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 كذبة.. العيش 
املشترك

 الدميوقراطية 
الكويتية في املخفر

 يصر اخلطاب السياسي العربي على تصوير التقسيم بصورة 
الفزاعة او انه مؤامرة خارجية تنطوي على خطر ماحق 

رغم احلقائق التي تؤكد ان العديد من الدول التي انقسمت 
لم تواجه هذا اخلطر االفتراضي، فبنغالدش انفصلت عن 

باكستان، وتعرضت يوغسالفيا لالنقسام ثم خضعت ثانية 
لتقسيم التقسيم، وتشيكوسلوفاكيا انقسمت الى دولتني هما 

جمهورية التشيك وجمهورية سلوڤاكيا، واالمثلة كثيرة.
  اخلطاب السياسي العربي خطاب منافق يتجاهل خضوع 

بعض املناطق املختلفة دينيا او عرقيا في بعض الدول لنفوذ 
احلكومات املركزية حيث يدفع الناس، هناك، كلفة االختالف 

من ارزاقهم وارواحهم واستقرارهم وكراماتهم واحالمهم 
وحقوقهم الوطنية فتضطر احلكومات املركزية لترويج 

االكاذيب واالوهام عن الوحدة الوطنية التي ال وجود لها في 
الواقع املعيش.

  حدث ذلك في السودان وقت كانت حكومة اخلرطوم ترفض 
متكني اجلنوبيني من حقوقهم او املشاركة في السلطة وكانت 

تصر على اسلمة القوانني واغفال حقيقة التعددية وطبيعة 
العصر الراهن، وبعد سنوات طويلة من االقتتال االهلي 

واخلسائر الباهظة وترويج االكاذيب حول مؤامرة االنفصال 
اضطر النظام احلاكم في السودان للقبول باالستفتاء واملوافقة 

على استقالل اجلنوب.
  ما لم يضمن العيش املشترك كرامة االقليات وميكنها من 
حقوقها يتحول الى شعار اجوف تذروه الرياح حاملا تهب 

العاصفة.

 يالسخرية القدر! وأخيرا الدميوقراطية الكويتية في املخافر 
فأي دميوقراطية تلك التي يدعيها النواب الذين صدعوا 

رؤوسنا بضرورة تقبل الرأي اآلخر؟! فإذا بهؤالء الناصحني 
يتسابقون إلى مخفر الشرطة وبيد كل منهم تقرير طبي يدعي 

فيه تعرضه لالعتداء.
  أتفهم ذهاب املجني عليه إلى الشرطة للشكوى لكن ما ال 

أفهمه هو مسارعة اجلاني املتسبب في االعتداء للشكوى قبل 
املجني عليه فطاملا انه يعلم بأن اللجوء إلى القانون هو احلل 
األمثل لفض املنازعات فلماذا إذن يستخدم عضالته وعقاله 

بدال من الشكوى؟ هذا ما فعله بالضبط النواب فالح الصواغ 
وسالم النمالن وجمعان احلربش فبعد أن مارسوا دميوقراطية 
االعتداء على زميليهما النائبني حسني القالف وعدنان املطوع 

توجهوا إلى مخفر الصاحلية لتسجيل شكوى بحقهما فإذا 
كانوا يعرفون ان للحق طريقا رسمه القانون فلماذا لم يبادروا 

للسعي إليه قبل االعتداء؟!
  باألمس كان الصواغ واحلربش من املطالبني بعزل رئيس 

احلكومة بعد اعتداء رجال الشرطة عليهما في ديوان األخير 
على اعتبار أن االعتداء جرمية وحشية يعاقب عليها القانون 
مهما كانت دوافعها ومبرراتها حتى لو كان السبب املساس 

مبسند اإلمارة ولكن عندما يتوقف األمر على املساس 
بشخصيهما بل على مخالفتهما للرأي فإن الضرب مباح وفن 

القتال متاح فاحلرمة ليست ملجلس األمة وال ألعضائه بل 
لديوان احلربش، فأيا كان وجه الرأي فيما قاله النائب حسني 

القالف فال يجب أن يقابله بخطأ فادح يصل إلى االعتداء 
السافر.

  الغريب أن الدميوقراطية حني تلسع البعض في فجاجتها 
ووقاحتها ينقلب إميانه بها إلى كفر وعشقه لها إلى عهر فال 

يشعر بألم من كان يتلظى بنارها على يديه آناء الليل وأطراف 
النهار فكم من مسؤول اتهم في شرفه املهني وذمته املالية 

بحجة ان الرأي مقدس، فكم مت التلويح بعصا الدميوقراطية 
حني كانت العصا بيد من عصى فكم مرة هوى بها على غيره 
دون أن يشعر بألم املجني عليه رغم غلظتها وقسوتها ولكن 

في مثل هذه املواقف يختبر صبر الرجال وغور عقولهم 
وجوهر معادنهم، فالدميوقراطية أن تسمع ما يسيئك ال ما 

يسرك وأن تتقبل الرأي اآلخر كما لو كان قبلة حانية من محب، 
ولكم في رئيس احلكومة عبرة يا أولي األلباب الذي يسمع 
ويشاهد في حقه ما تنفطر له أكباد اجلمال وتنفجر بسببه 

مرارة األفيال.
  اآلن عرف النواب ان القدرة على التحمل ليست باألمر الهني 

وان التحكم باألعصاب والسيطرة على االنفعاالت فضيلة 
ال يتمتع بها إال النبالء ومن كان بهم خصاصة مثل ما أبلغنا 

رسولنا الكرمي بأن الشديد ليس بالصرعة إمنا من ميلك نفسه 
عند الغضب ولعل من مساوئ الصدف ان أطراف النزاع نواب 

يرفعون شعارات إسالمية فكان من املتوقع إن لم تردعهم 
األخالق الدميوقراطية فمن الواجب أن تنهاهم القيم اإلسالمية، 

ولكن..
ــا بأهله ــالد  ب ــت  ضاق ــا  م ــرك    لعم

ـــال تضيق ـــرج ال ــــالق  ــن أخ ــك   ول

 ابنة ريغان تتعرى وعمرها ٥٨ عامًا

 سرقة نسخة من القرآن الكرمي 
مكتوبة مباء الذهب

 وكاالت: تعرت في املاضي ملجلة «بالي بوي» فليس من الغريب 
عليها التعري مجددا ولكن املفاجأة التعري بعمر الـ ٥٨ عاما فهي 
خطوة جريئة جدا لباتي ديفيس.حيث ظهرت ابنة الرئيس السابق 
رونالد ريغان عارية ملجلة «MORE» من اجل االحتفال بجسد هي 
سعيدة فيه ومبا حققته خالل السنوات املاضية لتكون راضية عن 
هذه النتيجة.تعتبر باتي هي اخلاروف األسود في عائلة رونالد 
فكانت مدمنة على املخدرات من عمر ١٥ عاماحتى أوائل العشرينات 
من عمرها، وقالت للمجلة انها كانت نحيفة جدا وغير راضية عن 
شكلها حتى قررت اتباع األسلوب الصحيح في احلياة وذهبت الى 
ناد رياضي متخصص كما مارست الرياضة مع مترينات املمثلة 
جني فوندا. وأضافت: في عمر الـ ٤٠، عام ١٩٩٤ وصلت ملا كانت 
حتلــــم فيه فقررت التعري ملجلة «بالي بوي» وكانت تعلم انها 
ستواجه الهجوم واالنتقادات بسبب مكانة والدها ولكنها أصرت 
على التصوير من اجل نفســــها بعد ان عانت من عمر ١٥ الى ٢٠ 
وصارعت املوت.وبعد مرور ١٨ عاما قالت: «قال لي مدرب املالكمة 
ان جسدي االن أجمل من وقت صورة «بالي بوي» فقررت مجددا 

التعري وانا بعمر ٥٨». 

 عمـــان ـ وكاالت: نقلت «الدســـتور» األردنية نبأ عملية 
احتيال غريبة متت في احد الفنادق الفخمة في عمان، متكن 
خاللها أشخاص من االحتيال على شخص آخر وأخذوا منه 
نسخة من املصحف الشريف يبلغ عمرها ٤٨٠ عاما ومكتوبة 

مباء الذهب، حسب ادعاء صاحب النسخة. 
  وتفاصيل القضية كما ذكرها مصدر أمني مسؤول انه في 
السادس من الشهر اجلاري اشتكى مواطن للشرطة، مبينا 
ان بحوزته نسخة قدمية من املصحف ومكتوبة مباء الذهب 
وتعود كتابتها الى ٤٨٠ عاما مضت، مشـــيرا الى انه تعرف 
على احد األشـــخاص وابلغه بوجود صديق له في محافظة 
اربد من جنســـية عربية يرغب في شـــراء نسخة املصحف 
مببلغ مليون دينار حيـــث توجها الى هناك وقاباله وطلبا 
مشـــاهدة النســـخة للتأكد من ذلك، وأضاف املصدر انه مت 
االتفاق على االلتقاء بأحـــد الفنادق الفخمة في عمان حيث 
حضر برفقته شخص آخر وأحد اخلبراء من اجل الكشف عن 
نسخة املصحف وطلبوا منه االنتظار حلني فحص النسخة 

إال انهم غابوا ولم يعودوا. 

 البقاء هللا 

 يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي 

 مرمي علي حسني العلي ـ ٥٨ عاما ـ الرجال: مشرف ـ ق 
٣ ـ ش ٤ ـ م ٤٩ ـ ت: ٩٩٥١٨٠٦٠ ـ ٦٦٩٧٧٤٨٨ ـ النساء: 

القرين ـ ق ٤ ـ ش ٢٣ ـ م ٤٩ ـ ت: ٩٩٥٢٩٤٦٨.
  منيرة خلف املرشد احلسيني، زوجة حسني مضحي 

العجري احلسيني ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: النعيم ـ ق ٢ ـ ش ٧ 
ـ م ١٥ ـ ت: ٩٩٧٤٨٣٣٦ ـ ٥٥٥٢٢٢٢٤ ـ النساء: العيون ـ ق 

٢ ـ ش ٣ ـ م ١٧١ ـ ت: ٢٤٥٨١٦١٦.
  عبدالرحمن ناصر القطيفي ـ ٩٦ عاما ـ الرجال: الشامية ـ 

ق ٧ ـ ش ٧٥ ـ م ١ ـ ت: ٩٩١٤٤٤١٢ ـ ٩٩٢٥٠٥٠١ ـ النساء: 
كيفان ـ ق ٣ ـ ش ٣٥ ـ م ١٦ ـ ت: ٢٤٨١٧١٠٥.

  يعقوب يوسف علي احلوطي ـ ٣٥ عاما ـ الرجال: كيفان ـ 
ق ٤ ـ ش عبدالعزيز الصرعاوي ـ م ٢٤ ـ ت: ٢٤٨٣٦٤٧٠ 
ـ النساء: اليرموك ـ ق ٤ ـ ش الثاني ـ ج ٤ ـ م ١٦ ـ ت: 

.٢٥٣٢٣٧٧٠
  فهد سالم مرزوق املرشاد ـ ٣٨ عاما ـ الرجال: ديوان املرشاد ـ 
الرابية ـ ق ٤ ـ ش ٢ ـ م ٧٠ ـ ت: ٩٩٧٧٤٦٦٩ ـ النساء: الساملية ـ 

ق ٤ ـ ش الثالث ـ م ١٢ ـ ت: ٦٦٤٢٠٦١١.
  جمال تقي سيد طالب مصطفوي ـ ٤٣ عاما ـ الرجال: 

احلسينية اجلديدة ـ شرق ـ مقابل البنك الوطني الرئيسي 
ـ ت: ٩٩٥٢٨٩٣٩ ـ ٩٩٠٢٤٠٨٧ ـ النساء: النزهة ـ ق ٣ ـ ش 

٣٢ ـ م ١١ ـ ت: ٩٩٨١٠٥٩٩ ـ ٢٢٥٤٢١٦٥.
  سعدة زنيفر محسن حرفش العجمي، زوجة عبيد جذيع 

عبيصان العجمي ـ ٦٦ عاما ـ الرجال: اجلهراء قسائم 
العيون ـ ق ٣ ـ ش ٤ ـ أزرق ٢ ـ القدمي ١٧٥ ـ ت: 

٩٩٠٢٢٠٠٤ ـ النساء: اجلهراء ـ القصر ـ ق ٤ ب ـ ش بن 
حجر ـ ش ٣ ـ ج ٢ ـ م ٢٩١ ـ ت: ٩٩٨٤٤٩٠٥.

  طفيل محمد الرشيدي ـ ٦١ عاما ـ الفردوس ـ ق ٥ ـ ش ١ ـ ج 
٨ ـ م ٣١ ـ ت: ٦٦٤٣٢٥٥٥ ـ ٦٦٦٧١٩١٦.

  خلف عبيد راشد امليع العازمي ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: فهد 
األحمد ـ ق ٤ ـ ش ٤٠٨ ـ م ٣١ ـ ت: ٩٠٠٠٢٢٣٣

  النساء: الصباحية ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م٧٠٢ ـ ٩٩٦٦٤٠١١.
  عبداهللا فضل حسني الفضل ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: عبداهللا السالم 

ـ ق٤ ـ ش الفارس ـ م٢٣ ـ ت: ٥٥٥٢٠٠٢٢، النساء: القادسية ـ 
ق٦ ـ ش٦٨ ـ م٩ ـ ت: ٩٧٧٩٩٩٣٦ ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 حالة الطقس 

 مواقيت الصالة 

 مغبر والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 20 : 45 كم/ 

ساعة
 العظمى: ٤١

  الصغرى: ٣٠

 حالة البحر 

 اعلى مد:
  ٢٫٢٢ ص – ١٢٫٤٨ م

  ادنى جزر: 
  ٧٫٣٥ ص – ٨٫٣٧ م

 الفجر 3:23
  الشروق 4:53
  الظهر 11:44

  العصر 3:20
  املغرب 6:36
  العشاء 8:04

شــــقة أدناها مباشرة ميسك قدم 
الشابة ويساعد في عملية اإلنقاذ. 
ونشر أن سبب انتحار الفتاة هو 
انفصال حبيبها عنها بعد عالقة 
دامت أربعة أعوام وكانا يعتزمان 
الزواج ولم يتحدد إذا كان زفافهما 

أو كانت فقط جترب الفستان. 

حتــــاول القفز منها، فحاول املارة 
املذعورون من األسفل احلديث معها 
ملنعها من القفز ولكن دون جدوى. 
واســــتطاع في الوقت املناسب أن 
يتدخل شرطي اجتماعي وميسك بها 
من كتفها وفستانها ليمنع حدوث 
كارثــــة، وكان هناك رجل آخر في 

 بكــــني ـ وكاالت: حاولت امرأة 
يائســــة ترتدي فســــتان زفافها 
االنتحار من الطابق الســــابع في 
مبنى سكني في مدينة تشانغتشون 

مبقاطعة جيلني في الصني. 
  حيث شوهدت الشابة ٢٢ عاما 
تتسلق إلى حافة النافذة الضيقة 

 احملاولة األولى ملنع العروس من السقوط  

 شرطي متكن من السيطرة عليها وتثبيتها  

 عروس حتاول االنتحار في الصني 

 حلظة سحب العروس إلى الداخل 

 مغامرات القذاف والصحاف 


