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 أمانة

 البيان الذي أصدره التجمع السلفي 
قبل يومني وأبدى فيه وجهة نظر التجمع 
في احلكومة والتشكيلة املرتقبة ملجلس 
الوزراء وهو حق مكفول للجميع بإبداء 
ما يرونه في شأن عام فقد نص الدستور 
الكويتـــي في املادة ٣٦ على «... ولكل 
انســـان حق التعبير عن رأيه ونشره 

بالقول او الكتابة او غيرها..».
  ولكن ضيق الصدر احلكومي لم يتقبل هذا الرأي وراحت 
باستخدام اساليب وطرق مكشوفة ومكررة إرهاب التجمع 
وتخويفـــه النه عبـــر عن رأيه في اســـلوب عملها وأداء 
اعضائها.. فقد كانت بداية هذه االساليب باستخدام العمل 
اخليري كورقة ضغط سياسية بتسريب اخبار ان هناك 
قياديا بوزارة الشؤون سيكشف عن عمليات غسيل اموال 
تقوم بها جمعيات خيرية وكأن هذا القيادي لم يصُح من 
نومه اال بعد بيان التجمع السلفي، هكذا تتمترس احلكومة 
وتتخذ من الفقراء واملســـاكني وااليتام واالرامل درعا لها 
تتحصن بها للضغط على التجمع حتى يسير في ركبها 

الفاشل املتهاوي.
  ولم تكتف بذلك ولكن ارسلت ابواقها النيابية للتشكيك 
في أعضاء التجمـــع والطعن في نواياهم وأنهم أصحاب 
مصالح وأهواء، هكـــذا وعلى الرغم من تصويت اعضاء 
التجمع مع احلكومة في جميع اســـتجواباتها باستثناء 
استجواب رئيس الوزراء االخير، اال ان احلكومة ضاقت 
ذرعا بالرأي املخالف لها وظنت واهمة ان بامكانها احتواء 
التجمع السلفي الذي كان وسيظل يتخذ مواقفه عن قناعة 
وأمانـــة ومراقبة هللا عز وجل ومراعـــاة مصالح الوطن 
واملواطنني قبل كل شـــيء والبد ان تعـــي هذه احلكومة 
الضعيفة شـــعبيًا بأن اساليبها لن تثنينا عن قول احلق 
واظهار احلقيقة للشـــعب الكويتي، كما ان اتباع اسلوب 
العصا واجلزرة لن يجدي معنا ان شاء اهللا، فقد سربت 
احلكومة عن طريق بعض احملسوبني عليها انها تعرض 
بعض املناصب احلكومية على بعض االخوة في التجمع 
والذين سعت احلكومة من قبل حملاربتهم وحرمانهم من 
حقوقهم، هكذا االساليب الرخيصة يا حكومة جتعلنا اكثر 
اصرارا وقناعة بأنكم ال تصلحون لقيادة البلد في املرحلة 
املقبلة ولســـنا ممن يرهبون فال يوجـــد لدينا ما نخفيه 
ولســـنا ممن يرغبون فليســـت لدينا مطامع او اجندات 

خاصة معكم، فهل تعون ذلك؟! 
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 صدق أو ال تصدق

 تهب على املنطقة عاصفة تفوق تلك التي 
عصفت بإرم ذات العماد، فصفعة يتلقاها 
شاب تونســــي تفضي الى هروب رئيس 
الدولة املعروفة بقسوة قبضتها األمنية، 
فتذوب مؤسســــاتها األمنية العريقة بني 
ليلة وضحاها كمثل امللح في املاء ويختفي 
أفرادها وأسلحتها وســــجونها ومعداتها 
وكأنها ديكور فيلم سينمائي متت إزالته 

بعد انتهاء التصوير!
  وفي ليبيا يقول نيرون «أنا املجد وشعبي 
يحبني» ثم يصف هذا الشعب باجلرذان 
ويقصفهم بالطائرات وهم «أصحاب الثروة 
والسلطة والسالح» حسب كتابه األخضر 
(!) وفي اليمن يصرخ الشعب كل يوم في 
الرئيس «ارحل ارحل» وعوضا عن الرحيل 
يقوم فخامة الرئيس العربي بتقدمي الدعاية 
املجانية إلسرائيل حني يصفها بأنها صاحبة 
خطة اإلطاحة بالعساكر الذين جثموا على 

صدور الشعوب العربية!
  شبان مغمورون يشــــتركون باملجان 
الفيســــبوك فتتهاوى، بلمح البصر،  في 
أنظمة سياســــية لم تقو على إســــقاطها 
االحزاب السياسية املعارضة وال االنقالبات 
العسكرية، فيضطر رجال األمن السياسي 
فيها الــــى ترك مصفحاتهــــم ومدرعاتهم 
وأسلحتهم احلديثة واالستعانة بالسيوف 
و«اجلنبيات» والعصي واحلجارة ويهاجمون 

الشعب بالبعارين واجلحوش والبغال!
  ســــقط اجلدار العظيــــم وفر احلرس 
وطويت الســــجادة احلمراء، فالصوجلان 
انكســــر، وكأن العــــروش بنيت من رمل 

الشطآن. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 مرحلة بعد الثورة في مصر أسموها «ما بعد مبارك» وتونس

 «ما بعد زين العابدين» ماذا سيسمونها في ليبيا؟
  ـ سيسمونها.. مرحلة «ما بعد الزنقا»!

 فتوى دينية: القذافي ليس مسلما.
  ـ ... وال ينفع حتى كافر واللي بدايته «جهنم» معروف وين نهايته!

 أبواللطف  واحد

 الحبس ٩٢٣ سنة إلماراتي أدار «محفظة وهمية» 

 «إرهاب غذائي» في مطعم بيتزا أميركي

 فجر السعيد: ال يوجد لدي حساب بـ «تويتر» 
  وال أعلم من فتح حسابًا باسمي ووضع صورتي

 دبي ـ ســــي.إن.إن: أصدرت محكمة للجنح 
في إمارة دبــــي بدولة االمارات العربية حكما 
باحلبس على رجل أعمال إماراتي يدعى عابد 
البوم، بحبســــه ٩٢٣ عاما بواقع ثالثة اشهر 
عن كل تهمة، ضمن قضية شهيرة اتهم فيها 

بتأسيس «محفظة استثمارية وهمية».
  لكن احملامي والناشط احلقوقي االماراتي، 
 CNN عبداحلميد الكميتي، قال في تصريح لـ
بالعربية: انه من املتوقع اال تتجاوز مدة السجن 
احملكوم بها على رجل االعمال االماراتي عابد 

البوم ٧ سنوات ونصف السنة، بعد ان ادين 
في ٣٦٩٥ تهمة بخيانة األمانة، واصدار شيكات 
من دون رصيد بســــوء نية، ما دفع احملكمة 
ألن تصدر احكاما بحبسه ٩٢٣ عاما، وتبرئة 

املتهمني السبعة معه في القضايا ذاتها.
  ويعني ذلك أنه عمــــال بالقاعدة القانونية 
الشهيرة التي حتدد عام السجن بـ «ثالثة أرباع 
املدة»، تكون سنة السجن تسعة اشهر فقط، 
شريطة ان يقضيها الســــجني حسن السري 
والسلوك، وال يرتكب أي مخالفات او انتهاكات 

اثناء قضائه مدة السجن ـ حسب الكميتي.
  وقــــال الكميتي ان قضية «محفظة البوم» 
االستثمارية، التي ترصد في ذمته خاللها نحو 
٩٠٠ مليون درهم مبا يعادل ٢٤٥ مليون دوالر 
للمودعني، وشــــغلت الرأي العام في االمارات 
منذ أعوام، تنتهــــي جزئيا عند حبس الرجل 
سبع سنوات ونصف الســــنة وتغلق الباب 
على ســــجل اماراتي حفل في االعوام القليلة 
املاضية بعدة مناذج مما أطلق عليه «احملافظ 

الوهمية». 

 واشــــنطنـ  أ.ش.أ: اتهم صاحب محل لبيع 
البيتزا في الواليات املتحدة بوضع الفئران في 
محل البيتزا املنافس له بهدف تشويه سمعته. 
وكان نيكــــوالس جالياتســــوتوس (٤٧ عاما) 

صاحب محل البيتزا الكائن خارج مدينة فيالدلفيا 
كبرى مدن والية بنسلفانيا والذي يكن العداء 
ملطعم غرميه قد تســــلل الى دورة املياه مبحل 
البيتزا اآلخر وشوهد وهو يضع حقيبة بها فأر 

في دورة املياه. ووصفت الشرطة احلادث بأنه 
ارهاب غذائي قائلة إن نيكوالس تسلل الى محل 
البيتزا اآلخر هذا االسبوع وشاهده اثنان من 

العاملني وطلب استخدام دورة املياه.

 نفت اإلعالمية فجر السعيد ان يكون لها حساب على موقع «تويتر» للتواصل 
االجتماعي، وقالت في تصريح لها امس: ال يوجد لدي أي حساب في الـ «تويتر» 
وال اعلم من فتح حســــابا باســــمي ووضع صورتي دون استئذان. واضافت: 
«اذا كان هذا التصرف من شخص محب فأمتنى ان يتوقف واذا كان راغبا في 

االساءة إليّ عبر مشاركاته فال أقول سوى حسبنا اهللا ونعم الوكيل». 

 البقاء هللا 
 منيرة محمد السـعد، ارملة 
عبداهللا مطلق ســـالم 
الســـويلم ـ ٧٠ عاما ـ 
الرجال: الشعب ـ ق٦ 
ت:  ـ  م١٠  ـ  ش٦٧  ـ 
النســـاء:   ،٩٩٢٩١٠٠٠
عبداهللا املباركـ  غرب 
اجلليبـ  ق١ـ  ش١٠٤ـ  
م٦٣ ـ ت: ٩٩٠٣٧٧٠٧.

  علي فالح بن ذيبة العجميـ  ٧٠ 
عاماـ  الرجال: الفنطاس 
ـ ق٣ ـ ش١٧ ـ م١٥ ـ ت: 
٦٦٦٥٥٩٢٧، النساء: ام 
الهيمان ـ ق٣ ـ ش١٧ ـ 
م٣٩ ـ ت: ٦٦٤٨٤٨٢١ ـ 
الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان. 

 اإلعالمية فجر السعيد 

صيدهاصيدها

صيدهاصيدها

 لص عاٍر في.. مدرسة!

 كوفينغتونـ  يو.بي.آي: اعتقلت 
الشرطة في والية جورجيا األميركية 
رجال عاريا داخل مدرسة ابتدائية 
وتبني انه لص حاول الدخول من 
منفذ التهوية للســــرقة وملا تعذر 
عليه الدخول مرتديا مالبسه عمد 

إلى خلعها.
  ونقلــــت صحيفــــة «نيوتــــن 
سيتيزن» األميركية عن الشرطة 
قولها انه عثر على رونالد ستيفنز 
(٢١ سنة) عاريا ومختبئا في سقيفة 
املبنى بعد ســــاعتني ونصف من 

التفتيش. 


