
بيروتـ  وكاالت: الفنانة نانسي عجرم 
حامل وســــتصبح اما للمرة الثانية هذا 
اخلبر زفته مجلة كل النجوم الى جمهور 
نانسي وقد عبرت نانسي وبحسب املجلة 
عن سعادتها باحلمل على الرغم من ان 
طفلتها مازالت صغيرة، وقد تزامن احلمل 

مع صدور ألبومها اجلديد.
كما اضطرت نانســــي لتصوير اكثر 
من ڤيديو كليب من البومها اجلديد قبل 
ان تظهر آثار احلمل عليها. في ســــياق 
متصل ذكرت صحيفة »الصباح« املغربية 
في عددها امس ان الفنانة نانسي عجرم 
التي ستحل باملغرب يوم اجلمعة املقبل 
تهددها مالحقة قضائية قد تؤثر سلبا على 

حضورها الحياء حفل فني. وقالت الصحيفة ان شكوى وضعت لدى احملكمة 
التجارية بالدار البيضاء موضوعها املطالبة باداء مبلغ 104 آالف دوالر موجهة 
ضد الفنانة اللبنانية ومصري صاحب شركة لتنظيم احلفالت. وكانت شركة 
مغربية متخصصة في مجال العالقات العامة وتنظيم احلفالت رفعت دعوى 
جتارية ســــبتمبر املاضي للمطالبة باسترجاع 104 آالف دوالر. وتعود احداث 
هذه القضية الى عام 2007 عندما تعاقدت الشركة املغربية مع شركة مصرية 
من اجل تنظيم حفل غنائي لكل من الفنان نانسي عجرم واملطرب راغب عالمة 
يوم 27 يوليو 2007 في مدينة اغادير اال ان احلفلني الغيا دون اشعار الشركة 

املغربية بذلك ما كبدها خسائر مالية.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
طعام الشرق األوسط التقليدي يقي من السكري.

-- وسياسته التقليدية تصيب بالجلطة!
الحكومة بصدد إعداد خطة شاملة في مجال الطاقة المتجددة.

- ال دام فيها »إعداد خطة« معناها السالفة راحت معانا لي 2099.

أبواللطفواحد

كالم مباشرمحطات

»الناس« هم من يمنع الفتنة أو يشجعهاالتخاطب بالصياح والبحث عن الحقيقة
ضمن املجتمع الدميوقراطي املثالي الذي نطمح 
إليه أنه ال ضرر من التباين في اآلراء بل هو أمر 
واجب حتى ال يسود الرأي الواحد في املجتمع، 
ما ليس مقبوال هو ان يتحول التباين إلى صراخ 
يصم اآلذان ومينع العقل من التفكير الســـليم، 
أو في املقابل البعد عن احلقيقة كوسيلة لكسب 
القضايا وتأجيج املشـــاعر وهو انتصار لو مت، 

فالهزمية أفضل منه.

> > >

تتكـــرر بني حني وآخر دعاوى ان مجلس 38 
طالب باالنضمام للعراق، ويستشـــهد البعض 
بكتاب املرحوم خالد العدساني »نصف عام من 
العمـــل النيابي«، وقد قلنا في الســـابق ان هذا 
القول ينافي احلقيقة حيث لم يأت في مذكرات 
العدساني كما ان فيه صك تبرئة لصدام في غزوه 
للكويـــت، إضافة إلى انه يحرث األرض ملطالب 
ضم قادمـــة مادمنا نقر بتلك الدعاوى املضللة، 
نشـــر الزميل والباحث باسم اللوغاني في عدد 
»اجلريدة« الصادر أمس رسائل املقيم البريطاني 
في الكويت لوزير خارجيته والتي تنفي مطالبة 
املجلس التشريعي باالنضمام للعراق، لذا نرجو 
ان نتوقف عن جدع انفنا لإلضرار بزوجنا فذلك 

غباء مطلق.

> > >

صرح عدة نـــواب أفاضل بأن هناك فرعيات 
جرت قبل ايام في انتخابات مكتب األمانة العامة 
ألحد التجمعات السياسية، ويعلم هؤالء النواب 
املختصون ان »الفرعيات« أو »التشـــاوريات« 
املمنوعة هي االنتخابات التي جتري قبل االنتخابات 
العامة وتقوم على معطى »فئوي« أو »طائفي«، 
وواضح ان االنتخابات أو التزكية املشـــار إليها 
في تصريحاتهم لم جتر كتصفيات النتخابات 
مجلس األمة ولم تقم على معطى طائفي أو فئوي 
بداللة ان من مت اختيارهم ميثلون كل شـــرائح 
الطيف الكويتي من قبائل وحضر وسنة وشيعة، 
مرة أخرى القانون ال مينع التصفيات السياسية 
املعمول بها في جميع الدميوقراطيات األخرى بل 
مينع الفرعيات التي تقوم على املعطى الطائفي 
او الفئوي التي تضرب الوحدة الوطنية والتي 

ال يسمح مبثلها في دول العالم األخرى.

> > >

وأمر مستغرب ان يكتب من يدعي املظلومية، 
مقاال مليئًا بالظلم يتهم فيه عشرات الشخصيات 
الكويتية املجتمعة في احدى الديوانيات بدعم 

محمد جويهل، وانهم من وقف 
خلف احلملة على تأبني عماد 
مغنية، هل هناك دليل واحد 
ال اكثر علـــى تلك االتهامات 
التي لم يقل بها احد من قبل؟! 
وهل ميكن بعد ذلك تصديق 
الدعاوى التي يطلقها صاحبها 

عندما يتهم اآلخرين بتهم زائفة أخرى تقودهم 
للشكوى عليه في احملاكم دفاعا عن أنفسهم؟!

 > > >

زميل عزيز ميلك املعرفة واحلكمة كتب باألمس 
ان هناك من يســـيء لعائالت الزلزلة وعاشور 
وجوهر، لذا نعلن اننا اول الشـــاهرين أقالمهم 
للدفاع عن تلك العائلة الكويتية الكرمية اذا ما 
ثبتت التهمة وان هناك من جرح أو قدح بها، وفي 
املقابل نرجو ان يقف الزميل معنا جتاه من باتوا 
يستقصدون الناس على هوياتهم وأسمائهم ال 
على أفعالهم، ملا في ذلك من ظلم وضرب للوحدة 

الوطنية وخلق شقاق في املجتمع الكويتي.

 > > >

سعدنا مبا قاله احد النواب بحق اآلباء املؤسسني 
للجنة الشعبية جلمع التبرعات وبثنائه املستحق 
عليهم كونهم كانوا السباقني لرفع اسم الكويت 
بالتبرعات التي كانت جتمعها اللجنة، ال نعترض 
على الرقابة احملاسبية على عملها وان كنا نود 
ان نذكر بفارق أساســـي بينها وبني اجلمعيات 
اخليريـــة األخرى التي ينحصر عملها في جمع 
األموال من اآلخرين، أموال اللجنة الشعبية في 
األغلب اذا لم نقـــل 90% هي من أموال القائمني 
عليهـــا والذين كانت أســـماؤهم تتصدر الئحة 
املتبرعني لذا فرقابتهم هي منهم على أموال هي 

في األغلب من تبرعاتهم.

> > >

آخر محطة: ذكرنا في مقال سابق ان عام 2010 
هو عام شؤم على الليبراليني وأصحاب الفكر 
التنويري بعد رحيل العابدي والبغدادي وابوزيد 
والقصيبي وقلنا مازال فـــي العام بقية، هذه 
األيـــام فقدنا الزميل الليبرالي محمد مســـاعد 
الصالح ثم فقدنا بعده امليت احلي طارق حجي 
املفكر املصري الـــذي أثنى عليه الزميل أحمد 
الصراف فوصله ووصل زمالء واصدقاء آخرين 
منه سباب وشـــتائم أخرى غير مبررة، رحم 
اهلل )املفكر السابق( طارق حجي، وما زال في 

العام بقية!

كتب ســـمير عطا اهلل، في »الشرق االوسط« 
يـــوم االربعاء املاضي: »يقولون الفتنة قادمة الى 
لبنان وســـتنفجر في اي حلظـــة، واحلقيقة انها 
قائمة، لقد فقد الناس الشعور البديهي باملقاييس 

واملعايير والتمييز«.
 هذا هو بيت القصيد، الناس، فهم مادة االنفجار 
في اي بلد وليسوا فقط ضحاياه، واذا غطسوا في 

الوحل، وســـايروا قادة الفتنة فليتحملوا صلى نارها، وفاتك سمها، 
فقد فضلوا االسلوب االســـتعراضي على الكلمة احلكيمة، وصفقوا 
ملسعر احلرب الذي سيحيل ابناءهم الى معاقني وموتى، او معوزين 
يعانون من البطالة والفقر املدقع، فلنتابع مع سمير عطا اهلل: »عندما 
قامت احلرب االهلية عام 1975 كان شـــعارها هو التغيير واالنتقال 
الى وطن ســـوي ومواطن حقيقي واخلالص من طاقم سياسي فاسد 
ومفســـد، وكانت النتيجة هي تقاســـم الوطـــن اجلديد بني اصحاب 
املدافع اجلديـــدة، وحتول النفوذ اخلارجي مـــن تدخالت خفية الى 

صراع مقنن« انتهى.
نحــــن في الكويت نراقب ما يجري فــــي لبنان من جانبني: االول 
حب هذا البلد واهله ورجاء ســــالمته، والثاني اخلوف من دخولنا 
في جتربته، فقد عشــــنا االحتالل باالمس ونعيش التهييج اليوم، 
ونســــتخدم نفس املصطلحات، وقد قال حكيم العرب الشــــيخ زايد 
يوما: »احنا والكويت مثل ســــيارتني ميشون في الصحراء بالليل، 
الكويت قدامنا واحنا وراها، اذا اسرعت اسرعنا واذا ابطأت ابطأنا، 
واذا وقعــــت في حفرة بعدنا عنها« ولو طبقنا نفس االســــلوب بني 
الكويت ولبنان رمبا ســــلمنا من حادثة االحتــــالل، وغيرها مما قد 

يأتي، نسأل اهلل السالمة.
 الكلمـــة الفصل في يد الناس، فاملعلمون الذين رفضوا اســـلوب 
الضغط ولم يشاركوا في تلك املمارسة التي اقتصرت على 300 من 
بني 53.000 معلم ومعلمة، هؤالء ارسلوا رسالة عظيمة، ولو فعل كل 
منا مثلهم مع صاحب طموح شخصي لكرسي نيابي يضحي من اجله 
بوطن كامل، مغترا بشعارات كالتي اشار اليها سمير عطا اهلل، لكان 
احلال مختلفا، فهذا الطامح يحتاج الى من يوقظه من سباته، ويوقفه 

عند حده، بغير خوف من لومة الئم سوى مراقبة اهلل عز وجل.
لقد وصل الى كرسي الوزارة كثير من اصحاب الشعارات ووقعوا 
في ذات االخطاء التي انتقدوها، ويومها اكتشـــفوا ان »الالعب غير 
املتفرج«، ولن نقبل ان يتكرر اســـلوب »مراهق ثم بعد ثالثني عاما 
مريرة... ينضج« وهي مأساة ال يجوز ان تتكرر، وكلما نضج جيل 
بدأنا من جديد مع جيل آخر يكون الشعب كله فيه مادة لفتنة جديدة 

تذيق االحفاد شيئا مما ناله اهاليهم.
ايها الناس تكلموا، اصرخوا، قولوا للطامحني: »كفاية، حتاربون 

الفساد من خالل نشر فساد اكبر، لن نسمح لكم بهذا العبث«.
كلم�ة أخيرة: عندما اطلقت وزارة الداخلية سراح شخصني ايرانيني 
محتجزين في قضية »ممارسة الطب بدون ترخيص« لعدم استكمال 
االدلة القانونية، فرح املهيجون و»صارخوا«، ما ادى الى افشال خطة 
الوزارة لتحقيق هدف مت اخبار النواب به رسميا، ومع ذلك استمرت 
نفس املمارسة التي ال تليق مبن يجلس على كرسي املسؤولية ويطلع 
على املعلومات الصحيحة ثم يقوم بتحريفها في املنتديات، ترى هل 

يأمتن شعبنا مثل هؤالء على مستقبل وطنهم؟!

البقاء هلل

نبيل أحمد مجيد الغريبـ  53 عاماـ  الرجال: العدان 
ـ ق8 ـ ش107 ـ م24 ـ ت: 97494970، النساء: 
الرميثية ـ ق5 ـ ج50 ـ م17 ـ ت: 25635295.

حصة عبداللطيف محمد النسيم ـ أرملة سالم عبداهلل 
أحمـــد العطار الســـويلم ـ 71 عاما ـ الرجال: 
اجلابريـــةـ  ق8ـ  ش10ـ  م26ـ  ت: 99618550 
ـ 99054963، النســـاء: الروضـــة ـ ق5 ـ ش 
املازني ـ م3 ـ مقابل حديقة جمال عبدالناصر 

ـ ت: 22519948.
صبيح�ة محم�د عبدالرحمن ـ أرملـــة عبدالوهاب 
عبدالكرمي العبدالرحمن ـ 88 عاما ـ الرجال: 
كيفانـ  ق5ـ  ش عبداحلميد عبدالعزيز الصانع 
ـ ديوان الصانع ـ ت: 24837726، النســــــاء: 
كيفـــان ـ ق5 ـ ش عمـــر بـــن عبـــدالعزيــز 

ـ م12.
س�عود عوض الكش�تي العنزي ـ 64 عاما ـ الرجال: 
النســـيم ـ ق واحد ـ ش5 ـ م34 ـ مقابل ممر 
املشاة ـ ت: 99566320 ـ 99044476، النساء: 
العارضية ـ ق9 ـ ش7 ـ م120 ـ ت: 99888544 

ـ الدفن بعد صالة العصر.
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مواقيت الصالة

4:30الفجر
5:50الشروق

11:34الظهر
2:50العصر

5:17المغرب
6:34العشاء

نانسي عجرم

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

نانسي عجرم حامل للمرة الثانية
وقضية ب� 104 آالف دوالر ضدها في المغرب

األنباء الرياضية )20 � 24(

ط�ارق الشم�ري: 
عالقتي بكاظم��ة 
انته��ت وفك�رت

 في االعت����زال..
واالحت�راف األوروبي 

خطوت��ي المقبل�ة

من الماضي

عائلتنا  العميري:  يوسف 
أصولها من ج�زر العماير 
العميري  س�الم  وجدي 
استش�هد ف�ي معرك�ة 
1901 ع�ام  الصري�ف 

ص  14و15

عائلة تقتحم مستشفى وتخطف قاتل ابنهم 
وتسحل جثته في الشارع العام

القاهرة وكاالت: نشبت مشاجرة مروعة بني عائلتني مبدينة احملمودية 
مبحافظة البحيرة املصرية، حيث قام مسجل خطر يدعى حمزة حسن 
)28 عاما( بقتل شـــاب يدعى عالء سمير وأصاب شقيقه بجروح في 

مشاجرة باألسلحة البيضاء بأحد الشوارع الرئيسية باملدينة.
وقبل وصول أهل القتيل الى مكان املشاجرة فر املتهم الى املستشفى 
العام ليختبئ بها، فذهبوا الى املستشـــفى وحطموا أبوابها واعتدوا 
على املمرضات واألطباء حتى وصلوا الى القاتل وسحلوه على أرض 
املستشـــفى الى أن أخرجوه في الشارع. وظلوا يطعنونه بالسيوف 
واجلنازير والسنج على مرأى ومسمع من اجلميع حتى ظنوا انهم قتلوه 
ثم تركوه على األرض في مشـــهد مروع لم تشهده مدينة احملمودية، 
ثم اجتهوا الى مقهى خاله وأحرقوه. وبحسب صحيفة »الشروق« قال 
أحد أطباء املستشـــفى: »شعرنا بالرعب ملا حدث لعدم وجود وسيلة 
حلمايتنا من هؤالء البلطجية حتى الشـــرطة اتصلنا بها ولم حتضر 
إال بعـــد ســـاعتني«. وطالب طبيب آخر بوجود نقطة شـــرطة كاملة 
داخل املستشفى قائال: »بعض املترددين يتعاطون احلشيش في فناء 
املستشـــفى ليال«. وتقول احدى العامالت باملستشفى: »دخلت عائلة 
القتيل الى املستشفى واعتدوا علينا وأخذوا جثة املجني عليه عالء من 
غرفة العمليات وخرجوا به، ثم رجعوا بعد ذلك وأخذوا القاتل حمزة، 
وخرجوا به ليضربوه أمام املستشـــفى، وأكد أحد العاملني باألمن في 
املستشفى انهم لم يتركوا فرصة للطبيب لعالج محمد شقيق القتيل، 

فهرب من أمامهم من كثرة ضربهم في القاتل«.

فجر السعيد

نواب يتضامنون مع فجر السعيد
 ويرفضون اتهامها بمحاولة قلب نظام الحكم
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اعتبروا دعوى وزارة اإلعالم ضدها باطلة ومضحكة 
وتدل على أن الوزارة تعيش في كوكب آخر


