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 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أوباما يسعى بمناورة سياسية تستمر لمدة ٣ أشهر إلى حل  مشكلة الشرق األوسط.

  ـ حسب األوضاع الحالية فمشكلة المنطقة لن تحل قبل األلفية التاسعة.
 

 دول مجلس التعاون تسعى لمنع السيجارة اإللكترونية.
  ـ حكومتنا بتشكل لجنة تبحث الموضوع وبيطلع اختراع السيجارة النووية 

 أبواللطف  واحدوربعنا لي الحين ما تخذوا قرار بالمنع.

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥٥ الفجر 
 ٦٫١٨  الشروق 

 ١١٫٣٤  الظهر 
 ٢٫٣١  العصر 

 ٤٫٥٠  المغرب 
 ٦٫١١  العشاء 

 وزير العدل الياباني استخف بالبرلمان 
فُأقيل من منصبه

 لص غلبه النعاس فنام في شقة ضحيته!

 تحطم طائرة عسكرية إماراتية
  ومصرع قائدها قرب رأس الخيمة

 طالب سوري يتأثر بمسلسل تركي
  فينتحر داخل الفصل 

 الرئيس الموريتاني 
السابق إمام مسجد

 طوكيوـ  كونا: أعلن وزير العدل الياباني مينورو ياناغيدا 
تقدمي اســــتقالته من منصبه عقب التصريحات املثيرة 
للجدل التي ذكر منتقدوها انها كانت تتضمن «استخفافا» 
مبداوالت البرملان ويعد هذا القرار ضربة جديدة حلكومة 
رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان التي تراجعت نســــبة 
شعبيتها في اآلونة األخيرة. وقال ياناغيدا خالل مؤمتر 
صحافي عقده عقب اجتماعه برئيس الوزراء الذي أعلن له 
عن نيته بتقدمي استقالته حتمال ملسؤولية ما بدر منه من 
تصريحات «كان خطأ مني ان أقوم بإطالق تلك التعليقات 

الساخرة لذا يتوجب علي االعتذار بشدة».  

 القاهرة ـ د.ب.أ: يبدو ان ســـلطان النوم ال يغلبه 
غالب وان كان مجرما عتيقا و«مسجل خطر».

  ووفقا ملا ذكرتـــه صحيفة «اجلمهورية» امس فإن 
مصريا فوجئ فور عودته مع زوجته في ساعة متأخرة 
من الليل بشخص غريب نائم ويحمل كيسا فاستغاثا 
باجليران الذين متكنوا من االمســـاك بـــه. وتبني ان 
الضيف الغريب مسجل خطر وفي الكيس مشغوالت 
ذهبية تخص الزوجني. كما عثر مع اللص على لفافات 
هيروين. واعترف اللص النائم بأنه دخل الشقة بهدف 
الســـرقة ولكن غلبه النوم، وبرر حيازته للمخدرات 

بقصد التعاطي، وامرت النيابة بحبسه. 

 دبي ـ د.ب.أ: أعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة 
باإلمارات العربية املتحدة سقوط طائرة تدريب عسكرية 
من نوع «هوك» تابعة للقوات اجلوية والدفاع اجلوي 
لدولة اإلمارات امس االثنني، ووقع احلادث أثناء مهمة 
تدريبية اعتيادية فـــي إمارة رأس اخليمة ونتج عنه 

وفاة قائد الطائرة.
  وقالت وكالة أنباء اإلمارات إن السلطات املختصة تقوم 

حاليا مبعاينة املوقع للتحقق من أسباب احلادث. 

 دمشــــق ـ د.ب.أ: أطلق طالب سوري النار على نفسه 
أثناء وجوده في مدرســــته متأثرا مبسلســــل تركي كان 
يتابعه. وذكرت صحيفة «تشــــرين» احلكومية امس أن 
الطالب انتحر أثناء الدوام املدرسي في حصة فراغ. وقالت 
إن نتائج التحقيقات األولية أشــــارت إلى أن سبب وفاة 
الطالب هو إطالقه النار على رأسه من مسدس حربي وأنه 
انتقل إلى املدرسة منذ نحو عشرين يوما فقط من مدرسة 
أخرى وهو في الصف الثاني الثانوي األدبي، وسبب إقدامه 
على االنتحار يعود لتأثره بإحدى شــــخصيات مسلسل 
تركي تقوم باستخدام املسدس بطرق مثيرة. وتساءلت 
الصحيفة كيف دخل املسدس مع الطالب إلى داخل املدرسة 
وما وسائل احليطة والرقابة التي تتخذها إدارات املدارس 

ملنع دخول أي مواد ممنوعة وآالت حادة وغيرها؟ 

 نواكشوطـ  د.ب.أ: ذكرت 
مصادر موريتانية امس أن 
رئيس موريتانيا السابق 
سيدي ولد الشيخ عبداهللا 
الـــذي أطيح به في انقالب 
عسكري أصبح إمام مسجد 
بقرية صغيرة في جنوب 

البالد.
  وقالت املصادر إن ولد 
الشــــــيخ عبـــداهللا الذي 
أطيح به في الســادس من 
أغسطس ٢٠٠٨ في انقالب 
قاده الرئيس احلالي محمد 
ولـــد عبدالعزيـــز اعتزل 
السياســـة وأصبـــح إمام 
مسجد قرية «ملدن»، مسقط 

رأسه.
  وأشارت املصادر إلى أن 
عبداهللا، املعروف بتدينه 
الشـــديد، قبل بتـــعيينه 
إمامـــا للمســـــجد اجلامع 
الوحيد من قبل مشـــايخ 
قريـــة «ملـــدن» (٢٥٥ كم 
جنوب نواكشوط) ليكون 
أول رئيـــس جمهورية في 
موريتانيا ورمبا في العالم 
يتولى إمامة املســـجد بعد 
زعامة القصر الرئاسي التي 
استمرت ١٤ شهرا قبل خلعه 

من قبل اجليش.
  ويعتبـــر ولد الشـــيخ 
عبداهللا أول رئيس مدني 
ينتخب في موريتانيا بشكل 
دميوقراطي وشـــفاف لم 
يطعن فيه أي من منافسيه 
وقد حظي بدعم قادة اجليش 

وقتها. 

 أمانة  بال قناع واضح

 أحمد الشحومي
 www.alshohomi.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 «قانونية البلدية».. لماذا؟! فتش عن إيران راح فيها صفر!
النائـــب جنبالط فرع   أعلن 
أنه سيســـتخدم كل  الكويـــت 
الوسائل الدســـتورية مبا فيها 
االســـتجواب إذا لم يقم الوزير 
د.فاضل صفر بسحب أحد قراراته 
غير املنطقية حسب رأي النائب 

جنبالط!
  والنائب جنبالط الكويتي من النواب «اللي يخرعون 
ولـــه صوالت وجوالت في املصداقيـــة، فهو إن قال 
صدق وإن توعد فعل، وإن صرح بشيء فإنه يبقى 

عند رأيه حتى النهاية!»
  جنبالط الكويت تفوق على النسخة األصلية في 
لبنان، حتى أنني أظن أن جنبالط لبنان وهو األصل 
يتصل باســـتمرار بجنبالط الكويت لكي يتعلم فن 

«الشقلبة» احلديثة..!
  واملهم في األمر ان د.فاضل صفر اليوم في حالة 
يرثى لها بدون شك! حتى انني سمعت من مصادر 
مقربة أنه لم يســـتطع أن ينام البارحة خوفا وقلقا 
من ذلك االستجواب الصادق الصدوق القادم إليه ال 

محالة من النائب جنبالط الكويت حفظه اهللا!
  بل إن مصادرنا تؤكـــد أن صفر لم يتمكن طيلة 
يوم أمس من اتخاذ أي قرار، وكان باستمرار شارد 

الذهن، وتائه الفكر!
  حتى في قيلولته خرج عليه «جنبالط» كالكابوس 
املرعب فأزاح عن عينيه النوم، ومنع عنه حتى متعة 

«االضطجاع» التي ميارسها بني احلني واآلخر!
  فال «اضطجع» الرجل وال نام وال فكر وال قرر، وكل 

ذلك خوفا من الصادق الصدوق جنبالط الكويت.
  ولألمانة واحلقيقة فإن الوزير د.صفر يزداد قوة 
مبثل هذه التصريحات، التي ال أستغرب على اإلطالق 

أن تكون منسقة باألساس مع جنبالط وأشكاله!
  فجنبالط آخر من يجرؤ على استجواب د.صفر، 

وآخر شخص له عالقة باألمانة والصدق!
  الوزير صفر سار وفق خطة مدروسة تصب كلها 
في صالح قواعده وأنصاره في الدائرة األولى ومن 
يجـــرؤ على مهاجمته من أبنـــاء الدائرة األولى هو 

طائفي بال شك ومقصده مردود عليه!
  بأمثال جنبالط على د.صفر أن يرتاح وأن يبشر 

بطول السالمة مرقدا!
  وليعرف مـــن ُأصدر البيان من أجله أن جنبالط 
رمبا يكون قد صاغ حروف البيان في مكتب د.صفر 

أو لرمبا في حجرة نومه..
  ولألمانة كذلك، فصفـــر كأحمد العبداهللا وجابر 
اخلالد وزراء بالصدفة أو الواسطة أو احلظ أو ألي 
ســـبب ال عالقة له بالكفاءة حسب رأيي.. ويا داره 

دوري فينا.. تنشوف جنبالط وين مودينا.

 «فتش عن إيران» ابدأ مقالتك بهذه اجلملة املقوسة 
املهللـــة، ولن تعدم احليلة الثبـــات االتهامات على 
ايران في املشـــاكل التي حتدث في منطقتنا وحتى 

خارج منطقتنا!
  وآخرها جرمية االعتداء على كنيسة «سيدة النجاة» 
في بغداد، وما أدراك ما بغداد! دم ونار ورماد، وآثام 

ذات أوتاد، عليها من كل طائفة شهود أشداد!
  «ايران» تلعب بالنار وتترك أتباعها يتسلون بالرماد!

  «حزب اهللا» يتســـلى برماد احملكمة الدوليـــة، و«املالكي» بتعطيل 
احلكومة العراقية، و«احلوثيون» مبشـــاغلة جنـــد اليمن، و«بن الدن» 
وقاعدته بالطرود امللغومة، والى آخر ألعاب املوت التي تفرغت لها ايران 

وتخصصت فيها!
  «ايران» التي هي حريصة كل احلرص على أن تكون ذات الكلمة العليا 
واليد الطولى في منطقتنا واقليمنا اخلليجي، تعتقد أنها لن تســـتطيع 
أن تتحرك بحرية وتهيمن وتســـيطر على اخلليج بوجود قوى اقليمية 
قوية قادرة على مشـــاغلتها وارباكها ومناكفتها، فرسمت سياسة شراء 
تلك القوى ومشـــاغلتها، وابتدأت بتركيا التي كانت سريعة االستجابة 
لالغراء االيراني، فشـــغلت نفسها بـ «ســـفن احلرية» ومعاداة اسرائيل 

وحجاب زوجتي «غول» و«أردوغان»!
  ومبا أن «مصر» قوة اقليمية كبرى وصانعة سياسةـ  دومنا استعراض 
وفيهقة سياسيةـ  وأكبر دولة عربية، فانها وهي بتلك املقاييس تعتبر 
العدو االول واالكبر اليران ومن يهدد مشـــاريعها االجرامية االرهابية 
ومن يقدر على التصدي السياســـي لها، فقـــد راحت ايران حتاول أن 
تلعب لعبتها على مصر من خالل اثارة الفتنة االســـالمي ـ املسيحية 
فيها وهداها تفكيرها السقيم الى اختراع قصة مهاجمة كنيسة «سيدة 
النجاة» في بغداد واظهار االمر على أن من قام بذلك الهجوم الوحشي هم 
جماعة اسالمية سنية متشددة، مطلبها اطالق سراح امرأتني مصريتني 
مسيحيتني قيل انهما أسلمتا وأن الكنيسة املصرية رفضت دخولهما 
االســـالم واحتجزتهما في أحد االديرة وهددت تلك اجلماعة االرهابية 

مسيحيي مصر بناء على ذلك!
  انها لعبة ايرانية مكشوفة، تقصد منها ايران ارباك مصر وتهديد أمنها 
االجتماعي ونسيجها الوطني، بعدما عجزت عن مشروعها في نشر الفكر 
الشيعي السياسي في مصر رغم انفاقها املاليني على هذا املشروع والذي 
استغلت من خالله تعلق املصريني بآل البيت احملمدي تعلقا دينيا وليس 
كما تريده هي بحيث يتماشى مع خطها السياسي املدمر واملرفوض من 

قبل الشيعة أنفسهم قبل أن يكون مرفوضا من غيرهم!
  ولن تكون هذه هي احملاولة االيرانية االخيرة ضد مصر بل هي ستبقى 
في محاوالت مستمرة ودائمة ضد مصر النها موقنة بأنها لن تستطيع 
حتقيق مشروعها في ظل وجود مصر قوية متماسكة، ولسوف تتكسر 
قرون ايران في مناطحتها للجبل املصري دون أن تســـتطيع أن توهن 

ذرة واحدة من ذلك اجلبل!
  واجلميـــل واملفرح أن املصريني اكتشـــفوا لعبة ايران هذه ســـريعا 
ومسيحيوهم قبل مسلميهم، وأيقنوا بأن ايران تكيد لهم ولبلدهم ولذلك 
هم فوتوا الفرصة عليها بتالحمهم وتأكيد وحدتهم الوطنية الراسخة!

  ولن يفيد أن ننصح ايران بأن تلعب غيرها، النها ال تنتظر نصيحتنا، 
بل هي ال تتوقف حلظة واحدة عن اللعب بـ «النار». 

 تتعـــرض االدارة القانونية ببلدية 
الكويت هذه االيام لهجمة شـــديدة من 
بعـــض النواب على خلفية احالة وزير 
البلدية بعض املستشـــارين الكويتيني 
الـــى التقاعد وقد تعـــدى ذلك الهجوم 
الى التطرق الى امـــور وقضايا تفتقر 
الدقة  للمصداقيـــة احيانا وتنقصهـــا 
ويجانبها الصواب احيانا اخرى، وحتى 
ادخل الى املوضوع مباشرة سأتناول أهم 
القضايا املطروحة معتبرا نفسي شاهدا 
ومؤمتنا على ما أقول خاصة انني كنت 
محاميا سابقا في هذه االدارة قبل حصولي 

على عضوية مجلس االمة.
  املوضوع االول هو احالة ثالثة من 
املستشـــارين الكويتيني الـــى التقاعد 
لبلوغهم ثالثني سنة باخلدمة واالعتراض 
على ذلك كون االدارة القانونية تساوي 
اعضاءها بنظرائهم في الفتوى والتشريع 
في االمتيازات فكان يجب ان يكون سن 
التقاعد سبعني سنة، وللعلم فإن هذه 
العملية جوازية وليست إلزامية، كذلك 
من حق الوزير ان يستخدم صالحياته 
القانونية في االحالة للتقاعد وفقا للوائح 
والنظـــم، واذا كان الوزير قد قام بهذا 
االجراء وفقا للقانون ووفقا لصالحياته 
فعلى اي اســـاس نلومه ونحاســـبه؟! 
كذلك هل يجوز الضغـــط على الوزير 
في مثل هذا املوضـــوع وهو معروض 
على القضـــاء اآلن؟! مع انني متعاطف 
مع االخوة املستشارين خاصة ان هذه 
االحالة تعني ان ينخفض راتب احدهم 
الى اكثر من ٧٠٪ وهو فيه ضرر وال شك 
ولكن اذا كان املوضوع كذلك فأقترح ان 
يكون هناك تعديل تشريعي او تخصيص 
امتيازات لتعويضهم كما حصل لضباط 
اجليش والشرطة، ولكن اؤكد انه اذا كان 
املوضوع من صالحيـــات الوزير التي 
منحها له القانون فال يجوز محاسبته 

على ذلك.
  اما الهجوم على مدير االدارة القانونية 
كونه وضع نظام البصمة لضبط احلضور 
واالنصراف فأنا استغرب من نواب األمة 
الذيـــن تتعالى اصواتهم ضد احلكومة 
لضبط العمل ومنع التسيب ان يعارضوا 
مثل هذا االجراء، وللعلم فإن اكثر من 
٥٠٪ مـــن اعضـــاء االدارة القانونية ال 

يحضرون جلسات 
احملاكم وال جلسات 
اخلبرة، وامنا هم 
في اقسام قانونية 
اخـــرى بـــاالدارة، 
فلمـــاذا هذا الطرح 
الجراء  والتشويه 

تنظيمي بحت؟! اما موضوع خســـائر 
االدارة القانونية لقضايا الدولة وتكليف 
الدولة ماليني الدنانير فهذا املوضوع فيه 
من اخللط والتدليس الشيء الكثير الن 
ذلك حصل منذ سنوات ولم يكن في عهد 
مدير االدارة احلالي وعلى من يدعي ان 
االدارة القانونية خالل السنوات االخيرة 
وفي عهد املدير احلالي قد خسرت قضايا 
كلفت الدولة واملال العام املاليني ان يسمي 
االمور مبســـمياتها ويدلل على كالمه 

باحلقائق واملستندات او ليصمت.
  كما ان هناك اعتراضًا من احد اعضاء 
مجلس االمة على وجود مستشـــارين 
وافدين فـــي االدارة وهـــذا ليس بدعة 
فاالدارة منذ انشائها وهي تستعني بذوي 
اخلبرة من االخوة الوافدين في املجال 
القانوني واذا كان هـــذا املبدأ مرفوضًا 
فلماذا السكوت عن املستشارين الوافدين 
الذين يكتـــظ بهم مجلس االمة وجلانه 
وغالبيتهم من اجلنسيات العربية الوافدة 
كذلك هم متواجـــدون في اغلب اجهزة 
الدولة ولم نســـمع اعتراضًا عليهم من 

النواب االفاضل.
  امـــا القـــول بـــأن احـــدى االخوات 
املستشارات لديها حكم بأحقيتها مبنصب 
مدير االدارة ولم متّكن فهذا طرح يفتقر 
للدقـــة الن هذه االخت ال ترغب في هذا 
املنصب واكبر دليل على ذلك عدم جلوئها 
لتنفيذ احلكـــم حتى اآلن، ان ما أود ان 
اوصله الـــى كل منصف هو أال يتجنى  
على هذه االدارة احلساسة وعلى مديرها 
الذي نتوسم فيه الصالح واالخالص وال 
تربطنا به اي مصلحة او اي انتماء حزبي 
او سياسي سوى قول احلق والشهادة 
بالعدل واالنصاف، وليعلم اجلميع ان 
االدارة القانونية بالبلدية هي آخر املعاقل 
الفســـاد واملفسدون  التي لم يخترقها 
في الســـنوات االخيرة، فال نكون عونا 

للمفسدين عليها.
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