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 حكومات عارية

 كتبت قبل ســــنوات اننا 
نعيش في مرحلة ال اسرار 
شخصية فيها، فأي موظف في 
البنك يعرف مقدار رصيدك 
املالي، وسكرتيرة الطبيب 
املطلعة علــــى ملفك تعرف 
حقيقة وضعــــك الصحي، 
والعاملون في مكتب احملامي 
يدركون طبيعة مشــــاكلك 
التي  االجتماعية، وجارتك 
تصادفينهــــا عند كاشــــير 
السوق املركزي مطلعة على 
نوعية طعامــــك ومعجون 

االسنان املفضل لديك.
  بعكــــس املاضــــي حني 
كانت عالقة الفرد مبحيطه 
محصــــورة، واالســــرار في 
اآلبار، وقــــت كانت الزوجة 
الدجــــاج  تطبــــخ بيــــض 
املنزلــــي او نباتات تزرعها 
في حديقتها، ويضع الرجل 
نقوده فــــي صندوق او في 
حفرة، وحني ميرض تكون 
العالقة بينــــه وبني العطار 
او احلــــواج مباشــــرة، فال 
ملفــــات، وال ارشــــيف، وال 
معلومات مدنية او صحية 

او مصرفية.
  ومع املوقع االلكتروني 
الوثائق  ويكيليكس لنشر 
الديبلوماســــية االميركية 
تزايدت مساحة االنكشاف 
والعالنية، وسقطت السرية 
عن احلكومات، واصبح حالها 
حال االفراد، فال اسرار خاصة 
لديها، وكل همسة تقال في 
الغرف املغلقة يدركها الناس 
جهارا فــــي االنترنت، االمر 
الذي قد يلزم الديبلوماسيني 
باســــتخدام قاموس جديد، 
وعوضا عن وصف التقرير 
بعبــــارة «خاص وســــري» 
التقرير «عام  يكتب علــــى 

ومفضوح». 
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 ما حصل في جلســـة مجلس االمة 
يوم أمـــس وأول من أمـــس ال ميكن 
السكوت عنه وال نستطيع ان نصف 
ما قامت به احلكومة من تعمدها عدم 
حضور وزرائها، اال واحدا، والتحرك 
على االعضاء احملسوبني عليها ومنعهم 
من احلضور لعدم اكتمال النصاب وعدم 

انعقاد جلسة مجلس االمة حتى متر املدة القانونية لطلب 
رفع احلصانة عن النائب فيصل املسلم ويعتبر عدم رد 
املجلس خالل شهر مبنزلة املوافقة على رفع احلصانة، كما 
جاء في الالئحة الداخلية، ما هذا كله اال عبث واستخفاف 
حكومي مبجلـــس خانع يضم نوابا ما هـــم اال دمى بيد 
احلكومة حتركهم كيفما شاءت، ان الرسالة التي تريد ان 
توجهها احلكومة للجميع انها تستطيع ان تفعل ما تشاء 
حتى في اوضح القضايا وحتى في مخالفة الدستور وهي 
تستطيع ان تضرب بالدســـتور عرض احلائط وتضعه 

حتت االقدام ال في اجليب كما تزعم.
  ان على القوى السياســـية ومؤسسات املجتمع املدني 
وعامة الشعب الكويتي والكتاب واالعالميني وجميع الشرفاء 
ومن تهمه مصلحة البلد ان يهبوا حلماية الدستور وصيانة 
امليثاق املبرم بني احلاكم واحملكوم والذي تريد احلكومة 
مـــع اذنابها من النواب طمس معامله وجعله قصة حتكى 

لالطفال، ال ان يكون ميثاقا وعهدا يحتكم اليه.
  ان على النواب الشرفاء عدم االعتراف بطلب احلكومة، 
وكان من االولى عدم طرحه على املجلس والتصويت عليه 
ألنه يصطدم بصريح الدســـتور، وبالتالي املجلس غير 
مخول بالتصويت عليه، وُأذّكر معالي رئيس مجلس االمة 
بطلب ســـابق للنيابة لرفع احلصانة عن احد النواب في 
حادثة املتعدي على الصحابي اجلليل املغيرة بن شعبة 
كيف تصرفت يا معالي الرئيس ورفضت عرض هذا الطلب 
على املجلس لعدم دستوريته، فلماذا ال يتم التعامل مع 

هذا الطلب باالسلوب ذاته وبامليزان نفسه؟
  لقـــد قلـــت وكتبت في مقـــاالت ســـابقة ان احلكومة 
ستستعرض قوتها في هذا املجلس وتفعل ما تشاء حتى 

في جتاوز الدستور والقفز على ابسط مبادئه.
  انني اســـتغرب من هؤالء النواب الدمى كيف يقبلون 
على انفسهم اطالق التصريحات بانهم ضد رفع احلصانة 
ثم يتعمدون الغياب عن اجللســـة دون عذر حتى ترفع 
احلصانة عن النائب، باهللا عليكم هل هذه مصلحة البلد؟ 
هل هذا يّبر بالقسم الذي اقســـمتموه ان تؤدوا اعمالكم 
باالمانة والصدق؟ ان يتم تعطيل مصالح البالد والعباد 
بعدم انعقاد جلسات املجلس ملدة شهر كامل من اجل انتقام 
شخصي من احد زمالئكم النواب تريد ان جتعله احلكومة 
عبرة ملن يفكر في معارضتها او كشـــف جتاوزاتها؟ هل 
هذه هي التنمية التي تنشـــدها احلكومة ام هو التخريب 
والفســـاد ونقض العهود؟ ان علينا جميعا ان نقف صفا 
واحدا ضد النفاق السياسي لنواب االمة والعبث احلكومي 
املتعمد في الدستور، واال ســـنقول عظم اهللا اجركم في 
الدميوقراطية ومجلس االمة والدســـتور، والى مزيد من 

االنحدار والرجوع الى الوراء، فماذا نحن فاعلون؟ 

 كنت على يقني بأن مخططا امبرياليا 
وصهيونيـــا يحاك في الظالم من اجل 
االطاحة بالوزير الهمام الوزير الفلتة 
الداخلية  الشـــيخ جابر اخلالد وزير 

الكويتي، حفظه اهللا!
  لذلـــك، لم أســـتغرب ان تقوم تلك 
اجلمعيات الصهيونية بتسريب آالف 

الوثائق فقط من اجل ضرب وزير الداخلية الكويتي!
  فهـــل يعقل ان يقول وزير الداخلية الكويتي املعروف 
عنه «قلة التصريحات» وندرة الكلمات ورجاحة التعبيرات 
وســـالمة العبارات وفصاحة االشارات، هل يصدق عاقل 
ان يقول هذا الرجل للسفيرة االميركية عن معتقلينا في 
غوانتانامو «هؤالء فاسدون، افضل طريقة هي التخلص 

منهم أعيدوهم الفغانستان ليموتوا هناك»؟!
  هل تصدقون يا اهل الكويت ان وزير الداخلية الكويتي 
الذي صوره احد نواب مجلس االمة احلالي بأنه فلتة الزمان 
واملكان وحامي حمى الديار (فقط ألنه حاوط ديوانيتي!) 

يقول مثل ذلك؟!
  ان موقع «ويكيليكـــس» االلكتروني لم يقصد في كل 
الوثائق التي نشرها اال مناصرة النائب مسلم البراك لكي 
يبر بقسمه! وما تعرضه لرؤساء الدول اال غطاء فقط لهذا 

املخطط العظيم!
  واني من موقعي هذا اناشد كل السادة النواب املخلصني 
املوجودين هنا واحملترفني ان يهبوا لنجدة الوزير واعالن 

التبرؤ من هذا املوقع وتصريحاته.
  واناشد الشعب املخلص وخصوصا بعض كتاب الصحف 
غير املنتفعني باملرة من الوزير، ان يتجمعوا في ســـاحة 
االرادة ليعلنوا ان الشعب الكويتي بكل اطيافه يقف وقفة 
رجل واحد مع هذا الوزير املستهدف مني ومن مسلم البراك 

وموقع «ويكيليكس»!
  واطالب االعالم الداخلي للوزارة بأن يقوم بدوره في 
هذا الصدد فيتصل بكل الكتاب والصحافيني ويوضح لهم 
الصورة، فالوزير «اكيـــد» ما قال هالكالم ولكن املخطط 

االمبريالي يوهم الناس بذلك!
  والبد ان تخصص احللقة املقبلة من البرنامج االمني 
«األمن واملواطن» لالنتصار للوزير، ألن التصريح مزور 

.٪١٠٠
  وعلى االدارة القانونية في الوزارة ان ترصد عدد من 
دخل للموقع واطلع على هذا املستند، مثلما كان دورهم 
ســـابقا احصاء عدد الناس الذين حضروا الندوات التي 

«حاصرها» وزير الداخلية لغاية اجتماع التجار.
  وأخيرا، كنت أتوقع ان شـــعار «خلوهم ميوتون» لم 
يوضع اال للفقـــراء اهل االحمدي وام الهيمان، ينتظرون 
ان تنفجر االحمدي حتى يتم اخالؤها، وان ميوت نصف 
سكان ام الهيمان جراء االصابة باالمراض اخلبيثة حتى 
تقر الدولة بأن هذه املناطق ملوثة! لكن يبدو انه شـــعار 

عام للحكومة ولالسف!
  واحلقيقة هي ان عقولنا هي امللوثة كما يبدو، واملكابرة 
هي التـــي اوصلتنا الوضاع اســـوأ من الســـيئة، واهللا 

املستعان. 

 خلوهم يموتون مهزلة النصاب.. والعبث الحكومي!

 بيع سوار ُمهدى من الملك إدوارد الثامن
   لزوجته بـ ٧ ماليين دوالر

 وفاة برلنتي عبدالحميد زوجة المشير عبدالحكيم عامر 

 لندن ـ رويترز: بيع سوار على هيئة فهد جذعه 
مرصــــع باألملاس، كانت متلكه واليس سمبســــون 
التي تسببت عالقتها العاطفية بامللك إدوارد الثامن 

في تنازله عن العرش، مقابل ٤٫٥ ماليني 
جنيه إسترليني «٧ ماليني دوالر» 

املزاد  فــــي  وهو رقم قياســــي 
سواء بالنسبة لسوار أو أحد 

منتجات كارتيه.
  وكانت هذه أبرز قطعة 
في مزاد ســــوثبي لبيع 
٢٠ قطعة كانت مملوكة 
لدوق ودوقة وندسور 
والذي حقق في مجمله 
ثمانية ماليــــني جنيه 
إســــترليني، أي ضعفي 
املبلغ املتوقع قبل البيع.

  وكانت ثاني أغلى قطعة 
املزاد مشــــبكا على هيئة  في 

طائر الفالمنجو مرصعا باألملاس 
والزمرد أيضا من منتجات كارتيه والذي 

حقق ١٫٧ مليون جنيه إسترليني متجاوزا التقديرات 
الســــابقة للمزاد. وقال ديڤيد بينيت رئيس مجلس 
إدارة قسم املجوهرات في سوثبي ألوروبا والشرق 

األوسط إن جناح املزاد يرجع جزئيا إلى قوة سوق 
املجوهرات الواسع. وأضاف «في األسبوعني املاضيني 
وصلنا إلى رقمني قياسيني عامليني جديدين لألحجار 
الكرمية عندما بعنا «جراف بينك» التي 
يبلغ وزنها ٢٤٫٧٨ قيراطا مقابل 
٤٦ مليــــون دوالر في جنيڤ 

في ١٦ نوفمبر». 
الذي  امللــــك    وأغدق 
تنــــازل عــــن عــــرش 
بريطانيا في عام ١٩٣٦ 
للزواج من الســــيدة 
املطلقــــة، بهدايا من 
املجوهــــرات علــــى 
سمبســــون  واليس 
طــــوال فترة عالقتهما 

العاطفية وزواجهما.
  وعقب تنازل إدوارد عن 
العرش حصل االثنان على 
لقب دوق ودوقة وندسور وغادرا 
بريطانيا ليعيشــــا في اخلارج بقية 
حياتهما. والعشرون قطعة هي قدر بسيط من 
مجموعة «مجوهرات دوقة وندسور» األصلية والتي 

بيعت بعد فترة وجيزة من وفاتها في ١٩٨٦. 

 أمير قطر زار مصر لتقديم 
  واجب العزاء في معلمه الخاص 

 وفاة جد العاهل األردني عن ٩٥ عامًا في عمان

 عمانـ  أ.ف.پ: توفي جد العاهل األردني 
امللك عبداهللا الثاني، الكولونيل البريطاني 
السابق والتر بيرسي غاردنر عن ٩٥ عاما 
أمس األربعاء في عمان أثناء نومه، حسبما 
أفادت لوكالة «فرانس برس» مصادر مقربة 

من العائلة.
  وكان جد العاهــــل األردني اختار في 
الســــنوات األخيرة عمان مكانا للعيش 
الى جانــــب ابنته األميرة منى انطوانيت 
غاردنر زوجة العاهل األردني الراحل امللك 
حسني بن طالل ووالدة امللك احلالي عبداهللا 

الثاني.
  وقال مصــــدر مقرب مــــن العائلة ان 

«الكولونيل غاردنر توفي أثناء نومه قبل 
أيام من عيد ميالده الـ ٩٦ في الثاني عشر 

من الشهر اجلاري».
  وقال مصدر آخر مقرب من العائلة ان 
«امللك عبداهللا كان يحب جده كثيرا وكان 
معجبا به منذ شبابه»، وكان والتر غاردنر 
ـ وهو من مواليد نورفولك في بريطانياـ  
تزوج في ١٩٣٨ دوريس سوتون، املتوفاة 
في ١٩٩٤، وتزوجت ابنتهما التي أصبحت 
األميرة منى من امللك حسني بن طالل في 
١٩٦١ ثم طلقت في ١٩٧٢، وللزوجني ابن ثان 
باإلضافة إلى امللك عبداهللا هو األمير فيصل 

واالميرتان التوأمتان عايشة وزين. 

 القاهرة ـ وكاالت: توفيت امس، الفنانة برلنتي 
عبداحلميد عن عمر يناهز اخلامسة والسبعني عاما، 
بعد شعورها ببعض أمراض الشيخوخة، فانتقلت 
على إثرها إلى مستشفى القوات املسلحة باملعادي، 

لتتوفى صباح امس على سريرها باملستشفى.
  د.عمرو عبداحلكيم عامر ابن الفنانة الراحلة عبر 
عن حزته الشــــديد لفراق والدته، مؤكدا أنه يشعر 
بفراغ كبير بعد وفاتها، مشيرا إلى أن الفنانة الراحلة 
كانت قد شعرت بآالم شديدة منذ أسبوع، فتم نقلها 

إلى املستشفى، التي توفيت فيها اليوم.
  جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تزوجت من املشير 

عبداحلكيم عامر عام ١٩٦٣، وأجنبت منه ابنها عمرو 
الذي يعمل دكتور حتاليل حاليا، مبتعدا متاما عن 
الوسط الفني والسياسي أيضا، وقد عاشت برلنتي 
حياة صعبة بعد وفاة زوجها املشــــير عبداحلكيم 
عامر، حيث كان معاشها قليال جدا لكنها أصرت على 

العمل والعيش بالقليل من املال.
   برلنتي عبداحلميد اســــمها احلقيقي «نفيســــة 
عبداحلميد محمد»، وقدمت العديد من األدوار املميزة 
واملهمة في الســــينما املصرية منها «ريا وسكينة» 
و«رنة وخلخال» و«نداء العشاق»، وكان اخر افالمها 

«العش الهادئ». 

 القاهرة: كشفت تقارير محلية االربعاء 
عن سبب الزيارة اخلاطفة واملفاجئة التي 
قام بها أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني الى القاهرة يوم االثنني 
املاضي ملدة ســــاعتني فقط، وهي لتقدمي 
واجب العزاء ألسرة معلمه اخلاص الذي 

توفي اخلميس ٢٥ نوفمبر.
  وذكر موقع «أخبار مصر» االلكتروني 
ان م.رشــــيد محمد رشيد وزير الصناعة 
والتجارة استقبل األمير في مطار القاهرة 
االثنني، واصطحبه إلى حيث تسكن أسرة 
الفقيد، وتكرميا لــــه قرر األمير بناء دار 
حتفيظ للقرآن حتمل اسمه في العاصمة 
القطرية الدوحة. وأكد د.محمد منصور جنل 
املدرس الراحل: «أن والده «كان معلم األمير 
حمد واخوته في أول مدرسة ابتدائية في 
قطر، قبل ان ينتقل لتعليمهم في املرحلتني 
االعدادية والثانوية في املدرسة واملنزل»، 

بحسب تقارير محلية االربعاء. 

(أ.ف.پ)  صورة للعائلة املالكة األردنية ويبدو فيها اجلد والتر أقصى اليمني  

 برلنتي عبداحلميد في مشهد من آخر ادوارها في فيلم «العش الهادئ» 

 سارة نتنياهو 

 صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

 محكمة مصرية تقضي باالستمرار 
  في تنفيذ حكم الزواج الثاني لألقباط

 توتر بمكتب نتنياهو بسبب تدخل زوجته في مجريات األمور

 قتلت زوجة العب المنتخب اإليراني السابق لكرة القدم

 إعدام شهال جاهد في طهران
 لنـــدن ـ وكاالت: نفذت الســـلطات 
اإليرانية فجر امس حكم اإلعدام شنقا 
بحق «ضحية الزواج املؤقت» شهال جاهد، 
املتهمة بقتل زوجة العب املنتخب الوطني 
اإليراني السابق لكرة القدم ناصر محمد 

خاني.
  واحتجت منظمات إنسانية إيرانية 
على تنفيذ اإلعـــدام بالرغم من وجود 
الكثير من الغموض في ملف القضية، 
خصوصا في ضوء إنكار شهال قيامها 
بقتل زوجة العب كرة القدم املشـــهور 
ناصر محمـــد خاني وأنها كانت زوجة 
ثانية له تزوجهـــا على طريقة الزواج 
املؤقت. وتعاطف املجتمع اإليراني مع 
جاهد، التي يرى الكثيرون براءتها، وأنها 
ضحية «الزواج املؤقت» من شخصية 
مشـــهورة، أراد أن تبقى عالقتهما سرا 
دون معرفة الزوجة األصلية (األولى) 
الله سحرخيزان. ودعت منظمة العفو 
الدولية طهران إلى إلغاء حكم باإلعدام 
بحق شـــهال جاهد، ونقلت املنظمة عن 
وسائل إعالم إيرانية أن محامي خديجة 
جاهد املعروفة باسم شهال أبلغ رسميا 
بأنه ســـيتم إعدامها فجر األربعاء في 
ســـجن أيوين في طهران. وقال مدير 

املنظمة للشرق األوســـط مالكولم 
ســـتيوارت «علينا أن مننع إعدام 

شهال جاهد»، مشـــيرا إلى أنها 
«عقوبة غير إنسانية». وأضاف 
أن «هناك أسبابا عديدة تدفعنا 

إلى االعتقاد بأن احلكم صدر عليها 
خطأ».وقالت املنظمة إن حكما باإلعدام 

صدر على شهال جاهد في يونيو ٢٠٠٤ 
إثر إدانتها بقتل زوجة العب كرة القدم 
السابق ناصر محمد اخلاني. وقد تراجعت 

عن اعترافاتها لكن احملكمة العليا ثبتت 
احلكم.

  وقالت املنظمة إن «هناك أسبابا عديدة 
تدعو إلى االعتقاد بأن شـــهال جاهد لم 
حتصل على محاكمـــة عادلة وأجبرت 
على اإلدالء باعترافات». وأكدت أن رئيس 
السلطة القضائية أمر في نوفمبر ٢٠٠٥ 
بوقف تنفيذ العقوبة إلعادة النظر في 
القضيـــة لكن احلكم ثبـــت مجددا في 

سبتمبر ٢٠٠٦.
 

 القاهرة ـ رويترز: رفضت محكمة القضاء اإلداري في مجلس 
الدولة املصري استشكاال لوقف تنفيذ حكم سابق يسمح للمسيحيني 
األرثوزوكس بالزواج الثاني في حتد ملوقف الكنيسة في قضية 

زادت التوتر الطائفي في البالد.
  وال تسمح الكنيسة األرثوذوكسية بالطالق والزواج الثاني اال 
في حاالت خاصة مثل علة الزنى. وميثل املسيحيون وغالبيتهم 
أرثوذوكس زهاء ١٠٪ من ســـكان مصر البالغ عددهم ٧٩ مليون 

نسمة.
  وقد زادت االشتباكات الطائفية أكثر خالل السنوات األخيرة 
وتقع في أغلب احلاالت بســـبب عالقات بني شـــبان وشابات من 

الطائفتني ونزاعات األراضي وتراخيص بناء الكنائس.

 غزة ـ أ.ش.أ: كشف مصـــدر مطلع على شؤون مكتب رئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنيامـــني نتنيــــاهو أن املكتب يشـــهـــــد 
توترا كبيــرا مرده تدخل عقيلتــــه سارة نتنياهو في مجريات 

األمور.
  ونقل املوقع اإللكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الليلة 
عن املصدر إن ممارسات سارة نتنياهو «بتجنن اجلميع» حسب 

تعبيره. 
  بدورها، ذكرت مصادر أخرى أن اثنني من مســـؤولي املكتب 
على وشك اعتزال منصبيهما،  مضيفة أن رئيس الوزراء نفسه 
رمبا أصبح أكثر نضجا وأقل تهورا مقارنة بتصرفاته خالل فترة 

واليته السابقة لكنه مازال خاضعا لتأثير زوجته.
  وقد تردد منذ فترة أن مدير مكتب رئيس الوزراء ناتان إيشل 

يخبر سارة نتنياهو بكل ما يجري في املكتب. 


