
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الجامعة العربية تجتمع لبحث التغييرات األخيرة في المنطقة.

  ـ الجامعة تماما كرجال الشرطة في األفالم العربية القديمة ال يأتون 
إال في آخر الفيلم.  أبواللطف  واحد

 بال قناع أمانة 

 آخر الساقطين هل يستقيل وزير اإلعالم..؟!
 القرار احلكومي السريع واملفاجئ 
بوقف وســـحب الدعاوى والقضايا 
املرفوعة من وزارة اإلعالم على وسائل 
اإلعالم املرئية واملقروءة يثير الكثير 
من التســـاؤالت حول الدافع الى هذا 
الكثير  الغريب والذي يعتقد  القرار 
انه جاء استجابة سريعة ومباشرة 

بعـــد زعل احدى اصحاب القنـــوات الفضائية وتهديدها 
ووعيدها للحكومة التي تعودنا عليها انها متشي وتتحرك 

بهذا األسلوب ولألسف. 
  ان هذا القرار السريع ال نعلم ما هي مبرراته ودوافعه 
واحلاجة الداعية له، خاصة اذا ما علمنا ان هذه الدعاوى 
التي رفعتهـــا وزارة اإلعالم هي تطبيق للقانون وليعلم 
اجلميع ان رفع هذه الدعـــاوى كان مبثابة طوق النجاة 
لوزير اإلعالم عندما قام النائب علي الدقباسي باستجوابه 
وكان احملور الرئيسي لالستجواب عدم حترك الوزارة ضد 
من يقوم بضـــرب الوحدة الوطنية والطعن في الثوابت 
ومتزيق املجتمع، فكان رد الوزير انه اتخذ أقصى ما ميلك 
من اجراءات وفق القانون وأحال جميع هؤالء املتجاوزين 
للنيابة، فماذا يقول معالي الوزير اآلن؟ وهل جنزم اآلن 
بأن احلكومة فعال لم تكن مقتنعة بتطبيق القانون واألخذ 
على يد من يعبثون بأمن البالد ويضربون الوحدة الوطنية 
ومكونات املجتمع الكويتي ويثيرون الفتنة؟ هل يقبل وزير 
اإلعالم بذلك وتكون مصداقيته على احملك؟ هل ســـنرى 
استقالة وزير اإلعالم انتصارا للقانون واحتراما ملبادئه 

وما تعهد به في االستجواب؟.. لنر ماذا يفعل.
  

  إلى نواب الثوابت الشرعية:
  قام عدد مـــن النواب الذين صوتـــوا لصالح رئيس 
الوزراء في االســـتجواب األخير بتبرير مواقفهم بأنهم 
ينطلقون من منطلق شرعي ووفقا للثوابت اإلسالمية، 
وانا ال أشكك فيما ذهبوا اليه، لكن يحق لنا ان نضعهم 
امام مســـؤولياتهم والتزاماتهم الشرعية ونسألهم عن 
موقفهم عندما أعلنت احلكومة ســـحب جميع القضايا 
على وسائل اإلعالم وكان التصريح األول بدون استثناء 
حتى جاء التهديد باالستجواب، فرجعت احلكومة كالعادة 
واستثنت، ولكن ايا من هؤالء النواب لم يصدر منه اي 
تصريح بهذا اخلصـــوص، فهل قضايا الطعن في الذات 
اإللهية والتعـــدي على األنبياء والصحابة ليســـت من 
ثوابتكم الشـــرعية رحمكم اهللا؟ ثـــم ما موقفكم وفقكم 
اهللا مـــن تقدمي إحدى النائبات مقترحـــا بقانون بإلغاء 
«منع االختالط»؟ ملاذا لم نســـمع اي تصريح جتاه هذا 
االقتراح العبثي املتهاوي؟ أم ان االختالط أصبح جائزا 
شرعا؟ أفتونا مأجورين، أم ان الشرع والدين واإلسالم 
والفتـــاوى تظهر فقط عندما يكون املوقف مع احلكومة 
وتختفي هـــذه املبادئ والثوابت عنـــد العبث والترهل 

والفساد احلكومي والنياب؟! 

 لم يكن حسني مبارك هو األول أو الوحيد 
الذي اسقطته ثورة الشبان املصريني، بل رمبا 

يكون هو آخر الساقطني ال أولهم.
  قبل سقوط مبارك سقطت قيم ومبادئ
 ال اخالقيـــة، قوامهـــا الفســـاد واالنتهازية 
واالستغالل واحملسوبية والرشوة والوصولية 
وغيرها من قيم عششت وسادت وانتشرت 

وصارت هي األصل ال االستثناء.
  ولكن ما يجب التدقيق عليه ونحن في صدد التشريح والتحليل 
هو ان هذه القيم لم تولد مع اعالن مبارك رئيسا ملصر، بل انها 
كانـــت قائمة وموجودة قبل مولده الرئاســـي، وقبل ان يدق له 
الســـالم اجلمهوري األول وقبل ان يجلس جلسته األولى على 

العرش.
  لقد ولدت هـــذه القيم أيام عبدالناصر الذي اوجدها من أجل 
توطيد نظام حكمه املهزوز، لذلك اطلق ايدي الضباط ليرتشوا 
ويسطوا ويستولوا على كل ما كان يتم التحفظ عليه من القصور 
امللكية وســـواها من ممتلكات أســـر العهد امللكي، وبذلك متكن 
عبدالناصر من شراء ذمم أولئك الضباط ووالئهم، أما الذين لم 
يسايروه في هذا الركب من أصحاب الذمم والضمائر فقد تخلص 
منهم باالبعاد او فرض االقامة اجلبرية عليهم، كما حدث مع قائده 
محمد جنيب الذي تغدى به مبكرا، ثم تعشى بالبقية، والوحيد 
الذي سلم من الغداء والعشاء هو أنور السادات والذي خلفه في 

رئاسة اجلمهورية.
  وفي عهد السادات توحشت هذه القيم واستشرت السيما مع 
بدء مرحلة االنفتاح االقتصادي والتي خلقت أباطرة جددا للمال، 
وفيها عرفت مصر وللمرة األولى ما يسمى بـ «القطط السمان» 
وكان جنمها او ابرز جنومها السيد أشرف مروان املبعوث اخلاص 

للرئيس السادات وصهر الرئيس جمال عبدالناصر.
  في العهود الثالثة الناصري والساداتي واملباركي كان النظام 
الرئاسي نظاما احتكاريا، مبعنى الرئاسة حتى املوت، فعبد الناصر 
حكم حتى موته من ١٩٥٤ حتى ١٩٧٠ والســـادات من ١٩٧٠ حتى 
مصرعه في ١٩٨١ وكان مبارك يخطط لذلك ثم توريث ابنه ولكن 

ثورة الشبان كانت اسبق من املوت ومن التوريث.
  وهذا يؤدي بنا الى االستنتاج ان احتكار السلطة مفسدة وباب 
كبير يدخل منه الفساد واملفسدون، يتحول معه احلكم الى باب 
للرزق والنهب واالستيالء على ثروات البلدان، ومتكني احملاسيب 

واحلاشية واالنتهازيني من متلك ما ال يحق لهم متلكه.
  ومن معايشتي ومتابعتي للواقع املصري في سنواته األخيرة 
كنت اســـتغرب مما تنشـــره الصحف املصرية من قضايا فساد 
واســـتغالل واضحة كل الوضوح وبالدالئل الدامغة، ورغم هذا 

متر األمور مرور الكرام وال من يحاسب او يعاقب.
  ولعل بطل املرحلة «املباركية» في هذا اخلصوص هو السيد 
أحمد عز املتنفذ الكبير في املجتمع السياسي واملالي والذي قدرت 
ثروته بعشرات املليارات من الدوالرات، رغم انه كان عازف طبلة 
في فرقة موســـيقية، ولكن قربه من ابن الرئيس الســـيد جمال 
مبـــارك هو الذي أوصله الى ما هو فيه، وهذه صورة من صور 

االستغالل والفساد التي اطاحت بها ثورة الشبان املباركة.

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 مواقيت الصالة 
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 حمدة مبارك راشـد املدعج ـ زوجة احمد مرزوق 
راشد االذينةـ  ٦٤ عاماـ  الرجال: سلوىـ  ق١٢ 
ـ ش٦ـ  م٣٣ـ  ت: ٩٩٤٠٢١٦٦، النساء: صباح 
السالم ـ ق٤ ـ ش٤ ـ م٥٠ ـ ت: ٢٥٥١٣٥٥٩.

  صالـح علـي محمد الكنـدري ـ ١٧ عامــــا ـ الرجال: 
الشعب ـ ديوان الكنادرة ـ ت: ٦٦٤٦٦٣٣٤، 
النساء: مبارك الكبير ـ ش١٤ ـ م٢٠ ـ ق٦ ـ 

ت: ٢٥٤٢٤١٢٩.
  اميان منصور عبدالعزيز املنصورـ  زوجة علي عبداهللا 
املنصــــور ـ ٤٦ عاما ـ الرجال: العدان ـ ق٦ 
النســــاء:  ـ ش٥ ـ م٣٦ ـ ت: ٦٦٤٩٢٢٨٨، 
صباح الســــالم ـ ق٦ ـ ش١ ـ ج١ ـ م٤٥ ـ ت: 

.٢٥٥١٢٩١٦
  ملحم محمد فالح الدوسري ـ ٦٦ عاما ـ الصباحية 
ـ   ٩٩٠٠٩٠١٠ ت:  ـ  م٢٣٣  ـ  ش١٠  ـ  ق١  ـ 

.٩٩٧٧٢٢٩٥
  مرمي تقي العوضيـ  ارملة احمد عقيل الفارسيـ  
٧٥ عاماـ  الرجال: الدعيةـ  ديوان العوضي 
ـ ت: ٩٧١٧١٥١٧ـ  ٢٢٥٧٣١١١، النساء: االندلس 

ـ ق١٢ ـ ش١٦ ـ م١٩ ـ ت: ٩٩١١١٩٤٨.

  علي كرم حسنيـ  ٨٢ عاماـ  الرجال: السرةـ  ق٤ 
ـ ش٢ ـ م٣ ـ مقابل شــــارع دمشق ـ ديوان 
مصطفى كرمـ  ت: ٢٥٣١٤٤٩٩، النساء: الشامية 

ـ ق٦ ـ ش٦٢ ـ م١٥ ـ ت: ٢٤٨١٥٤٧٠.
  عبداهللا ماضي فهد العظيمان العجميـ  ٧١ عاماـ  الرجال: 
الرقة – ق٢ – ش٦ – م٤٦٧ – ت ٩٩٠٥٦٦٦٩، 
النســــاء: فهد االحمد – ق٢ – ش٢٠٢ – م٥٣ 
– ت: ٩٩٧٢٠٢٠٢ – الدفن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
  حسـني عطية محمـد العطيـة ـ ٦١ عاما ـ الرجال: 
املنصورية  - احلســــينية العباسية – ت: 
٩٧٨٥٥٣٣٦، النساء: بيان – ق١٣ – ش١٣ – م٧٤ 

– ت: ٢٥٣٨٦٠٠٥ – الدفن ٨٫٣٠ صباحا.
  نوري علي محمد العسيريـ  ٥٩ عاماـ  الرجال: جنوب 
الســــرة ـ حطــــني – ق٢ – ش٢٢٠ – م٤٨ – 
ت: ٦٦٥٧٧٠١١، النســــاء: سلوى – ق١ – ش 
عبدالرحمن الغافقي – م ٥٢ – ت: ٢٥٦٣٩٨٥٥ 

– الدفن بعد صالة العصر. 

 شنو ممكن يهدي «المجلس» للحكومة بمناسبة «الفالنتاين»؟
  ـ بوكيه ورود حمراء ومعاه بطاقة «استجواب»!

 علي فريدون اليوم وياكم
«األنباء»   تستضيف 
اليوم مهاجم نادي الساملية 
لكرة القدم علي فريدون 
ما بني الساعة ٣٫٣٠ و٤٫٣٠ 
وذلك للحديث عن تراجع 
نتائج الساملية في الدوري 
املمتاز وســــر تألقه في 

الفترة املاضية.
   باالضافة الى الرد على 
القراء وذلك على  أسئلة 
الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ 

و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 نائب محافظ
   بربطة عنق 

موسيقية 
 لنـــدن ـ أ.ش.أ: اضطر 
نائب عن حزب احملافظني 
إلـــى تقدمي  البريطانـــي 
االعتذار في مجلس العموم 
بعدمـــا قام بـــدون قصد 
بالضغط على ربطة عنقه 
املوســـيقية التي أصدرت 
نغمات أثناء إلقائه خطابا 

أمام البرملان.
العنق    وكانت ربطـــة 
التـــي يرتديهـــا النائـــب 
الزهاوي عن دائرة  ناظم 
«ســـترادفورد» على نهر 
«أفون» أصـــدرت نغمات 
دقيقـــة ولكنها نقلت عبر 

مكبرات الصوت.
داون  أن  الطريـــف     
برميارولـــو نائب رئيس 
املجلس نصح النائب ناظم 

بانتقاء ربطة عنقه. 

 السعدون: بالزما الشمس
   تصل إلى األرض اليوم

 قال الباحث الفلكي عادل السعدون انه لوحظ 
خالل الفترة االخيرة مع بداية الدورة الشمســـية 
اجلديدة زيادة النشاط الشمسي بشكل ملحوظ وقد 
نتجت عن الشمس مقذوفات من اللهيب الشمسي 
الذي وصل الى الفئة «م٦» حسب تصنيف املقذوفات 

الشمسية.
  واوضح السعدون ان هذا احلدث ناجت عن تعاظم 
البقعة الشمسية (رقم ١١٥٨) وهي عبارة عن درازن 
من البقع الشمســـية «والتي تبلغ كل واحدة منها 
حجم ارضنا او اكبر». وقد امتدت هذه البقع على 
مساحة ١٠٠ ألف كيلومتر على سطح الشمس ونتج 

عنها اللهيب الشمســـي الذي يحمل مقذوفات من 
االشعة الراديوية وغيرها من البالزما واجلزيئات 
املشحونة والتي تصل الى االرض اليوم ١٥ فبراير 

اجلاري.
  وذكر السعدون ان ذلك قد يؤثر على بعض االقمار 
الصناعية وشبكات الراديو والشبكات الكهربائية 
العالية الفولتية مشـــيرا الى سماع هذه االنشطة 
بواسطة املوجات القصيرة في أجهزة الراديو املنزلية 
وقد كانـــت االكبر في الدورة الشمســـية احلالية 
وستحفز هذه املقذوفات على تكوين الشفق القطبي 

في الدول الشمالية القريبة من القطب الشمالي. 

 برلسكوني يصف التظاهرات النسائية بأنها «تعبئة للتآمر عليه»

املباشرة فورا مبحاكمة برلسكوني 
بســــبب عالقته مبومــــس قاصر 

واستغالل منصبه.
  ويتهم برلسكوني باقامة عالقة 
مع مغربية قاصــــر تدعى كرمية 
احملروق امللقبة بروبي، مقابل املال 
واستغالل منصبه لالفراج عنها بعد 

توقيفها في مايو بتهمة السرقة.
  ويتوقــــع ان تصــــدر قاضية 
التمهيدية كريستينا  التحقيقات 
دي سينسوا التي ستنظر في طلب 
النيابة، قرارها هذا االســــبوع في 

هذه القضية. 

قضائية ال عالقة لها بالواقع».
  انها تعبئة من اليسار الذي يلجأ 
الى اي وسيلة بهدف التآمر على 
شخصي». واضاف «تعلم النساء 
اللواتي اعرفهن، باي مستوى من 
االحتــــرام اتعامل معهن». وكانت 
مئــــات آالف االيطاليات تظاهرن 
االحد املاضي في كافة انحاء البالد 
لتقلن لبرلسكوني «كفى» باعتبار 
ان كرامــــة املرأة تعرضت لالهانة 

نتيجة فضيحة روبي غيت.
  وكانت النيابة العامة في ميالنو 
(شــــمال) طلبت االسبوع املاضي 

 رومــــا ـ ا.ف.ب: وصف رئيس 
الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني 
التظاهرات احلاشدة االحد املاضي 
في ايطاليا مــــن اجل كرامة املرأة 
بأنهــــا «تعبئة بهدف التآمر» ضد 
شخصه، وذلك في اتصال هاتفي 
اجرته معه احدى قنوات التلفزيون 

التي ميلكها.
  وقال برلســــكوني في برنامج 
«ماتينو تشــــينكوي» الذي يبثه 
تلفزيــــون «كانالــــي ٥» ومتلكه 
مجموعتــــه ميداســــيت «بدا لي 
(التحرك) وكأنه ذريعة لدعم نظرية 

 سيلفيو برلسكوني  

 عادل السعدون 

 جوليان أساجن  كريستني اساجن 

 والدة مؤسس «ويكيليكس»: 
  ولدي ضحية «فتوى» أميركية!

وصفت جيالرد شخصيا هذا التسريب 
بأنه «غير شرعي» و«غير مسؤول»، لكن 
الشرطة االسترالية وجدت ان املوقع 

لم ينتهك أي قوانني محلية.
  وكان املوقع قد نشر عشرات آالف 
الوثائق الســـرية عـــن حربي العراق 
وأفغانســـتان ومئـــات آالف الوثائق 
الديبلوماســـية الســـرية مـــن وزارة 

اخلارجية االميركية. 

«ويكيليكس» كان «غير مسؤول» لكنها 
أقرت بأن جزءا من عملها يقتضي دعم 
االستراليني في اخلارج عندما يواجهون 
مشاكل. وأشارت الى ان اساجن يحظى 
باملساعدة التي قد يتلقاها أي أسترالي 

يواجه مشاكل قانونية.
  يذكر ان احلكومة االسترالية أعلنت 
ان تســـريب « ويكيليكس» للوثائق 
السرية االميركية أمر غير شرعي، فيما 

 كانبيـــرا ـ يو.بـــي.آي: قالت والدة 
مؤسس موقع « ويكيليكس» جوليان 
أساجن ان ابنها ضحية ما يشبه «الفتوى» 
الشديد  االميركية، معربة عن خوفها 

عليه.
  وقالت كريستني اساجن إلذاعة «ايه بي 
سي» االسترالية انها تخشى على وضع 
ابنها اجلسدي والنفسي في وقت يحارب 
فيه املساعي لترحيله من بريطانيا الى 

السويد، حيث يواجه تهما جنسية.
  وســـألت أساجن: هل تدركون حجم 
الضغوط التي يتعرض لها، هذا باالضافة 
التهديـــد باالختطاف  الى اتصـــاالت 
واالغتيال من رؤساء الدول وهذا أشبه 

بفتوى أميركية.
  وقالت أساجن انه باالضافة الى مشاكل 
ابنها القضائية، فإن الناس الذين يعرفهم 
يحاولون كسب االموال من وضعه وانه 
«تلقى ضربات كثيرة على ظهره ومن 

املذهل انه قادر على التنفس».
  واعتبرت ان على رئيســـة الوزراء 
االسترالية جوليا غيالرد ان تقف في 
صف ابنها من دون حرج، مشيرة الى 
ان بعض الشخصيات دعت عبر قنوات 
التلفزة الى اغتياله وقتله واختطافه.

  وسألت: لو كان مواطنا أميركيا في 
استراليا ويحصل معه شيء مماثل، أما 
كان رئيس الواليات املتحدة يتحرك.

  يشـــار الى ان جيالرد كررت أمس 
عبر اذاعة «ايه بي سي» موقفها من ان 

 ٤٤ مهتديًا لإلسالم ينطقون 
بالشهادتين أمام القذافي

 طرابلـــس ـ أ.ش.أ: نطق ٤٤ مهتديا الى اإلســـالم، 
امس األول، بالشهادتني امام القائد معمر القذافي قائد 
القيادة الشـــعبية اإلسالمية العاملية معلنني إسالمهم 

على يديه.
  وشرح القائد اثناء حضوره، في طرابلس، تظاهرة 
التحدي اإلســـالمي الكبرى السادسة احتفاال بذكرى 
مولد خـــامت أنبياء اهللا محمـــد ژ، للمهتدين اجلدد 

أركان اإلسالم.
  وبني القائد للمهتدين ان الرسول هو نبي اإلسالم 
وخامت النبيني واملرســـلني، أرســـله اهللا للناس كافة، 

مهنئا إياهم على اهتدائهم الى اإلسالم. 

 الصفحة األمنية ص١٤ 


