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 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 عازفة بيانو بحرينية: الفن هو الطريق الى الديموقراطية.

  ـ صحيح ألن ديموقراطية العالم العربي كلها تمثيل! 
 غوغل أعلنت عن أكثر الكلمات المستخدمة في البحث لسنة ٢٠١٠ 

وماكو بينها كلمة عربية.
 أبواللطف  واحد  ـ فشلة حتى بالبحث عن كلمات مو قادرين نحقق مركز.

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 عرضة الفرح

 من قبل ظهــــور نتيجة 
الفأس  االســــتجواب كانت 
قد وقعت بالرأس وشــــقته 
شقا عظيما، فالصدع العميق 
حدث ومتكن من هز صالبتنا 
آمالنــــا وتبديد  ومتزيــــق 
احالمنا اجلميلة، ولن ترمم 
الصــــدع وتداعياته نتيجة 
التصويت على كتاب عدم 
التعاون وجتاوز سمو رئيس 

الوزراء عقبة االستجواب.
  غدا ليس يوما آخر كمثل 
سائر االيام التي سبقته، ولن 
تعود للكويت مالمحها االولى 
بعد افتضاحها في ســــوق 
احلراج السياسي، فالفاتورة 
الوطنية التي دفعتها البالد 
كانت وستبقى فاتورة ثقيلة 
ال تقوى علــــى دفعها دولة 
صغيرة تسبح في محيط 
كبير، وكم كان لزاما علينا ان 
جند مخرجا آخر غير ركوب 
الدرب الوعرة كي نقي بالدنا 

شر الصدوع.
  «مبروك» نقولها لسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد مبناســــبة اجتيازه 
عقبة االستجواب، لكن ماذا 
عســــانا ان نقول للكويت 
وهي تترنح من شدة تأثير 
الصــــدع وتترقب تداعياته 
اخلطيرة بقلب فزع وركبة 
راجفة؟ فاأليام املقبلة حبلى 
باملشــــكالت العويصة بعد 
ســــقوط األقنعة بفعل ذلك 

الصدع الرهيب!
الكويـــت باق    حـــزن 
وصامت وإن تطاير البخور 
ودقت الطبول في عرضة 

الفرح.

 أمانة

 ٢٢.. رقم ثقيل!
 انتهى اســــتجواب رئيس 
الوزراء املقدم من جميع الكتل 
النيابيــــة بنتيجة ثقيلة على 
احلكومة بعد ان أعلن ٢٢ نائبا 
رغبتهم في عدم التعاون، ولم 
يبد رغبة التعاون مع احلكومة 
اال ٢٥ نائبا أي ان النجاح كان 

جوازا، وبعيدا عن النتيجة، من حيث العموم، على 
احلكومــــة ان تتأمل في الرقــــم ٢٢ وهو ما يعادل 
٤٥٪ من أعضاء املجلــــس ال يريدون التعاون مع 
رئيــــس الوزراء، كما ان تركيبــــة هذا الرقم جاءت 
من جميع أطياف املجلس بال اســــتثناء، فالنواب 
احلضر والبدو والشــــيعة والســــنة واالسالميون 
والليبراليون واملســــتقلون جميعهم شاركوا في 
عدم التعاون وهو حدث غير مسبوق في التاريخ 

السياسي للكويت.
  ان على احلكومة اذا ما ارادت نزع فتيل التأزمي 
واالجتاه الى االستقرار، ان تبادر بتقدمي استقالتها 
او ان يكون هناك تعديل وزاري جذري وبشكل كبير 
يأتي بحكومة ذات توجهات اصالحية، حكومة جتمع 
وال تفرق، حكومة تعدل وال متيز، حكومة اصالح 

ال فساد ومحاصصة وترضيات.
  يجــــب ان تتفكر احلكومة بتعقل وموضوعية، 
ما الذي دفع بجميع هؤالء الى عدم التعاون معها؟ 
عليها اال تكابر وال تلتفت الى املرتزقة واملتزلفني 
وبطانة السوء وأبواق اإلعالم الفاسد الذي سيصور 
لها هذه النتيجة على انها انتصار واجناز كبير، كما 
يجب علــــى احلكومة ان ترمم الصدع الكبير الذي 
أحدثته في جدار الوحدة الوطنية وشــــق مكونات 
الشــــعب الكويتي عن طريق هذا االعالم الرخيص 
وأولئك الصعاليك املأجورين الذين ميزقون كيان 

املجتمع في الفضائيات ليل نهار.
  ان على احلكومة ان تظهر نواياها احلسنة في 
التعامل العادل مع أعضاء مجلس األمة ال ان حتابي 
من وقف معها وأيدها بتسخير مقدرات الدولة لهم 
وفتح باب التعيينات واملناصب القيادية والعالج 
باخلارج وغيرها من الهبات احلكومية التي تستخدمها 
احلكومة لكسب والء بعض النواب الفاشلني مسلوبي 

االرادة، لألسف.
  لقد جنح االستجواب بكل املقاييس واستطاع 
نواب األمــــة االنتصار لكرامة املواطنني وارســــال 
رسالة واضحة وصريحة للحكومة بأننا شعب حر 
وكرمي ال نقبل باالهانة واألساليب القمعية وان اي 
نهج ستســــلكه احلكومة مستقبال في التعامل مع 
أهل الكويت يجب اال يغيــــب عنه هذا الرد القوي 
والصريح من الشعب الكويتي بهذه النتيجة غير 

املسبوقة في االستجواب.

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 كالم مباشر

 لقاء ديوانية المعجل
 أدى اتساع الفجوة بني «احملرض» ومن سار 
على خطاه من جانب والناخبني املباشـــرين 
لكل منهم، من جانب آخر، الى تشـــنجهم في 
تصرفاتهم، فقد أعلنـــت الدواوين والكيانات 
االجتماعية موقفها بشكل علني غير مسبوق، 
ووضعت حـــدا ملقولة األغلبية الصامتة التي 
قررت أن تكشف الدوافع احملركة في كل حالة 

على حدة، فهناك من يكتب محرضا في جريدة ضمن مشروع ترشيح 
للمقعد النيابي وقد صدمه أن ترفض املجموعة التي يعتمد عليها 
االنسياق وراء األهواء، ثم هناك من خسر مقاولتني وحرض زمالءه 
النواب للتحقيق في واحدة منهما بغير أن يالحظ تضارب املصالح 
بني موقعه هنا وهناك، وأخرى ثالثة رتبت مترير قانون محل خالف 
ولكن ظـــروف الهيجان منحتها فرصة لتمريره باإلجماع، ما دفع 
منتقديه من السيدات قبل الرجال للكتابة والتنبيه الى مخاطر لم 

يتم تداركها بسبب القفز فوق مراحل النقاش املعتادة.
  ان حملـــة التحريض على رئيس الوزراء متكررة، وقد رأيناها 
قبل الوقت احلالي في عهد الشـــيخ سعد يرحمه اهللا، وستستمر 
لســـنوات أخرى، فاملنهج التحريضي لن يوفر أحدا، ولو مت اتباع 
«منهج التصويب والتقومي الصادق» ألمكن تدارك اخلطأ، ولكن، 

تعال، من قال إن الهدف هو اإلصالح؟!
  هنا، تدعو احلاجة لوقفة مع كلمة «فاجر» والتي شرحها قول 
عمر ے «ابتليـــت باملؤمن الضعيف، والقـــوي الفاجر» أي أنه 
للتعيني في املناصـــب يواجه بفئة جيدة األداء ولكن فيها فجور، 
وهو ليس فجور املعاصي ولكنه اللسان الطائش، كنت أقول هذا 
الكالم لصديق كويتي، فقال عن زوجته الســـورية «اآلن نبهتني، 
فقد كانت ابنتي الصغيرة تصرخ بكثرة فقالت لها زوجتي «خالص 
اســـكتي يا فاجرة»، فقلت لها «كيـــف تقولني البنتك يا فاجرة؟!» 
فقالت «أال ترى كثرة صراخها؟!» وهو الفهم الدارج في ســـورية 

لهذه الكلمة، وهو فهم عربي سليم.
  هـــذه الصفة موجـــودة في البعض ممن ميـــارس الفجور في 
اخلصومة بيننا، وقد ابتلينا به، نســـأل اهللا جلت قدرته أن يرفع 

عنا هذا البالء.
  كلمة أخيرة: كنت ممن لبى دعوة السيد فهد املعجل للقاء الثالثاء 
املاضـــي، والذي جمع نواب الدائرة الثانية مع أصحاب ديوانيات 
ومواطنـــني من دائرتهم وطلبوا منهم أن يســـتمعوا إليهم، وكان 
النائب خالد السلطان آخر الداخلني وذلك بعد بدء عريف اجللسة 
بالتقدمي والشـــرح، وما إن ســـمع بفكرة إصدار بيان عام - متت 
قراءتـــه قبل دخوله - حتى احتج على الفكرة ولم يســـمح حتى 
بإدخال التعديالت حســـبما ذكر العريف قبل دخوله، وحث ثالثة 
من نواب الدائرة العشرة على اخلروج من الديوانية موجها الكالم 
للحاضرين «إحنا مو غنم»، واستمرت املداوالت في موضوع اللقاء، 
وأدلى احلاضرون بآرائهم بهدوء في كل اجتاه ولكن بحكمة فائقة، 
كانت النتيجة هي إجماعهم على إصدار البيان ونشره في الصحف، 

مع تكوين مواقف محددة للمستقبل بعد الذي حدث!
  مع األسف، هذه األجواء غير الصحية أضرت بالكثيرين وخدشت 
املمارســـة السياسية في البالد بشكل لن يزول أثره لفترة طويلة 

من الزمن. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫١٩ الفجر 
 ٦٫٤٣ الشروق 

 ١١٫٥٤ الظهر 
 ٢٫٤٦ العصر 

 ٥٫٠٤  المغرب 
 ٦٫٢٦ العشاء 

 البقاء هللا 
 حمد عبداهللا أحمد العصيمي ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق٤ 
ـ ش٤٨ ـ م١ ـ ديوان العصيمي ـ ت: ٢٢٥٦٠٦٨٨ ـ النساء: 

القادسية ـ ق٦ ـ ش٦٠ ـ م٥ ـ ت: ٢٢٥٢٥٦٦٢.
  خميس راشد الشحيتاوي العازميـ  ٧٥ عاماـ  الرجال: بيانـ  ق٨ 
ـ ش١ـ  ج٨ـ  م٢٦ـ  ت: ٦٧٧٠٨٦٨٢ـ  ٦٦٠٨٨٠٠٤ـ  النســـاء: 

الدسمة ـ ق٤ ـ ش٤٧ ـ م٧ ـ ت: ٢٢٥٣١٩٤٠.
  سـليمان عبداهللا صالح احلداد ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: الصباحية ـ 
ق١ ـ ش٢ ـ م٥٦٤ ـ ت: ٦٦١٥٠٦٦٦ ـ ٦٦٤٧٦٦٦٦ ـ النساء: 
ضاحية مبارك العبداهللاـ  ق٣ـ  ش٣٠٨ـ  م٩ـ  ت : ٢٥٣٧٥٦٠١ـ  

٦٦٧٨٢٤٤٤ ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.
  حمـود صعيقر بـن ضمنة املطيـريـ  ٧٨ عاماـ  عبداهللا املباركـ  
ق٢ ـ ش٢٠٢ ـ م٤٠ ـ ت: ٥٥٦٥١١٨٨ ـ ٦٦٢٢٢٨٨٠ ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا.
  سعود نواف سعود املتلقمـ  ٢١ عاماـ  األندلسـ  ق٩ـ  ش١٥ـ  م ٥٧ 

ـ ت: ٩٧٩٠٦٠٠٨ ـ ٢٤٨٩٧٧٤٤ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  محبوب مجبل ادريس السـكران ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: الروضة ـ 
ق٢ـ  شـــارع علي بوكحيلـ  صالة دســـمانـ  ٩٧٨٨٢٢١٣ 
ـ النســـاء: الرميثية ـ ق٤ ـ ش٤٦ ـ م٩ ـ ت: ٢٥٦٤١٦٩٣ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
  فهده مجبل صالح العازمي، أرملة نهار محمد الداهوم العازمي 
ـ ٧٥ عامـــا ـ املنقـــف ـ ق٣ ـ ش٤ ـ م٢١ ـ ت: ٩٩٧٣٧٤١٢ ـ 

٦٦٦٨٧٤٢٣ ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان. 

 الصفحة األمنية ص ٦       صفحة آراء     ص ٢١

 الرجل األكثر بدانة في العالم يفقد ١٢٧ كيلوغرامًا بعد عملية جراحية!
العربية:  ـ   دبي 
البريطاني  شوهد 
بول مايسون، أسمن 
رجل في العالم، أول 
مرة خـــارج منزله 
خضوعـــه  بعـــد 
جلراحـــة تصغير 
معدة أنقذت حياته 
وساعدته على فقدان 
١٢٧ كيلوغراما من 

وزنه.
  وكان مايســـون 
البالـــغ مـــن العمر 
٤٩ ســـنة يزن قبل 
اخلضوع للجراحة 
٣٨١ كيلوغرامـــا، ما 

ســـمح له بخســـارة ١٢٧ كيلوغراما من وزنه فخرج من 
بيته لالحتفال بهذا اإلجناز في رحلة في إيبســـويتش 

بسافولك.
  وقال مايسون ألحد أصدقائه «كل ما أريد القيام به 
هو السير من جديد والعيش كأي كائن بشري طبيعي»، 

وذلك حسب ما ذكر في صحيفة «أرابيان بيزنس».

  وأضاف «حصلت 
على فرصة جديدة 
أضيعهـــا  ولـــن 
وأنا مصمـــم على 
فـــي  االســـتمرار 
تخفيض وزني إلى 
أن يصبح طبيعيا، 
فأنا أكثر ســـعادة 

وصحة اآلن».
  ويشـــار إلى أنه 
بالرغم مـــن فقدان 
كل هـــذا الوزن، إال 
أن مايسون يحتفظ 
بلقب أسمن رجل في 
العالم ويزن اآلن ٢٥٤ 
كيلوغراما، وكانت 
اجلراحـــة خطرة جدا، وميكـــن أن ميوت خاللها لكنها 

جنحت وسوف يجري جراحة أخرى بعد ٦ أشهر.
  يذكر أن مايســـون حصل على لقب «أكثر الرجال 
بدانة في العالم» في العام ٢٠٠٨ بعد فقدان املكسيكي 
مانويل أوريب (٤٣ سنة) نصف وزنه ليتزوج، وكان 

يزن حينها ٤٣٨ كيلوغراما. 

 االبن األصغر لشاه إيران السابق علي رضا بهلوي

 انتحار االبن األصغر لشاه إيران السابق 

  وعلي رضا بهلوي هو الشخص الثاني 
في عائلة الشـــاه الراحـــل الذي يقضي 
انتحارا. ففي أوائل يونيو ٢٠٠١ انتحرت 
صغرى بنات الشاه األميرة ليلى بهلوي 
عن عمر ٣١ سنة حني عثروا عليها ميتة 
فـــي غرفتها في فندق ليونارد في لندن. 
ودفنت ليلى في مقبرة «باسي» بالعاصمة 
الفرنسية باريس، حيث كانت تقيم والدتها 

فرح ديبا. 

 دبي ـ العربية: أقدم علي رضا بهلوي، 
االبن األصغر لشـــاه إيران السابق، على 
االنتحار في منزله بالواليات املتحدة، كما 
أعلن شقيقه على موقعه اإللكتروني الثالثاء. 
ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن موقع 
لإلنترنت لرضا بهلوي، االبن األكبر للشاه، 
قوله: «بحزن شـــديد، أعلن ألبناء وطننا 

وفاة األمير علي رضا بهلوي».
  وأضـــاف: «مثل املاليني من الشـــباب 
اإليراني، كان يشـــعر بانزعاج شديد لكل 
ما ألم بوطنه احلبيب من مصائب، إضافة 
إلى محنة خسارته ألب وشقيقة في حياته 

القصيرة».
  وأوضح أنه على الرغم من أن شقيقه 
البالغ من العمر ٤٤ عاما «حاول لسنوات 
التغلب على أمله، إال أنه انهار في النهاية في 
ليلة الرابع من يناير، ووضع حدا حلياته في 
منزله في بوسطن، تاركا أسرته وأصدقاءه 

في حزن شديد».
  وقالت مصـــادر إن علي رضا بهلوي 
كان قد فقد خطيبته بنت السيد أزموزدة، 
أحد وزراء الشاه املخلوع، والتي ماتت 
غرقا فـــي رحلة بحرية معه، وأدى ذلك 

إلى إصابته باالكتئاب.

 حزنًا على رحيل صديقته

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

 األميرة عادلة: خادم الحرمين الشريفين 
مشتاق للعودة إلى الوطن 

 الرياض ـ واس: قالت األميرة عادلة بنت 
عبداهللا إن خادم احلرمني الشــــريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز مشتاق للعودة إلى أرض 
الوطن.. ويتابع العالج الطبيعي. وأضافت 
أن صحة امللك في حتسن مستمر و«العالج 
ماشي» بحسب اخلطة املرسومة له، وبنهاية 

العالج الطبيعي سيعود بإذن اهللا.
  وردت األميرة عادلة خالل ندوة «جتربتي» 
التي عقدت في مركز دراسات الطالبات بجامعة 
امللك سعود أمس، على سؤال حول النقد الذي 
تعرضت له في سعيها للتطوير بالقول «إن 
من يدخل املنحل ليأخذ العسل، فليتوقع لدغ 
النحل، واملوضوع أخذته بكل إيجابية، وكل 
قلم له مطلق احلرية في التعبير عن نفسه 
واالنتقاد، كما أن مناطق اخلطر حتفز على 
العمل أكثر، والنقد البناء مهم جدا، وكما يقال 
من ال يحــــب أن ينتقد، فال يعمل وال يخرج 

وال يقول شيئا». 

 بول مايسون 

 إطالق اسم راشيل كوري 
على أحد شوارع طهران

 طهرانـ  يو.بي.آي: أعلنت عضو 
الثقافية واالجتماعية في  اللجنة 
املجلس االســـالمي ملدينة طهران 
معصومـــة آباد أنه ســـيتم قريبا 
اطالق اسم راشيل كوري على أحد 
شوارع العاصمة االيرانية. وقتلت 
االميركية كوري وهي حتمل مكبر 
صوت وتدعو لعـــدم هدم منازل 
الفلسطينيني في ١٦ مارس عام ٢٠٠٣ 
عندما تقدم سائق جرافة اسرائيلية 

نحوها مما ادى الى مقتلها. 
  وكوري التي كان لها من العمر 
٢٣ عاما عندمـــا قتلت كانت تقيم 
مبدينة املبيا التابعة لوالية واشنطن 
وكانـــت تزور مع ٨ مـــن زمالئها

 (٥ أميركيني و٣ بريطانيني) «محلة 
السالم» مبدينة رفح الفلسطينية. 
الى  ونســـبت وكالة فارس امس 
آباد قولها «ان تسمية أحد شوارع 
العاصمة باسم هذه الفتاة االميركية 
التي استشهدت على يد سائق جرافة 
صهيوني بأمـــر من جيش الكيان 
الصهيوني جـــاءت تلبية لطلب 
الطالبية لعشر جامعات  التعبئة 

في طهران». 


