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يا ألطاف اهلل خووش حچي
القوى الكبرى متفقة على إستراتيجية »مزدوجة« حيال النووي اإليراني.

ـ وكل هذه المدة ونحن نعتقد أن »االزدواج« ظاهرة كويتية فقط
اختراع أميركي يستخدم بصمة األشخاص »البكتيرية« في يديهم بدال من العادية.

ـ معناتها إذا طبقوها كجهاز حتضير في الوزارات املوظفني الزم يروحون 
أبواللطفواحدمو مغسلني إيدينهم.
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العجيري: اليوم يتساوى 
الليل والنهار في الكويت

»اليوم يتس����اوى الليل والنهار في الكوي����ت« بهذه اجلملة بدأ 
العال����م الفلكي د.صالح العجيري تصريحه الذي وزعه امس وقال 
العجيري: ان خط االستواء السماوي يتقاطع مع دائرة البروج في 
نقطتني احداهما في 21 مارس هي ما تعرف باسم »االعتدال الربيعي« 
واألخرى في 23 سبتمبر وهي التي تعرف باسم »االعتدال اخلريفي« 
وبذلك يتساوى الليل والنهار كل منهما 12 ساعة لكن تساوي الليل 
والنهار وبسبب انعطاف شعاع الشمس يتقدم في االعتدال الربيعي 
ويتأخر في االعتدال اخلريفي نحو 3 أيام بحسب املوقع اجلغرافي 
للدولة وبذلك يتساوى الليل والنهار في 16 مارس في الكويت حيث 
تشرق الشمس في متام الساعة 5 والدقيقة 57 صباحا وتغرب في 
مثل ذلك التوقيت مساء، ثم بعد ذلك يبدأ الليل في النقصان والنهار 

في الزيادة حتى املنقلب الصيفي في 22 يونيو املقبل.

ما هو أخطر من االستجواب! أي واحد َيستجوب.. نفضحه
اليوم س���ينظر مجل���س األمة 
اس���تجواب النائب علي الدقباسي 
لوزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
وستكون هناك حالتان بعد نهاية 
االس���تجواب الي���وم، األول���ى أن 
ينجح الوزير في الرد على محاور 
االس���تجواب وتفنيد م���ا جاء في 
صحيفة االستجواب باحلجة والدليل، 
وعليه لن يجد الوزير أي مشكلة في 
جتاوز هذا االستجواب بنجاح وإن 
قدم طلب ط���رح الثقة فلن يحظى 
باألغلبي���ة املطلوبة، وعليه يجب 
علين���ا ان نقف ونقول كلمة احلق 

بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
أما احلال���ة الثانية وهي جناح 
املستجوب في إقناع النواب والرأي 
العام بوجهة نظره في االستجواب 
بش���رط أن تكون مدعم���ة باألدلة 
والوثائق واملس���تندات التي تدين 
الوزي���ر عندها س���يكون الوضع 
الطبيعي أن يقدم طلب طرح الثقة 
بالوزي���ر وان يحظ���ى باألغلبية 

املطلوبة. 
ولكن ولو لم يك���ن ذلك »وهو 
النيابية  املتوقع« وقامت األغلبية 
بالوقوف مع الوزي���ر رغم إدانته 
متس���لحة بحجج مك���ررة وأعذار 
مستهلكة مثل نريد التنمية ال نريد 
التأزمي أو اخل���وف على التجربة 
الدميوقراطية أو ان اإلدانة ال ترقى 
الى طرح الثقة أو ان االس���تجواب 
في���ه ش���طحات أو ان الوقت غير 
من���اسب أو ان هذا االستجواب قبلي 
يراد به مآرب أخرى الى غير ذلك من 
قائم���ة األعذار التي سيقولها مؤيدو 
الوزير وسترون ذلك وتسمعونه 

اليوم.
ان أخطر ما ف���ي نتيجة احلالة 
الثانية هو ذهاب ما تبقى للمجلس 
وألعضائه من قيمة ونسف اجلانب 
الرقابي واعطاء كارت مرور للحكومة 
لتفعل ما تش���اء فهي في مأمن من 

الرقاب���ة الفاعلة 
بعد أن تكون قد 
جنحت في إبطال 
أق���وى أس���لحة 
الرقابة البرملانية 
على اإلطالق وهو 
ب،  الس���تجوا ا

إن اخل���وف أن ينعكس هذا األمان 
احلكوم���ي من جه���ة املجلس إلى 
تفرد احلكومة بالقرار االقتصادي 
والسياس���ي وتصرفها باملليارات 
حت������ت ذريعة التنمي���ة وتنفيع 
النف������وذ املتضرري���ن من  ذوي 
األزمة العاملي���ة ويريدون معاجلة 
أوضاعه���م ع���ن طريق املال العام 
السياسي في  مستغلني نفوذه���م 

احلكومة واملجلس. 
إن جناح احلكومة في االستجواب 
الوزي���ر يعتبر مبثابة  إدانة  رغم 
رصاصة الرحمة التي ستطلق على 
هذا املجلس وستكون متهيدا ألمور 
أكثر خطورة وقد سمعتموها هذه 
األيام وهو تعديل الدستور وذهاب 
الكثير من املكتس���بات الش���عبية 

وأدوات الرقابة إلى غير رجعة. 
إن جن���اح احلكومة رغم اإلدانة 
هو مؤشر في غاية اخلطورة سينذر 
بهيمن���ة حكومية منفردة على كل 
مقدرات البلد. إنها فرصة للمتربصني 
واملفسدين وأعداء الدميوقراطية لن 
تتكرر.. فهل مينح النواب الشعب 
الي���وم س���كينا لتنحر  احلكومة 

مكتسباتنا الشعبية.. 
ه���ل س���نقول وداع���ا للرقابة 
واحملاس���بة وهيبة مجلس األمة.. 
لألس���ف إن هذا وارد ج���دا ولكن 
األمل في اهلل كبير ثم باملخلصني 
من االخوة أعضاء مجلس األمة أن 
يتداركوا خطورة ما س���يحصل... 
ويستشعروا حجم املسؤولية امللقاة 
على عاتقهم في الذود عن مقدرات 

ومكتسبات الشعب الكويتي

اذا اردت ان تستجوب وعندك تعامالت مع 
احلكومة فاألكيد أن احلكومة.. ستفضحك.

وإذا أردت ان تس���تجوب وأخوك او أختك 
او أمك أو أبوك قي���ادي في الدولة، فالتوجه 

اننا.. سنقيل قريبك.
وإذا أردت ان تس���تجوب وعندك احد من 
اقربائك قد مت جتنيس���ه من قبل فاعلم بأننا 

سنفضحك ونسحب اجلنسية!
وإذا كنت في يوم من األيام قد وقعت أنت أو أحد من أقاربك 
م���ن الدرجة األولى أو الثانية في جرمي���ة أو مخالفة للقانون 

فاعلم بأننا سنفضح جدك!
وإذا اس���تجوبت اي وزير حتى ول���و كان الوزير عالة على 
احلكوم���ة واألمة والناس أجمعني، وان���ت على حق وهو على 
باطل، وأحد أقارب���ك مريض وبحاجة للعالج باخلارج فاعرف 

أننا سنتركه ميوت وهو يدعو عليك!
وإذا فكرت في اس���تجواب وزير وهو ال يس���تحق ان يكون 
وزيرا باألصل ولكن اهلل سبحانه وتعالى قدر ذلك فكان كالبالء 
ال يرده اال الدعاء، اق���ول اذا فكرت في ذلك وأحد افراد عائلتك 
مدي���ن او مطلوب تدخلت الدولة مش���كورة بالقبض عليه في 

حلظة نكاية بك!
هذا فكر جديد يحلم بعض املوجودين في الساحة السياسية 
وال أقول بعض من ه���م باحلكومة فقط بتطبيقه على الناس، 

وكأن أعراض الناس وكراماتهم لم تعد لها ثمن لألسف.
احلكومة ليست بحاجة إلنذار كي تطبق القانون، وأي عضو 
أو قيادي بالذات لديه جنسية ثانية أو جواز ثان ال يستحق ان 
يستمر في الكرسي ولو ليوم واحد، ولكن من املعيب ان تكون 
السياسة بتلك الصورة البشعة التي يحاول بعض من الفشلة 

ايصالها لنواب األمة.
اجتمعت مرة أنا وعدد من النواب في مجلس 2006 مع سمو 
رئيس مجلس الوزراء من أجل بحث جتاوزات احد القياديني، 
فقال لنا وباحلرف انه حفاظا على كرامات الناس لن يتخذ اي 
اجراء س���ريع حتى ال يهدر قيمة ذلك القيادي امام العامة، مع 

حرصه على جتميد نشاطاته في الفترة القادمة.
واليوم هناك من يسعى جاهدا لسّن ُسنة جديدة في التعاطي 

مع النواب أساسها التهديد والوعيد.
أخيرا كنت وسأبقى مع التهدئة ومع اعطاء فرصة للتنمية، 
ولكني سأكون مع اي استجواب حق وضد أي حترك مضاد ال 
عالقة له بروح الدميوقراطية، ولو كنت اليوم في قاعة عبداهلل 
السالم لكانت كلمتي بهذا احملور وبهذا النطاق، مع حرصي طبعا 

على سماع ما يؤكد أن االستجوابات جميعها مدفوعة الثمن.
لقد شاخت بعض األسماء في احلكومة والسبب »جنبالط« 

وربعه.. قاتلهم اهلل.

فجر السعيد سعود السبيعي

علي الشمالي اليوم وياكم

خطوبة إعالمية

أعلن أمس األول عن خطوبة رئيس حترير صحيفة »الرؤية« الزميل س���عود الس���بيعي على 
الكاتبة واإلعالمية فجر الس���عيد، هذا وخصص تلفزيون »س���كوب« فترة من البث املباشر لتلقي 
التهاني بهذه املناسبة السعيدة، حيث انهالت االتصاالت مهنئة من متصلني من داخل الكويت ومن 

اخلليج للمباركة. ألف مبروك.

تس����تضيف »األنب����اء« اليوم 
العب وسط منتخبنا الوطني لكرة 
القدم السابق وجنم القادسية علي 
الش����مالي من الساعه 4 وحتى 6 
مساء وذلك للحديث حول حظوظ 
الفوز بالبطوالت  القادس����ية في 
احمللية، وفرصة عودته لألزرق في 
الفترة املقبلة باإلضافة الى الرد على 
أسئلة القراء وذلك على الهواتف 
 �  24830238 � التالية: 24830514 

24830322 � داخلي: 131 � 318.

نجوم »مسائي« اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« في ديوانيتها اليوم 
جنوم برنامج »مسائي« الذي يبث على قناة 
»الراي« زينة كرم ونواف القطان وسالم 
اخلضر وذلك للرد على أسئلة واستفسارات 
القراء حول برنامجهم الناجح الذي استطاع 
ان يستقطب أعدادا كبيرا من املشاهدين في 

فترة قياسية لتنوع فقراته ومتيزها.
كرم والقطان واخلضر سيكونون معكم 
من الس����اعة 6:00 وحتى 8:00 مساء على 
هواتف »األنباء«: 24830979 � 24830322 

� 24830805 � داخلي: 318 � 131.

البقاء هلل
بـدر إبراهيـم احلميدي � 51 عاما � الرج����ال: الفيحاء � ق 6 � ش 
النعمان � ج 63 � م 5 � ت: 99044255 � النس����اء: حطني � ق 

1 � ش 115 � م 23 � ت: 99951712.
محمد سـعد الفـوزان � 85 عاما � الرج�������ال: دي���وان الفوزان � 
الس����رة � ق 5 � ش األول � م 75 � ت: 25310202 � النس��اء: 

السرة � ق 2 � ش 2 � م 24 � ت: 25321193.
محمـد أحمد محمد السـيد � 65 عاما � الرج����ال: اخلالدية � ق 4 � 
ش 41 � م 1 � دي����وان النخيالن � ت: 97444181 � 99537440 
� النس����اء: خيطان � ق 3 � ش 94 � م 160 � ت: 24746418 � 

.99571706
محمـد فرحـان عواد العنزي � 40 عاما � س����عد العبداهلل � ق 10 � م 
133 � خل����ف س����كراب أمغ����رة � ت: 99464113 � 67618115 � 

.99044407
عـوض عايد مرزوق الرشـيدي � 76 عام����ا � الصباحية � ق3 � ش11 � 

م952 � ت: 99055594 � 55533227.
اميان سيد محمد ريان � زوجة خميس مرزوق الشتلي العازمي � 52 
عاما � ضاحية جابر العلي � ق3 � ش20 � م3 � ت: 67040807 

� 97649995 � الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
منـال عبـداهلل حمد السـهيل � 34 عاما � الرجال: ضاحية عبداهلل 
املب����ارك � ق2 � ش2 � م1 � ديوان الس����هيل � ت: 99424181 � 
99590111، النس����اء: عبداهلل املبارك � ق2 � ش232 � م1 � ت: 

.60000422
منى خليفة جاسـم املستكي � 47 عاما � الصليبخات � ق1 � ش104 

� م9 � ت: 99767600.


