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عبد الحميد دشتي :النائب الكويتي المشاكس ...ضد السعودية
تسعى الـسـعــوديــة والـبـحــريــن ،بشتى
الــوســائــل ،إلــى إسـكــات عضو مجلس
األمـ ـ ــة (ال ـ ـبـ ــرملـ ــان) ال ـك ــوي ـت ــي ورئ ـي ــس
«املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــدول ـ ــي ل ــدع ــم امل ـح ــاك ـم ــة
الـعــادلــة وح ـقــوق اإلن ـس ــان» (جـنـيــف)،
امل ـحــامــي عـبــد الـحـمـيــد دش ـت ــي ،ال ــذي
تجرأ وانتقد العدوان السعودي على
الـيـمــن ،ورف ــع إل ــى املـحـكـمــة الجنائية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ف ــري ــق مــن
املـ ـح ــام ــن ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــن ،وث ـ ــائ ـ ــق ح ــول
«ج ــرائ ــم ض ــد اإلن ـس ــان ـي ــة» ارتـكـبـتـهــا
الـسـلـطــات الـبـحــريـنـيــة بـحــق شعبها،
ً
فضال عن جرائم حرب ارتكبها تنظيم
«ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» (داعـ ـ ـ ـ ــش) فــي
العراق وسوريا.
وك ــان دش ـتــي قــد أث ــار غـضــب "مـمــالــك
ال ـق ـه ــر" ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ف ــي وق ـ ــت ســابــق
مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،بــانـتـقــاده العلني
ملـمــولــي اإلرهـ ــاب الـتـكـفـيــري ،وزيــارتــه
منزل عائلة القائد الشهيد فــي حزب
ال ـ ـلـ ــه ،عـ ـم ــاد م ـغ ـن ـي ــة ،بـ ـع ــد أن أدلـ ــى
ب ـت ـصــري ـحــات أش ـ ــاد ف ـي ـهــا بــالــرئـيــس
السوري ،بشار األسد.
منذ أشهر ،قامت السلطات البحرينية،
ال ـت ــي «ت ـق ـمــع ال ـنــاش ـطــن الـحـقــوقـيــن
وت ـح ـت ـجــزهــم وت ـم ـن ــع ال ـع ــدي ــد مـنـهــم
مــن السفر ،بهدف إسكاتهم» ،بإيداع
وزارة الخارجية الكويتية شكوى ضد
دشتي ،تتهمه بـ«القيام بعمل عدائي»

كيري يزور تونس
لـ«حوار استراتيجي»
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــل وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة
األم ـي ــرك ــي ،ج ــون ك ـي ــري ،أم ــس،
إلى تونس للمشاركة في «حوار
استراتيجي» يهدف إلــى تعزيز
الشراكة السياسية واالقتصادية
مع البلد التي صــارت ترى فيها
واشـ ـنـ ـط ــن «ح ـل ـي ـف ــا رئ ـي ـس ـي ــا».
وس ـي ـب ــدأ ك ـي ــري م ـح ــادث ــات ــه مع
أعضاء الرباعي التونسي للحوار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــائ ــز ج ــائ ــزة نــوبــل
للسالم عام  ،2015وهو الرباعي
الـ ـ ـ ــذي وع ـ ـ ــد بـ ــإن ـ ـقـ ــاذ االنـ ـتـ ـق ــال
الديموقراطي قبل سنتني.
وف ـ ــي جـ ـ ــدول األعـ ـ ـم ـ ــال ،اف ـت ـتــاح
مجموعات العمل الثالث (األمــن
واالقتصاد والشراكة السياسية)
ل ـل ـح ــوار االس ـت ــرات ـي ـج ــي .وق ــال
م ـ ـسـ ــؤول رفـ ـي ــع املـ ـسـ ـت ــوى فــي
وزارة الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ،إن
هــدف زي ــارة كـيــري التعبير عن
«الــدعــم األميركي للديموقراطية
التونسية وجـهــود تعزيز أمنها
وتطور اقتصادها».
وف ــي أي ــار املــاضــي ،وبـعــد زي ــارة
الـبــاجــي قــايــد الـسـبـســي ،منحت
واشـنـطــن تــونــس وضــع «حليف
رئ ـي ـســي غ ـيــر ع ـضــو ف ــي حلف
شـمــال األطـلـســي» ،مــا يتيح لها
الحصول على تـعــاون عسكري
معزز.
وكـ ــانـ ــت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة قــد
أعـ ـلـ ـن ــت أنـ ـه ــا ت ــري ــد م ـضــاع ـفــة
م ـســاعــدت ـهــا ل ـل ـج ـيــش والـ ـق ــوات
األم ـن ـي ــة ال ـتــون ـس ـيــة ملـســاعــدتـهــا
عـلــى مــواجـهــة الـتـحــديــات .كذلك
انـ ـضـ ـم ــت ت ـ ــون ـ ــس أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا إل ــى
«االئتالف الدولي ضد داعش».
وفيما بلغت املساعدة األميركية
ل ـتــونــس أك ـث ــر م ــن  700مـلـيــون
دوالر منذ  ،2011ستفتح زيارة
كيري النقاش في قروض جديدة
بقيمة  500مليون دوالر بطلب
من تونس.
(أ ف ب)

ضــدهــا مــن شــأنــه أن ي ـهــدد عالقاتها
بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وبـ ـ ــ«تـ ـ ـش ـ ــوي ـ ــه» الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـق ـضــائــي ف ــي ال ـب ـحــريــن ،وتـحــريــض
رع ــاي ــاه ــا ع ـلــى زع ــزع ــة ن ـظ ــام الـحـكــم
هناك ،وذلــك بواسطة «تغريدات» من
سويسرا ،في حني انعقاد لجنة حقوق
اإلنسان عــام  .2014وبحسب القانون
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،قـ ــد ت ـص ــل ال ـع ـق ــوب ــة عـلــى
ه ــذه االت ـه ــام ــات إل ــى ال ـس ـجــن املــؤبــد.
ويـ ـش ــرح م ـك ـتــب دش ـت ــي أن خــارج ـيــة
ب ـ ـ ــاده ح ــول ــت الـ ـشـ ـك ــوى إل ـ ــى مـكـتــب
ّ
ادعــاء أمــن الدولة الكويتي ،و«ركبت»
شـكــوى ضــد دشـتــي« ،لــم تكن أساسًا
في نص الشكوى البحرينية ،ونسبت
إلـيــه تـغــريــدات (عـلــى مــوقــع الـتــواصــل
االجتماعي ،تويتر) أخــرى لم يكتبها
في الواقع».
كـ ــان ُي ـف ـت ــرض بــال ـح ـصــانــة الـنـيــابـيــة
الـتــي يتمتع بـهــا دشـتــي أن تمنع أي
جـهــة حـكــومـيــة م ــن اس ـت ـجــوابــه ،لـكــن،
بحسب مكتب األخ ـيــر« ،وف ــي انتهاك
لـ ـل ــدسـ ـت ــور» ،اسـ ـتـ ـج ــوب جـ ـه ــاز أم ــن
الــدولــة دشـتــي فــي تشرين الثاني من
الـعــام املــاضــي .وفــي الجلسة نفسها،
تـ ـق ــدم الـ ـجـ ـه ــاز ب ـط ـل ــب مـ ــن الـ ـب ــرمل ــان
لرفع الحصانة عن النائب املشاكس،
وواف ـ ــق ال ـب ــرمل ــان ع ـلــى ال ـط ـلــب ،لـيـقــدم
م ـك ـتــب دش ـت ــي وف ــري ــق م ــن امل ـحــامــن
الــدولـيــن طعنًا بـقــرار رفــع الحصانة

ُيفترض بالحصانة
النيابية أن
تمنع استجواب
النائب لكن جرى
العكس (األخبار)

قد تصل العقوبة على
االتهامات ضد دشتي إلى
السجن المؤبد
أمـ ـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة .وكـ ــان
الـبــرملــان الكويتي قــد عمد إلــى تأويل
امل ــواد القانونية املتعلقة بالحصانة
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ب ـش ـك ــل ي ـس ـم ــح ب ـمــاح ـقــة
دشـتــي ،إذ اعتبر أن النائب ال يتمتع
بــال ـح ـصــانــة ف ــي ال ـف ـت ــرات امل ـم ـتــدة ما

بني الجلسات النيابية .ويصر مكتب
دشتي على أنــه ،بسبب هــذا التفسير
ال ـ ـخـ ــاطـ ــئ ل ـ ـلـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ف ـ ـ ــإن «ج ـم ـي ــع
إجراءات التحقيق وجلسات املحاكمة
التي تلتها هي جميعها باطلة».
أنـ ـك ــر دشـ ـت ــي ال ـت ـه ــم امل ــوجـ ـه ــة إل ـي ــه؛
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـكـ ـت ــب األخـ ـ ـي ـ ــر وفـ ــريـ ــق
امل ـحــامــن ال ـعــامــل م ـع ــه ،ب ـ ّـن تحقيق
ت ـق ـن ــي ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «ت ــويـ ـت ــر» ،أن
«ال ـ ـت ـ ـغـ ــريـ ــدات» م ــوض ــع الـ ـشـ ـك ــوى لــم
ً
يكتبها دشـتــي فـعــا .عندها تدخلت
ال ـس ـع ــودي ــة ،فـتـقــدمــت بـشـكــويــن إلــى
ال ـخــارج ـيــة الـكــويـتـيــة ،تـتـعـلــق بــدفــاع

دشتي الحقوقي عــن اليمن ،مستندة
إلى مواد في القانون الكويتي ،تعاقب
ب ــال ـس ـج ــن ح ـت ــى خ ـم ــس سـ ـن ــوات مــن
يـشـيــع أخ ـب ــارًا أو يــدلــي بتصريحات
تضر باملصالح الوطنية .وهنا أيضًا،
تحرك جهاز أمن الدولة واالدعاء العام
الكويتيني.
ورأى أم ـيــر ال ـك ــوي ــت ،ص ـبــاح األح ـمــد
الجابر الصباح ،أن «أمن الكويت جزء
ال ي ـت ـجــزأ م ــن أمـ ــن م ـن ـظــومــة مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وك ـ ــل ت ـهــديــد
يـسـتـهــدف أم ــن إحـ ــدى دول املـجـلــس،
إنما هــو تهديد ألمــن الكويت وسائر
دول املـجـلــس ...وتــأكــد هــذا جليًا حني
الح ال ـت ـهــديــد ألمـ ــن امل ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة
السعودية الشقيقة ،فهبت دول مجلس
التعاون بمشاركة فعالة في «عاصفة
الحزم»» .ورأى مراقبون أنه على الرغم
من إشارة األمير الواضحة إلى قضية
دشـ ـت ــي ،ف ـ ــإن ت ـعــاط ـي ــه «الـ ـ ـ ـ ــودي» مــع
األخـيــر على هــامــش الجلسة نفسها،
يؤكد االحترام املتبادل بني الرجلني ،أو
حتى التفاهم ،حسبما يذهب البعض.
وكــان دشتي قد أشــاد باعتبار األمير
ضحايا تفجير مسجد اإلمام الصادق
فــي الـكــويــت ش ـهــداء ،وإعــانــه الـحــداد
الوطني ،وتنفيذ قوات األمن مداهمات
العتقال تكفيريني.
(األخبار)
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أفقيا

 -1رئيس جمهورية عربي سابق –  -2كهف في فرنسا ُيعتبر أقــدم كهف حضاري في العالم
ّ
جدرانية رائعة – إختصاصي في فن
ويعود لحقبة ما قبل التاريخ ويحتوي على رسوم ورموز
الخط –  -3بهار هندي – لون أصفر باألجنبية –  -4من الطيور – سقي املزروعات – من الفاكهة
–  -5مدينة يونانية قديمة كانت مركزًا لعبادة اآللهة منها إنطلقت األلعاب األوملبية –  -6بقرة
وحشية – محافظة في العراق قاعدتها الكوت –  -7من الحبوب ُيستخرج منها نوع من الزيت –
عائلة – للندبة –  -8ما يبدو للناظر من البدن وفيه العينان واألنف والفم – مقاطعة أو منطقة
في السعودية عاصمتها أبها – ّ -9
مدة العيش – واضح للعيان –  -10ملك إسبانيا ينحدر نسبه
من أسرة بوربون امللكية

عموديًا
 -1منظمة عسكرية سابقة لــدول أوروبــا الوسطى والشرقية الشيوعية وعلى رأسهم اإلتحاد
السوفياتي –  -2خاصتها باألجنبية – حديقة حيوانات باألجنبية – مدينة فلسطينية كنعانية
ّ
ّ
وتعبد فــي أمــاكــن نائية – ّ
مسه
قديمة كانت مسرحًا للعديد مــن املـعــارك الحربية –  -3تــزهــد
بـيــده –  -4يفاخرهم بــالـجــود وال ـكــرم – حــرف جــر –  -5بـلــدة فرنسية تقع فــي منطقة ايــل دو
فرانس – مضغ والك –  -6إحدى القارات –  -7شقيق – عائلة فيزيائي سويسري راحل نمساوي
أحمق – كائن ذكر –  -9إسم سفينة
األصل نال جائزة نوبل عام  1945لبحوثه عن الكهارب – ّ -8
ّ
البحار واملستكشف الفرنسي الراحل جاك ايڤ كوستو – للتمني –  -10مدينة مصرية بمحافظة
القليوبية – فيلسوف ورياضي يوناني هو أول الحكماء السبعة لدى اإلغريق

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير 2147

حلول الشبكة السابقة

1

 -1باتون روج –  -2وتر – باوباب –  -3نو – سانيو –  -4ورشان – بن –  -5ورق – سارية – -6
منف – باندا –  -7لت – أور – نسج –  -8فورد – يد – ين –  -9ملح – برني –  -10فيليب بيتان

عموديًا

 -1جونو – ملفوف –  -2تورونتو –  -3بر – شرف – رمل –  -4ساق – أدلي – ّ -5
تبان – بو – حب –
ّ
ّ
 -6وان – ساري –  -7نويمان – دبي –  -8ربو – ردن – رت –  -9وا – بياسينا –  -10جبانة – جنني

حل الشبكة 2146

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طفل معجزة كــوري مواليد عــام  1962أدرج فــي كتاب غينيس لــأرقــام القياسية
ّ
تعلم عدد كبير من اللغات في عمر مبكر
تحت عنوان أعلى معدل ذكاء في العالم.
ّ
 = 9+6+5+3+2+1لباس تقليدي ياباني ■  = 8+10+7+4أطرب بصوتي ■ = 3+11
كرب وحزن

حل الشبكة الماضية :أمان الله خان

