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 بال قناع أمانة

 أسف ُمر وآخر أمّر لماذا السرية؟!
 يعقد مجلس األمة اليوم جلسة 
ملناقشة االستجواب املقدم من جميع 
الكتل النيابية لرئيس مجلس الوزراء 
على خلفية تعطيل احلكومة جللسات 
املجلـــس واالعتـــداء علـــى النواب 
واملواطنـــني فـــي نـــدوة احلربش، 
وقد اعتادت احلكومة عند مناقشة 

استجواب مقدم لرئيس الوزراء املطالبة بجلسة سرية، 
ما يثير جدال كبيرا بني مؤيد ومعارض لهذه السرية.

  ولعـــل املتابع لالحداث يجد لزامـــا علينا اخذ منهج 
التوسط واالعتدال واملوضوعية في اتخاذ املواقف واحلكم 
على األشياء، فال جدال في أن األصل في جلسات املجلس 
انها علنية كما نصت املادة ٩٤ من الدستور وان السرية 
هي اســـتثناء بشروط ان تطلب احلكومة ذلك ويناقش 
الطلب في جلسة سرية ويوافق عليه املجلس او يرفضه، 
اذن السرية ليست حقا مطلقا للحكومة اذا طلبته ولكن 
البد من مناقشـــة الطلب وهو ما يستلزم بالضرورة ان 
تكون هناك اســـباب ودوافع لدى احلكومة لهذا الطلب، 
ولكن ما بالنا اذا طلبت احلكومة جلسة سرية دون بيان 
اي اســـباب كما حصل في استجواب النائب الطاحوس 
األخير في قضية تلوث أم الهيمان؟ وكيف يصوت اعضاء 
مجلس األمة مع احلكومة دون مناقشـــة؟! مما يعني ان 
هناك اعضاء ولالسف قد ألغوا عقولهم وسلبت ارادتهم 
ونســـوا أميانهم وقســـمهم الذي قالوا فيه «وأن اؤدي 
اعمالي باألمانة والصدق» فهل االستجابة لطلب احلكومة 
دون ابداء اسباب هو من األمانة؟! وهل حجب احلقيقة 
عن الشعب الكويتي من دون مسوغ من األمانة؟! وهل 
التستر على اخطاء احلكومة وجتاوزاتها من األمانة؟! 
وهل يجوز ان يتهم اعضـــاء مجلس االمة الذين يرون 
العلنية بأنهم يريدون تهييج الشارع او االثارة او اهانة 
املستجوب او غيرها من الظنون السيئة التي ال يجوز 

ان نبني عليها احكاما او مواقف؟!
  ان احلجة الوحيدة التي يروجها مؤيدو السرية أنه 
سيكون هناك تطاول بالكالم وتهييج للمشاعر وقد يكون 
هناك جتريح وتبادل تهم بني طرفي االســـتجواب وكأن 
املجلس ليس فيه الئحة تضبط عمله وكأن اجللسة ليس 
لها رئيس مسؤول عن ضبط النظام فيها بل ان احلكومة 
لديها اغلبية متكنها مـــن التصويت على عقوبات على 
االعضاء الذين يتجاوزون الالئحة ويخالفون النظام بل 
تستطيع احلكومة واالغلبية التي متلكها من االعضاء، 
اذا ما ارادت، ان تطلب حتويل اجللســـة الى سرية متى 
شـــاءت اذا رأت أن هناك جتريحـــا او خرقا للنظام في 
اجللسة وكذلك بامكان الرئيس اخالء القاعة من اجلمهور 

مبجرد اي خرق للنظام.
  اذن ال توجـــد مبررات مقنعـــة وموضوعية ملؤيدي 
السرية سوى اثبات مواالتهم للحكومة وشدة تأييدهم 
لها في جميع االحوال، ان على الســـادة اعضاء مجلس 
االمة ان يحكموا ضمائرهم ويتذكروا القسم الذي اقسموه 
وان يكونوا احرارا باراداتهم وأال يكونوا أسرى ورهائن 
لإلرادة احلكومية وان ميكنوا الشعب الكويتي من سماع 
االستجواب حتى يستطيع الناس معرفة احلقيقة وبالتالي 

احلكم مبوضوعية وانصاف على هذه االحداث.
  وأخيرا لنتأمل في قائمة املؤيدين واملعارضني للسرية 

ثم نطلق العنان لعقولنا للتأمل والتفكير في ذلك.

 كم يؤملني ما يتعرض له 
الزمالء سامي النصف وفيصل 
الزامل وعبداللطيف الدعيج 
من جتريح بسبب مواقفهم 
العاقلـــة واملوضوعية فيما 
يتعلق باالحداث التي جرت 

ومازالت جتري في البالد.
  ومع األســـف فإن هذا التجريح لم يقتصر 
علـــى «املقنعني» مبلفـــع االنترنت والذين ال 
تنكشف لهم هوية ما يساعدهم على التمادي 
في االساءة والتجريح بل إن بعض السياسيني 
هم من وطئوا الدرب قبلهم ومهدوا لهم سبل 
التجريح واالساءة الى الزمالء الذين يخالفونهم 
الرأي ومييلون إلى التعقل والروية واحلكمة 

وحتكيم الدستور.
  صحيح أن احلماس واحلماسيني هم االكثر 
قدرة على التأثير في الشارع وحتريك الناس 
ألن احلماس ذو لسان وعضالت وهنا تكمن 
قوته التأثيرية، وعادة ما يكون املستجيبون 
لهذا التأثير والواقعون في براثنه هم البسطاء 
من الناس الذين ميكن السيطرة عليهم بسهولة، 
ألنهم ال يتمتعون بالوعي واحلصانة الفكرية 
اللذين يجنبانهم االجنرار والتبعية والسير 
في ركاب احلماســـيني. ومن املؤسف حقا أن 
يقع بعـــض زمالئنا الكتـــاب ضحية لهؤالء 
احلماسيني ويتبنوا خطابهم ويسيروا زفافني 

في مواكبهم.
  بينمـــا العقل على عكس ذلـــك فهو يفتقد 
التأثير،  الكاريزما والذيوع واالنتشار وقوة 
ثم إن رقعته البشرية محدودة وملعبه ضيق، 
لذلك يقل تأثيره وفاعليته ويكاد يكون عدمي 
التأثير آنيا أو مرحليا، ولكن مرور الزمن يثبت 
جدواه ونفعه. ولكم بكت شعوب أسفا وندما 
ألنها اجنرت وجرت وراء احلماس واحلماسيني 

وغيبت العقل ولم تستجب للعقالء!
  وانا لست منغمسا في السياسة الكويتية 
وال أحب غرس قلمي في دواتها وال أجنر إلى 
ملعبها، فليس فيها ما يغريني وال يجذبني، 
وحابلها مثل نابلها وخميسها مثل جمعتها، 
جعلت مغتصب احلقوق زعيما حلقوق االنسان، 
ووائد احلريـــات رائدا للحرية، ومن ال يؤمن 
بالدميوقراطية دميوقراطيا ال يشق له غبار 
ومبرزا في التصـــدي للديكتاتورية التي لم 
ينزع ثوبها يوما عن جســـده ولكن اللسان 

منه دميوقراطي.
  وللفرحـــني بدميوقراطيـــة الكويت أقول 
ال تظلموا أنفســـكم وال بالدكم فما هكذا هي 
الدميوقراطية ولم حتُب يوما على أرض بالدكم، 

فال تصدقوا وال تغتروا مبا أنتم فيه.
  وأول دروس الدميوقراطية هو حرية التعبير 
التي تضنون بها على زمالئكم املذكورين أعاله، 

وتدعون أنكم دميوقراطيون. 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 صورة خادم احلرمني اثناء وضعها بجانب الشعاب املرجانية 

 األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز 

 «الشعرية» الصينية وفي االطار ماو تسي تونغ 
 جهاز اسرائيلي في جسم الطائر 

 أميركية تزعم ظهور وجه السيد المسيح على حبة فستق

 صورة الملك عبداهللا تجاور الشعاب المرجانية في أعماق 
البحر األحمر احتفاًال بنجاح العملية الجراحية 

 األمير عبدالعزيز بن ماجد يبارك المصالحة بين مجموعتين
   من أبناء المدينة المنورة بعد أحداث الفوضى األخيرة

 بارك صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
بن ماجد بن عبدالعزيــــز أمير منطقة املدينة 
املنــــورة ما خلص إليه اللقاء التصاحلي الذي 
عقد مؤخرا بني سكان حيي العصبة وبئر اخلامت 
باملدينة املنورة اثر أحداث الفوضى التي وقعت 
بني مجموعة من شــــبابهم في اآلونة األخيرة، 
ورحب ســــموه الكرمي بهذه اخلطوة املباركة 
الرامية إلى وحدة الكلمة، ونبذ الفرقة والشقاق، 

وتعميق األخوة، وحسن اجلوار.
  وأشاد ســــمو أمير املنطقة بحسب جريدة 
«الوطن» السعودية مبوقف العقالء من أهالي 
احليني املتنازعني وأبناء املدينة املنورة الذين 
أسهموا بالتعاون مع األجهزة الرسمية في رأب 
الصدع، وتعزيز الوحــــدة الوطنية، وتعميق 

مفهوم املواطنة احلقة في نفوس الناشئة.
  كما نوه ســــموه بسرعة استجابة األطراف 
املتنازعــــة للصلح، وحرصهم علــــى التآخي 
والتعايش األخوي، وتأصيل مبدأ احلوار وإحكام 
العقل واملنطق في احتواء املواقف الدخيلة على 

مجتمعنا التي ترفضها القيم واملبادئ اإلسالمية 
وحقوق املواطنة.

  اجلدير بالذكر أن سمو أمير منطقة املدينة 
املنورة بادر باحتواء املوقف عند نشوئه بدعوته 
للمصاحلة بني الطرفني، واســــتقباله لوجهاء 
وأعيان احليني، واالســــتماع لهم، وأبدى أسفه 
على ما وصلت إليه األمور بني شــــبابهم، وهم 
أبناء وطن واحد، ومجاورون ألول مسجد أسس 
على التقوى، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة 
التقيد التام بأنظمة الدولة وعدم السماح ألي 
كائن من كان أن يسعى إلثارة الفتنه أو االنقسام 

أو اإلخالل باألمن.
  وفيما شكر اجلميع صاحب السمو امللكي أمير 
منطقة املدينة املنورة على رعايته الشخصية 
الجتماعهم، فإنهم يتعهدون بالعمل بتوجيهاته 
الكرمية لينعم الناس بالسالم واألمن واالستقرار، 
داعني اهللا ســــبحانه وتعالى أن يلهم اجلميع 
الصــــواب ويهديهم الى كل خير ويبعدهم عن 

كل شر فهو ولي ذلك والقادر عليه. 

 الرياض: على طريقتهم اخلاصة، 
احتفلت مجموعة من الشباب من 
هواة الغوص، من املنطقة الشرقية، 
بنجاح العمليــــة اجلراحية التي 
أجراها خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبــــداهللا بــــن عبدالعزيز، 
أخيــــرا في أميركا. إذ قرروا حمل 
الفتة عمالقة والنزول بها مع علم 
سعودي إلى أعماق البحر األحمر، 
مبحــــاذاة مدينة ينبــــع، ليقدموا 
أنهوه بتثبيت  عرضا احتفاليــــا 
لوحــــة عمالقة تســــجل فرحتهم 
بني الشعاب املرجانية. وبحسب 
جريدة «سبق» االلكترونية حمل 
التي تبلغ  اللوحــــة،  الغواصون 
مساحتها ٢٠ مترا مربعا، وعليها 
صورة كبيرة خلادم احلرمني بني 
الشــــعاب املرجانية، ثم ثبتوها 

بطريقة احترافية.
  وقال رئيس املجموعة إبراهيم 
الهداف: «عدد املشاركني في العرض 
بلغ ٢٠ غواصا قدموا خصوصا من 
شواطئ الساحل الشرقي للمملكة 
للقيام بهـــذا العرض»، وأضاف: 
«حرصنا على أن يكون احتفالنا 
مختلفا، وهذه هـــي املرة األولى 
التي يتم فيها مثل هذا العمل في 
الشـــتوي  اململكة». وقال محمد 
املسؤول اإلعالمي في املجموعة: 
امللك  «الفكرة تبلورت منذ غادر 

«إن اختيارهـــم البحـــر األحمر، 
وحتديدا املنطقة احملاذية ملدينة 
ينبع، لالحتفال، يعود إلى صفاء 
مياه البحر فيها ولوجود املناطق 
املناســـبة لرفع اللوحة، التي مت 
تعليقها بطريقـــة متقنة تراعي 
ظهورها بالشكل املطلوب، وذلك 
دون التأثير فـــي طبيعة البحر 

واألحياء املائية فيه». 

وحرصهم على إكمال هذه املهمة، 
وذلك بتنظيم رحلة الســـفر إلى 
ينبع وحتمل تكاليفها ليتوجوا 
جهدهـــم باالحتفـــال فـــي عمق 
البحر وعـــرض وتثبيت اللوحة 
التي حتمل صورة خادم احلرمني 
الشريفني وجتسد مشاعر الغبطة 
والفرح بهذه املناسبة التي عمت 
أرجاء الوطن». وقال املشاركون: 

للعالج في أميركا، ثم دخلت حيز 
التنفيذ في أجـــواء من التعاون 
والتكاتف وتوزيـــع األدوار بني 
املشاركني وأجنز الغواصون العمل 
بتفاصيله كافة وفي كل مراحله، 
فابتكروا الفكرة املســـتوحاة من 
رياضة الغوص التي ميارسونها 
ونفـــذوا اللوحة الفنية املصممة 
خصوصا لذلك، ثم واصلوا جهدهم 

 الصين تحتفل بالعيد الـ ١١٧ لميالد
   الزعيم ماو تسي تونغ «بطبق الشعرية»

 سعوديون يصطادون طائرًا غريب الشكل
   داخل جسمه جهاز إسرائيلي !

 واشنطنـ  أ.ف.پ: أسست سيدة أميركية من والية 
أوهايو صفحــــة على موقع «فيس بوك» بدأت جتذب 
الكثير من االهتمام، بعد أن عرضت فيها، بالتزامن مع 
عيد امليالد، صورة حلبة فستق قالت إنها «عجائبية» 
وأن وجه السيد املسيح يظهر عليها بوضوح. ونقلت 
شبكة «سى إن إن» لألخبار عن ميشال فيليبس التي 
ترفض وصف البعض لها بأنها «مجنونة» إنها عثرت 
على احلبة ضمن كيس من الفستق أحضره زميل لها 

في العمل. وذكرت فيليبس أن الوجه الذي تبدو مالمحه 
على قشــــرة احلبة أثار الكثير من اجلدل بني زمالئها 
في املكتب، فرغم أن البعض رفض إشارتها إلى الشبه 
بينه وبني السيد املسيح، إال أن وضوح املالمح جعلهم 
يبحثون عن تشبيهات أخرى لنجوم من عاملي السينما 
والغنــــاء. وتقول فيليبس إنها ســــتبقى مصرة على 
موقفها من احلبة، ولن تفرط فيها مطلقا، وستبحث 

عن وسائل للحفاظ عليها من التآكل أو التعفن.

بعدها مباشرة حلقت الثالثة جوا 
وكأن هناك إشارات وحتذيرات 
ال ســـلكية صدرت مـــن الطير 
األســـير، وفقا ملا ذكره املواطن 

الذي اصطاده.
  وقد قـــام األهالي بتســـليم 
الطائر للجهـــات املختصة التي 
وجدت مع الطائـــر جهازا على 
ظهره فيه أنتل طويل واســـتكر 
 xعلى اجلناح يحمـــل الرمز ٦٣
وحجل معدني حول ساقه برمز 
H١ – Ho٥ والساق األخرى فيها 
سوار نحاســـية مكتوب عليها 
«إسرائيل»، ومتبوعة بحروف 
ترمز جلامعة «تل أبيب» وجهاز 
ثالث مزروع داخل جسمه متصل 

باجلهاز اخلارجي. 

بأنهم أمام حتد كبير يفوق التوقع 
وأنه ذو أبعاد وأهداف ليســـت 

فطرية وال إمنائية.
  وأفادت التقارير الصحافية بأن 
األهالي دبروا له مكيدة عن طريق 
نحر خروف ورميه بالقرب من 
سور املنزل وتركه بدمائه وذهابهم 
بعيدا، بينما آخرون يداهمونه من 
اخللف وقد جنحوا في ذلك بعد ان 
رمى أحدهم نفسه عليه والطائر 
يقاوم باهتزاز عنيف، حتى تلقى 

املدد من إخوته.
  وكان الطائر قبل اإلمساك به 
يصدر أصواتا مأنوســـة تشبه 
صوت «الطفل الرضيع» وجتاوبه 
أصوات أخرى من ٣ طيور أخرى 
اتخذت من قمة جبل قريب موقعا، 

 حائلـ  وكاالت: فوجئ بعض 
أهالي منطقة حائل بطائر جارح 
ضخم الشكل واجلسم في قرية 
الضحايا بالركن اجلنوبي الغربي 
ملنطقة حائل بالقرب من إحدى 
املنازل الكبيرة التي يجتمع بها 
عدد من الضيوف لدى الشـــيخ 

صياد بن عيد اخلياري.
  وأكد أحد املواطنني انهم كانوا 
مجتمعني وشاهدوا الطائر الذي 
نزل ولم يخشـــاهم وكان طائرا 
مرعب الشكل ووحشيا وجارحا، 
والغريب أنه اقترب منهم شيئا 
فشيئا ومن املجلس الذي كانوا 
يجتمعون فيه وكأن هناك تدريبا 

عمليا على ذلك.
  وأكمل أحد األهالي أنهم رأوا 
الطائر محزما مبحزم مربوط به 
جهاز ذو «ايريل» قصير «انتل» 
وكذلك محجال بأساور من نحاس 
وحديـــد.. فصمموا جميعا على 
صيده والقبض عليه إال انه كان 
يستخدم طريقة في الدفاع عن 
نفسه عندما يشـــعر باخلطر، 
ويقترب منه البشر، فيبدأ بلفظ 
مخلفات معدته من فمه وبكميات 
كبيرة فينبعث منها رائحة كريهة 
جدا حتى يصعب االقتراب منه، ثم 
يعاود أكلها مرة أخرى، ويستخدم 
هذه الطريقة حتى يقلع محلقا 
ألنه يحتاج ملسافة ٣٠ مترا كمدرج 
إقالع حتى يطير وذلك بســـبب 
بعض األوزان التي يحملها على 
ظهره وحتت بطنه وبعض القطع 

املعدنية حول ساقيه.
  وأشار األهالي إلى أنهم أخذوا 
يتابعون هذا الطائر الغريب عبر 
منظار مقرب «دربيل»، وشعروا 

 بكنيـ  أ.ش.أ: أعلنت حكومة بلدية بكني، اعتزامها 
وضع حد أقصى لتراخيص الســـيارات اجلديدة، 
وتطبيق إجراءات أخرى تســـتهدف التخفيف من 
االختناق املروري املعروف عن املدينة على نطاق 

واسع.
  ومن املقرر أن تصدر السلطات تراخيص ٢٤٠ 
ألف سيارة جديدة سنويا كحد أقصى وذلك اعتبارا 
من العام املقبل، أي ثلث الســـيارات اجلديدة التي 
جابت شـــوارع بكني هذا العـــام وعددها ٧٠٠ ألف 

سيارة.
  وقالت احلكومة احمللية «إنه اعتبارا من األول 
من يناير املقبل، سيتعني على مشتري السيارات 

اجلديدة التقدم بطلبـــات للحصول على لوحات 
ترخيـــص صادرة من خـــالل «يانصيب» قبل أن 

تسير في شوارع املدينة».
  ورغـــم كافة اإلجراءات التـــي اتخذتها حكومة 
بكني على مدار العقد املاضي من أجل الســـيطرة 
على حركة املرور املتضخمة من بينها التوسع في 
خطوط النقل العام، ووضع قيود على اســـتخدام 
الســـيارات اخلاصة، وتبادل السير بني السيارات 
ذات األرقـــام الفردية واألخرى الزوجية، لكنها لم 
تظهر حتى اليوم إال جناحا محدودا في حل األزمة 
التي تبدو مستعصية فضال عما تسببه من تلوث 

خطير للهواء. 

 باريس ـ أ.ش.أ: 
طالب القصر األميري 
بإمارة موناكو بـ ٤٠٠ 
ألف يورو نظير منح 
إذاعة مراســـم  حق 
زواج األميـــر ألبير 
أميـــر موناكو على 
خطيبته الســـباحة 
أفريقية  اجلنـــوب 
ويتستوك  شارلني 

في يوليو ٢٠١١.
مجلة    وذكـــرت 
«لوبوان» الفرنسية 
أن قناتـــي «فرانس 

٢» و«تي.إف ١» الفرنسيتني اللتني تسعيان للحصول على حق 
بث مراســـم الزواج اعتبرتا املبلغ املطلـــوب مبالغ فيه، خاصة 
أن مراســـم زواج األمير وليام ابن ولى عهد بريطانيا وخطيبته 
كيت ميديلتون في ٢٩ أبريل املقبل ســـيبث مجانا على القنوات 

التلفزيونية.
  وكان القصر األميري إلمارة موناكو أكد أن األمير ســـيتنازل 

عن عائد حق بث مراسم زواجه للمنظمات اخليرية. 

 بكـــنيـ  أ.ش.أ: احتفل الشـــعب الصيني بكافة 
قومياته الـ ٥٦ وفي شتى املقاطعات الـ ٣١ بالعيد 
الـ ١١٧ مليالد ماو تسي تونغ مؤسس الصني اجلديدة 
الذي ولد في ديسمبر عام ١٨٩٣، وتوفى يوم سبتمبر 

عام ١٩٧٦.
  وماو تســـي تونغ.. زعيم الصني احلاضر على 
الـــدوام حتى بجثمانه الذي لـــم يحرق كغيره بل 
مت حتنيطه ـ في إجراء اســـتثنائي ليس له سابق 
أو الحق ـ وحفـــظ ملفوفا بعلم الصني ذي اللون 
األحمر وجنومه الصفـــراء ليظل حتى يومنا هذا 
شـــاهدا على أن الرجل لم يغيبه املوت وأن اسمه 
املكون مـــن ثالثة مقاطع (ماو ـ تســـي ـ تونغ) ـ 
ومعناه تاج الشـــرق املتأللئ ـ يبقى محفورا في 

قلوب وعقول مئات املاليني من أبناء شعبه الذين 
يعشـــقونه إلى حد التأليـــه.. يؤمنون بنظرياته 
وأفكاره ومبادئه وتعليماته.. ويواصلون السير 
على دربه ما اســـتطاعوا ذلك.. يضيفون اللبنات 
الواحدة تلو األخرى إلى ذلك الصرح العظيم الذي 

أسسه وورثه لهم.
  وتركزت االحتفاالت الرئيسية في مسقط رأسه 
بقرية شاوشان مبقاطعة هونان وسط الصني، ومثل 
«طبق الشعرية» الطعام الرئيسي الذي توسط جميع 
موائد الصينيني يوم األحد، علما بأن الشعرية سريعة 
التحضير وهي طعام صينـــي تقليدي لالحتفال 
بأعياد امليالد، حيث يعتقد املواطنون أن الشعرية 

الطويلة ترمز إلى طول العمر. 

 .. وتتحكم في مشكلة االختناق المروري باستخدام «اليانصيب»

 أمير موناكو يطالب بـ ٤٠٠ ألف يورو 
نظير بث مراسم زواجه

 األمير ألبير 
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