
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مهرجان كوميديا »الشرق األوسط« يمنح برلمانيا أميركيا جائزة »أخرق العام«.

ـ غريبة رغم أن هناك أكثر من 100 سياسي عربي يستحقون هذه الجائزة 
وعن جدارة.

أزمة الطماط راح تأثر على الثقافة في الديرة وتاريخنا.
ـ أواًل راح نسمي هالسنة »سنة الطماط« وبعدين راح نبدل مقولة »على طمام 

أبواللطفواحدالمرحوم« إلى »على طماط المرحوم«!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

يا مواطن..

فكرة انشاء مجلس للحوار 
املذهبي ف���ي الكويت، فكرة 
نبيلة الغ���رض لكنها قد ال 
تصب بالضرورة في صالح 
حتديث مفهوم املواطنة مبا 
يتناس���ب وطبيعة العصر 
الراه���ن، ذل���ك ان مكافحة 
املذهبي والقبلي  التش���ظي 
والفئوي وتعزيز املواطنة في 
وجدان االفراد، يعبران طريقا 

واحدا معروفا موصوفا.
فالدولة الرشيدة مطالبة 
باالت���كاء عل���ى س���يادة 
القان���ون ومب���دأ تكاف���ؤ 
الفرص وترسيخ مفاهيم 
التعددي���ة ونش���ر ثقافة 
التس���امح واحترام اآلخر، 
وكذلك سن وتطبيق قوانني 
الردع القاسية التي جترم 
الدعوة إلى الكراهية وحتقير 
أن  الى  اآلخرين، واش���ير 
احدى الدول العربية سعت 
إلى نشر كلمة »مواطن« بني 
ش���عبها، فصار الشخص 
ينادي اآلخر الذي ال يعرفه 

بعبارة »يا مواطن«.
الرش����يدة  الدولة  كما ان 
تصغي للمطال����ب احلقيقية 
للناس واملتعلقة بخصوصيتهم 
املذهبية وتنفيذ كل مطلب ال 
يتعارض مع القانون وال يضر 
بالنسيج الوطني حتى وان لم 
تكن لهذا املطلب س����ابقة في 
تاريخ البالد، فالدول تتطور 
ومطالب الن����اس فيها تتغير 

بحسب مراحل التطور.
وتبقى املذاهب االسالمية 
الكويتيون  التي يتبعه���ا 
مذاه���ب للمس���لمني كافة 
وليست شأنا كويتيا حتى 
تخصص البالد مجلسا يعنى 

باحلوارات املذهبية.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

احلدث في تاريخ الكويت هو الغزو الصدامي الغاشم 
ال����ذي ال ميكن احلديث عن����ه دون احلديث عن مؤمتر 
جدة الذي سبقه في 1990/7/31 والذي ضم الشيخ سعد 
العبداهلل، رحمه اهلل، والوفد املرافق له وعزة الدوري، 

لعنه اهلل، والوفد املرافق له.

>>>

وق����د بدأت منذ وقت مبك����ر محاولة تزييف وتزوير م����ا حدث في ذلك 
االجتماع العام، حيث ادعى املضللون واالفاقون ان التشدد الكويتي هو الذي 
خلق اإلشكال وسبب الغزو )انظر اكذوبة هيكل في كتابه حرب اخلليج عن 
رس����الة مزعومة من الشيخ جابر الى الشيخ سعد تطلب منه التشدد( وهو 
ادعاء كاذب قد يدعمه في الغد عدم توثيقنا بش����كل علمي وعبر الشهود ما 
ح����دث تفصيال في ذلك اللقاء ومقدار املرونة الكويتية والتش����دد الصدامي 
ال����ذي اعترف به صدام فيما بعد حملاميه وقال انه طلب من أبي أحمد )عزة 

الدوري( التشدد.

>>>

وممن فاتتهم تفاصيل ما حدث د.أحمد اخلطيب الذي نش����ر في مذكراته 
»لم يكن الشيخ سعد مدركا خطورة ما يحدث لذا قام بعد االجتماع الساخن 
مع الوفد العراقي بترك االجتماع وذهب ألداء مناسك العمرة ولوال ان األمير 
استدعاه للعودة بسرعة لبقي هناك«، وقد نفى الوزير السابق سليمان ماجد 
الشاهني الذي كان حاضرا وشاهدا على اجتماع جدة، تلك الرواية التي كان 
لزاما على د.اخلطيب التحقق منها قبل نش����رها حتى ال تصبح حجة علينا 
حيث لم يتوجه الوفد الكويتي ألداء العمرة، بل من قام بذلك هو عزة الدوري 
ومن معه ال إميانا واحتسابا وهم من انتوى الغدر والقتل في اليوم التالي، 

بل كوسيلة للتهرب من حجج ووثائق ومرونة الوفد الكويتي.

>>>

ويخبرني األخ عبداللطيف الروضان بحقيقة ما جرى في ذلك االجتماع 
الهام الذي تش����كل الوفد الكويتي فيه من الش����يخ سعد العبداهلل والشيخ 
ناصر احملمد والوزير ضاري العثمان ووكيل وزارة اخلارجية سليمان ماجد 
الشاهني ووكيل وزارة الداخلية اللواء يوسف بدر اخلرافي ووكيل وزارة النفط 
سليمان نصف العماني والسفير بوزارة اخلارجية خالد مغامس، حيث كان 
الوفد الكويتي مس����تعدا بالكامل للتباحث وللوصول الى حلول في وقت لم 
يحضر فيه الوفد الصدامي أي خبراء أو مختصني مما يعني ان النوايا كانت 

مبيتة إلفشال االجتماع.

>>>

عقد اللقاء االخير بني الشيخ سعد العبداهلل والشيخ ناصر احملمد والوزير 
ضاري العثمان الذي كان متشائما مما يراه من الوفد الصدامي وتنبأ في حينها 
باالجتياح واألخ عبداللطيف الروضان الذي كان يدون محضر االجتماع ومن 
اجلانب الصدامي حضر عزة الدوري وعلي حسن املجيد وسعدون حمادي، 
ويروي بوعبداهلل الروضان ان الشيخ سعد كان في أفضل أحواله، حيث كان 
يحتفظ بذاكرة حديدية للقضايا احلدودية والنفطية العالقة بني البلدين حتى 

أحرج عزة الدوري فتعذر بحلول موعد الصالة وخرج ولم يعد.

>>>

آخر محطة: مازال أغلب شهود ذلك اللقاء املهم أحياء، لذا نرجو من د.عبداهلل 
الغنيم مدير مركز الدراس����ات ان يوثق شهادات الشهود ويتم إصدارها في 

كتاب خدمة للحقيقة وللتاريخ.. الذي لم يبدأ غدا.

التاريخ لم يبدأ غدًا

خلفان: ال أهتم بتهديدات الموساد

قرار اإلقاف شمل المذيع عادل العيدان والملحن عبداهلل القعود

»اإلعالم« توقف راتب حليمة بولند

مفرح الشمري
اس����تمرارا لتنفيذ قرار اإلدارة القانونية 
لتنظيم آلي����ة العمل داخل ال����وزارة أوقفت 
وزارة اإلعالم صرف رواتب اإلعالمية حليم��ة 
بولند واملذيع عادل العيدان وامللحن عبداهلل 
القع��ود بعدم��ا أوقفت في الفت��رة املاضي��ة 
ص��رف رواتب مدير عام قناة »فنون« مب��ارك 
السهلي ومدير عام تلفزي��ون »الوطن« أحمد 

الدوغجي واملدير التنفيذي لقناة العدالة فارس 
العنزي.

وجاءت استمرارية تنفيذ القرار لوقف هجرة 
الكفاءات اإلعالمية بعد توجه عدد من موظفي 
ال����وزارة للعمل في القن����وات اخلاصة وعدم 
التزامهم في دوامهم الرسمي، كما يشمل قرار 
الوقف عددا من املخرجني واملعدين واملخرجني 

املعروفني واملميزين في الساحة اإلعالمية.

أبوظب���ي � كونا: أكد القائد العام لش���رطة دبي 
الفريق ضاحي خلفان متيم أن���ه ال يأبه بتهديدات 
تلقاها وأنه يتجول بحرية نافيا أن تكون حتركاته 
خاضعة للحراس���ة األمنية. وقال خلفان في حوار 
نشرته جريدة ».االحتاد« االماراتية امس ان جهاز 
االستخبارات اإلسرائيلي قد يعاود ارتكاب جرمية 
كجرمية اغتي���ال القيادي في حركة حماس محمود 
املبحوح. وأوضح أن مرتكبي جرمية اغتيال املبحوح 
قد يدخلون من باب آخر وبأسلوب مختلف طاملا أنهم 
يتمتعون بحمل جوازات سفر دول غربية مؤكدا أن 
مبقدور أي جهاز أمني تدريب عناصره على كشف 

مزدوجي اجلنسية الذين يرتكبون اجلرائم.
وأضاف انه ليس من الضروري أن كل مزدوجي 
اجلنس���ية من االس���رائيليني هم عمالء للموس���اد 
خاصة أن هناك من اليهود واالسرائيليني من يناصر 
القضايا االنسانية ويسعى لرفع الظلم الواقع على 
الفلس���طينيني. وقال ان »تزوير جوازات سفر دول 
غربية يعد أمرا اجرميا استثنائيا ال يقدر على مقارفته 
اال عصابات اإلجرام املوسادية ونحن نخضع األشخاص 
الذين يتم ابعادهم ويعودون بجوازات وأسماء جديدة 

وغالبيتهم من اآلسيويني لنظام بصمة العني«.

بريجيت باردو

اوباما اثناء تسلمه للجائزة العام املاضي وفي االطار ليو تشياوبو

عامر منيب 

سعد الصغير 

 هل تتكرر الصدمة التي حدثت العام الماضي بفوز أوباما؟ بريجيت باردو ترفض فيلمًا عن حياتها

جائزة نوبل للسالم تقترب من المنشق الصيني »ليو تشياوبو«

سعد الصغير: أنا كده كده ميت 

باري���س � أ.ش.أ: رفضت املمثلة الفرنس���ية 
بريجيت باردو، التي تألقت في عقدي اخلمسينيات 
والستينيات من القرن املاضي، خططا في هوليوود 

لعمل فيلم عن سيرتها الذاتية.
وقالت بريجيت »إنه ليس هناك شخص يستطيع 
القيام مبثل تلك املهمة، فلديهم شخصيتهم املستقلة 
وال ميلكون ش���خصيتي أنا.. باالضافة الى ذلك 

فأنني لم أمت بعد«.
وكانت بريجيت قد تقاعدت عن القيام بأدوار 
سينمائية قبل ان تتم عقدها الرابع بعدما قامت 

بقرابة 50 عمال سينمائيا.
وقالت بريجيت، وهي حتتفل بعامها ال� 76 هذا 
األسبوع »إنه صعب على االنسان ان يكبر ولكن 

من اجلميل ان ينضج«.
ولدت بريجيت فاتنة هوليوود في 28 سبتمبر 
1934 في باريس بفرنسا ومن أبرز أفالمها »وخلق 
اهلل املرأة« ع���ام 1956 و»ش���الوكو« عام 1968، 
وتزوجت من املنتج السينمائي روجر فادمي عام 
1952، والذي اكتشف موهبتها بعد ظهورها على 
غ���الف احدى املجالت وبعد م���رور أربعة أعوام 
ظهرت ف���ي فيلم »وخلق اهلل املرأة« الذي أنتجه 

فادمي، وأصبحت جنمة عاملية.
ظهرت أيضا في فيلم »حلت سماء الليل« في عام 

ستوكهولم � أ.ف.پ: بعد وقع املفاجأة التي احدثها 
العام املاضي فوز اوباما بجائزة نوبل للس����الم، قد 
حتدث جلنة نوبل النروجية هذه السنة ايضا الصدمة 
ان قررت كما يتوقع البعض منح نوبل السالم الى 

منشق صيني في الثامن من اكتوبر اجلاري.
ويفتتح موس����م جوائز نوبل للعام 2010 اليوم 
في ستوكهولم بجائزة الطب، يتبعها جائزة نوبل 

للفيزياء، ثم الكيمياء ثم االداب فاالقتصاد.
لكن اكثر اجلوائز ترقبا هي جائزة نوبل للسالم 

التي تعلن اجلمعة في اوسلو.
وقال املؤرخ املتخصص بجوائز نوبل اسل سفني 
»ان حتلت جلنة نوبل بالشجاعة، واعتقد انها كذلك، 
يفترض ان تكافئ املعارض الصيني ليو تشياوبو«، 
مضيفا »فمن����ذ زمن طويل يتردد احلديث عن منح 
منشقني صينيني هذه اجلائزة«، لكن هذا اخليار لن 

مير في الواقع بدون اغضاب النظام الصيني.
وبحسب سكرتير جلنة نوبل النافذ غير الندستاد، 
فان بكني قد حذرت بالفعل من ان مثل هذه اجلائزة 
ستشكل »بادرة عدائية« قد تؤثر سلبا على العالقات 

بني الصني والنرويج.
وكان ليو تشياوبو )54 عاما( ادين يوم عيد امليالد 
في 2009 بالس����جن 11 سنة بتهمة »املساس بسلطة 
الدولة« بعد ان كان احد واضعي »امليثاق 08« وهو 

نص يطالب بقيام صني دميوقراطية.
وبحسب موقع الكتروني للرهانات، فان املعارض 
الصيني املسجون يحتل الطليعة )ست نقاط مقابل 

نقطة واحدة(.
وهو يتقدم على رئيس وزراء زميبابوي مورغان 
تش����انغيراي واملنظمة الروس����ية غير احلكومية 
ميموريال واحدى مؤسسيها سفيتالنا غانوشكينا 
ومفوضة االمم املتحدة الس����ابقة حلقوق االنس����ان 

االيرلندية ماري روبنسون.
وقال اسل سفني »ان ليو سيكون خيارا شعبيا في 

الغرب وسيكون له الفضل في حجب واقع ان اوباما 
لم يستجب للتطلعات«، وكان الرئيس االميركي فاز 
العام املاضي باجلائزة مم����ا كان له وقع »القنبلة« 
بعد اقل من تس����عة اش����هر على تسلمه مهامه وفي 
الوقت الذي تخوض في����ه بالده حربني في العراق 

وفي افغانستان.
وامام االعضاء اخلمس����ة في اللجنة هذه السنة 
خيارات عديدة مع عدد قياسي للمرشحني بلغ 237 
مرشحا، وقد ابقيت الالئحة سرية باستثناء اسماء 

اعلنتها اجلهات التي تقدمت بالترشيح.
وقال الصحافي والكاتب االميركي سكوت لوندون 
الذي يتابع عن كثب جوائز نوبل »اعتقد ان الفائز 
لعام 2010 سيكون ش����خصا غير معروف عموما«، 
مضيفا »قد يكون ش����خصا يعمل من اجل الس����الم 
بش����كل مبتكر: باحث على سبيل املثال او صحافي 
حتقيقات«. ويرى مدير مركز االبحاث حول السالم 
في اوسلو كريستيان بيرغ هاربفيكن ان على اللجنة 
ان تخت����ار فائزا »تقليديا اكثر بعض الش����يء من 

السنة املاضية«.
وتفضيله يذهب باجتاه الناشطة االفغانية في 
مجال حقوق االنس����ان سيما سمار، او اذاعة صوت 
بورما الدميوقراطي التي يوجد مقرها في اوسلو او 

الى احملكمة اخلاصة بسيراليون.
وبني »املرش����حني« االخري����ن االميركيان الري 
روبرتس وفينت سيرف وهما من »اباء« االنترنت، 
والبريطاني تيم برنرز-لي واحملطة الفضائية الدولية 
والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي اضافة الى 
معارض����ني صينيني اخرين امث����ال هو جيغا وغاو 

زيشينغ.
اما جائزة نوبل املرموقة االخرى، اي جائزة االداب، 
فستمنح اخلميس في س����توكهولم وقد تذهب الى 
شاعر للمرة االولى منذ 1996 ورمبا تكون من نصيب 

سيدة من افريقيا بحسب االوساط االدبية.

القاه���رة � وكاالت: يحضر 
الفنان س���عد الصغير حاليا 
أللبومه اجلديد الذي من املنتظر 
طرحه في األس���واق في عيد 
األضحى املقبل مع شركة هاي 
كواليتي ملنتجها طارق عبداهلل 
بعد عامني من التجهيز، حيث 
انتهى سعد من تسجيل معظم 
أغاني األلبوم ويتبقى له اختيار 
وتسجيل أغنيتني لالنتهاء من 
األلبوم وتسليم املاستر لشركة 

اإلنتاج.
ومن األغان���ي التي ضمها 
السابع«  سعد حسب »اليوم 
واحدة بعن���وان »أنا كده كده 
ميت« وتقول كلماتها »أنا كده 
كده ميت.. يال مجتش من املرة 
ده.. الن���اس بتموت مرة وأنا 
ميت ييجي مليون مرة«، وهي 
من كلمات مالك عادل، أحلان 
محمد عبد املنعم وتوزيع أحمد 
عادل، كما يتعاون سعد ألول 
م���رة في ألبوم���ه اجلديد مع 
الشاعر أمين بهجت قمر، ومحمد 
عاطف ومحمد يحيى، وعصام 

كاريكا وعصام إسماعيل.
ويضم األلب���وم 12 أغنية، 
ولم يستقر سعد على عنوان 
له، وسيغني سعد في ألبومه 
اجلديد لألطفال ألول مرة، كما 

سيقدم أغنية بعنوان »أنا من 
شبرا« وتقول كلماتها »أنا من 
شبرا وابن ش���برا.. وناسها 

الطيبني، وإيه يعني ملا أغني 
حلمارين مش أحس���ن من ملا 

أغني لكلبني«.

1958، باإلضافة إلى »احلقيقة« )1960(، و»االحتقار« 
)1963(، و»حتيا ماريا« )1965(.

وتعرف بكونها رمز إغراء، وفي عام 1974 قررت 
اعتزال التمثيل منذ انخراطها في نشاطات املطالبة 
بحقوق احليوانات في أنحاء العالم، وفي عام 1987 

أسست منظمة خيرية متعلقة باحليوانات.

بعد الحكم بحبسها.. إحالة طعن
شقيقة عامر منيب إلى دائرة أخرى

ثوب الزفاف األسود

ثمانيني يقتل شريكه في الغرفة بمشجب الثياب

القاهرة � وكاالت: قررت محكمة 
اجلنح مبنطقة القاهرة اجلديدة 
إحالة املعارضة االستئنافية التي 
تقدمت بها »أمينة منيب« شقيقة 
املطرب الشهير عامر منيب بشأن 
احلكم الص���ادر ضدها باحلبس 
ملدة 3 سنوات وكفالة ألف جنيه 
التهامه���ا بالنصب على مهندس 
ورجل أعم���ال، إلى دائرة أخرى 
وحتديد جلسة الثالثاء املقبل لنظر 
القضية. وكانت محكمة اجلنح قد 
قضت مبعاقبة أمينة محمد منيب 
الش���هير »عامر  شقيقة املطرب 
منيب« باحلبس 3 س���نوات مع 
الشغل وكفالة ألف جنيه غيابيا 
التهامه���ا بالنصب على مهندس 
اتصاالت ورجل أعمال سعودي 
واالستيالء منهما على مبالغ كبيرة 
بزعم انهاء صفقة بترول وغاز لهما 
بعد ايهامهما بقدرتها على اجناز 
القوية ببعض  الصفقة لصلتها 
الش���خصيات الهامة. وتضمنت 
أوراق القضي���ة قي���ام املتهم���ة 
بالنصب على طارق محمد مهندس 
اتصاالت واس���تولت منه على 3 
ماليني ونصف مليون جنيه النهاء 
الصفقة إال انها ظلت متاطله بحجة 

عمان � يو.ب���ي.آي: لم تكتمل فرحة العريس بعدما خطف املوت 
عروس���ه وحول فرحة عرس���ه الى مأمت في بلدة الشونة اجلنوبية 
جنوب غرب العاصمة األردنية عمان. وذكرت صحيفة »الغد« االردنية 
امس أن العروس )26 عاما( توفيت صبيحة ليلة عرسها في منزل 
الزوجي���ة حيث مت نقل اجلثة الى املستش���فى. وق���ال مصدر طبي 
انه بناء على التقرير األولي للطب الش���رعي فإن العروس أصيبت 
باستسقاء في الرئتني نتيجة هبوط حاد في القلب ما أدى الى وفاتها. 
وذكرت الصحيفة انه في مطلع األسبوع املاضي لقي عريس حتفه 
بعد س���اعات من انتهاء حفل زفافه في بل���دة الرصيفة إثر إصابته 

بنوبة قلبية حادة.

كاليفورنيا � يو.بي.آي: اشتبهت الشرطة األميركية في ان مسنا 
في ال� 81 من العمر قتل شريكه في غرفة بإحدى دور الرعاية الصحية 
بوالية كاليفورنيا مستخدما مشجب الثياب. ونقلت صحيفة »لوس 
اجنيليس تاميز« األميركية عن ناطق باس���م الش���رطة أن ويليام 
ماكتوغال والضحية مانه بان ناغوين )94 عاما( كانا يتشاركان غرفة 
في مركز »بالم تراس« للرعاية الصحية في الغونا هيلز وقد توفي 
ناغوين بسبب ضربات على رأسه رجحت أنه تلقاها من قبل شريكه 
في الغرفة. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة اعتقلت ماكتوغال الذي 

قد يواجه تهمة القتل. ويسعى احملققون ملعرفة الدافع.

انهاء االجراءات وبعد ذلك اكتشف 
ان هناك ضحية آخر يدعى ناصر 
عبداهلل وهو رجل أعمال سعودي 
قامت املتهمة بالنصب عليه أيضا 
واستولت منه على ربع مليون 
دوالر بعد اقناعه بنفس الطريقة 

بدبي وهربت إلى مصر.
وتق���دم املجني عليهما ببالغ 
للنائب العام بدبي وقدما شيكات 
موقعة منها وعقب التوجه لصرفها 
ب���دون رصيد وصدر  انها  تبني 
ضدها حكم باحلبس ستة أشهر 

غيابيا.

الفريق ضاحي خلفان 

حليمة بولند

امللحن عبداهلل القعوداملذيع عادل العيدان

ألمانيا سددت 75 مليون 
يورو آخر قسط من ديونها 

عن الحربين العالميتين

برل����ني � د.ب.أ: في ذكرى احتفالها 
امس مبرور 20 عاما على الوحدة، سددت 
أملانيا القس����ط األخير من ديونها عن 
احلربني العامليتني األولى والثانية بقيمة 
75 مليون يورو إلى مؤسس����ات مالية 

تنوب عن اجلهات الدائنة ألملانيا.
وكانت »اتفاقية لندن حول س����داد 
ديون احلرب« قد نص����ت على ايقاف 
س����داد ديون املانيا التي اس����تدانتها 
لظروف احلرب، حتى تتم اعادة توحيد 

شطريها.
ثم التزمت أملانيا في أعقاب الوحدة 
بسداد جميع ديون احلربني العامليتني 
األولى والثانية في غضون 20 عاما وهو 

األمر الذي حتقق امس بالكامل.


