
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
قبل 395 مليون سنة، األسماك مشت على أربع وما حدث نتاج التطور.

ـ حتى األسماك طورت من نفسها ومعظم دولنا العربية محلك سر!
طاهية أميركية: تجنبوا تناول اللحوم يعم السالم في الشرق األوسط.

ـ عيل راحت علينا!
أبواللطفواحد

لي����س هن����اك قاس����م مش����ترك ب����ن 
الدميوقراطية املعمرة التي أنش����أها اآلباء 
املؤسسون ودميوقراطية النهب والسلب 
واإلرهاب واإلرعاب التي نعيشها هذه األيام 
إال االسم والرداء اخلارجي، ولو عاد اآلباء 
املؤسسون للحياة لتبّرأوا متاما مما يرون 
ويسمعون وملا ارتضوا مبمارسات العبث 

والهدر وش����تائم أطفال الش����وارع والتي جعلت دميوقراطية 
هذه األيام القدوة الس����يئة لباقي شعوب املنطقة بعد أن كانت 

دميوقراطية األمس القدوة احلسنة لهم.
> > >

لقد بدأ التغييب احلقيقي للدميوقراطية الكويتية واإلساءة 
للدستور وتفريغه من محتواه على يد من يدعون زيفا وبهتانا 
الدفاع عنه وذلك عندما حولوا أدواته اخليرة كاالستجواب إلى 
وسيلة لشل العمل السياسي وتعطيل التنمية في البلد وإبعاد 
املسؤولن األكفاء، كما استنسخوا منوذج املقبور صدام وغيره 
من الطغاة ممن اعتادوا اس����تحضار »الش����ّجيعة« و»الهّتيفة« 

إلرعاب أصحاب اآلراء األخرى.
> > >

ومنع وقمع اآلباء الزائفون للدستور أي رأي آخر ُيطرح على 
الساحة كحال تعديل الدوائر واملديونيات وغيرهما من قضايا هامة 
رغم أن ُصلب الدميوقراطية هو تش���جيع احلوار واألخذ بالرأي 
والرأي اآلخر، وتس���ابق هؤالء اآلباء على تقدمي ودعم مقترحات 
تنسف نصوص الدستور وروحه التي توجب احلفاظ على الثروات 
العامة وترسيخ مبادئ العدالة واملساواة والفصل بن السلطات 
)املواد التي جتاوز عليها بشكل متكرر من يدعون أبوة الدستور 
هي 7، 8 ، 17، 20، 23، 24، 29، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 40، 41، 42، 
 )175 ،174 ،163 ،151 ،121 ،120 ،110 ،108 ،107 ،94 ،91 ،66 ،56 ،50
والتجاوز على بقية مواد الدستور قادم على الطريق مادام يحقق 

املكاسب الشخصية والبقاء على الكراسي.. اخلضراء!
> > >

وساد الفساد التش����ريعي املجلس الذي يفترض به الرقابة 
ومنع الفساد وحتول إلى وسيلة لإلثراء غير املشروع بعد أن 
منع »حماة الدستور« إنشاء جلنة قيم حتاسب وتعاقب الفاسدين 
واملفس����دين من النواب، وأوقفوا قوانن النزاهة و» من أين لك 
هذا« بعد أن الحظ الن����اس الثراء غير املبرر على العديد منهم 
ولم يعلم أحد ما إذا كانت األموال التي متأل اجليوب داخلية أم 

خارجية أم.. االثنتن معا!
> > >

آخر محطة: لضمان أن يبقى الفس����اد التش����ريعي والفوضى 
قائمن، مت كذلك منع مقت����رح عقد دورات تدريبية للنواب كي 
يرتقي األداء ويستفيد البلد، ومرحبا مبن يتعامل مع الكويت 

على أنها بلده الثاني.. بعد املائة!

تقدمت القوات اإليرانية 50 مترا واحتلت حقل »الفكة« 
ثم انسحبت منه على أس���اس أن يترك حتديد مصيره 
للمباحثات في اللجان املش���تركة التي س���يهيمن على 
أعمالها بالطبع ذلك العمل العسكري من دولة لم مينعها 
زوال النظام العراقي الس���ابق الذي خاضت معه أطول 
احلروب في تاريخها ومج���يء نظام صديق، فاملصالح 
ال تعرف الصداقة وال حتى األيديولوجيا، وبالتالي فإن 

أمام العراقين مرحلة صعبة إلعادة ترسيم حدود يبلغ طولها 1400 كيلومتر 
بعضها مير في حقول نفط مشتركة والبعض اآلخر مير في مياه شط العرب 
التي يقس���مها حاليا خط وهمي مناصفة بن البلدين � خط التالوك � والذي 

أقرته اتفاقية عام 1975.
نحن ال نس���تطيع جتاهل ما يجري بن هاتن الدولتن الشقيقتن ملا له 
من انعكاس���ات هامة على املنطقة ككل بالنظ���ر إلى أن معظم اخلالفات في 
منطقتنا هي على املناطق النفطية، بدليل أن احتالل األردن ملنطقة الرويشد 
العراقية منذ عام 1991 لم يلفت اهتمام العراق ال رس���ميا وال ش���عبيا خللو 
تلك املنطقة من أية آب���ار نفطية، من جانب آخر فإن العراق يتجه إلى رفع 
إنتاجه النفطي كي يصل إلى 10 مالين برميل يوميا، األمر الذي يعني الكثير 
لآلبار املشتركة مع دول اجلوار، وبالنظر إلى تقدم التكنولوجيا لدى العراق 
بواسطة الشركات الدولية وتخلفها لدى إيران بسبب احلصار فال يستبعد 
أن يكون تزايد نش���اط اإلنتاج العراقي هو احملرك لألحداث األخيرة، إضافة 
إلى ضغط األحداث الداخلية في إيران على النظام لفتح ملفات قدمية كهذه 
حيث مت اكتشاف بئر الفكة عام 1979 ولم تكن محل جدل منذ ذلك التاريخ، 
غير أنها اليوم ميكن أن تصرف أنظار الشارع اإليراني بعيدا عن املعارضة 
اجلديدة والتي خرجت من حتت عباءة النظام مباشرة، ورمبا جنح تصعيد 
طهران مع بغداد في زيادة رصيدها الش���عبي احمللي، في املقابل قد تخسر 
جزءا كبيرا من الشارع العراقي املتعاطف معها، وحتى خارج العراق حينما 
يتضح جليا للش���يعة في دول اخلليج أن كل ما حدث في العراق من تغيير 
لم يشبع رغبة إيران بعد، وهو أمر قابل للتكرار مع غيره، ما ينزع الصفة 
الدينية عن سياسة إيران اخلارجية � نشر الثورة � ويغلب الطابع »امليكافيلي« 
املصح���وب برغبة الهيمنة على نحو ما جرى في لبنان، حيث يتم إش���غال 
العدو األميركي عن التحرش بإيران من خالل إغراقه في مستنقعات أخرى 

في العراق واليمن وغيرهما.
بالنس���بة للكويت وحقولها املشتركة مع العراق فقد قطعت املفاوضات 
املش���تركة بن البلدين شوطا كبيرا يتجه نحو االس���تثمار املشترك لتلك 
احلق���ول عبر تكليف طرف ثالث من الش���ركات املتخصصة بتقدير اجلزء 
اخلاص بكل بلد من احلقول املش���تركة � أهمها حقل الرميلة/ الرتقة � وهي 
بالتأكيد خطوة هامة للطرفن، فالعراق يتجه بقوة نحو زيادة إنتاجه الذي 
وصل إلى 6 مالين برميل يوميا حاليا ويستهدف رقم 10 مالين، األمر الذي 
يتطلب اس���تقرارا في مناطق التنقيب وحتالفات جيدة على الصعيد الفني 

واللوجستي، الشيء نفسه تتطلع إليه الكويت.
م���ع متنياتنا أن نضرب مثال جيدا ملعاجلة مثل هذه القضايا الش���ائكة 

بطرق حضارية وفعالة.
كلمة أخير: مع كثرة جتفيف املواقع النهرية في األهواز وغيرها، تذكر الناس 
قول الصحابي أبي بن كعب ÿ، س���معت رس���ول اهلل ژ يقول: »يوشك 
الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، يقول 
م���ن عنده � من أهل العراق � لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهنب به كله، 

فيقتتلون عليه، فيقتل من كل مائة تسع وتسعون« رواه مسلم.

»الفكة« هل يكون بداية لمعالجات راقية للحقول المشتركة؟ماذا بقي من الديموقراطية الكويتية؟!
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com مواقيت الصالة والخدمات  ص 12

أمينة علي محمد � أرملة حاجي شعبان محمد � 82 عاما 
� الرجال: الدعية � مسجد البحارنة � ت: 66756762 
� 66202069، النساء: بيان � ق12 � الشارع األول � 

ج7 � م15 � ت: 25388312.
عبداهلل مطر عبداهلل العيدان � 66 عاما � الرجال: السالم � 
ق1 � ش128 � م7 � ت: 66065655، النساء: القصور 

� ق7 � ش34 � م7.
لطيفة عبداهلل علي أبا الدواير العجمي � 32 عاما � الرقة � ق2 

� ش8 � م532 � ت: 65006594 � 66449844.
غضاب عجرس مطلق الفضلي � 73 عاما � الفحيحيل � ق3 

� ش4 � م48 � ت: 99657810 � 23917616.
حسـناء سـحيم فرحان الرشـيدي � زوجة فرحان سعد 
فرحان باتل املويزري � 63 عاما � الرجال: الفردوس 
� ق5 � ش1 � ج11 � م40 � ت: 97602131 � 99859641، 
النساء: الفردوس � ق5 � ش1 � م50 � ت: 66634361 

.97921198 �
قماشة عبداهلل عبدالرزاق الدعي � زوجة سليمان عبداهلل 
الس���عد الثويني � 51 عام���ا � الرجال: بيان � ق6 � 
الشارع الثاني � ج2 � م5 � ت: 99017191 � 99047826، 
النساء: مبارك الكبير � ق6 � الشارع الثاني � م27 

� ت: 99733951.

عبير صالح عبدالرحمن الربيعان � زوجة أحمد خالد عيسى 
بوغيث � 40 عاما � الرجال: ضاحية عبداهلل السالم 
� ق3 � ش���ارع أبويوسف القاضي � ج3 � م4 � ت: 
22533267 � 66921616، النساء: حطن � ق4 � ش416 

� م35 � ت: 25223037.
يوسـف أيوب الغريب � 37 عاما � مسجد اإلمام احلسن 

� مشرف � ت: 97369208.
حصة محمد أحمد اليعقوب � زوجة حبيب حسن الريس 
� 53 عام���ا � الرجال: القيروان � ق3 � ش323 � م15 
� ت: 99636454، النساء: القيروان � ق3 � ش320 

� م15.
علي راشـد سـالم بريوج � 71 عاما � الفحيحيل � ق10 � 

ش13 � م6 � ت: 99767748 � 6660397.
عبدالرحمن خميس شافي العتيبي � 66 عاما � الظهر � ق6 
� الشارع الثاني � م26 � ت: 99701025 � 99428266 

� الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
عبدالعزيـز محمد جواد عبدال � 71 عاما � الرجال: الدعية 
� حس���ينية أبو الفضل العباس )ديوان الصفار( 
� ت: 99779666 � 99867771، النس���اء: الرميثية 
� ق4 � ش46 � م46 � حس���ينية أم خلي���ل � ت: 

.99606406

البقاء هلل

خلف السالمة باچر األحد وياكم نورة عبداهلل باچر األحد وياكم

أحمد الحيدر: 
»حياتنا« بيضاء تمامًا ..

و»خنفروش« وجبة 
خفيفة من عاداتنا 

ص13

تس���تضيف »األنباء« باچ���ر األحد مهاجم 
املنتخب الوطني السابق ونادي القادسية لكرة 
القدم خلف السالمة بن الساعتن ال� 6.30 و8 
مس���اء، وذلك للحديث عن حظوظ القادسية 
في املنافس���ة على البطوالت احمللية وفرصة 
عودته لألزرق في ظل تألقه املوس���م احلالي، 
واحلديث عن ابرز ذكرياته في املالعب باالضافة 
الى الرد على أسئلة القراء وذلك على الهواتف 
التالية: 24830514 � 24830238 � 24830322 � 

داخلي: 131 � 318.

تستضيف »األنباء« باچر األحد بديوانيتها 
اإلعالمية املتألقة نورة عبداهلل، وذلك من الساعة 
5 وحتى 6.30 مساء، حيث ستتحدث عن برامجها 

وأيضا خططها في الفترة املقبلة.
أعزاءنا القراء، سيكون معكم على الطرف 
اآلخر من الهاتف اإلعالمية نورة عبداهلل لتجيب 
عن جميع أس���ئلتكم واستفس���اراتكم، وذلك 
من الس���اعة 5 وحتى 6.30 مساء عبر هواتف 
»األنباء«: 24830514 � 24830238 � 24830322 

� داخلي: 131 � 318.

املؤلف أحمد احليدر


