
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: الجامعة بحاجة إلى تطوير فوري آللياتها.

ـ ولو اجتمع كل ميكانيكية الشويخ وصناعية الفحيحيل والجهراء فلن يستطيعوا 
ان يطوروا »برغي« واحد في آلياتها.

شنو قصة استنفار الداخلية على أصحاب التاكسيات الجوالة وحجزهم على أقل 
مخالفة؟!

أبواللطفواحدـ أعتقد انهم بس يبون يحللون فلوس مناقصة »الونش« بو 10 دنانير!

البقاء هلل
معصومة بندر محمد السـلمان 
زوجة محمد حسني رضا 
الش���طي - 57 عاما - 
مسجد مقامس - الرميثية 

- ت: 66183939.
حبيـب محمـد كـرم معرفـي 
- 77 عام���ا - الرجال: 
حسينية معرفي القدمية 
- ت: 22428558، النساء: 
القادسية - ق8 - ش86 
- م4 - ت: 22517072.

مخلص مكي عودة الصايغ � 58 
عاما � الرجال: اجلابرية � 
حسينية البلوش � ق11 � 
ت: 60944447 � النساء: 
اجلابرية � ق12 � ش5 � 

م36.

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

هل الفضالة سجين رأي؟!
يخط���ئ الكثير مم���ن يعتقد أن احلكم 
الصادر ضد األخ خالد الفضالة األمني العام 
للتحالف الوطني باحلبس هو بسبب قضية 
رأي او مخالفة لقانون املطبوعات، ولكن 
الصحيح واحلق ان الفضالة صدر ضده حكم 
بناء على جنحة القذف املجّرمة في قانون 
اجل���زاء الكويتي باملادة 209 ألن الفضالة 

نس���ب لرئيس الوزراء واقعة غس���يل األموال � وهي جرمية 
يعاقب عليها القانون � في ندوة عامة أمام املئات من الناس، 
وبناء على ذلك صدر احلكم ولم تكن القضية رأيا أو مقاال في 

صحيفة او ما شابه ذلك.
انني شخصيا متعاطف مع الفضالة وأمتنى االفراج عنه في 
أسرع وقت ممكن ولكن بالطريق الصحيح عن طريق الطعن 
في احلكم مبحكمة االستئناف وهي تستطيع ايقاف التنفيذ 
وإعادة النظر في احلكم كما هو متبع في س���ائر القضايا في 
احملاكم، وعلى الرغم من قناعتي بسوء أداء احلكومه وحتفظي 
الشديد على اسلوب ادارتها للبلد ولكن هذا ال مينعني من قول 
احلق وان املوضوع ليس فزعة او اقتناص الفرصة للتشفي 
من احلكومة ولكن ليعلم اجلميع أننا ننشد احلق وال نبالي، 
وفي هذه القضية احلق مع رئيس الوزراء ألنه ُنس���بت إليه 
واقعة يجّرمها القانون في مكان عام على مس���مع ومرأى من 
الناس وعندما يلج���أ للقضاء فال منلك اال الرضا واالنصياع 
حلكم القاضي وإال فكيف تكون دولة قانون ونحن ال نحترم 

احكام القضاء؟!
كما انني اس���تغرب جدا من بعض االخوة اعضاء مجلس 
األمة ممن استنكروا واقعة حجز الفضالة معتبرين انها قضية 
رأي بينما جندهم يتسابقون برفع الدعاوى على كّتاب الزوايا 
بالصحف، ومثال على ذلك النائب مسلم البراك كسب الكثير 
من القضايا ضد كّتاب وتسلم تعويضا ماليا منهم في قضايا 
رأي، كذلك األخ النائب علي الراش���د رفع دعوى ضد الكاتب 
األخ أحمد الكوس في قضي���ة رأي ويطالبه بآالف الدنانير 
كتعويض، كذل���ك األخ النائب عدنان عبدالصمد رفع الكثير 
من القضايا ضد كتاب وصح���ف، وغيرهم كثير من النواب 
الذين ولألس���ف نسوا أنفس���هم وظنوا أننا ننسى حتى ان 
بعضهم اصبح ولألس���ف يردد ما يقوله الغير من دون علم 
او دراية فقد طالب احدهم بتغيير قانون املطبوعات والغاء 
عقوبة احلبس مع ان الفضال���ة محكوم عليه خارج قانون 
املطبوع���ات ولكن »ربعنا« النواب اصبح���وا يتبعون املثل 

القائل »مع اخليل يا شقرا«.
خالصة القول: الفضالة حكم عليه بناء على جرمية القذف وليس 
قضية رأي، والبد ان نضع النقاط على احلروف ومع امياننا 
املطلق بحرية الرأي والتعبير واستنكارنا الشديد للمطاردة 
السياسية والقضائية ألصحاب الرأي فإننا ال نؤيد التطاول على 
الناس في أعراضهم وذممهم او االستهزاء والسخرية والتطاول 

بالكلمات غير الالئقة واخلارجة عن األدب واألخالق.

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

أول الكالم، تهنئة ل� »محمد عبدالقادر اجلاسم« خلروجه 
من الس����جن الذي أرجو أال يعود إليه، وأشفع رجائي 

برجاء فك أسر كل سجني، فليس أثمن من احلرية.
وبعد التهنئة والرجاء، أتوجه باللوم احملب والعتب 
الصارخ للسيد »اجلاسم« على قوله � بعد خروجه من 
الس����جن � »ان ثمة ما يدّبر ضد مسلم البراك«، ثم جاء 
قوله على صيغة حتذي����ر: إن أي إجراء ينال »البراك« 
ستكون له تداعيات خطيرة، لن تنتهي بإطالق سراحه!

كالم كبير وخطير فيه غلو وانحراف وتسعير لنار ال أحد يسعى الى 
تس����عيرها، إال من أراد شرا بالناس وببالدهم، وال ُيقبل من رجل في مثل 
مكانة »اجلاسم« الذي يفترض فيه التعقل واحلكمة والدفع بالبالد نحو 

االستقرار والهدوء.
يعلم السيد »اجلاسم« احلكمة السياسية األزلية: »ليس من عداوة دائمة، 
وال صداقة دائمة في السياس����ة« والسياسة تقّلب وعّلو وهبوط وتغيير 
في املواقف واالجتاهات، وكان عليه أن يعي هذه القاعدة السياسية ومن 
ثم يعمل بها، فهو ان خاصم في السياس����ة فعليه أن يوّقت خصومته وال 
يبقيها على الدوام في صدره. ثم ان عليه ان يلتزم بحدود اخلصومة وال 
يش����عبها وال يخلط األوراق بغية إدخال غيره في قضيته من أجل تكثير 
مناصريه وضم عناصر أخرى إن هو لّوح باسم فالن أو فالن وأشركهما معه 

في قضية تخصه وحده، فهو الذي اتخذ املوقف وهو الذي دفع الثمن.
كما يعلم الس����يد »اجلاس����م« ان التاريخ مليء باخلصوم السياسيني 
الذين تتقلب بهم االحوال، فيوم في السجن ويوم في احلكم، ولم يحملوا 
ضغينة ضد من حبس����هم، وهذه هي السياسة. ولعل تاريخنا نفسه في 
بعيده وجديده، يشهد على مثل ذلك الواقع، فسجناء مجلس 1938، أمضوا 
ست سنوات في السجن، وخرجوا بصدور طيبة نقية ال يحملون ضغينة 
وال حق����دا، ثم صاروا من أكبر بناة البالد ومعمريها وش����ركاء في احلياة 
السياس����ية. أما في اجلديد فإننا نذكر س����نوات الثمانينيات و»دواوين 
االثنني« واالعتقاالت التي متت وطاولت أشخاصا ناشطني، كان من بينهم 
املرحوم أحمد الربعي، وكلنا يش����هد لدوره البارز أثناء االحتالل العراقي 
لبالدنا، ومشاركته في الوفود التي جابت دول العالم بتكليف من احلكومة 
التي اعتقلته، وأحس����ن وأبدع في ش����رح قضية بالده والدفاع عنها، ولم 
يش����مت ولم يتبرم ولم يحمل ضغين����ة تبعده عن الدفاع عن وطنه حني 

دعاه داعيه.
وإن كان »اجلاس����م« قد قال ما قال، فكان حريا بالس����يد مسلم البراك 
أن يرد عليه س����ريعا ليبني أنه حتت القانون ال فوقه، وانه يحترم البالد 
ومؤسس����اتها، فإن كان هناك ما يستوجب محاسبته قانونيا، فهو طوع 
القانون ورهن إشارته، وانه مواطن شأنه شأن غيره من املواطنني اآلخرين، 

وانه ال يحتمي اال بالدولة ونظمها ومؤسساتها.
في كثير من الدول جتري اعتقاالت ومحاكمات لناش����طني سياس����يني 
وحزبيني، تعد أحزابهم مبئات اآلالف من احملازبني، مثل »االخوان املسلمون« 
في مصر، فلم نسمع أن أحدا هدد وتوعد وأنذر باخلراب، اذا ما مت اعتقال 

عنصر من احلزب أو حتى قياداته.
ليس مقبوال يا »محمد« أن تتحول اخلصومة مع شخص الى خصومة 
مع الوطن، مهما كانت مكانة هذا الش����خص، وأرجو أن تكون أكثر تعقال 

وهدوءا، وأنا على يقني أنك قادر عليهما، أعني »الهدوء والتعقل«.

تهنئة.. ولوم.. ونصيحة
وفد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت األربعاء وياكم

عاشق يهدد محبوبته بعد رفض أسرتها له:
»سأحرق منزلك.. وأشرد أسرتك.. وأفضحك«

النصف في »االتجاه المعاكس« الليلة

محمد الدشيش
تقدمت فتاة من غير محددي اجلنس���ية ببالغ 
الى مخفر الصليبية حمل عنوان »التهديد بإحلاق 
االذى البليغ متهمة شابا من البدون سبق ان تقدم 
للزواج منها ورفض طلبه لكونه »بدون«، وقالت 
الفتاة في البالغ ان ش���ابا تقدم للزواج منها بعد 
ان عرف نفسه في البداية بانه كويتي واستقبله 
والدها وخالل احلديث الذي جمعه بوالدها ابلغه انه 

من غير محددي اجلنسية على عكس ما ادعى قبل 
التقدم خلطبتها، وازاء ذلك رفض والدها تزويجها 
له واوضحت الفتاة انها فوجئت في اليوم التالي 
لرفضه يتصل بها على هاتفها النقال دون ان تعرف 
كيف حصل على رقم هاتفها وابلغها انه متمس���ك 
بالزواج منها وحينما ابلغته بانها ملتزمة برفض 
والدها فوجئت به يهددها: س���أحرق منزلكم ولن 

اتركك وسأشهر بك وأشرد اسرتك.

يستضيف برنامج 
»االجتاه املعاكس« في 
حلقت���ه الليلة الكاتب 
الزميل سامي عبداللطيف 
النص���ف، ويش���اركه 
التل،  احللقة د.سفيان 
وت���دور احللقة حول 
محور »االستثمار في 
احلجر على حس���اب 
البشر« وتبث احللقة 
التي يديره���ا كالعادة 
د.فيصل القاس���م على 
قن���اة اجلزي���رة ف���ي 
العاشرة من  الس���اعة 

مساء اليوم.

تستضيف »األنباء« في ديوانيتها 
غدا االربعاء العميد املساعد للقبول 
والتسجيل بجامعة الكويت د.صبيح 
القبول  ادارة  املخي���زمي ومدي���رة 
بجامعة الكويت ندى املطلق للرد 
على استفسارات القراء حول القبول 
والتسجيل بجامعة الكويت وشروط 
التحويل بني الكليات والقبول الفوري 
واملستندات املطلوبة وكل ما يخص 
القبول والتسجيل وذلك من الساعة 
اخلامس���ة الى الس���اعة السادسة 
والنصف على ارقام الهواتف التالية:  
 24830514 – 24830322 – 24830805

ندى املطلق– الداخلي: 318 – 131. د.صبيح املخيزمي

د.فيصل القاسم سامي النصف

مواقيت
 الصالة 

والخدمات
 ص  46

مجهولون يسلبون
 350 دينارًا من خليجي

أمير زكي
شرع رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة الفروانية بقيادة العقيد 
منصور الهاجري البحث عن 5 
اش���خاص مجهول���ني اختطفوا 
شابا خليجيا من منطقة خيطان 
واجته���وا به ال���ى منطقة غرب 
اجللي���ب واجبروه على منحهم 
بطاقته البنكية ومن ثم انطلق 
احداهما الى اح���د افرع البنوك 
احمللية وس���لبوه مبل���غ 350 
دينارا وجرى تصنيف القضية 
بعد استشارة وكيل النائب العام 
حتت عنوان خطف وحجز حرية 

وسرقة باالكراه.
واستنادا الى مصدر أمني فان 
خليجي 33 عام���ا ابلغ عمليات 
وزارة الداخلي���ة فجر امس عن 
تواجده في منطقة برية في غرب 
اجلليب حي���ث مت حتديد مكان 
تواجده ومن ثم جرى االستماع الى 
افادته وقال ان هناك 5 اشخاص ال 
يعرفهم اوقفوه في الشارع العام 
مبنطقة خيطان واجبروه حتت 
التهديد بالقتل على ان يرافقهم 
داخل سيارتهم وانطلقو به الى 
منطقة غ���رب اجلليب ومن ثم 
البنكية وحال  س���لبوا بطاقته 
اطالعه على رصيد حسابه تبني 

فقده ل� 350 دينارا.

يداوي الناس 
وهو عليل..

الطبيب..
 من يداويه؟!
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صفحة آراء
 ص  17

حمـد يو�سـف الأحمـد الثـاقـب

يتقدمون بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتنـــان �إىل

�شو�ء باحل�شور �شخ�شيًا �أو باالت�شال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�شر  يف �ل�شحف

�شائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

�ل�شيخ/ �شباح �الأحمد �جلابر �ل�شباح

عميد �لعائلة

مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

�ل�شيخ/ نو�ف �الأحمد �جلابر �ل�شباح

و�شمو ويل �لعهد �الأمني

�ل�شيخ/ نا�شر �ملحمد �الأحمد �ل�شباح

و�شمو رئي�س جمل�س �لوزر�ء

و�ل�شادة �ل�شيوخ و�لوزر�ء و�أع�شاء جمل�شي �الأمة و�لبلدي

ولكل من تف�شل مبو��شاتهم يف وفاة فقيدهم �لغايل

�ملغفور له بــاإذن �للــه تعالـى

�ل�شيد/ جا�شم حممد عبد�ملح�شن �خلر�فـي

و�شعادة رئي�س جمل�س �الأمة

اآل الثــاقـــب


