اخفاها في قاع »قفص 
الطيور«، الى جانب 7 زجاجات خمر واعترف 
البدون بانه يتاجر في املخدرات لعدم وجود 
مصدر رزق، مقرا أيضا بأن الزجاجات السبع هي 

املتبقية من 12 كرتون خمر حتصل عليها.
وقال املتهم أمام املق���دم املطيري والرائد 
قبازرد انه يتاجر في اخلمور واملخدرات حلساب 
ابن عمه النزيل في السجن املركزي واملدان في 

قضية حيازة مواد مخدرة واالجتار بها.

احملامي فيصل العنزي

كنا ننادي مبحكمة الوزراء، فقالوا وقال 
ال ض����رورة فاألمر عادي ونظيف وعفيف 

وشريف وشوكت!!
قلنا إن املس����ألة لن تق����ف عند حدود 
الس����ابقة وانها ملف  السياسية  املساءلة 
مفتوح وسيصل ملرحلة االحراج السياسي 

فال اذن سمعت وال عني رأت.
كنا نأمل ان نتفادى األزمة، فقد كنا منلك املبادرة واكتشفنا 

ان الفرصة فاتت بعناد سياسي ال معنى له.
والي����وم يا معالي وزير الداخلية اما ان تكون على حق وقد 
فهمنا االمور بش����كل خطأ، وعليك ان تثبت ذلك، واما اّن فهمنا 

لالمور صحيح والبد من استقالتك.
فإذا كنت قد صعدت ملنصة االستجواب وانت تخفي معلومات 
عن النواب، او أدليت بتصريحات وأقوال في تلك اجللسة تخالف 
ما جاء في رد النيابة العامة اليك قبيل صعودك للمنصة، فأنت 
بذلك تخرج عن دائرة االستجواب األول لقضية أخرى مختلفة 
متام����ا ال يجدي معها تطوعك � ج����زاك اهلل كل خير � باالحالة 

حملكمة الوزراء.
القضي����ة اجلديدة التي انت متهم بها ومن حقك الدفاع فيها 
عن نفس����ك، اخفاؤك ملعلومات جوهري����ة في قضية االعالنات 

حال استجوابك عنها.
فمجلس االمة سلطة لها حق الرقابة وال يجوز منعها عن هذا 
الدور او التحايل عليه، وما يتضح لنا من رد النيابة حسبما نشر 
يؤكد أنه حال صعودك للمنصة كانت قد وصلتك افادة رسمية 

من جهة التحقيق »النيابة العامة« وقد اخفيتها عن النواب.
هذا هو بيت القصيد، ومحور احلديث ومسقط الرأس وجذوة 
األمر، هنا فقط نحتاج الى التوضيح ولس����نا بحاجة ملبادرات 

جاءت بعد الوقت اإلضافي لزمن املبادرات!
وش����خصيا قد ال ألومك لصعوبة قرارك فلقد وجدت نفسك 
ف����ي صبيحة يوم جميل في الكويت بدرجة وزير بل في وزارة 

الداخلية التي هي القلب النابض للنظام وللدولة.
وبعدما كنت معتزال الساحة اعالميا وسياسيا ولرمبا اجتماعيا، 
وجدت الناس من أقصاها ألقصاها تتمسح بك وتتودد اليك ألنك 

معالي وزير الداخلية.
بصراحة ما ألومك، صعب����ة، ولكن ثق متاما يا »أبونواف« 
بأن األصعب هو اس����تمرارك في هذا املنصب بعد هذه األزمات 

السياسية.
كلما طال متس����كك باملنصب زادت صعوبة احلل فباألمس 
كنت متلك مب����ادرة االحالة حملكمة ال����وزراء واليوم اصبحت 
مرفوضة، واليوم متلك مبادرة االستقالة واخاف ان تفلت هي 

منك ايضا في القريب.
كنت تقول بأنك جندي في خدمة الوطن، والوطن اليوم دخل 
في مشكلة بسبب هذا اجلندي، فهل يحترق الوطن من اجل انقاذ 

جندي ام ان اجلندي سيفهم ويقدر ويستقيل ويريحنا؟!
أخ����اف.. أخاف أن تكون من نظام »چلب بيها« ويغيب آخر 

أحالمنا بحل األزمة بشكل هادئ.
اعقلها.. وتوكل.. صدقني.. في صباح جميل.

اعقلها واستِقْل
واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com


