
وصفنا جرمية قتل الراحلة سوزان 
متيم بأنها االغبى فـــي القرن الـ 21، 
فهل عملية اغتيال محمود املبحوح أو 
املذبوح هي ثاني أغبى جرمية ترتكب 
في قرننا احلالي؟! اجلواب املختصر هو 
»ال« حيث حققت العملية في النهاية 
اهدافها ولم يقبض على الفاعلني كحال 
فضيحة الفون عام 54 )عملية سوزانا( 
واستمرت صورة ذراع جدعون املرعبة 

قائمة أمام القيادات املستهدفة.
>>>

يرى بعض املراقبني ان اســـرائيل 
تعمد في بعض االحيان لالبتعاد عن 
النمـــط التقليدي فـــي التصفية، أي 
القتل الفـــردي بكامت الصوت، وتلجأ 
الى أساليب معقدة تظهر من خاللها 
حجم التخطيط املتقدم واالبتكار في 
عملياتهـــا ومن ذلك مـــا ذكره عميل 
املوساد الســـابق د.ميشكا بن ديڤيد 
حول تعقيد محاولة اغتيال خالد مشعل 

في االردن و..
>>>

وكان د.ميشـــكا وهو املختص في 
كتابة روايات مســـتمدة من عمليات 
حقيقية للموســـاد قد كتـــب رواية 
بالعبرية أسماها »الثنائي« عام 2002 
حتدث فيها عن تفاصيل اغتيال قيادي 
حزب اهلل عمـــاد مغنية عبر تفخيخ 
ســـيارته، وهو ما مت بالفعل وطبقا 
لنفس التفاصيل في فبراير 2008، وهي 
مراهنة أخرى على عدم القراءة وضعف 

الذاكرة التي تختص بها أمتنا.
>>>

ففي جميع عمليات تصفية اسرائيل 
ألعدائها من كمال عدوان وصحبه في 
بيروت الى تصفية مجموعة ميونيخ 
ورئيسها أبو إياد ومرورا باغتياالت 
أبوجهاد وأحمد ياســـني وعبدالعزيز 
الرنتيسي وعباس موسوي وعز الدين 
خليل ويحيـــى عياش وعادل وعماد 
عقلة وحسن شحادة وانتهاء مبحمود 
املبحوح، اعتمدت على اعمال تقارب 
الكمال في دقة املعلومات املخابراتية 
والتخطيط والتنفيذ املتقن، لذا كان 

مستغربا ما يعتقد 
انه اخفاق كبير في 

عمليتها االخيرة.
>>>

فهـــل حتتــــاج 
اســـرائيـــل الـى ما 
يقارب 20 شخصا 

لتصفية شـــخص واحد ال سالح وال 
حراســـة عليه، بينما قامت مبثل هذا 
االمر في مالطا عند تصفية القيادي 
فتحي الشقاقي عبر عميلني أطلقا النار 
عليه من أجهزة كامتة للصوت؟! وأال 
تعلم اسرائيل بوجود الكاميرات في 
املطارات والفنادق، وملاذا لم يتم عرض 
شـــريط كيفية دخولهم الغرفة التي 
يفترض ان تكون قد التقطتها كاميرات 
املمر، وكيف تيقنوا وتأكدوا من عدم 
تدخل رجال أمن الفندق املتابعني لتلك 

الكاميرات؟!
>>>

وفي هذا الســـياق، بث التلفزيون 
االسرائيلي اشـــرطة مخجلة لقيادي 
فلسطيني كبير ظهر عاريا في غرفة 
نوم كان ينتظر فيها فتاة فلسطينية 
شريفة راودها عن نفسها، وقد داهمه 
فلسطينيون كانت الفتاة قد أخبرتهم 
مبحاوالته املخزيـــة، وكان رد فعله 
املسجل بالصوت والصورة هو »احلمد 
هلل، فلســـطينيني منيـــح افتكرتكم 

املوساد«.
>>>

آخ�ر محط�ة: تهتم اســـرائيل كثيرا 
بعمالئها، ومن أمثلة ذلك وضعها شرط 
اســـتعادة جثمان »ايلي كوهني« من 
دمشق كأحد شـــروط انسحابها من 
اجلوالن، واحلقيقة ان اعدام كوهني كان 
خطأ تاريخيا ولرمبا محاولة للتستر 
على أمـــني احلافظ الذي دعمه، حيث 
لم يكن سوريا ليعتبر خائنا يستحق 
االعدام، بل كان جاسوسا اسرائيليا، 
وقد اعتادت الدول ان تسجن جواسيس 
الدول االخرى وتستنطقهم كي تبادلهم 
في وقت الحق بجواسيسها أو سجنائها 

لدى الطرف اآلخر.

هل هي ثاني أغبى جريمة؟!

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر واضح

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، هذا هو االسم 
الرسمي للجارة العزيزة التي تضم سبع قوميات 
رئيسية، يصل عدد بعضها الى 7.5 ماليني نسمة 
مثل اآلذريني، واألفغـــان ثالثة ماليني، وهناك 
املاليني من بلوشستان وعربستان وأرمن وأكراد، 
فتسميتها »إيران« يجعل جلميع تلك القوميات 
حصة في هذه الدولة، وال يجعل لقومية واحدة 

طابع الهيمنة، من هذا املنطلق تخلت إيران عن مســـماها القدمي 
»فارس«، طلبا إلطار شامل يستوعب دولة يرأسها آية اهلل علي 
خامنئي، وهو من أصـــل آذري، ما يعني أن هذه اخلطوة كانت 

سليمة حتى قبل قيام اجلمهورية اإلسالمية.
فإذا علمنا أن مفاهيم اإلســـالم تضيف إلى ذلك العمق الديني 
الذي يترفع عن التقســـيم العرقي، فإن دفع البعض داخل هذه 
الدولة في موضوع اسم اخلليج غير متسق مع هذا اإلطار الشامل، 
وهو خطوة إلى الوراء بالنسبة الى الداخل اإليراني قبل اخلارج 
اإلقليمي، ففي الفضاء الفكري الواسع الذي استقطب اآلذري قبل 
الفارسي يشكل هذا التقوقع استدعاء لطموحات قد تتشكل لدى 
اجليل اجلديد ما مينح املعارضة أدوات فعالة بالنظر الى أن إسقاط 
)فوات فرص الترقي الوظيفي، ضعف اخلدمات العامة، البطالة.. 

الخ( على النداء العرقي هو مبثابة »مادة سريعة االشتعال«!
مـــن جانب آخر، فقد عرفت أوروبا القدميـــة ـ منذ عهد اإلغريق 
والرومان ـ البالد العربية واســـتوطنتها منذ آالف السنني، واآلثار 
الدالة على ذلك كثيرة، وكانت هذه البالد تســـمى الشرق، وما وراء 
بالد النهرين »دجلة والفرات« كانت تســـمى بالالتينية »الشـــرق 
البعيد« قبل إطالق هذه التســـمية على »الشرق األقصى اآلسيوي 
Far East« وبالعـــودة إلى اللغة الالتينية فإن الشـــرق البعيد )فار 
- ايســـت( مت حتويرها في االســـتخدام احمللي الى »فارس«، وفي 
اللســـان الفارسي ال تكون الفاء مخففة كما تنطق بالعربية، بل هي 
مفخمة تطابق املعنـــى األصلي »فار« أي بعيد، ومبجموعها تنطق 
بالفارسية »فارس«، فاالسم الذي غلب على هذه القومية له أساس 
التيني، وها نحن نتحاور في أولوية استخدامه بينما هو بقية من 
اإلرث الثقافي األوروبي الذي أطلق على جزيرة »فيلكا« في الكويت 
اسمها االغريقي املســـتعمل حاليا، وهناك أمثلة أخرى، األمر الذي 
يجعل »الوعاء اإلسالمي« هو األنسب وهو اجلامع حلضارة مشتركة 
بني دول وشـــعوب املنطقة ويجب أن تكون له األولوية كمرجعية 

مقدمة على ما سواها.
كلم�ة أخيرة: طلب مني اختيـــار موضوع في الفصل الذي كنت 
أدرس فيه بالواليات املتحدة عام 1976، فاخترت »إسرائيل، بني 
التاريخ والواقع«، كانت مدّرسة ذلك الفصل سيدة يهودية، ولهذا 
حديث آخر، غير أنني لم أهتم بتســـمية اخلليج فقلت »فارسي، 
عربي، إسالمي، هذا موضوع جانبي«، فتدخلت مسرعة »ملاذا ال 
يهمـــك ذلك؟ أليس هو عربيا؟« كان في الفصل زمالء من إيران، 
وأرادت هـــي أن تتفرج علينا ونحـــن نتجادل فلم أوفر لها هذه 

الفرصة، وكان ذلك سببا لتوثيق صلتي بهؤالء الزمالء.

هـــذا العنوان هو حتديدا ما ذكـــره وزير اإلعالم 
احلالي وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبداهلل 
بعد خروجه من الوزارة في املرة األولى وذلك عقب 
اســـتجوابنا انا والنائبني جمعـــان احلربش ووليد 

الطبطبائي له.
وحينها وبناء على طلب أحد النواب املخضرمني 
وأحد األصدقاء املقربني )منه ومني( آثرت عدم الرد، 

وذلك احترامـــا لرغبة أولئك األحبة، وثانيا ألني أؤمن بأنه يعبر فقط 
من حرارة ما فيه بالهلوسة.

واليوم هناك مناسبة جديدة تقتضي مني فتح هذا امللف من جديد، 
لعلي وأنا خارج قاعة عبداهلل السالم أقدم لوزير اإلعالم احلالي درسا 
مهما في أبجديات املمارسة الدميوقراطية.. وأول وأهم ما ميكنني ذكره 
هنا هو أن الوزير الشـــيخ أحمد العبداهلل عليه أن يتعاطى مع الشأن 
السياســـي بعيدا عن التعالي من جهة وبعيـــدا عن آرائه العاطفية من 

جهة ثانية.
وعليه اآلن أن يؤكد صدق أقواله لقناة »سكوب« منذ فترة وأن يحدد 
سعر هذا االســـتجواب ومن الذي قدمه؟ وعليه كذلك ان يخبر الشعب 
الكويتي من الشيخ أو املسؤول أو املتنفذ الذي يغار من جناحات أحمد 

العبداهلل ويتمنى إزاحته عن طريقه؟!
وأحتداه كذلك أن يشرح للناس ثمن استجوابنا له وأن يقدم ما يثبت 
ادعاءه علينا، وأال تأخذه بي على األقل أي شـــفقة أو رحمة فأنا اليوم 
خارج القاعة وال أملك أي مخالب يخاف منها إطالقا.. والصحيح هو أن 
الشـــيخ أحمد العبداهلل عبء كبير حتى على أقرب املقربني منه، وأنه 
ما كان ليكون في احلكومة لوال التوازنات األسرية، وأنه سيبقى هدفا 

ألي استجواب ناجح فقط ألنه وزير ضعيف.
واحلقيقـــة كذلك تقول إن التوازنات الداخلية وإن طالت ســـتنتهي 

وينتهي معها زمن الشيخ أحمد العبداهلل إلى األبد سياسيا.
ولو كنت مكان الشـــيخ أحمد العبداهلل ملا فكرت في صعود منصة 
االســـتجواب كوزير لإلعالم فأنا القائل »إن كل سؤال أو استجواب له 
ثمـــن« واليوم مطلوب مني أن أحارب اإلعالم الفاســـد الذي يطعن في 

أساس الدميوقراطية وفي حلمة هذا الوطن وتالحم أهله!
شـــخصيا أشفق على حكومة الشيخ ناصر احملمد وبها أمثال وزير 
اإلعالم ووزير الداخلية وآخرون ولألسف »اغتررنا« بأسمائهم وطلعوا 

»تيش بريش«!
وأشفق كذلك على أي نائب يريد أن يدافع عن الشيخ أحمد العبداهلل 

اليوم ألنه خايف على استمرار املجلس ليس إال..
إال )أخرى كذلك( إذا كان هذا النائب من شاكلة أولئك الذين يتهمهم 

وزير اإلعالم بأنهم مأجورون!
عموما.. تذكرت الشيخ أحمد العبداهلل وهو يقول في إحدى اجللسات 

لي »ال تبوق وال تخاف«!
وتذكرته وهو يقول »اهلل يرحم أيام الشيخ جابر« وفي كلتا املناسبتني 

كنا نكلمه في أقصى الشرق فيرد علينا في أقصى الغرب.
فشلون يستمر وزير..

اهلل يعز الشيخ صباح والشيخ نواف على سعة صدرهما.. وبس.

إيران أشمل من فارس لكل سؤال أو استجواب ثمن

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: النفايات اإللكترونية في الدول العربية قنابل موقوتة.

� أقترح تحويل الجامعة العربية إلى إدارة ل�  »تفكيك المتفجرات« لنستفيد 
على األقل منها.

ندوة مجلة العربي تبحث االثنين »مستقبل الثقافة العربية«.
� اقتراحي تعديل العنوان إلى »مستقبل ما تبقى من الثقافة العربية« أو خلونا 

أبواللطفواحدبالماضي أحسن!

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

5000 حبة مع  عسكري خليجي
 تزوج من امرأة ثانية

4  أسلحة شوزن تحيل
 4 شبان إلى »الجنائية«

نيبالي أنهى حياته شنقًا في الجليب
..وال شبهة جنائية وراء مصرع باكستاني

أمير زكي � محمد الدشيش 
 متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية والتي يترأسها 
العميد الشـــيخ مازن اجلراح باالنابة مـــن ضبط خليجي يعمل 
عسكريا في الدفاع ال يوجد عليه سوابق عثر معه على 5000 حبة 
مخدرة من نوع كابتي ووفق مصدر امني فان معلومات وردت إلى 
العميد اجلراح عن حيازة خليجي كمية من احلبوب املخدرة ليتم 
تكليف مدير إدارة بحث وحتري اجلهراء العقيد ســـعد العدواني 
ومساعده املقدم عمر الرشيد وقد حاول رجال املباحث استدراج 
املتهم إلى بيع كمية من احلبوب اال ان اخلليجي رفض التجاوب 
مـــع املصدر ليتم اخطار وكيل نيابة املخـــدرات الذي منح رجال 
املباحث إذنا بضبط املتهم وتفتيش مسكنه لينتقل رجال املباحث 
اجلنائية إلى مســـكن املتهم في الصليبية وبإخضاعه للتفتيش 
عثر فيه على 5000 حبة واعترف العسكري باالجتار فيها للوفاء 
بالتزاماته املالية الســـيما انه متزوج من امرأتني وراتبه ال يكفي 

االنفاق على املنزلني.

محمد الجالهمة
أحيل 4 شبان كويتيني الى مقر 
االدارة العامــــة للمباحث اجلنائية 
للتحقيق معهم في اسباب حيازتهم 
4 اســــلحة نارية من نوع شــــوزن 
و200 طلقــــة، فيما مــــن املتوقع ان 
يسجل للشباب االربعة تهمة حيازة 
ســــالح وذخيرة من دون ترخيص، 
خاصة ان الشوزن وفق التصنيف 
اجلنائي يعادل املسدس او السالح 
االوتوماتيكي )الكالشينكوف(. وقال 
مصدر ان دورية اوقفت الشبان داخل 
مركبة في منطقة بر اخلويسات وعثر 
معهم على االسلحة والذخيرة، وقالوا 
انهم كانوا في طريقهم الى ممارسة 

هواية صيد الطيور.

أمير زكي � محمد الجالهمة
أقدم وافد نيبالي على إنهاء حياته شنقا داخل غرفة يقيم فيها 
مبنطقـــة اجلليب فيما أكد اصدقاء املنتحر انه كان مير بضائقة 

مالية أثرت على نفسيته وطريقة تعامله مع اآلخرين.
وكانت عمليات الداخلية تلقت بالغا بوفاة نيبالي في العقد 
الثالث، وســـارع الى موقع البالغ ضابط مباحث اجلليب الرائد 
حمـــد العجمي وتبني أن الوفاة متـــت بربط حبل بأعلى الغرفة 
وأنهى النيبالي حياته بعد أن أزاح كرســـيا وضعه حتى يتمكن 

من وضع رقبته في احلبل.
من جهة أخرى أكد الطبيب الشرعي الذي عاين جثة باكستاني 
في العقد السابع مبنطقة اجلليب عدم وجود اي شبهة جنائية 

ومت تسجيل القضية باعتبارها وفاة طبيعية.
وكان رجال أمن مخفر اجلليب أبلغوا عن وفاة باكستاني داخل 
محل سكنه في اجلليب ليتم اخطار رجال املباحث والطب الشرعي 

وبعد املعاينة مت اغالق القضية باعتبارها وفاة طبيعية.

»المكافحة« أوقفت مواطنًا وشقيقه ب� 3500 حبة كابتي 
احتفظا بها في جهاز  »دي.ڤي.دي« 

حادث في حولي كشف عن مخدرات.. و30 حبة مخدرة في »األطراف«

املتهمان وامامهما املضبوطات

)دي.ڤي. دي( محشو مخدرات

وكان بالغ عن تصادم ثالثي ورد 
الى جندة حولي، وبانتقال رجال 
النجدة اكتشفوا هروب قائد احدى 
املركبات، وبتفتيشها عثر فيها على 
3 أصابع من احلشــــيش وحبوب 
وخمر مستورد. من جهة اخرى، 
ألقى رجال أمن الطرق الشــــمالية 
القبض علــــى بدون وخليجي في 
منطقة االطراف بعد االشتباه وعثر 
معهمــــا على 30 حبة مخدرة. كما 
تشاجر شابان بعد أن سكرا ليكشفا 

عن سكرهما.

مالبسه 100 حبة، وبالتحقيق مع 
الشقيقني أرشدا عن 3200 حبة 
مت اخفاؤهـــا في جهـــاز العرض 
واعترفا باجتارهما في احلبوب 
والتي جتلب لهما من داخل العراق 

بواسطة سائقني.
من جهة أخرى، كشف حادث 
مروري آخر في منطقة حولي عن 
كمية من املواد املخدرة، وجار البحث 
عن صاحب املركبة التي تسببت 
في احلادث وكان بداخلها املخدرات 
بعد ان هرب مــــن مكان احلادث، 

أمير زكي � محمد الجالهمة
أحال مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات 
يوم أمس شقيقني كويتيني احدهما 
من أرباب السوابق، وكالهما بال 
عمل بتهمة حيازة مؤثرات دوائية 
دون ترخيـــص وبقصد االجتار 
الـــى جانب التهـــرب اجلمركي، 
وأرفق في ملـــف القضية 3500 
حبة مخدرة نوع كابتي وجدت 
داخل جهاز عرض )دي.ڤي. دي( 
ووفق مصدر أمني، فإن معلومات 
وردت الى مدير عام املكافحة عن 
اجتار مواطن من أرباب السوابق 
في احلبوب املخدرة نوع كابتي، 
وعليه كلف ادارة العمليات بقيادة 
املقدم محمد الهزمي ومساعده الرائد 
محمد قبازرد، واملالزم اول عبداهلل 
الربيعة واملالزمني زيد عبداللطيف 
وعبدالعزيز اظبية، واســـتطاع 
فريق العمل استدراج املتهم لبيع 
200 حبة من الكابتي بـ 160 دينارا، 
وفي منطقة أم الهيمان كان املوعد 
لتسلم املبالغ املرقمة من جانب 
املباحث وتسلم احلبوب ليتم إلقاء 
القبض علـــى املتهم، وباالنتقال 
الى مســـكنه في أم الهيمان وجد 
شقيقه واقعا حتت تأثير التعاطي، 
وبتفتيش شقيق املتهم وجد في 

المذيع عيد الرشيدي االثنين معاكم
تستضيف »األنباء« باچر االثنني املذيع الشاب عيد الرشيدي 
للحديث معه عن جديده في التلفزيون واإلذاعة وعن برنامجه 
اجلديد »رفقا بالقوارير« الذي يتحدث عن كيفية التعامل مع 
املرأة. املذيع عيد الرشيدي ســــيكون معكم من الساعة الـ 6 
الى الـ 8 من مساء يوم االثنني على االرقام التالية: 24830322 

ـ 24830805 ـ 24830979، داخلي: 318 ـ 131.


