
التباين في املجتمعات الدميوقراطية 
ظاهرة حميدة، واخت����اف االراء يثريها 
بل انه الفارق االساس����ي والرئيسي بني 
تلك املجتمعات الصحية متعددة املشارب 
واالطروحات ومجتمعات القيادات القمعية 
امللهمة )الضرورة(، على ان يلتزم الاعبون 
في اللعب����ة الدميوقراطية بقواعد اللعبة 
عبر التقيد بقول الصدق واحلقيقة وعدم 

اللجوء ملبدأ »الغاية تبرر الوسيلة«.
> > >

تنص احدى اش����هر مواد الدس����تور، 
ونعني املادة 50، عل����ى »الزامية« فصل 
الس����لطات وتعاونها ومن ثم ال جند من 
التعاون في ش����يء محاولة احد النواب 
االفاضل القفز على صاحيات الس����لطة 
التنفيذية املقررة بالدستور عبر مقترح 
تشكيل جلان تقوم بتعيني مدراء اجلامعة 
واملعهد التطبيقي اللذين يداران هذه االيام 
بكفاءة واحتراف شديدين ال يحوجان معهما 
قيادتي اجلامعة و»التطبيقي« احلازمتني 
القائمت����ني للتغيير خاص����ة ان مثل تلك 
التغييرات العبثية السريعة القائمة على 
»الشخصنة« ال تخلق وال تطور اخلبرات 

التي يحتاجها البلد.
> > >

على من يريد ان يناقش »الفرعيات« 
ان يلتزم الص����دق وال يصور ابناء البلد 
املخلصني من رجال »الداخلية« على انهم 
ظاملون ويتعاملون بازدواجية املعايير، كما 
ان عليه ان يعطي املجال في ندوته للرأي 
اآلخر حتى ال يغرر باحلضور وال يستفز 
املشاعر حتى ال ينتهي االمر بحرق االوطان 

وحتويل امننا القائم الى خوف دائم.
> > >

فلم جتر للمعلومة فرعيات باحلسينيات 
ب����ل ن����زل لانتخابات اع����داد كبيرة من 
ابناء السنة والشيعة، ولم جتر فرعيات 
بالتحالف الوطني ناهيك عن ان تكون حتت 
رعاية الشرطة، ولو جرت فهي للمعلومة 
»تصفيات سياسية« قائمة في العالم اجمع 
وال يجرمها »القانون الكويتي« الذي يدين 
االنتخابات التي جترى على معطى »الفئة 

والطائفة« فقط وليس غيرها.
> > >

ومما لم يق����ل به محاضرو الندوة ان 
الفرعيات ستضر بابناء القبائل الكرام قبل 
غيرهم، ففي الوضع احلالي تخرج الدائرتان 
4 و5 نواب قبائل بنس����بة 100%، كما ان 
التزام الدوائر الثاث الباقية بقانون منع 

يتسبب  الفرعيات 
ابناء  ف����ي جن����اح 
القبائل بتلك الدوائر 
ولو اسقط القانون 
الباب الجراء  لفتح 
فرعيات »مضادة« 
آج����ا او عاجا في 

الدوائر الثاث االولى وحتى في الدائرتني 4 
و5 مما سيقلل العدد الكلي لنواب القبائل 

الكرام بدال من زيادته.
> > >

قرر محمد الفايد اخيرا االستقرار في 
»سويسرا« بعد ان قضى نصف قرن في 
بريطانيا دون ان يحصل على جنسيتها 
لسبب واحد هو ش����ك دائرة الهجرة في 
انه زيف بع����ض املعلوم����ات التي ادلى 
بها عن بداياته، باملقابل تسابق البعض 
لدينا على نشر اخبار قال انها تبرئ احد 
االش����خاص والذي صدر مرسوم اميري 
بإسقاط جنسيته واتهمت الكويت بالظلم 
على معطى ذلك احلك����م االولي )وليس 
النهائ����ي( من قبل بع����ض الزماء، فأين 

احلقيقة؟
> > >

اوراق تلك القضية تظهر عكس ما قيل 
فبعض التهم ذكر احلكم عدم االختصاص 
بالنظر فيها وليس التبرئة كونها حدثت 
في العراق، والبعض االخر سقط بالتقادم 
وليس التبرئة، والبعض الثالث باالحالة 
للدائرة املختصة للحكم فيه، ومن اوراق 
الدعوى الرسمية نكتشف ان هناك من سجل 
اسمه الرباعي منتميا لعائلة تنتمي لقبيلة 
»الدواسر«، وسجل اسم شقيقه الرباعي 
بذات االسماء، اال انها تنتهي ب� »الظفيري« 
واسماء شقيقني بذات االسماء الرباعية اال 
انها تنتهي ب� »العجمي«، فهل هذا امر مقبول 
لدى القبائل؟! واذا ل����م يكن هذا تزويرا 
يحرم احلصول على اجلنسية كما حصل 

مع الفايد فما هو التزوير اذن؟
> > >

آخ�ر محطة: من ش����هود تل����ك القضية 
كل م����ن االفاضل صاح املطيري وجمال 
الريش وحس����ني الهيفي وسالم العجمي 
وعادل الصبيح وسلطان الرميان ويعقوب 
السويطي ووائل الزمر، مما يبعد القضية 
عن »الش����خصنة«، ويضعها في موقعها 
الصحيح من اعتراض يعمل به في العالم 
اجمع على من ينتحل اس����ماء ال ميت لها 

بصلة والسباب غير معروفة.

يا ليت من هو خذاله يالربع س�جه
يري�ح النفس عن م�ا كان مزعجها

ي�ا خذل�ه أي�ام ال ه�ذره وال جله
ابعيد ع�ن هذرة كث�رت جلاجلها

ما عاد فيها نعرف الكذب من صجه
تغي�رت بعض ناس ع�ن مناهجها

تسبب املش�كلة ثم تعمل الضجه
حسب األوامر من املنتج ومخرجها

تع�ودت م�ا تصي�د إال م�ع العجه
من غير أزم�ات ما تنج�ح برامجها

ال�كل منه�م يبيه�ا تكب�ر الدجه
ثم عل�ى األرض لآلخ�ر يدحرجها

كل يفت�ش عن األس�باب واحلجه
يبي املبرر على السلطات يحرجها

ل�و كان ه�ذا يس�بب بالبل�د رجه
ما همهم ما يصي�ر وكيف مخرجها

إلى كس�ب منفعة مالناس محتجه
صار الوط�ن خلفة من ف�از يلهجها

صلى املصل�ي بال عم�ره وال حجه
والناس في همها والوقت يسهجها

ي�ا عزت�ي للمواط�ن وين م�ا وجه
وصل بعضه�م الى القم�ة وتوجها

وصاروا س�بايب أم�ور كثير معوجه
م�ا عدلوه�ا وزادوا ف�ي معاوجها

والث�وب بيدنه�م ما ينرف�ي فجه
صعب على ناس�جه يعيد ينسجها

ي�ا اهلل جن الوطن من ش�رهم جنه
كثرت علين�ا الفنت والل�ي يروجها

م�ا يب�رد القل�ب ال ماي�ه وال ثلجه
إال ق�رار احلكي��م الل��ي يعاجلها
صياح أبوشيبة

أي���ا كان القصد أو املقصود، فإن 
فترة الغزو الصدامي العراقي لبادنا ال 
ميكن أن متسح من املناهج الدراسية، 
اال اذا كنا شعبا فعا ال يريد أن يتعلم 

من املاضي.
فا ميكن لشعب انتهكت حرماته 
واغتصبت أرضه أن يستحي من تذكير 

االبناء بتلك الواقعة املريرة التي ستبقى في اذهاننا حتى 
املمات، وس���ننقلها رغما ع���ن وزارة التربية ومناهجها 

ألبنائنا وأبناء أبنائنا ما شاء اهلل لنا البقاء.
الغ���زو الصدامي العراقي ال ميكن اختصاره في رجل 
واحد، وال ميكن اعتباره مجرد نزوة ديكتاتور ذهب الى 

جهنم بإذن اهلل وبئس املصير.
اذا أرادت حكومة الكويت وتبعها من اعضاء مجلس 
االمة مصافح���ة املالكي وبقية أف���راد حكومته فلتفعل، 
ولكنها ال متلك ان تطلب منا ان ننس���ى تاريخنا ألن فئة 

معينة ستستفيد من ذلك املسح القبيح.
فالشعب الذي ميس���ح جراحاته من ذاكرة الزمن هو 
شعب ال يس���تحق البقاء، ولم نقاوم ذلك االحتال لكي 

نكون كذلك أبدا.
والغ���زو بالذات هو املرحل���ة املفصلية في حياة هذا 
الشعب، وهو الفترة التي حتتاج ان تدرس جليل لم يعش 
تلك الفترة ولم يعرف أبدا سمو روح الوطنية لدى ابناء 

الشعب الكويتي اثناء االحتال.
جيل نش���أ ولألس���ف ونحن نتقاتل فيما بيننا كبدو 

وحضر وسّنة وشيعة.
جيل نشأ ونحن نطالب مبص مقدرات الشعب وقدراته 
املالي���ة ولم يع تلك الفترة التي قدم فيها كل فرد في هذا 

الشعب روحه لقاء بقاء هذه الدولة.
تدريس تلك الفترة مهم لكيا ننسى من تغنى بجراحاتنا 
وتراقص عليها وطرب لزوالنا، ثم جاءنا بعد فوات األوان 

لكي يستفيد منا فندفع له فاتورة االحتال!
نحن نحترم الش���عب العراق���ي ونتمنى له االزدهار 
والتقدم، ولكننا نعي خطورة افكار بعض زعمائه وقادته 

ممن اليزال يسوق فكرة االحتال ولو بشكل خفي.
فهل تناسى شعب العراق حربه مع ايران؟ أم تناسى 
ثورته على امللكية؟ أم تناس���ى دوره القومي أو العاملي 

ألي فترة من فترات وجوده السياسي؟
فكيف يراد لنا ان منسح من قاموسنا ذكرى تلك املرحلة 
التي كانت الصفعة التعليمية االقسى لنا على االطاق.

الشكر هنا واجب وموصول لاخ الفاضل علي الراشد 
على اثارته لهذا املوضوع بدال من متابعتنا لقضايا داخل 
مجلس االمة بعضها أقل ما ميكن وصفه فعا بأنها مواضيع 

وقضايا مع كامل االحترام للجميع سطحية.
نهاية.. لامة تاريخ ميثل جزءا من الكرامة، وكرامتنا 
ليس���ت محا أو مجاال للبحث أو التفكير، فكيف ميكنها 

أن تكون محا للبيع.

شيء من الحقيقة عذرًا فالتاريخ ليس للبيع

محطات واضح

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تبلغ سفراء 80 دولة »قلقها« من معاملة الرعايا العرب في بلدانهم.

� إذا كانت تلك البلدان غير مهتمة بالبلدان أصال فكيف تهتم برعاياها؟!
شسالفة هالديرة كل يوم طالع لنا تجمع سياسي؟!

� يا خوفي واهلل باچر كل مواطن يصير تجمع سياسي بروحه.
أبواللطفواحد

الوزراء  قال نائب رئيس 
ووزي����ر اخلارجية الش����يخ 
د.محمد الصباح »إن اخلليج 
بالنسبة لنا عربي وبالنسبة 
إليران فارسي«، وذلك تصريح 
يعكس مقاربة كويتية رسمية 
متزنة لقضية يحاول البعض 
في إيران حتويلها إلى خاف 
بتشدده املريب حول تسمية 
امل����اء الفاص����ل ب����ني ضفتي 

اخلليج.
هذه الرزانة الديبلوماسية 
لم متنع إحدى وسائل اإلعام 
اإليراني����ة م����ن التهجم الفج 
على الشيخ د.محمد الصباح 
واتهامه بأنه لم يقرأ التاريخ، 
وكأن معرفة التاريخ حكر على 
هذه اجلهة اإلعامية اإليرانية 
التي ال تعبر عن روح املودة 
بني الشعوب اإليرانية والشعب 
العربي والت����ي جتهل منزلة 
الشيخ د.محمد الصباح الرفيعة 

في قلوب الكويتيني.
ب����ني تصريح  إن اخللط 
س����فير الكويت ف����ي طهران 
الذي قال »بتاريخية اخلليج 
الفارس����ي« وتصريح وزير 
اخلارجي����ة حول التس����مية 
احلالية للخليج، خلط جائر 
بني السياسة والتاريخ. ذلك 
أن حديث السفير جاء في إطار 
التاري����خ املختلف عن اإلطار 
الذي حتدث فيه  السياس����ي 
الوزراء ووزير  نائب رئيس 

اخلارجية الكويتي.
»باد فارس« في التاريخ 
اسم يختلف عن اسم »جمهورية 
إي����ران اإلس����امية«، فكيف 
يطالبنا اإلعام اإليراني بتاريخ 

هو أول من تخلى عنه؟!

الخلط اإليراني

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

عاطل عن العمل يقتل
 شقيقته خنقًا في الفردوس

أمير زكي � محمد الجالهمة � هاني الظفيري
شهدت منطقة الفردوس صباح امس جرمية قتل ذهبت ضحيتها 
مواطنة في ال� 29 من عمرها على يد ش����قيقها العاطل عن العمل )25 
عاما( وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان ذوي الضحية قاموا 
باباغ عمليات الداخلية امس عن قيام ابنهم بقتل ش����قيقته لتتوجه 
على الفور قوة امنية بقيادة قائد املنطقة العقيد راشد ذعار العتيبي 
ومدير امن الفروانية بالوكالة العقيد عبدالعزيز الكندري ومدير عام 
األدلة اجلنائية العميد فهد الدوسري ورئيس مخفر الفردوس املقدم 
خالد العتيبي، واضاف املصدر انه عثر على املواطنة جثة هامدة في 
غرفتها بينما فر شقيقها اجلاني بعد ارتكابه جرميته وانه قتلها خنقا 

اثر مشادة بينهما.
وقال املصدر انه وبحسب رواية ذوي الضحية الذين حتدثوا لرجال 
االم����ن فان ابنهم كان يعمل في اجليش برتبة عريف وانه منقطع عن 
العمل منذ اكثر من عام، موضحني انه يعاني من اضطرابات نفسية وانه 
دأب منذ مدة على تهديد افراد اسرته بالقتل ودائما ما يفتعل املشكات 

معهم وسبق ان ضرب القتيلة من قبل بسبب خافات تافهة.
واوضح املصدر ان رجال االمن اصدروا تعميما باسم القاتل وسيارته 
لتقوم دورية جندة حولي برصد سيارة القاتل في شارع املطاعم مبنطقة 
الساملية ليأمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي باغاق املنطقة امنيا ومتشيطها بحثا عن القاتل 
ليتمكن املازم اول الشيخ احمد الصباح بتتبع اجلاني من خال سؤال 
املارة عن صاحب الس����يارة فأبلغوه بان صاحبها دخل احد املساجد 

ليتم القبض عليه داخل املسجد بعد تطويقه.
واش����ار املصدر ال����ى ان مدير دوريات حول����ي العقيد عبدالعزيز 
الهاج����ري قام برفع كتاب الى الزعابي لتكرمي الضابط الش����يخ خالد 

الصباح وأفراده الذين متكنوا من رصد القاتل والقبض عليه.
هذا ونقلت جثة القتيلة الى الطب الشرعي وسجلت قضية جنايات 
رقم 2010/12 مخفر الفردوس وشرع رجال االمن في التحقيق مع القاتل 
الذي برر جرميته »املروعة« بانها بسبب خاف بينه وبني شقيقته التي 
تكبره ب� 4 أعوام عندما عابت عليه تركه لعمله وطالبته بالعودة اليه 
فبدأ بضربها وركلها وقال: » ال أعلم ما الذي حصل ولكنني اطبقت يدي 
على عنقها وضغطت بقوة ولم اشعر اال وهي تسقط بني يدي«، وقال 
مصدر امني ان القاتل كان في حالة انهيار شديدة ويبكي بهيستيريا 

ويردد »لم اقصد ان اقتلها.. لم اقصد ان اقتلها«.

رجال نجدة حولي تمكنوا من إلقاء القبض عليه

أردوغان

التنصت على أردوغان في غرفة نومه

وفاة قطب اإلعالن العربي وصانع النهضة في كرة السلة اللبنانية أنطوان شويري

� أ.ش.أ: كش���فت  أنق���رة 
صحيفة »ط���رف« الليبرالية 
التركية اليومية عن فضيحة 
للتنصت على رئيس الوزراء 
الترك���ي رجب طيب أردوغان 

وهو في غرفة نومه.
وقالت الصحيفة إن فضائح 
التنصت وصلت ألبعاد خطيرة، 
حيث مت التنصت على غرفة نوم 
الوزراء، والدليل على  رئيس 
ذلك ما اتضح خال محاكمة كل 
من زكي بالبان وخالد بوزداغ، 
عضوي حركة احتاد قوى محبي 
الوطن في احملكمة اجلنائية 11 

بالعاصمة أنقرة.
أن  واضاف���ت الصحيف���ة 
املتهم���ني اعترف���ا بالتنصت 

بيروت � أ.ف.پ: توفي أمس رجل االعمال 
اللبناني وقطب االعان املعروف في العالم 
العرب���ي وصانع النهضة في كرة الس���لة 
اللبنانية انطوان شويري عن 69 عاما، بعد 
معاناة طويلة مع املرض، بحسب ما افادت 

الوكالة اللبنانية الرسمية لاعام.
ويعتبر شويري الذي احرز نادي احلكمة 
اللبناني خال فترة ترؤسه له بطوالت لبنان 
والعرب وآس���يا في كرة السلة، باني كرة 
السلة اللبنانية احلديثة واحد اهم شخصيات 
القطاع االعاني على الصعيد العربي واحد 

كبار االغنياء واحملسنني.
وذكرت الوكالة ان شويري دخل العناية 

الفائقة املركزة في مستشفى اوتيل ديو في 
بيروت منذ حوالى عشرين يوما، وقد توفي 

ظهر امس.
ومثلت مجموعة »شويري غروب« التي 
ميلكها مجموع���ات اعامية مختلفة خال 
38 عام���ا امضاها في عال���م االعمال، منها 
املؤسس���ة اللبنانية لارسال )ال بي سي( 
وقناة اجلزيرة وجري���دة احلياة الصادرة 
في لندن، ومؤسسة اعام دبي، وصحيفتا 

النهار والسفير اللبنانيتان.
ومجموعة الشويري معروفة اليوم بانها 
من اكبر مجموع���ات التمثيل التجاري في 

الشرق األوسط.

املكامل���ات اخلاصة  على جميع 
برئيس ال���وزراء والصادرة من 

غرفة نومه.

يا عزتي 
للمواطن

نجوم المسلسل اإلذاعي حّلوا ضيوفًا على»األنباء« 

»حبيبتي دائمًا« ظاهرة جديدة في عالم 
الفن الكويتي ص30 و31

جنوم مسلسل »حبيبتي دائما« في ديوانية »األنباء«

الفقيد الراحل انطوان شويري


