
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»تقرير«: الواليات المتحدة وإسرائيل تختلفان على وجهة استثمار 

أموال عربية بقيمة 30 مليار دوالر.
ـ هكذا تكون المقاطعة وال بالش!

استطالع: 95% من الخليجيين مدينون للبنوك.
ـ وأعتقد أن نصف الـ 95% كويتيين.

أبواللطفواحد

مواقيت الصالة والخدمات ص 14

شعبوال: ملعون أبوكي دولة.. يا دولة إسرائيل ص 39

الصفحة األمنية  ص 7

البقاء هلل
أحمد غسان محمد الفرحانـ  29 عاماـ  الرجال: الفيحاء 
ـ ق9 ـ ديـــوان الفرحان ـ مقابـــل النزهة ـ ت: 
99666910ـ  النساء: الروضةـ  ق5ـ  ش البارودي 

ـ ج53 ـ م1 ـ ت: 22520233.
منى ناصر منير العجميـ  17 عاماـ  القصورـ  ق1ـ  ش14ـ  

م12 ـ ت: 99616138 ـ الدفن التاسعة صباحا.
خيرية علقم العنزي، أرملة نايف عواد عوض العنزي 
ـ 74 عامـــا ـ الرجال: اجلهـــراء ـ خيمة قرب 
املستشفى ـ ت: 66811071 ـ النساء: القصر ق 

ـ ش3 ـ ج5 ـ م3.
سـيف خالـد سـيف عبـداهلل الشـامري ـ 3 ســـنوات ـ 
صبـــاح الســـالم ـ ق12 ـ ش1 ـ ج5 ـ م27 ـ ت: 

.55428851
زينـب أحمد محمد محمود، زوجة ســـالم فهد سعود 
اجلويسري ـ 63 عاما ـ الرجال: الدسمة ـ ق4 
ـ ش44 ـ م9 ـ ت: 22533633 ـ النساء: الدسمة 
ـ ق1ـ  ش مراكـــشـ  م4ـ  ت: 22547748 الدفن 

بعد صالة العصر.

مصور صربي كان على متن األسطول:
رأيت مشهدًا من نهاية العالم

بلغرادـ  أ.ف.پ: ذكرت وسائل االعالم الصربية امس 
ان مصورا صربيا اعتقل في اسرائيل بعد الهجوم الذي 
شنته عناصر من مجموعة كوماندوز اسرائيلية على 
اسطول ينقل مساعدات انسانية الى غزة، قد عاد الى 
بلغراد وقال ان الهجوم كان شبيها بـ »مشهد من نهاية 
العالم«. وقال املصور سرديان ستويليكوفيتش الذي 
طلب منه منظمو الرحلة تصوير وقائعها: بدأ كل شيء 
كما لو انه رحلة في سفينة عادية بال مشاكل، قبل ان 
يتحول مشهدا من نهاية العالم، واضاف في تصريح 

الذاعة »بي 92«: حصل كل شيء في ربع ثانية.
وذكر لصحيفـــة بليتش »لقد وصلـــوا )اجلنود 
االسرائيليون( بال ضجيج وحاولوا الصعود الى منت 
السفينة، والقوا قنابل صوتية فيما كان الطاقم يصوب 
االنوار ويلقي املشاعل عليهم«. واوضح ان عناصر من 
مجموعة الكوماندوز نزلوا للدعم الواحد تلو االخر من 
مروحية ووصلوا الى السفينة، وانتشر الذعر وسمعت 
اصداء اطالق نار، وقبض اشخاص عزل على منت السفينة 

على احد اجلنود والقوا به عن اجلسر.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

لنبدأ من املســـّلمات، وهي عديدة، ومنها 
ان الغفلة وعدم االحتراف يسودان مناحي 
كثيرة من احلياة الكويتية املعاصرة، ومن 
ذلك ظاهرة قلة املهنية في احلياة السياسية 
الكويتية، فمـــا ان ترتكب احلكومة خطأ ما 
حتى تقوم املعارضة ال بتقوميه كما يحدث 
لدى الدول األخرى بل تصححه بخطأ أكبر، 

فإن قامت احلكومة بصرف دينار في غير محله طالبتها املعارضة 
بصرف 100 دينار في غير محلها كذلك.

> > >
ومن املسّلمات ان املعارضة احلكيمة العاقلة هي جزء ال ميكن 
االستغناء عنه ضمن أي حياة دميوقراطية سليمة، لذا ال توجد 
مصلحة ألحد في أن تضعـــف املعارضة الى حد تعجز فيه عن 
القيام بدورها، كذلك فمن املســـّلمات غير املســـتغربة ان توجد 
للحكومات في املجتمعـــات الدميوقراطية أغلبية برملانية، وإال 

فكيف تتم محاسبتها إذا لم يسمح لها بتمرير مشاريعها؟!
> > >

ومن احلقائق املدونة في احلياة السياسية الكويتية ان اخلبير 
الدســـتوري »الوحيد« في املجلس التأسيســـي الذي كان ميثل 
املعارضة ويعكس آراء القوى الوطنية، ونعني د.خليل عثمان، 
هو من طالب بأال يتعرض ســـمو رئيس الوزراء لالســـتجواب 
حرصا على اســـتقرار احلياة السياسية الكويتية، لذا جعله ال 
يتقلد حقيبة وزارية أو يتم طرح الثقة فيه كما يحدث في جميع 
الدميوقراطيـــات األخرى، ومن ثم فإن اإلميان بروح الدســـتور 

وأعرافه يقتضي االلتزام بذلك املفهوم.
> > >

وعودة للمســـّلمات وما نعرفه مـــن ان تكرار صيحة الذئب 
يفرغها من معناها في نهاية األمر، وهو ما تناسته بعض القوى 
السياسية املعارضة عندما كررت إساءة استخدام آلية االستجواب 
والتخويـــف بها حتى لم تعد تخيف أحدا، ومثلها تكرار صيحة 
اخلوف على الدســـتور من احلل غير الدســـتوري حتى توقف 

الناس عن التجاوب معها.
> > >

ان االستجواب احلالي هو مجرد رفع عتب، فعمليات التلوث 
البيئي قضية تشتكي منها كل األمم حتى ان األمم املتقدمة باتت 
تقسم مناطقها السكنية الى خضراء وصفراء وحمراء.. إلخ تبعا 
ملقدار التلوث البيئي مع العمل على حتســـن ظروفه وتخفيف 
ضرره دون القيام بعمليات تثمن وإخالء وتسخن سياسي، ان 
حل مشـــكلة تلوث أم الهيمان عملية مهمة وحيوية ومستحقة 
إلخواننا هناك ضمن طلب املمكن، ولو أخذنا بنظرية االستمالك 
لوجب تثمن الكويت الصحراوية والبترولية من العبدلي حتى 
النويصيـــب ونقل شـــعبنا للعيش في دول املـــروج اخلضراء 

والقمم البيضاء.
> > >

آخر محطة: من املســـّلمات واحلقائق أال نقيد أنفسنا بوعود ال 
نستطيع اإليفاء بها، وأال نعي حقيقة »ان يهزم فريقنا بنتيجة 1 - 

0 خير من يهزم مبزيد من األهداف التي نسجلها في مرمانا«.

جمعت »قافلة احلرية« عدة سفن منها ما خرج 
من اليونان ومنها ما خـــرج من تركيا، رغم أن 
البلدين والشعبن بينهما عداوة تاريخية، إال أن 
نبل القضية جتاوز كل االعتبارات، هذه القدرة على 
جتاوز العداوات ذات اجلذور لم تتحقق للبعض 
فـــي الكويت رغم أن خالفه مـــع االجتاه الديني 
ليست له جذور حقيقية، فاجلوانب التي يشترك 

فيها الطرفان أكثر بكثير من تلك التي يختلفان فيها، ويعجبني من 
استدرك ما قاله قبل اتضاح حقيقة املوقف وأخذ موقعه الطبيعي من 

قضية تفوق االعتبارات احمللية مرات ومرات كثيرة. 
نقلت القناتان »الراي« و»الوطن« أحداث تلك املواجهة من أفواه 
املشـــاركن فيها، سأل مذيع »الراي« احلضور: »يقال ان تركيا أرادت 
الدخول الى زعامة العالم العربي واإلسالمي من بوابة القضية الفلسطينية 
بعد أن تعذر عليها الدخول الى الســـوق األوروبية املشتركة؟ أطرح 
هذا السؤال من قبيل سماع الرأي اآلخر«، وأجاب أحد املشاركن: »في 
القرن املاضي ارتفعت الفتات القومية التركية والعربية ثم الفرعونية 
واألمازيغية واخلليجية، فتشتتنا وضعفنا، واليوم انصرف الناس 
عن تلك الالفتات وذهبوا الى جوهر املوضوع بغير الفتات باملرة، كل 
األديان شاركت، مختلف اجلنسيات كانت هناك وليست تركيا فقط«، 
أضاف آخر: »إذا كان غير تركيا قد استخدم القضية الفلسطينية من 
خالل احلـــروب بالوكالة التي لم يفقد فيها أيا من رعاياه فإن تركيا 
قد فقـــدت أرواحا عزيزة، وهي جتازف مبكانة مميزة لها في اوروبا 

والغرب، بينما ال يوجد شيء لدى غيرها ليخسره هناك«.
لقد شارك املطران »كابوتشـــي« رغم سنه ـ 88 سنة ـ الى جانب 
أشخاص يهود قال أحدهم: »أخجل من القول بأني يهودي عندما أرى 
ما تفعله إســـرائيل« وكان على ظهر السفينة شخص ترك غزة منذ 
30 ســـنة ولم يتمكن من العودة اال عبر هذه السفينة، أراد أن يرى 
أمه، جاءه خبر وفاتها وهو على ظهر الســـفينة، وتلقى فيها العزاء 

من املشاركن وهو كسير النفس واخلاطر.
كان فيها رجل وامرأته التي خرج بها للعالج من الســـرطان ولم 
يتمكنا من العودة ألبناء وأحفاد عددهم 14، أرادا رؤيتهم قبل أن متوت 
املرأة، وقصص كثيرة حدثت كلهـــا خالل أيام قالئل من هذا احلدث 

الذي رمبا شكل نقلة كبيرة في موضوع حصار غزة.
يقول أحد املشـــاركن »لفت انتباهنا حجم محبة األتراك للعرب، 
عندما بدأت املواجهة املسلحة طلبوا منا النزول، اعتبرونا ضيوفهم 
على سفينتهم ـ مرمرة ـ قتل منهم من قتل، وعندما مت أسرنا ونقلنا 
الى اسرائيل وتدخل سفراء كل جنسية إلخراج رعاياهم، بقي العرب 
دون وسيط يخرجهم من السجن، فرفض األتراك اخلروج حتى يخرج 

العرب قبلهم، وهكذا كان«.
جزاكم اهلل خيرا رجاال ونساء، وشكرا لكل املشاركن الذين أزاحوا 

عن إسرائيل ورقة التوت أمام املجتمع الدولي.
> > >

كلمة أخيرة: كان البعض يصف إســـرائيل بـ »الدولة الدميوقراطية 
الوحيدة في الشرق األوسط« ولم يشرح لنا كيف يجمع بن النظام 
الدميوقراطـــي فيها مع ترجيح املرجعية الدينية في كل شـــيء في 
اســـرائيل، وال يجيز لنا نفس احلق في الـــدول العربية التي تطبق 

النظام الدميوقراطي؟

حدث في السفينة »مرمرة«المسّلمات واالستجوابات واألخطاء السياسية شقيقان بدون اعتديا على رجال أمن الفروانية
وهربا من مخفر غرب الجليب

وتاجر مخدرات خليجي قاوم رجال مباحث بسالح ناري

أمير زكي
استطاع رجال ادارة البحث والتحري حملافظة الفروانية 
بقيادة العقيد منصور الهاجري من توقيف شابن من غير 
محددي اجلنسية متكنا من الفرار من داخل مخفر عبداهلل 
مبارك وذلك بعد توقيفهما على ذمة قضية اهانة موظف 
عام اثناء تأدية الواجب. هذا وامر وكيل نيابة الفروانية 
بتسجيل قضية اهمال في حراسة مقبوض عليهم الى عدد 
من رجال مخفر عبداهلل مبارك وحملت قضية االهمال رقم 
2010/88، كما امر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
االمن العـــام اللواء خليل الشـــمالي. ووفق مصد امني 
فإن رجال امن الفرانية وفيما يقومون بجولة اعتيادية 
وحملة تفتيشـــية داخل نطاق منطقة غرب اجلليب مت 
االشتباه في شقيقن من البدون وذلك لوقوفهما بصورة 

غريبة في محيط عدد من الســـيارات املتوقفة حيث مت 
سؤالهما عن مكان سكنهما، اال ان رجال االمن تبن لهما 
انهما يقيمان في منطقة مغايرة متاما ملكان توقفهما ليتم 
الطلب منهما الصعود الى الدورية، اال ان الشابن قاوما 
رجال االمن فتم طلب اسناد وتوقيفهما ومن ثم نقلهما 

الى مخفر غرب اجلليب.
واضاف املصدر مت وضع الشابن في غرفة مالصقة 
ملكتب االحوال اال ان الشابن متكنا من الهرب من داخل 
املخفر ليتم تعميم اوصافهما وبعد نحو 6 ســـاعات من 
هروبهما متكن رجال مباحـــث الفروانية من توقيفهما 
ومت اعادتهما الى املخفر مرة اخرى واضيفت الى قضية 
االهانة ومقاومة رجال االمن قضية جديدة وهي قضية 

هروب من مخفر احتجاز.

محمد الدشيش
اذا كان الشـــابان البدون قد اعتديـــا على رجال امن 
الفروانية وهربا، فإن خليجيا مت توقيفه بقضية مقاومة 
سلطات وحيازة ســـالح وذخيرة، اال انه لم يتمكن من 

الهرب.
ووفق مصدر امني، فـــان معلومات وردت الى مدير 

مباحث اجلهـــراء العقيد منصور الهاجري عن ان هناك 
خليجيا يحوز مواد مخدرة ليتم اســـتصدار اذن نيابي 
ومداهمة مسكنه اال ان اخلليجي قاوم رجال االمن وحاول 
اخراج ســـالح ناري كان يحتفظ به فـــي قدمه محاوال 
استخدامه ومتت السيطرة عليه وعثر بحوزته على قطعة 

من احلشيش ومتت احالته الى االختصاص.

مباحث الفروانية أوقعت المتهمين بعد 6 ساعات

نـشــتـري
جموهراتكم 
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100 فنان من 14 دولة عربية يكسرون الحصار اإلسرائيلي

للعالم اجمع لكي يقف مع القضية 
الفلسطينية ومواجهة الغطرسة 

االسرائيلية.
من جانب آخر، اصدر االحتاد 
العام للفنانن العرب بيانا ادان 
فيه املمارسات االسرائيلية وجاء 
فيه: لم يكن مفاجئا ان يستيقظ 
العالم علـــى جرمية من جرائم 
االحتالل الصهيوني، هذه اجلرمية 
التي استهدفت ابرياء واحرارا من 
العالم دفعتهم انسانيتهم الى ان 
يســـاهموا في فك احلصار عن 
قطاع غزة الذي يتعرض حلرب 
ابادة من خالل حرمانه من كل 

مقومات احلياة.
وتابع البيان: الفنانون العرب 
جميعا يســـتنكرون ويدينون 
وبشدة هذه اجلرمية الشنيعة 
ويعلنون للعالم اجمع تضامنهم 
مع شهداء وابطال قافلة اسطول 
احلريـــة ويناشـــدون احرار 
بادانة  املبادرة  العالم  وشرفاء 
ما يقوم به االحتالل الصهيوني 
بفلســـطن نصرة منهم للحق 

واالنسانية.

تقديرًا للزعيم التركي

ل أسماء أوالده غّزاوي يبِدّ
إلى رجب وطيب وأردوغان!

تعبيرا عن تعاطفه مع ضحايا قافلة »أسطول 
احلرية«، قام رجل يقطن جنوب قطاع غزة بتبديل 
اسماء ابنائه القدمية، وأصبح يطلق عليهم رجب، 
وطيب وأردوغان، وهو االسم الثالثي لرئيس الوزراء 
التركي الذي اتخذ موقفًا أكثر حزما جتاه اسرائيل 

عقب هجومها على سفن »أسطول احلرية«.
وأصبح املقهى الذي ميلكه زعرب على شاطئ 
بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، أشبه ببيوت 
العزاء التي تقام للشهداء الغزين الذين يسقطون 

بنيران اسرائيلية.
وزين وأبناؤه املكان باالعالم التركية احلمراء 
الكبيــــرة، الى جانب وضع صور للقادة االتراك، 
واستبــــدل العصائر واملياه الغازية الباردة التي 
تقدم للمصطافن على البحـــر في هذه االوقات، 
بحبات التمر والقهــــوة السادة، وهي قهوة عربيــــة 
تقدم في فناجـــن خاصة دون ســـكر، في بيوت 

العزاء.
وأوضح زعرب في تصريحات صحافية ان هذه 
اخلطوة أي مراســـم بيت العزاء، ستستمر حتى 
ثالثـــة ايام متتالية، وفق العـــادة في غزة. وذكر 
زعرب انه انتظـــر كباقي الغزين وصول القافلة 

بشغف كبير.

الوفد العديد من الشـــخصيات 
الســـاحة  الكبيرة على  الفنية 

العربية.
يذكر ان الفنانة هند صبري 
زارت منذ اشهر غزة ورام اهلل 
في اطار جهودها كسفيرة االمم 

املتحدة ملكافحة اجلوع.
من جهـــة اخـــرى، وتلبية 
لدعوة من احتاد الفنانن العرب، 
يسافر الى القاهرة الثالثاء املقبل 
رئيس احتاد املنتجن اخلليجين 
يوسف العميري للمشاركة في 
االجتماع االستثنائي الذي سيعقد 
تضامنا مع ضحايا قافلة احلرية 
وكذلك لكسر احلصار على غزة 
والوقوف امام القمع االسرائيلي 
ضد الشعب الفلسطيني، حيث 
قال لـ»األنباء«: سنتحرك صوب 
غزة االربعاء املقبل عن طريق 
معبر رفح حيث سنعقد اجتماعنا 
املقبل بحضور  هناك اخلميس 
جميع نقباء الفنانن في الدول 
ادارة  العربية واعضاء مجلس 
الفنانن العرب، ومن ثم ستكون 
العودة مرة اخرى الى القاهرة 

في اليوم نفسه.
واضاف: يأتي هذا التحرك بعد 
العدوان االسرائيلي على اسطول 
احلرية وفي اطار مطالبة االمن 
العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى ووزراء اخلارجية العرب 
والذين اكدوا علـــى ان كل من 
يستطيع كسر احلصار على غزة 
فليكسره، مشيدا بالدور املصري 
والذي فتح معبر رفح لتسهيل 
دخول وخروج املصابن من والى 
غزة، متمنيا ان يكون الجتماعهم 
الصدى املطلوب وتوجيه الدعوة 

عبدالحميد الخطيب
يعتزم 100 فنان من 14 دولة 
عربية كسر حصار غزة وذلك 
بعد ايام من الهجوم االسرائيلي 

على سفن قافلة احلرية.
وكانت الزيارة قد مت االعالن 
عنها في فبرايـــر املاضي، لكن 
تأجيلهـــا دون توضيـــح  مت 

االسباب.
الفلســـطيني  وقال املخرج 
الكبير سعيد البيطار ان الوفد 
العربي الكبير الذي سيحمل اسم 
»موكب فناني االمة« سيصل الى 
غزة يوم االربعاء املقبل، مضيفا 
العديد  انه مت االستعداد لقيام 
مـــن االنشـــطة، واهمها تكرمي 
100 فنان فلســـطيني مسرحي 
وموسيقي وتشكيلي ومخرجن 
ومصورين فنانن بحسب وكالة 

االنباء الكويتية.
واضاف ان الهجوم االسرائيلي 
على سفن اسطول احلرية اثار 
حماسة الفنانن العرب والنقباء 
لزيارة قطاع غزة، مشـــيرا الى 
انه التقى اشـــرف زكي ـ نقيب 
الفنانن املصرينـ  بهدف اجناح 

هذه الزيارة.
واوضح ان الفنان د. اشرف 
زكي ســـيكون على رأس الوفد 
الفنـــي النقابي، مبينا ان وفود 
العاصمة  الى  الفنانن ستصل 
املصريـــة القاهرة يوم الثالثاء 
املقبل لالنطالق برا باجتاه قطاع 
غزة للوصول الى غزة عن طريق 

معبر رفح البري مع مصر.
واشار البيطار الى ان هدف 
الزيارة مؤازرة الفنانن العرب 
لفناني قطاع غزة، الفتا الى شمول 

العميري لـ »األنباء«: سنتحرك صوب غزة تضامنا مع ضحايا »الحرية«

هند صبري مع أحد املسؤولني أثناء زيارتها لقطاع غزة قبل عدة أشهر

د. اشرف زكي يوسف العميري


