
القاه���رة � وكاالت: أق���دم مذيع في 
التلفزيون املصري يدعى إيهاب صالح 
على قتل زوجت���ه بعد أن أطلق عليها 
رصاصة واحدة من مسدسه في منزله 
بشارع الهرم صباح أمس، وبرر فعلته 
أمام النيابة العامة التي استمعت إلى 
أقواله بعد تسليمه لنفسه بأنه قتلها 
انتقاما منها لصفعه على وجهه، ومعايرته 

باإلنفاق عليه أمام اجليران.

وبحس���ب ما كش���ف جيران املذيع 
للنيابة أنه كان عل���ى خالف دائم مع 
زوجته منذ 3 أيام، واضطرت زوجته إلى 
استضافة شقيقتها ملنع اخلالفات بينهما 
وأثناء قيام األخيرة بإعداد الشاي سمعت 
صوت إطالق النار وعندما خرجت من 
املطبخ اكتشفت مقتل شقيقتها بطلق 

ناري استقر في رأسها.
ووفق ما نقلت صحيفة الش���روق 

املصرية كان املذي���ع قد اتصل برجال 
الشرطة يبلغهم بجرميته بعد ارتكابه 
لها بأقل من ربع س���اعة وحضر رجال 
األمن الذين ألق���وا القبض عليه وكان 
متواجدا بالش���قة وعثر بحوزته على 
مسدس مرخص من دائرة قسم الزيتون، 
وذكر املذيع تفاصيل احلادثة أمام النيابة 
قائ���ال ان زوجته تش���اجرت معه قبل 
احلادث بساعات وصفعته على وجهه 

وكس���رت نظ���ارته الطبي���ة مما أثار 
حفيظته وتناول بعد ذلك 4 س���جائر 
باجنو ودخل غرفته وجتدد الش���جار 
بينهما حيث كانت تتهمه بإقامة عالقة 
غير شرعية مع إحدى الفتيات وتعايره 
بالصرف عليه، فأمسك مسدسه وأطلق 
عليها طلقة في رأس���ها وسلم نفسه. 
متت إحالة املته���م الى النيابة وتولت 

التحقيق.

برلني � د.ب.أ: أشارت قاضية أملانية متخصصة في شؤون األحداث 
إلى أن مافيا جتارة املخدرات العربية تقوم بتهريب أطفال وشباب من 

مخيمات الالجئني الفلسطينيني إلى أملانيا.
وأكدت القاضية كيرسنت هايزيج )48 عاما(، التي انتحرت مطلع 
هذا الشهر في ظروف غامضة في كتاب نشرت مقتطفات منه أنه يتم 
وضع ه����ؤالء األطفال واملراهقني على منت طائرات في بيروت بعد أن 
يأخذ املهربون منهم جوازت سفرهم ويجعلوهم يقولون عند الوصول 

إلى أملانيا إنهم من طالبي اللجوء أو بدون جنسية.
ونشرت مجلة »دير شبيجل« األملانية امس مقتطفات من الكتاب 
الذي يحمل اس����م »نهاية الصبر« واملقرر أن يصدر في األس����واق في 
ال� 26 من الشهر اجلاري. ووفقا للقاضية فإن املافيا العربية تسيطر 

بشكل كبير على جتارة املخدرات.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
استطالع: األلمان يعرفون القليل عن االقتصاد وعالم المال.

ـ والعرب يعرفون القليل عن الديموقراطية وحقوق اإلنسان والحريات.
محكمة بريطانية تغرم رجال 1500 جنيه لقتله سنجابا نادرا في محمية.

ـ وعندنا الشباب يقتحمون المحميات ولو عندنا ديناصورات جان قتلوها 
أبواللطفواحدوباآلخر واسطة وتعهد.

البقاء هلل
بداح سند عايض الهاجري � 18 عاما � الرجال: القرين � 
ق1 � ش5 � م8 � ت: 55766889 � النساء: الفنطاس 
� ق1 � ش1 � عمارة 143 � الدور اخلامس � شقة19 

� ت: 55502020.
صالح اياد حمد العلي � سنتان � الرجال: الرحاب � ق3 � 
ش14 � م13 � ت: 66246773 � 97494492 � النساء: 

الدعية � ق2 � ش22 � م7 � ت: 22551014.
فيصل اسـماعيل خلـف القـالف � 46 عاما � الرجال: 

حس���ينية بوعليان � الدعية � ت: 97319639 � 
99857596 � النس���اء: الرميثية � ق9 � ش91 � 

م7 � ت: 25610483.
تركي محمد سعد مشعان العتيبي � 16 عاما � اشبيلية 

� ق4 � ش406 � م25 � ت: 99089981.
مطلـق عبداهلل حمـد الرشـيدي � 94 عاما � ضاحية 
عبداهلل املبارك � ق6 � ش632 � م4 � ت: 99095556 

� 99331363 � الدفن التاسعة صباحا.

كتاب لقاضية منتحرة: المافيا العربية 
تسيطر على تجارة المخدرات في ألمانيا

أمانة بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

عفوًا.. أهل الكويت ليسوا كذلك! تصويب ضروري
اعتادت بعض الفضائيات ووس���ائل 
اإلعالم في اآلونة األخيرة إظهار شخصيات 
م���ن رجال ونس���اء بص���ورة املنّظرين 
السياسيني أو حتت مسمى  والناشطني 
اإلعالم���ي أو الباح���ث وغيرها من هذه 
املسميات التي ال ضابط لها حيث يقوم 
هؤالء بالتطاول على الناس واالستهزاء 

بهم واستخدام األلفاظ السوقية و»الشوارعية«، ناهيك عن بث 
الفتنة بني أفراد املجتم���ع الكويتي وتوزيع التهم دون دليل، 
بل وذكر أسماء أهل الكويت من شيوخ او سياسيني او رموز 
وطنية لها تاريخها بانتقاص وهمز وملز ودناءة في األسلوب 

وانحطاط في الوصف.
ال أدري ملاذا ظهر علينا هؤالء في اآلونة األخيرة وبصورة 
مكثفة وبجرأة غير معهودة؟! هل ألنهم كما يقال: ما هم إال أدوات 
يستخدمها بعض السياسيني أو أطراف حكومية أو متنفذون 
لتكس���ير اخلصوم والتشفي منهم وإرس���ال رسالة للفرقاء 
السياسيني وغيرهم اننا منلك مجموعة من السفهاء والسفيهات 
بإمكاننا حتريكهم في اي وقت لضرب اي شخص يتعرض لنا 

او يزاحم مصاحلنا او ميس لنا طرفا بقول او فعل؟!
هل يعقل أن تظهر علينا إحدى سليطات اللسان في إحدى 
الفضائيات وبأسلوبها الرديء وألفاظها السوقية وتتكلم عن 
معلومات أمنية وتتحدث عن حشود على احلدود ثم تتفاعل 
أجهزة الدولة مع كالمها املرس���ل اخلاوي ونس���مع ونقرأ في 
الصحف ان هناك حالة استنفار في األجهزة األمنية؟! إلى أي 
مرحلة وصلنا إذا كانت أجهزة األمن في بلدنا تستمد معلوماتها 
من هذه وأشكالها.. هل ترويع الناس وإطالق املعلومات التي 
متس أمن البلد واستقراره من أطراف محسوبة على احلكومة 
هي البدعة اجلديدة إلظهار مثل هؤالء كرموز وإعالميني ميلكون 

املعلومة واحلضور لدى الناس؟!
ه���ل وصل بنا احلال الى ان يتصدر الس���فهاء والتافهون 
وأرباب السوابق أجهزتنا اإلعالمية ويشاهدنا العالم ويعتقدوا 
ان هؤالء هم الكويتيون وأن نس���اء الكويت متثلهن مثل هذه 

»امللسونة« سليطة اللسان بالباطل؟!
إن هذه البدعة التي خرج���ت علينا مؤخرا ال يعرفها أهل 
الكويت وليست من شيمنا وتقاليدنا العريقة أن نشتم الناس 
ونس���خر منهم ونتطاول عليهم، إن الكويتيني عرفوا على مر 
التاريخ بأنهم أهل خير ونخوة وعزة وشرف، إن هؤالء النكرات 
ال ميثلون أهل الكويت وإمنا هم يستخدمون كأدوات لضرب 
اخلصوم وتصفية احلسابات السياسية، ومتى انتفت احلاجة 

اليهم فلن تشاهدوا أحدا منهم.
يجب علينا ان نرتقي بأس���لوب احل���وار وأن نراعي أدب 
اخلالف، ومهما بلغ بنا الصراع فال نصل الى مرحلة االنحطاط 

األخالقي والبذاءة التي نشاهدها هذه األيام.
إن أهل الكويت بريئون من كل بذيء وساقط وفاحش، ومن 
كل تافهة س���ليطة اللسان، هذه رس���الة براءة لكل العالم من 
هؤالء وأشكالهم، وصدق رسول اهلل ژ القائل: »ليس املؤمن 

بالطعّان وال اللعّان وال الفاحش وال البذيء«.

ليس سهال على ما يبدو - لدى البعض - 
االعتراف بضبابية الواقع السياسي وباختالط 
األمور فوق بعضها، بحيث ال يستبني أبيضها 
من أسودها، وال كاحلها من ماحلها أو صاحلها 

من طاحلها.
الذين يعتقدون بوجود »معارضة« 
في الكويت، إما أنهم حسنو نية، أو أنهم 

قاصرون ف���ي قراءتهم، أو أنهم يق���رأون كتبا هم مؤلفوها 
وروايات هم رواتها! وال عالقة لها بالواقع الكويتي!

نعم توج���د معارضة، ولكنها ال تلبس أزياء العرس وال 
تنتصب على »الكوشة« تعرض زينتها على البصاصني كل 
آن وأوان! إنها معارضة مس���تترة بحياء الوطنية ومتزينة 
بالعقل، معارضة تئن وال تصرخ، ألنها بعيدة عن امليكروفونات 

والكاميرات ومصادر الصوت والصورة.
إن ه���ذه املعارضة هي املعارضة الفكرية وهي املعارضة 
احلقيقية التي حتتاجها البالد ال املعارضة السياسية! والتي 
يتوهم بعض الزاعقني في مجلس األمة أنهم فرسانها، والتي 
هي جزء من الصورة التي نطالب مبعارضتها، وهذه املعارضة 
املزعومة هي التي حتمل في أحشائها التشوهات والبشاعة 
والسفه، التي يتعني علينا محاربتها، إن كنا نحمل - فعال - 
مشروعا وطنيا، ال مجرد مطنطنني غوغاء إمعات ننجر وراء 

الصفوف غير مدركني ماذا نريد، أو ماذا يجب أن نريد!
 وال يقتص���ر أمر املعارضة املزعوم���ة على تلك الطائفة 
من أعضاء مجلس األمة، ولكنها جتاوزتهم لتبلغ الكثير من 
الفئات، ومن الشخصيات التي تتحني فرصة غياب البطل أو 
بطل املس���رحية لتقوم هي بأداء الدور، أو كما قال املثل »إذا 
غاب القط العب يا فار!« وتساهم الصحافة غير الرشيدة في 
جتذير هذه املرارة، من خالل استكتاب ناقري الدفوف ونافخي 

املزامير في مواكب تلك املعارضة الصجاجة الضجاجة!
وأن���ا هنا رغم احلدة الظاهرة في مجمل ما كتبت ال أقرع 
هؤالء الفاعلني واملتواجدين في مسرح املعارضة وال أتباعهم، 
وال أس���خط عليهم أو أشير إليهم بأي نقيصة، ولكن أذكر – 
فقط - بأنهم مجتهدون في املكان اخلطأ، وليس القصد من 
اخلطاب هذا تعليق الفت���ات االتهام على صدر أحد، فليس 
هذا من ش���يمتي وال اهتمامي، وإن كن���ت أوجه اللوم ألحد 
يستحقه فهو إلى من قّصر أو »انبطح« على درب هذا الواقع 
وآمن به، وصار ينظر له وفيه، ظنا منه أن هذه هي ثمرات 

الدميوقراطية وطبيعتها!
خالص���ة القول الذي ال خالص ل���ه، هو أن كل ما يجري 
من وقائعنا السياسية عبث ضار، يتحمل مسؤوليته جميع 

العاملني في احلياة السياسية في البالد!
وإن كان من رجاء فإنن���ي أتوجه به إلى النخب التي لم 
تتلوث بعد والت���ي مازالت صام���دة، ان تتحرك في اجتاه 
املعارضة املضادة وأن تخلق واقعا سياسيا صحيحا، ناضجا 
وواعيا ومدركا لضرورة وجوب تغيير الواقع الراهن، وإطفاء 
»جنومه!«، وإن لم تستطع فعليها أن حتافظ على صمودها، 

وذلك أضعف اإلميان!

عمر بن الدن: إيران ترفض تسليم أفراد عائلتي
دبي � د.ب.أ: اكد عمر بن 
الدن، االبن الرابع السامة بن 
الدن، زعيم تنظيم القاعدة ان 
ايران عرضت تسليم 20 فردا 
حتتجزهم منذ ثمانية اعوام 
من عائلة بن الدن الى دولة 
العربية  اململكة  اخرى غير 

السعودية.
وقال عمر ب���ن الدن في 
حديث خاص مع قناة العربية 
الفضائية امس االول »اعتقد 
ان الوقت مناسب خلروجهم 

من ايران، ولكن لعدم وجود اوراق ثبوتية وجوازات سفر، فإننا 
بحاجة الى دولة وس���يطة، الن االيرانيني يرفضون ان يسلموا 

افراد االسرة الى بلدهم االصلي السعودية«.
واضاف ان عثمان شقيقه اجرى اتصاال هاتفيا به منذ اربعة 
ايام من ايران »ليطلب منا ارسال اي وسيط من اي دولة عندها 

استعداد الستقبالنا ليتم ترحيلنا برفقته«.
واش���ار جنل زعيم تنظيم القاعدة الى انه لم توجه اتهامات 
من الواليات املتحدة أو غيرها من الدول ضد اشقائه في قضايا 
االرهاب، مؤكدا »ان اميركا ابدت مس���اعدتها الخراج اشقائي من 

ايران كما أحملت الى امكانية استقبالهم على اراضيها«.

»السلفيون« يتصارعون 
و»الليبراليون« يصفقون
بقلم د.محمد علي أحمد الهرفي

»ديموقراطية 
الالديموقراطية«!

بقلم د.ناصر بهبهاني

لماذا »األوقاف« و»الداخلية« 
في سبات عميق؟!

بقلم مشاري محمد العلوش

حسرة.. ألم .. وشكر!
بقلم ريم الوقيان
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.. وفي احلجاب

النجمة إلهام شاهني

فاطمة الطباخ بـ »الباروكة« في »ساهر الليل«

الفنانة الكبيرة فيروز

فاطمة الطباخ على خطى صابرين.. بال حجاب في رمضان

إلهام شاهين تشارك في المهرجان التضامني مع فيروز

انها حصلت على فتاوى بهذا اخلصوص 
تفيد بأنه ال مانع من اس���تعانة املرأة 

بالباروكة بدال من احلجاب«.

أغنيات فيروز عبر مكبرات الصوت على 
أن يحمل املتظاهرون الفتات تنديد تعبر 

عن موقفهم من منع فيروز من الغناء.

فترة في بيروت وتناقشت معها حول 
إمكانية اس���تبدال احلجاب بالباروكة، 
وقالت الطباخ: »أكدت لي الفنانة صابرين 

عائلة الرحباني.
إنه سيكون  وقال منظمو االعتصام 
س���لميا صامتا ال يظه���ر فيه إال صوت 

مفرح الشمري
الطباخ  ق���ررت اإلعالمية فاطم���ة 
السير على خطى الفنانة صابرين في 
اس���تبدال احلجاب بالباروكة، خاصة 
بعد ان اضطرت الى املشاركة في بطولة 
مسلسل »س���اهر الليل« الذي يقتضي 
دورها خالله ان تظهر بال حجاب، وعليه 
جلأت إلى ارتداء باروكة متاما كما فعلت 
الفنانة صابرين في مسلس���ل »شيخ 

العرب همام«.
وقالت الطباخ ل���� »األنباء«: »هذه 
التجرب���ة التي أخوضها في مسلس���ل 
س���اهر الليل أعتبرها جتربة محورية 
في جتربتي اإلعالمية والفنية، وسأظهر 
من خالل الدور مرتدية باروكة بدال من 
احلج���اب«، وأكدت الطباخ في حديثها 
احترامها للحج���اب الذي اعتبرته من 
العادات والتقاليد اخلليجية احملافظة 
الداعية للحشمة وأنها ترى ان ظهورها 
بشعر مستعار راجع لقناعاتها الشخصية 
خاصة انها التقت بالفنانة صابرين قبل 

القاه���رة � د.ب.أ: أعلن���ت النجم���ة 
املصرية إلهام شاهني عن مشاركتها في 
االعتصام السلمي الصامت املقرر إقامته 
في العاصمة اللبنانية بيروت األسبوع 
املقبل لإلعالن عن الغضب الشعبي من 
منع املطرب���ة الكبيرة فيروز من الغناء 

بحكم قضائي.
وقالت شاهني في القاهرة إنها ستصل 
بيروت في يوم االعتصام للمشاركة في 
الوقفة كفنانة عربية، مش���يرة إلى أن 
فيروز ليس���ت مطرب���ة لبنانية عادية 
وإمنا شخصية فنية غير عادية أمتعت 
ماليني الع���رب على مدار عدة عقود وال 
ميكن أبدا الس���كوت عن التعامل معها 
بتلك الطريقة املهينة لشخصها ولفنها 

وللفنانني بشكل عام.
ودعت جمعيات لبنانية للنفع العام 
إلى اعتصام س���لمي في بيروت يوم 26 
يوليو اجل���اري تضامنا مع فيروز بعد 
منعها من إعادة غناء مسرحية »يعيش 
يعيش« وعرضها على مس���رح كازينو 
لبنان بسبب دعاوى قضائية حول ميراث 

استبدلته بـ »باروكة« في مسلسلها »ساهر الليل«

مذيع بالتلفزيون المصري يقتل زوجته بسبب »طراق«
دّخن أربع سجاير بانجو قبل أن يرتكب جريمته

كتاب صفحة آراء

د.الموسوي األربعاء وياكم

العجيري: الغبار يخّف الخميس

تستضيف »األنباء« 
غ���دا االربع���اء د.احمد 
اختصاصي  املوسوي، 
العام���ة في  اجلراح���ة 
الراش���د،  مستش���فى 
امللكية  الكلي���ة  وزميل 
 � البريطانية للجراحني 
البورد الكويتي للجراحة 
� ب���ني الس���اعتني 7 و9 
مساء وذلك للحديث عن 

جراحات االورام احلميدة واخلبيثة، وعمليات املناظير 
اجلراحية، وعمليات الس���منة املفرطة، والرد على 
اسئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: 24830514 

– 24830238 – 24830322 – داخلي: 131 – 318.

هاني الظفيري
توقع العالم الفلكي د.صالح العجيري أن تستمر موجة 
الغبار احمللية كما اسماها حتى يوم األربعاء وان يترسب 
اخلميس، وأوضح ان الغبار محلي النشأة وجاء بسبب 
اجلفاف الشديد، حيث تدنت نسبة الرطوبة الى 8% وبلغت 

سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة أمس.

عمر بن الدن كما ظهر على قناة العربية األحد

)أسامة البطراوي(موجة الغبار أمس تسببت في تدني مستوى الرؤية  

د. العوضي: إذا تأخر 
طفلك في الكالم.. 
فانتبهي فقد يكون 

مصابًا بمرض تطوري
ص20


