
47االربعاء 2 سبتمبر 2009  
السايرزم

فهامة 

أفهم اس����باب اندالع احلرائق 
اليون����ان، وكذلك  ف����ي  االخيرة 
الكهرب����اء  انقط����اع  اس����تمرار 
الكوي����ت وتعط����ل مكيفات  في 
املستشفيات احلكومية، وكثرة 
الفلكي����ن الكويتي����ن، واحتكار 
البنغال لصف����اة الغنم، وانهيار 
البنك األميركي ليم����ان براذرز، 
وكيف يصنع االيس كرمي ويطير 
الصاروخ، وافهم االس����باب التي 
دفعت فريق كرة القدم االرجنتيني 
روساريو سنترال الى ضم الالعب 

االكوادوري امبروسي.
اندماج  أفهم اس����باب  وكذلك 
شركتي فولكس واجن وبورشة 
األملانيتن، واملخاوف العاملية من 
انتشار انفلونزا اخلنازير، واسهال 
العصافي����ر، وبكتيريا النقارير، 
وصداع الزرازير. وبروح رياضية 
أفهم سبب توقف  وكمامة طبية 
مضخات الصرف »غير« الصحي 
في منطقة مشرف وحتويل شطآن 
»درة اخلليج« الى مستنقع خائس 

تسبح فيه االسماك امللوثة.
 أفهم عنتريات بعض اعضاء 
التش����ريعية وضياع  الس����لطة 
التنفيذي����ة، وكث����رة  الس����لطة 
صالونات التجميل وتزايد حاالت 
الطالق، وانتشار ظاهرتي الشباب 
»املعضل« كما أفهم حيرة محرك 
البحث جوجل امام تعطل خدماته 
ان  في بكن وش����نغهاي، وأفهم 
»عبداهلل عبداهلل« اسهل االسماء 
بن املرشحن لرئاسة افغانستان. 
كما أفهم سبب انتشار هواية تربية 

احلمام الزاجل.
 

أعجبكم..
 فأنا أفهم اشياء كثيرة سوى 
عالقة النف����ط باالعالم مثلما هو 

حاصل في الكويت.

صالح الساير
www.salahsayer.com

ال تعتبر الكويت على االطالق من بلدان 
الثراء احلقيقي، حيث إن بلدنا ال صناعة 
وال زراعة وال حتى جتارة أو حتى قطاع 
خدمات فيها )بعكس جيراننا(، إنها تعتمد 
ف���ي دخلها على بيع م���ادة خام ناضبة 
ال يس���تطيع أحد التحكم في أس���عارها 
التي تقفز إلى أعلى وإلى أس���فل كالكرة 

املطاطية.
> > >

وال تستثمر بلدنا في الثروة احلقيقية الدائمة أي الثروة 
البش���رية، حيث تدخل كبار العلماء من النواب في املناهج 
املدرس���ية احلكومية وحتى اخلاص���ة فتحول التعليم إلى 
مصنع لتخريج وتفريخ األمين واملوظفن بدال من املنتجن 

واملبدعن القادرين على العمل وجلب املوارد املالية.
> > >

ولم يس���مع خالل التاريخ مبطالبات »شعبوية« قريبة 
م���ن مطالبات كبار العلماء من نوابنا األفاضل فمنذ الدولة 
الرومانية والعباسية ومرورا باإلخشيدية ودولتي اخلروف 
األبيض واألس���ود في العراق، وحتى دول الثراء الش���ديد 
احلالية أمثال النرويج وسويسرا ولوكسمبرغ وسنغافورة 
وبروناي واليابان وأملانيا والواليات املتحدة، إال أن أحدا منهم 
لم يطالب بإس���قاط الضرائب والقروض واملكوس وإعطاء 
املنح املالية املجانية للناس كما طالب بذلك أحد كبار العلماء 

من النواب في لقاء تلفزيوني عرض مؤخرا.
> > >

ولم يكتف كب���ار العلماء من الن���واب بتدمير حاضرنا 
باملطالب الش���عبوية كما بن ذل���ك األخ الفاضل أحمد باقر 
ضمن سلسلة مقاالته الشائعة التي تنشرها تباعا الزميلة 
»الرؤية« بل امتد تدميرهم للمس���تقبل، فقد متخضت تلك 
املطالبات عن خلق عجوزات مالية ضخمة تقدر بعش���رات 
املليارات في مؤسس���ة التأمينات االجتماعية التي يعتمد 
عليها جميع الكويتين لتأمن معيشتهم في أواخر عمرهم 
مما يجعل مستقبل الشعب الكويتي وخاصة محدودي الدخل 

فيه.. كحلي غامق.. جدا!
> > >

آخر محطة: 1� وفي جميع أنحاء العالم دون استثناء يتدرج 
الراتب التقاعدي للنائب والوزير حسب عدد سنوات اخلدمة 
)كحال الوظائف األخرى(، أما في بلد الشعبوية املدمرة فما 
ان يتقلد أحد منصب الوزارة أو النيابة ولو ألسابيع أو أشهر 
قليلة حتى مينح راتبا تقاعديا كامال يدفع من أموال الشعب 

الكويتي الصابر املودعة لدى التأمينات االجتماعية.
2 � نتقدم في هذا السياق بتعديل شعبوي هام كي يتبناه 
أحد كبار العلماء  النواب من غالة الشعبوية وذلك بأن ميتد 
هذا الكرم احلامتي جلميع الوظائف األخرى فمن يعمل شهرا 
أو شهرين من املوظفن يستحق � كحالهم � راتبا تقاعديا كامال 
تطبيقا لنصوص وروح الدستور الذي يفرض املساواة بن 

الشعب و.. نواب الشعب.. ومرة أخرى لك اهلل يا كويت.

الشعبويون يدمرون الكويت
محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فتاة خارقة الجمال اختفت ومعها سيارة مواطن »حاب يتعرف«

مصرع عسكري اصطدم بشاحنة في القرين

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة دامية بجنوب الجهراء

أبلغته بأن رجال المرور قاموا بسحب سيارتها

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
تقدم مواطن في الثالثة من فجر امس بقضية 
حملت عنوان »خيانة أمانة«، مؤكدا ان شهامته 
ورغبت����ه في التعرف الى الفتاة احلس����ناء هي 
الت����ي جعلته يتقدم بهذه القضية ضد س����يدة 
حسناء ال يعرف اي معلومات عنها باستثناء أنها 
سيدة بارعة اجلمال كانت تبحث عن سيارتها 
التي على األرجح رفعت بواسطة ونش املرور 

هكذا يعتقد.
وقال املواطن انه كان في س����وق الفحيحيل 
يتسوق ولدى خروجه من السوق شاهد سيدة 
جميلة تبحث عن سيارتها وقام هو معها بالبحث 
عن سيارتها وبس����ؤال احد رجال املرور رجح 
ان يكون ون����ش الداخلية قام برفعها من مكان 

الوقوف املخالف.
وأضاف املواطن: ما كان مني اال ان طلبت من 
السيدة توصيلها الى حيث ترغب اال انها رفضت، 
مؤكدة ان الرفض ينطلق من خشيتها من وقوع 
جرمية تنتج عند مشاهدتها مع شخص مجهول، 
مضيف����ا: قمت مبنح الس����يدة مركبتي وطلبت 
منها ان تعاود االتصال بي حتى أقوم بالذهاب 
الى حيث تسكن السترداد مركبتي ولكن مرت 
5 ساعات ولم أتلق أي اتصال من السيدة التي 

سرقت مركبتي.
هذا وقال مصدر أمني ان رجال األمن طلبوا 
من املواطن االنتظار حتى الصباح الباكر بحيث 
يتم تسجيل قضية في حال عدم اتصال السيدة 

به.

من جهة أخرى، تقدم مواطن ببالغ الى مخفر 
اجلهراء يفيد بتعرض مركبته األميركية الفارهة 
الى الس����رقة بعد ان ترك محركها في وضعية 
تش����غيل ليدخل اجلمعية قب����ل االفطار اال انه 
فوجئ باختفائها بعد خروجه لتتم حالة ملف 

القضية الى رجال املباحث.
كما تقدم وافد ايراني الى مخفر اجلهراء بعد 
اختفاء مركبته اليابانية من أمام منزله في منطقة 

القصر.
ومن جانب آخر، تقدم مواطن الى مخفر اجلهراء 
بعد تعرضه لسرقة هاتفه النقال خصوصا ان 
الهاتف به صور خاصة بأفراد أسرته األمر الذي 
أجبر املواطن على التقدم ببالغ رسمي الى مخفر 

اجلهراء.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
لقي شاب كويتي يعمل عسكريا في وزارة الدفاع مصرعه امس اثر 
اصطدام مركبته بش���احنة في منطقة القرين، وأمر مدير امن محافظة 
مبارك الكبير العميد ابراهيم الطراح بتس���جيل قضية تصادم ووفاة 

واحتجاز سائق الشاحنة حلن االنتهاء من التحقيق.
وكانت عملي���ات الداخلية أبلغت عن تص���ادم مركبتن في تقاطع 
القري���ن والقصور حيث توجه الى موقع الب���الغ مركز إطفاء القرين 
بقيادة املالزم اول ابراهيم اجلريد واملالزم اول طالل الياقوت واملالزم 
ناصر بدر ومت قص هيكل املركبة التي التحمت بالش���احنة من اخللف 

إلخراج جثة املتوفى.
من جهة اخرى، اصيب 4 أش���خاص منه���م فتاة مغربية اثر حادث 

تصادم رباعي على طريق الفحيحيل، وقال فني اول الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان ادارة الطوارئ أرسلت 5 سيارات اسعاف للتعامل 
مع احلادث املروري ونقل املصابون الى مستشفى مبارك، مشيرا الى 

ان موقع احلادث كان بإشراف عايد العنزي وحسن الفودري.
م���ن جهة اخرى، وقع حادث تصادم عل���ى طريق الصبية ادى الى 
اصابة شابن كويتين نقال الى مستشفى اجلهراء بواسطة عماد سدرك 

وناصر الشمري.
وإلى طريق العبدلي، فقد وقع حادث انقالب مركبة عسكرية تابعة 
لوزارة الدفاع وإصابة قائدها )أميركي اجلنس���ية( والذي مت نقله الى 
املستش���فى بعد تعرضه لعدة جروح وس���حجات جراء االنقالب، هذا 

وحضر الى املوقع سعد عاشق وسعد محذاف.

هاني الظفيري
ش����هدت منطقة جنوب اجلهراء أم����س األول معركة دامية 
ادت ال����ى اصابة ثالثة مواطنن باصاب����ات متفرقة، األمر الذي 
دعا املصابن لالجتاه الى مستش����فى اجلهراء مبرافقة عوائلهم 
واصدقائهم ليقوم العمي����د غلوم حبيب باعطاء أوامر بتعزيز 
القوة املوجودة في املستش����فى وذلك ملنع استكمال املشاجرة 
في غرف احلوادث حتى مت ادخ����ال املصابن الى غرف العالج 
باشراف من ضابط االرتباط ماجد الصليلي. وفي التفاصيل ان 
بالغا ورد الى عمليات الداخلية من رجال األمن املوجودين داخل 
املستشفى يفيد بوجود اعداد كبيرة من املتجمهرين في محيط 
املستشفى ليتجه رجال الفرقة الليلية الى املوقع بقيادة الوكالء 
سعد عاشق وسعد محذاف وحمد الرحيلي لتتم السيطرة على 
الوضع، في حن ادخل احد املصابن الثالثة الى غرفة االنعاش 
جراء الطعنات التي وجهت إليه، واش����ار املصدر الى ان سبب 
وقوع املشاجرة خالفات سابقة تطورت امس االول عندما التقى 

دوريات األمن العام امام مستشفى اجلهراء أمس األول لتعزيز األمن بعد املشاجرةطرفا اخلالف وامتدت املشاجرة لتشمل عائلتيهما.


