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لقافه

دندرة

● ن��ائ��ب ي�ب��ي ح�ك��وم��ة غ �ط��اء ب��رمل��ان��ي ح�ت��ى ما
يروح وزير شمالي ويجي وزير جنوبي
< اب��رك م��ا يجي وزي��ر م��ن «ال�ح��رك��ة» واخ��ر من
«ال �ت �ج �م��ع» وث ��ال ��ث م ��ن «ال �ع �ل �م �ي��ة» وراب� � ��ع من
«األمة»!!

نكشة

● ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ع �ن �ج��ري ط��ال��ب أم��س
ب �ح �ك��وم��ة ش�ع�ب�ي��ة وي �ب��ي ال �ك��وي��ت ن �ف��س األردن
واملغرب!
< صج انه مو ويه نعمة ...اذكر الله والله ما تلقى
مثل الكويت
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● صابهم الغرور بأغلبيتهم
ف � �ت � �ج� ��اوزا ح� �ت ��ى ع� �ل ��ى ص ��اح� �ي ��ات ص��اح��ب
السمو

يومية سياسية شاملة تصدر عن شركة دار النهار للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع

في ثاني حادث من نوعه خالل أسابيع

رأي مصري
محمد أمين

مصر تحبس الزعيم أيضًا!
مصر تتخلص م��ن الزعيم أي�ض��ًا ..قبلها تخلصت من
الرئيس ..حبست الرئيس ،واآلن تحبس الزعيم..السؤال:
إذا كانت مصر قد حبست الرئيس املخلوع ،فى املركز
الطبي العاملي ،فهل تحبس الزعيم عادل إمام ،فى سجن
مزرعة ط��رة؟! ..فى يوم واح��د صدر حكمان صادمان..
األول يخص عزل الفلول ،فأطيح بالفريق شفيق ..الثاني
يخص ع��ادل إم��ام وح��ده ،كنوع من العقوبة على مجمل
أفامه السابقة عن اإلساميني ..إليكم تفاصيل الحوار:
● م ��ش م �ص��دق ال �ل��ى ب �ي �ح �ص��ل ..ح �ك��م ب �ح �ب��س ع ��ادل
إمام؟!
■ معقوووول؟ ..عمل إيه؟ ..إيه القضية؟!
● ازدراء األديان فى أعماله الفنية!
■ دي ق�ض�ي��ة ح�س�ب��ة ج ��دي ��دة ..اض� ��رب ال��زع �ي��م ي�خ��اف
السايب!
● ب��ال�ظ�ب��ط ك � ��ده ..دي رس��ال��ة ي��ا س� �ي ��دي ..ع ��اوزي ��ن فن
إسامي!
■ الفن وال��دي��ن ال يتعارضان ،الفنان عموما واملصري
خ �ص��وص��ًا ،ك ��ان mم ��اي ��زال ج� ��زءًا الي �ت �ج��زأ م��ن ضمير
الوطن!
● شكلها تأديبة لعادل إمام ،بسبب موقفه من الثورة!
■ أل وأن��ت الصادق ..بسبب موقفه من اإلساميني ،أيام
حسني مبارك!
● ت �ف �ت �ك��ر م �ص��ر ال � �ث� ��ورة ،ال ت��ري��د
رئيسًا وال زعيمًا!
■ رب�م��ا ال ت��ري��د ف��رع��ون��ًا ..لكن البد
من رئيس دكر!
● تقصد عاوزين رئيس مسلم ،يطبق
شرع الله ..على كيف اإلخوان!
■ ط �ي��ب واح� �ن ��ا ن �ج �ي��ب ع �ل��ى كيف
اإلخ � � � � ��وان م � �ن� ��ني ،غ� �ي ��ر م� ��رس� ��ي أو
أبوالفتوح؟!
● س ��ؤال :ه��وه امل �ش��روع اإلس��ام��ي ،ض��د ح��ري��ة التعبير
واإلبداع؟!
■ امل � �ف � �ت� ��رض أل؟ ..ل� �ك ��ن ه � �ن� ��اك ف � � ��رق ب � ��ني اإلس � � ��ام
واملتأسلمني!
● سؤال تاني :هل التجربة التركية منعت الفن؟!
■ اإلج��اب��ة أل ..املسلسات التركية ت�غ��زو ال�ع��ال��م ..كلها
عشق وغرام ..مهند ونور!
● طيب ليه هيحبسوا عادل إمام لوحده؟!
■ ألنه زعيم رمز ..همه مش عاوزين زعيم غيرهم ..جايز
محسوب على الفلول!
● الحكم على األعمال اإلبداعية ،يجب أن يتم من قبلها
التخصص فقط!
■ بداية غير موفقة ،بإعان الحرب على اإلبداع ..إخضاع
الفن للدين يفسده!
● طيب لو حبسوا عادل إمام إيه الحل يعني؟!
■ ت �ب �ق��ى م �ص �ي �ب��ة ..غ �ي��ر م �ع �ق��ول أن ت �ح �ب��س ال� �ث ��ورة
املبدعني؟!
● يعني ممكن ي ��ودوه ط ��رة ..وال ه �ي��روح امل��رك��ز الطبي
العاملي؟!
■ الزم ي� ��روح امل��رك��ز ال �ط �ب��ي ..ي �ج��اور ص��دي �ق��ه ..زع�ي��م
ورئيس!
● (ههههههه) بداية ونهاية!
■ بس هنا بقى مبارك مش هيبقي محبوووس؟!
● آآآآآه ..كفاية عليه عادل إمام!
■ تفتكر الحكم حيلة للترفيه عن مبارك؟!
● هوه مبارك ناقصه حاجة؟ ..قاعد فى الجنة؟!
■ طبعًا جناح رئاسي ..جاكوزى وساونا وأوبن بوفيه!
● عاش رئيسًا ..وسجن ملكًا!
■ كله من املجلس العسكري ..الله يسامحه!

mohamin61@yahoo.com

مراقب

وفاة أستاذ املناهج في كلية التربية
األساسية أثناء املحاضرة
ب �ع ��د أس ��اب� �ي ��ع ق �ل �ي �ل��ة م� ��ن وف � � ��اة أس �ت ��اذ
الجغرافيا ف��ي كلية العلوم االجتماعية
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت د .أح �م��د امل �ي��ال أث �ن��اء
امل �ح��اض��رة وأم � ��ام ط��اب��ه ف��ي  13م��ارس
امل� ��اض� ��ي ،ت� �ك ��رر ال � �ح� ��ادث ن �ف �س��ه ص �ب��اح
أم ��س ب ��وف ��اة د .س �ع��د ال��رش �ي��دي أس �ت��اذ
قسم املناهج في كلية التربية األساسية
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
والتدريب أثناء املحاضرة وأمام طابه.
وفي تصريح صحافي َّأبن وزير التربية
وزي��ر التعليم العالي د .نايف الحجرف
ال ��دك �ت ��ور س �ع��د ال ��رش �ي ��دي ق ��ائ ��ا ب�ب��ال��غ
ال�ح��زن واألس��ى تلقينا ه��ذا الخبر املؤلم
لنا جميعا ،فليس هناك أصعب من فقد
ع��زي��ز ،ول�ك��ن بقلوب مؤمنة بقضاء الله
وق� � ��دره ال ي�س�ع�ن��ا إال أن ن �ط �ل��ب للفقيد
ال��رح�م��ة ون �س��أل ال�ل��ه أن يتغمده ب��واس��ع
رحمته وأن يجزيه خير الجزاء.

وأك � �م� ��ل د .ال� �ح� �ج ��رف ان د .ال ��رش� �ي ��دي
مشهود ل��ه بالنزاهة واإلخ ��اص وأش��اد
ب ��ه ج�م�ي��ع م ��ن ي �ع��رف��ه س� ��واء م ��ن زم��ائ��ه
أو طابه وق��د خ��دم وطنه وأدى رسالته
ال �ع �ل �م �ي��ة ب �ك��ل أم ��ان ��ة ،وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة
األل� �ي� �م ��ة ن� �ع ��زي أس� � ��رة ال �ف �ق �ي��د وأب� �ن ��اءه
وب �ن��ات��ه ال �ط �ل �ب��ة ،خ��اص��ة ال ��ذي ��ن ش �ه��دوا
بألم شديد سقوط أستاذهم أمام أعينهم
وخ��ال امل�ح��اض��رة ،ونحن نعلم صعوبة
ه��ذا األم ��ر لكنها إرادة ال�ل��ه ع��ز وج��ل أن
يأخذ أمانته ألستاذ جليل خال تأديته
عمله في محراب العلم ،كما نعزي زماءه
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
والتدريب بصورة عامة وزماءه في كلية
التربية وق�س��م املناهج تحديدا بصورة
خ��اص��ة ،س��ائ�ل��ني امل��ول��ى ج�ل��ت ق��درت��ه أن
ي�ك�ت��ب ل��ه ال��رح �م��ة وامل �غ �ف��رة وأن يسكنه
فسيح جناته.

الداخلية :املناطق
الحضرية سبب
االزدحام املروري
أع �ل��ن م��دي��ر ادارة ه�ن��دس��ة امل� ��رور العقيد
س �ع��دون ال �خ��ال��دي ارت �ف��اع ع ��دد ال��وف�ي��ات
جراء الحوادث املرورية العام املاضي الى
 493حالة ،الفتا إلى انها كانت تبلغ 374
حالة عام .2010
وق��ال الخالدي ان نسبة الوفيات املرورية
ف��ي ال�ك��وي��ت تبلغ  15ح��ال��ة ل�ك��ل  100ال��ف
ن�س�م��ة س�ن��وي��ا ب�ي�ن�م��ا ال�ن�س�ب��ة ال�ع��امل�ي��ة 5
حاالت فقط.
وأض� � ��اف ان ال �س �ب��ب ال��رئ �ي��س ل ��ازدح ��ام
املروري واالختناقات يكمن في ان املناطق
ال �ح �ض��ري��ة ت �ش �ك��ل  8ف� ��ي امل� �ئ ��ة ف �ق��ط م��ن
اج�م��ال��ي م�س��اح��ة ال �ب��اد منها  3ف��ي املئة
للطرق ،الفتا الى عدم وجود طرق خدمية
ل �ل �ط��رق ال �س��ري �ع��ة وان� �ح� �س ��ار اس �ت �خ��دام
وس��ائ��ل النقل ال�ع��ام وأوض��ح ان هناك 11
مشروعا خال الفترة من  2011الى 2012
لرفع مستوى وكفاءة الحركة املرورية.

السفارة العراقية :النية
إلغالق منفذ سفوان

حاكم دبي يشوي في البر
نشر مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد على صفحته في موقع
تويتر صورة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وهو يقوم بعملية الشواء في البر.

ن� �ف ��ت س� � �ف � ��ارة ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� � �ع � ��راق ل ��دى
الكويت صحة م��ا تناقلته بعض وسائل
االع� � ��ام ال �ك��وي �ت �ي��ة واالج �ن �ب �ي��ة م ��ن خ�ب��ر
خال اليومني املاضيني مفاده بان العراق
يخطط الغاق منفذ سفوان الحدودي.
واك ��دت ال �س �ف��ارة ف��ي ب �ي��ان تلقته «ك��ون��ا»
ان امل � �ن � �ف� ��ذ ال � � � �ح� � � ��دودي ي� �ع� �م ��ل ب �ش �ك �ل��ه
ال �ط �ب �ي �ع��ي وي �ش �ه��د ن �ش��اط��ا م �ت ��زاي ��دا في
ح ��رك ��ة امل� �س ��اف ��ري ��ن وال � �ت � �ب� ��ادل ال �ت �ج ��اري
ب ��ني ج �م �ه��وري��ة ال � �ع� ��راق ودول� � ��ة ال �ك��وي��ت
الشقيقة».

«االستئناف» ألزمت املسلم بأداء عشرة آالف
دينار تعويضًا لرشا الصباح
ق �ض��ت م �ح �ك �م��ة االس �ت �ئ �ن ��اف ب� ��إل� ��زام ال �ن��ائ��ب
فيصل املسلم بأن يؤدي للشيخة رشا الصباح
ت�ع��وي�ض��ا ق ��دره ع �ش��رة آالف دي �ن��ار ،وذل ��ك ملا
ن�س��ب ل��ه م��ن أق ��وال اع�ت�ب��رت اس ��اءة ف��ي حقها
وت�ع��دي��ًا ع�ل��ى ك��رام�ت�ه��ا واع�ت�ب��اره��ا ،ح�ي��ث ق��ال
املسلم اثناء ح��وار تلفزيوني ان الشيخة رشا
توجه االعام الفاسد ،ما أثار استياء الجميع
من هذا التصريح الذي ال سند له في الواقع وال
يمت للحقيقة بصلة ما اضطرها لرفع دعواها
الجزائية حيث سبق ادان�ت��ه بالغرامة وكذلك
دعواها املدنية تلك.
وق � ��د أك � ��دت ال �ش �ي �خ��ة رش � ��ا ان ال �ك �ل �م��ة أم��ان��ة

وال �ح��ري��ة م �س��ؤول �ي��ة وان ظ �ل��م ال �ن ��اس ب��رم��ي
االك��اذي��ب ه��و اث��م كبير ،فما بالنا اذا ك��ان من
س��ب وق��ذف وات�ه��م ال�ن��اس بالباطل ه��و عضو
مجلس أمة نزل بنفسه الى مرتبة ظلم الناس
ب��دال م��ن السمو بها ع��ن االك��اذي��ب والتشهير
بهم والحط من سمعتهم وكرامتهم.
ك �م��ا أك� ��دت ان ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر ب ��ادان ��ة امل�ت�ه��م
ال �ص��ادر ب��إل��زام��ه بالتعويض ه��و وس ��ام على
صدري واعان لحقائق مؤادها ان ما قيل في
حقي كذب وافتراء وتلفيق وتضليل فبقدر ما
ع��ان�ي��ت م��ن ح��زن وأس ��ى ب�ق��در م��ا أث�ل��ج الحكم
ق�ل�ب��ي وك� ��ان ع�ل��ي ب� ��ردا وس ��ام ��ا ،وع�ل�ي��ه حقا

ولزاما ،وتمنت الشيخة ان يكون الحكم رادعًا
ل��ه ورس��ال��ة فهم معناها ومضمونها بأنه قد
تعدى وظلم وادع��ى على العباد بالباطل بما
ل�ي��س ف�ي�ه��م .وف ��ي خ �ت��ام ت�ص��ري�ح�ه��ا ،أش ��ادت
الشيخة رشا الصباح بنزاهة القضاء الكويتي
العادل الذي برأ ساحتها عن التهم واالكاذيب
امللفقة التي وجهها النائب املسلم ،كما توجهت
ب��ال�ش�ك��ر ال�ج��زي��ل ال��ى محاميها ن ��واف س��اري
وأع �ض��اء مكتبه ع�ل��ى ال�ج�ه��ود املضنية التي
بذلوها في رفع القضية وحسن متابعتها ،ما
أسفر عن كسبها خمسة أحكام جزائية ومدنية
ضد املسلم خال السنوات املاضية.

أحمد عبدالمحسن المليفي

شكرًا أعضاء املجلس
ما حدث في جلسة مجلس االمة يوم الثاثاء املاضي امر يحز
في النفس وخرج عن كل اصول اللباقة واللياقة واألدب.
هوشات وشتم من العيار الثقيل لألعضاء بعضهم مع بعض
وتدخل الجمهور كطرف في ذلك بصورة لم يعهدها مجلس
االمة من قبل.
امر يدعو للخوف والقلق على مصير الديموقراطية وسيادة
القانون ومصير حرية الرأي في البلد.
ماذا تركتم يا اعضاء املجلس لآلخرين اذا كانت تصدر منكم
مثل ه��ذه االع �م��ال وت�ل��ك االق ��وال ال�ت��ي ال ن��رض��ى ان يسمعها
ابناؤنا وبناتنا في املحطات الفضائية الساقطة .فاذا بها تدخل
بيوتنا م��ن خ��ال مجلسنا ال ��ذي فقد
أعضاؤه وقارهم بل فقدوا عقولهم.
«ش�خ�ل�ي�ت��وا» م��ن ق ��دوة ص��ال�ح��ة لجيل
ي � ��رى ف �ي �ك��م ن �خ �ب��ة ال ��وط ��ن وراس� �م ��ي
سياسة الدولة ومستقبلها .فهل بهذا
االس �ل��وب وت�ل��ك ال�ع�ب��ارات يبنى الوطن
وتشيد القيم واالخاق؟!
امل �س��ؤول �ي��ة ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع وك � ��ان على
رئيس املجلس واعضائه أول من االمس
ان يستمروا بالجلسة ويتخذوا ق��رارات تأديبية حازمة وفقا
لائحة بحق االعضاء املشاركني في هذه املجزرة الديموقراطية
والجمهور «الحبيشة» الذين احضرهم البعض للمشاركة في
هذه املسرحية املخلة بالحياء والحشمة.
هناك من سيشكر اعضاء مجلس االمة ألنهم بسلوكهم هذا
ق��د ح�ق�ق��وا ألع ��داء ال��دي�م��وق��راط�ي��ة م��ن ال��داخ��ل وال �خ��ارج م��ا لم
يستطيعوا ان يحققوه في سنني طويلة بأدواتهم والوسائل
االعامية املدفوعة من اجل تشويه الديموقرطية .واسقاط هيبة
املؤسسة البرملانية وهز كرامة النائب ومكانته.
االم��ر ال��ذي قد يخفف من وط��أة االح��داث ومأساتها ان هناك
نفورا شعبيا من كل هذه التصرفات واصحابها وقد ال حظت
ذلك اثناء نقاش املوضوع مع طلبتي بمقرر «الدستوري  »2في
كلية القانون الكويتية العاملية حيث ان االستياء شديد والنقد
واضح لكل ما حدث.
اعتقد انه آن األوان لنقول وبكلمة واحدة للجميع كفاية ضرب
ف��ي مؤسستنا الديموقراطية وخ��رق للنصوص الدستورية
وهدم ملبادئنا االنسانية واالجتماعية.

www.almelaifi.com

عبد املحسن الروضان
ضيف «راهنلا» اليوم
ت� �س� �ت� �ض� �ي ��ف «ال� � �ن� � �ه � ��ار»
م�س��اء ال �ي��وم – الخميس �
اإلع��ام��ي ال �ك��ات��ب ال�ش��اب
ع �ب��دامل �ح �س��ن ال� ��روض� ��ان
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على رقم .22414408

محامي عادل إمام :الحكم على «الزعيم»
صادم وصدر في غيبة املتهم
أكد لبيب معوض ،محامي الفنان ع��ادل إمام،
أن ال�ح�ك��م ال ��ذي ص ��در ض��د «ال��زع �ي��م» ص ��ادم،
م��ع ك��ل اإلج ��ال للقاضي ال ��ذي أص ��دره ق��ائ��ا:
«ه��ذا الحكم ص��در ف��ي غيبة ع��ادل إم��ام ،حيث
حضرت املحكمة بتوكيل وترافعت ،وأوضحت
لهم أن األعمال الفنية تخضع لقانون الرقابة
ع �ل��ى امل �ص �ن �ف��ات ،وم� ��ا دام � ��ت وزارة ال �ث �ق��اف��ة
رخصت له فهذا يعني أن العمل نظيف وحال
وي �م �ك ��ن ع � ��رض � ��ه» .وأض� � � ��اف م � �ع� ��وض ،خ ��ال
مداخلة هاتفية مع اإلعامية هالة سرحان في
برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية ،أن
الدعوى املرفوعة ضد عادل إمام ،تشير إلى أن
أعمال هذا الفنان املبدع تسيئ لإلسام ،وهذا
يعني أنها مجرد انتقام من الفنان ألنه مسلم
وموحد وحارب اإلرهاب في أعماله ،ولم يسئ

ألح ��د ،ق��ائ��ا« :ن��ري��د أن ن �ع��رف م��ن وراء ه��ذه
الدعوى ويشجعها ويشحنها ،رغم أن األعمال
ل��م تسبب ال�ض��رر املباشر ألح��د ،وأرف��ض هذا
الحكم الصادم».
وردا ع �ل��ى ال �ح �ك��م ص ��رح س��ام��ح ال �ص��ري �ط��ي،
وكيل أول نقابة املمثلني ل� «اليوم السابع» ،أن
النقابة ستقف وراء الفنان عادل إمام ووراء كل
الفنانني وامل�ب��دع��ني ممن يقفون أم��ام القضاء
ف��ي قضايا مماثلة مل��وق��ف الزعيم ع��ادل إم��ام،
مضيفا أن��ه ان��ده��ش م��ن تأييد الحكم بحبس
ال �ف �ن��ان ع� ��ادل إم� ��ام  3أش �ه��ر ب�ت�ه�م��ة اإلس� ��اءة
لإلسام.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا أك� ��دت ن�ق��اب��ة امل �ه��ن السينمائية
وق��وف �ه��ا ج��ان��ب ال �ف �ن��ان ال �ك �ب �ي��ر ،م�س�ت�ن�ك��ري��ن
تأييد الحكم ض��ده بالحبس ،حيث ت��م عرض

ن ��ص ال �س �ي �ن��اري��و ق �ب��ل ت �ن �ف �ي��ذه ع �ل��ى ال��رق��اب��ة
ل�ل�م�ص�ن�ف��ات ال�ف�ن�ي��ة ،وك ��ان ي�ح��ق ل�ه��ا ال��رف��ض
وقتها ،ولفت مجلس إدارة نقابة السينمائيني
إل ��ى أن ال��زع �ي��م غ �ي��ر ع �ض��و ب��ال �ن �ق��اب��ة ،لكنها
ستقف وراء كل مبدع.
وتقوم جبهة اإلبداع بمسيرة اليوم في الحادية
عشرة صباحا ،وذل��ك م��ن أم��ام مسرح ميامي
م��ن ش� ��ارع ط�ل�ع��ت ح� ��رب ،وح �ت��ى دار ال�ق�ض��اء
العالي لتقديم باغ للتفتيش القضائي حول
مخالفات الحكم على إمام وعلقت الجبهة «قد
نختلف مع ع��ادل إم��ام سياسيًا أو فنيًا ولكن
ل��ن نقبل أن تلتهمه طيور ال�ظ��ام ،ع��ادل إم��ام
األول وس �ت �ت��وال��ى األح �ك ��ام ع�ل��ى امل �ب��دع��ني لو
سكتنا ،ال ملحاكم التفتيش ،ال لطيور الظام ،ال
ملحاكمة املبدعني».

إلى رحمة اهلل
■ لطيفة أح�م��د عبداملحسن الخرافي.
زوج��ة محمد أحمد السعد املنيفي  80 -عاما
 ش�ي�ع��ت  -ال ��رج ��ال :ض��اح�ي��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��مق 4ش��ارع سيد علي سليمان م - 14النساء:
ضاحية عبدالله ال�س��ال��م ق 4ش��ارع سيد علي
سليمان م - 12ت22560999 - 22547939 :
.99033031 - 22522805 -

■ سعد عشبان ونس الشمري  60 -عاما
 ش�ي��ع  -ال ��رج ��ال :ال �ج �ه��راء ،ب�ج��ان��ب س�ن�ت��رالال�ج�ه��راء  -ال�ن�س��اء :ال��واح��ة  -ق 2ش 7م - 1ت:
.99556280 - 90988985
■ عثمان حبيب حسني أب��ل  31 -ع��ام��ا
 التشييع ب�ع��د ص��اة ع�ص��ر ال �ي��وم  -ال��رج��ال:الشعب  -ق 4ش 40دي��وان ال�ك�ن��ادرة  -النساء:

ج��اب��ر العلي  -ق 6ش 11م - 8ت99662055 :
 .65095612■ مطلق مرزوق عبيد املطيري  76 -عاما
 شيع  -غ��رب الجليب  -ق 9ش 925م - 91ت:.99460404 - 66477322

إنا لله وإنا إليه راجعون

