
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
«لجنة حكماء» تبدأ جولة في المنطقة لتحريك عملية السالم.

ـ منطقتنا بحاجة في هذا الوقت إلى «سحرة» وليس «حكماء».

تقرير: النقل الجماعي سيحل من مشكلة االزدحام المروري.

ـ الفكرة حلوة بس خوفك يطلع لك باچر مقترح نيابي بصرف «باص» لكل مواطن.
أبواللطفواحد
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٤٫٤٩الفجر
٦٫١١الشروق

١١٫٣٣الظهر
٢٫٣٣العصر

٤٫٥٤المغرب
٦٫١٣العشاء

البقاء هللا

سعود مناحـي حصني السبيعي 
ـ ٢٠ عاما ـ الصباحية ـ 
ـ ت:  ـ م٧٧٢  ق٣ ـ ش٥ 

.٦٥٥٥٨١٠٥
فهـد سـعد عـواد العـنزي ـ 
٢٠ عامـــا ـ الصباحية ـ 
ـ ت:  ـ م١٠٨١  ق٤ ـ ش٢ 

.٩٩٣٢٢٢٠٠
طـه شاكـر طه املغربي ـ ١٨ 
عاماـ  الرجال: العدانـ  ق٨ 
ـ ش١٤ـ  م٣ـ  ت: ٦٦٥٦١٧٨٩ 
ـ النساء: الصليبخات ـ 

ق٢ ـ ش١٠٣ ـ م٥.
يوسف درويش محمد الدرويش 
الرجـــال:  ـ  ـ ٦٩ عامـــا 
اخلالديـــة ـ ق٣ ـ ش٣٣ 
ـ م٢ ـ ت: ٩٩٦٥١٧٢٩ ـ 
ـ ٢٣٨٣٤٦٧٨   ٩٩٧١٥٤٩٩
ـ النســـاء: الظهر ـ ق٥ ـ 
ش٣ـ  م١١ـ  ت:  ٩٧٩٩٤٣٣١ 

ـ ٦٦٢١٠١٠٢.
يعقوب طارق يعقوب يوسـف 
النصـراهللا ـ ٢٨ عامـــا ـ 
الرجال: ضاحية عبداهللا 
السالمـ  ق٤ـ  ش صنعاء 
ـ م٥٢ـ  ديوان النصراهللا 
ـ ت: ٢٢٥٦٠٨١٠ـ  النساء: 
السرة ـ ق٢ ـ ش١١ ـ م٢٩ 

ـ ت: ٢٥٣١٢٣٣٥.
فاطـمة الزهراء علي بدر جمالـ  
١٥ عاماـ  الرجال: الساملية 
ـ مسجد زين العابدين ـ 
قرب دوار جوازات حولي 
ـ ٦٦٠٠٦٣٦٣ ـ النســـاء: 
عبـــداهللا املبارك ـ غرب 
اجلليب ـ ق٨ ـ ش٨١٤ ـ 

م٨.
رسـمـية عبداملجيـد وادي، 
زوجة علي محمد الفجري 
الرجـــال:  ـ  ـ ٥٨ عامـــا 
خيطـان القـدمي ـ ق١٠ ـ 
ش عبداهللا بن املقـفـع ـ 
ـ ت: ٩٩٨٥٨٨٦٤ ـ  م١٣٦ 
النســـاء: خيطان القدمي 
ـ ق١٠ ـ ش عبـــداهللا بن 

املقفع ـ م١٢٦.
خلـف مـطـلق خلف العازمي 
ـ ٦٧ عاما ـ جابر العلي 
ـ ت:  ـ م١١  ـ ق٣ ـ ش١٦ 

.٦٧٧١٠٨٠٠
جوزة حمـدي مطلق مديعيل، 
أرملـــة هاجـــد عتيـــق 
العتيبـــي ـ ٨٥ عامـــا ـ 
الفحيحيـــل ـ ق٤ ـ ش٥ 
ـ م٣٣ ـ ت: ٩٩٧٥٢٦٦٦ – 

.٩٩٩٩٤٧٥٥

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

املذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويتـ  التصوير 
العام لنظام احلكم.. العمود الفقري لهذا الدستور هو 
احلفاظ على وحدة الوطن واســـتقراره، وقد اقتضى 
احلرص على وحدة الوطن واستقرار احلكم ..الخ، ان 

يكون صلب الدستور هو وحدة الوطن ال تفتيته.
< < <

ســـعادة وزير العدل حمود اخلالـــد: «ملاذا قيدنا 
الدســـتور مبضي خمس ســـنوات حتى ميكن تعديله؟!» سعادة رئيس 
املجلس عبداللطيف الثنيان: «املقصود ان يطبق الدســـتور وتبان نقاط 
ضعفه حتى تأتي التعديالت على ضوء التجربة العملية ال قبلها»، اآلباء 
املؤسســـون بحكمتهم يدعون لتعديل الدستور بعد مرور ٥ سنوات على 
تطبيقه ومن يدعي أبوة الدســـتور دون حق هذه األيام يكفر من يدعون 
لتنقيحه وتعديله ليواكب العصر بعد مرور نصف قرن على جتربته في 

وضع مزٍر وفريد في العالم.
< < <

وزير الداخلية الشيخ سعد العبداهللا تعقيبا على من طالب بجعل حرية 
االعتقاد مقصورة على األديان السماوية الثالثة: من األحسن أال يقتصر 
معنى حرية املعتقد على األديان السماوية فقد سمحت احلكومة للوثنيني 
الهنود بحرق جثث موتاهم فهل سيحرمون من هذا احلق؟! تقّلص مفهوم 
حرية املعتقد هذه األيام حتى شمل األديان االنسانية والسماوية األخرى 
التـــي حرم منضووها من حق التجنـــس وبناء دور العبادة فهل في مثل 

هذه القرارات فهم ملقاصد آباء الدستور اخليرة؟
< < <

وزيـــر العدل: «يجب ان تختار بني العمل فـــي جتارتك أو املجيء الى 
املجلـــس، وإذا كنت تفضـــل جتارتك فلماذا تأتـــي للمجلس؟!» د.عثمان 
خليل «نعم قد تستغل عضوية الشركات في تعيني أعضاء مجلس األمة 
في ادارتها حتى تضمن احلماية لنفســـها وتستغل نفوذهم في املجلس 
وخارجه»، املمارسة هذه األيام وأرواح اآلباء املؤسسني تطلب تشريعا مينع 
اجلمع بني النيابة والتجارة بعد ان تفشت ظاهرة اإلثراء غير املشروع في 

املجلس دون حياء أو خجل.
< < <

اخلبير محســـن عبداحلافظ «احلصانة ملنع خوف األعضاء من اتخاذ 
الســـلطة اجراءات ضدهم وباملقابل يجب ان يطمئن الشعب كذلك بتأمني 
عدم إساءة اســـتخدام احلصانة املمنوحة لهم»، احلصانة تستخدم هذه 

األيام حلماية نواب الشعب من دعاوى أبناء الشعب ضدهم.
< < <

د.عثمان خليل عثمان «طلب وزير الداخلية اضافة فقرة جديدة تنص 
على اال يجوز لعضو مجلس األمة ان يتدخل في اعمال السلطتني القضائية 
والتنفيذيـــة، وأعتقد ان ذلك شـــيء محق وال مانع مـــن اضافته حتى ال 
تفتح األبواب للوساطات واستغالل النفوذ»، التدخل في اعمال السلطتني 
القضائيـــة والتنفيذية اصبح من صميم العمـــل اليومي لبعض النواب 

األشاوس.. وعفيه!
< < <

آخر محطة: وزير الداخلية «أنا لم أطالب بتشكيل الوزارة اآلن من عشرين 
وزيرا، أنا قلت ان ظروفا مســـتقبلية قد تســـتوجب تأليف احلكومة من 
عشـــرين وزيرا لذا فليكن التحديد بهذا الرقم»، هذه األيام هناك حاجة لـ 

٦٠ وزيرا ويا اهللا يلحقوا على الطلبات والواسطات واالستجوابات!

نفحات من لجنة الدستور

مفرح الشمري
انتشـــرت فجر امس شائعة وفاة االعالمية 
المخضرمة مربية األجيال أنيسة جعفر المعروفة 
بـ «ماما أنيسة» في احدى الدول األوروبية اثر 
سكتة قلبية، حيث تم تداول هذه الشائعة بشكل 
كبير من خالل «المسجات» وخدمة البالك بيري 
وبعض المواقع االلكترونية التي قدم بعضها 
العزاء للكويت واهلها في وفاة اعالمية كبيرة 

مثل ماما أنيسة.
«األنباء» بعد أن وصلت لها هذه الشـــائعة 
اتصلـــت على هاتف االعالميـــة الكبيرة «ماما 
أنيســـة» للتأكد من هذه الشائعة التي شغلت 
الشارع الكويتي فردت قائلة: انا بخير والحمد هللا 

وعيدكم مبارك واالعمار بيد رب العالمين.
وأضافت: صار لي اربع سنوات ما طلعت برة 
الديرة ألني أخاف من ركوب الطيارات فشلون 

اموت في دولة أوروبية وأنا ما طلعت من الديرة 
وبعدين انا مستغربة من هذي الشائعات اللي 
تتكرر كذا مرة معاي ومدري شمســـوية باللي 
يطلعون عني هالشائعات ويموتوني وانا عايشة 

بيناتكم.
وشكرت ماما أنيســـة كل من اتصل يسأل 
عنها وعن صحتها متمنية لهم الصحة والعافية 

وطول العمر.
الكبيرة ماما انيســـة  واختتمـت االعالمية 
حديثهـــا مع «األنباء» قائلة: بمناســـبة حلول 
عيد االضحى المبارك اقدم التهاني والتبريكات 
لصاحب الســـمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وســـمو ولي عهده األمين وللحكومة الرشيدة 
وألعضاء مجلس األمة ولجميع الشعب الكويتي 
متمنية ان يعيده اهللا عليهم بالخيرات والمسرات 

واألفراح.

ماما أنيسة لـ «األنباء»: أستغرب تكرار
شائعة وفاتي..  ولم أغادر الديرة منذ ٤ سنوات

طمأنت محبيها وشكرت كل من اتصل لالطمئنان عليها

اإلعالمية الكبيرة أنيسة جعفر «ماما أنيسة»

بابا الڤاتيكان يعرب عن أسفه لما بدر منه
من انتقادات لإلسالم في خطبة سابقة

قاضية إيطالية لبيرلسكوني: إن كانت روبي 
حفيدة مبارك فأنا ملكة وادي النيل

ميالنو ـ وكاالت: ســـخرت 
القاضية اإليطالية املعنية مبلف 
الفتاة املغربيـــة «روبي» من 
رواية رئيس الوزراء اإليطالي 
سيلڤيو بيرلسكوني، مؤكدة 
أنها لم تسمح بخروج الفتاة، 
وقالـــت: «إن كانت هي حفيدة 
مبارك فأنـــا ملكة وادي النيل 

نفرتيتي».
وقد كشف تقرير لصحيفة 
«ديلي تلغراف» تفاصيل جديدة 
ومثيرة عن قصة بيرلسكوني 
مع الفتاة املغربية القاصر كرمية 
احملروق (١٧ عاما)، وهي راقصة 

تشتهر باسم «روبي».
إن  الصحيفـــة:  وقالـــت 
آنا ماريا  القاضية اإليطاليـــة 
فيوريللـــو، املســـؤولة عـــن 
محــكمة األطفال املعنـــية مبلف 
روبي، كشفت رواية تــناقض 
روايـــة بيرلســـكوني، حيث 
قالـــت القاضـــية للصحافيني 
ســـاخرة «إن كانت روبـــــي 
حفيدة مبارك فأنا ملكة وادي 
النيـــل نفرتيتي. أنا لم أوافــق 
على خروج الفــــتاة وتسليمها 

إلى مس مانيـــتي (سياســـية 
إيطالية وفتاة عروض سابقة)، 
الرئيس املصري  ألنها حفيدة 
حســـني مبـــارك كمـــا يدعي 

بيرلسكوني».
وأضافت: «أنا قلت إن كانت 
الفتـــاة حفيدة الرئيس مبارك 
أو  فلترسل السفارة املصرية 

القنصليـــة أي دليل مكتوب، 
وإمنا كل ما أراده بيرلسكوني 
إلى ملجأ،  الفتاة  هو إرســـال 
وقد بقيت في قســـم الشرطة 
لعدم وجود سرير بامللجأ، لكن 
الساعة الثالثة صباحا، وبناء 
على أوامره هو، مت تســـليمها 

ملس مانيتي». 

روماـ  د.ب.أ: أبدى بابا الڤاتيكان بنديكتوس
الـ ١٦ أسفه على االقتباس الذي ساقه منتقدا به 
اإلســـالم في خطبة ألقاها بمدينة ريجنسبورغ 

األلمانية في الـ ١٢ من نوفمبر ٢٠٠٦.
وقالت صحيفة «إل فولجيو» اإليطالية نقال 
عن الصحافي األلماني والمؤلف بيتر ســـيوالد 
الذي يصدر خالل الشـــهر الجاري كتابا سجل 
فيه مقابالت له مع البابا وشارك البابا نفسه في 

إصداره إن البابا نادم على ما قاله عن اإلسالم.
وكان اقتباس من أحد مصادر الكنيســـة في 
العصور الوسطى، ضمنه البابا خطبته يربط 
اإلســـالم بالعنف، أثار في عام ٢٠٠٦ موجة من 

السخط في أوساط العالم اإلسالمي.
وجاء في هذا االقتبـــاس «ان محمدا لم يكن 
يتورع عن نشر الدين الذي يدعو له باستخدام 

السيف».

إعدام سفاح في إيران
قتل ١٦ امرأة وفتاة

طهرانـ  ا.ف.پ: اعلنت وكالة 
الســـبت  االنباء االيرانية أمس 
اعدام سفاح شـــنقا في جنوب 
غـــرب طهران اثـــر ادانته بقتل 
ست عشـــرة امرأة وفتاة خالل 

اربع سنوات.
واضافـــت الوكالـــة ان فريد 
بقالني الذي برر جرائمه خالل 
محاكمته باحلقد على النســـاء، 

شنق في مدينة االهواز.
وقد ارتكب اجلرائم بني ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٨ في مدينة عبدان الشهيرة 
مبرفئها واحتفلت عائالت ضحاياه 

باعدامه بتوزيع احللوى.
وبشنق هذا الرجل ارتفع عدد 
الذين اعدموا في ايران منذ بداية 
السنة الى ١٤٤ على االقل، كما يفيد 
احصاء اعدته وكالة فرانس برس 
باالستناد الى معلومات نشرتها 
الصحافة احمللية. وشـــنق ٢٧٠ 

شخصا على االقل في ٢٠٠٩.

سيلڤيو بيرلسكوني


