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هذا اخلبر صياغته تثير الريبة: 
»اكتشف مسؤلون عراقيون أن العراق 
لديه 19 طائرة مقاتلة من طراز ميغ 
21 وميغ 23 داخل أحد املخازن في 
صربيا« سبب االرتياب هو أن تعاون 
النظام العراقي السابق مع صربيا 
معلوم »للمتابعني« حتى قبل عدوانها 
على البوسنة، ثم أثناء تلك احلرب، 
فقد خرقت بغداد القرار الدولي بحظر 
تزويد صربيا باألسلحة أو الوقود 
إبان عدوانها  النفط  اليها  وصدرت 
على البوسنة، وحينما كنا نشير الى 
هذه املعلومات كان البعض يشكك 
ويطلب دليال ملموسا، وها هي 19 
طائرة يقولون إنها س����قطت سهوا 

في أحد األدراج في صربيا! 
 طريقة التعامل مع ممارس����ات 
النظام العراقي السابق تثير الريبة 
والقلق معا، فهناك مئات املليارات 
م����ن الدوالرات التي ق����ام بإخفائها 
وهي احملرك الفعلي لآللة احلربية 
التي تطحن العراق حاليا فإذا كان 
الكشف عن الطائرات يحتاج الى 6 
سنوات فمتى سيتم إبطال مفعول 

تلك األرصدة؟
 العراق حاليا يعيش حالة حرب 
غريبة ال تشبه احلرب األهلية في 
لبنان، حيث كان هناك طرفان لهما 
قي����ادات عس����كرية..الخ، وال حتى 
حالة س����الح ح����زب اهلل املعروف 
مكان����ه ونوعيته، في العراق هناك 
جيش أميركي جرار تصاحبه تغطية 
سياسية إيرانية في مواجهة النظام 
البائد)....( وباجلوار دولة حليفة 
إليران هي سورية، ومع ذلك تتدفق 
الس����يارات املفخخ����ة واملتفجرات 
واألفراد املدربون على عمليات قتالية 
عبر حدود هذه الدولة احلليفة، هل 

رأيتم أغرب من هذا احلال؟!
ملاذا ال يحدث تسلل من احلدود 
»العراقية � األردنية« رغم انها أطول 

منها مع سورية؟ 
ما هو دور املليوني مواطن عراقي 
� أو بعضهم � في سورية جتاه تنظيم 

هذه احلرب؟
أين ذهبت أموال النفط التي كدسها 
صدام حسني بطريقة أشد تعقيدا من 
قصوره ذات املمرات الس����رية؟ من 

يديرها حاليا؟ هل تبخرت؟ 
ما هو دور إسرائيل التي ال ميكن 
أن تترك متغيرات كبرى كهذه تؤثر 

في أمنها دون أن تتدخل؟

الس���بب   
ف���ي اهتمامنا 
بهذا املوضوع 
هو انعكاساته 
على أمن سائر 
دول املنطقة في 
الفلتان  ضوء 

األمني الذي ضرب اجلميع، اليمن، 
العراق، وبشكل مصغر  السودان، 
ع���ددا آخ���ر م���ن دول املنطقة، ما 
اليقظة والكف عن إشغال  يتطلب 
الشعوب مبلهيات عبثية على نحو 
ما جرى في الكويت بالنصف الثاني 
من الثمانينيات، حني لم يس���تمع 
رئيس مجلس األم���ة آنذاك لطلب 
س���مو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد يرحمه اهلل، بضرورة اليقظة 
العراق  فاملتغيرات العسكرية بني 
وإيران تفترض اليقظة، ومع األسف 
مت نقل ه���ذا التحذير للنواب هكذا 
»اجلماعة خايفني منكم، اس���تمروا 
بنفس الطريقة، ال تترددون« وقد 
حدث اس���تياء شديد من التحريف 
في النقل، وكانت النتيجة هي حل 
املجلس ف���ي ع���ام 1986 وما تاله 
من تداعيات في الس���نوات الثالث 
الالحقة والتي مهدت ألحداث الغزو 

الكارثي.
اليقظة األمنية مطلوبة فاملنطقة 
تغلي، ولن نسمح بتكرار ذلك العبث 
على نحو ما يجهزه لنا نفس الطرف 
ليدفعنا هذه املرة ليس ملواجهة خطر 
خارجي ولكن النقسام داخلي أشد 
تدميرا م����ن أي خطر خارجي، نعم 
هذا السيناريو سيتكرر مع األسف 
وسيش����ارك فيه من س����يتبرأ منه 
الكارثة، والس����بب هو  بعد وقوع 
عدم احملاس����بة على الفعلة األولى، 
ما املانع من تكرارها؟ »أال هل بلغت؟ 

يا رب فاشهد«.
كلم�ة أخي�رة: يعقد مل����ك املغرب 
احلالي � ووالده م����ن قبل � ندوات 
رمضانية، ومثل ذل����ك يفعله اآلن 
ملك األردن، يس����تضيفون العلماء 
واملفكرين ويشاركون في حوارات 
رائع����ة، البعض عندن����ا ال تعجبه 
مشاركة رؤساء الدول لشعوبهم هذه 
املناسبات ويستكثر علينا في الكويت 
خطابا حميما، ووحيدا، في العشر 
األواخر من وال����د اجلميع صاحب 
السمو األمير، نسأل اهلل أن يحفظه 

لنا ذخرا وسندا.

س����عت احلكوم����ة خ����الل 
الس����نوات الثالث السابقة الى 
حل مجلس األمة أكثر من مرة 
سواء باالستقالة اجلماعية أو 
اعالن عدم التعاون مع املجلس 
وهي في كل مرة تراهن على أن 
يأتي مجلس مختلف عن سابقه 

تس����تطيع احلكومة التعامل مع����ه بالطريقة التي 
تريدها، وفي كل مرة يظهر لنا سبب للحل مختلف 
عن سابقه ثم ما تلبث احلكومة أن تنقلب على هذا 
الس����بب من معارض إلى مؤيد ومن دون أس����باب 
مقنعة كما حصل في حل مجلس 2003 والذي كان 
بسبب الدوائر اخلمس ثم وافقت عليها وفي مجلس 
2006 كان احلل بسبب زيادة الرواتب ثم وافقت على 
الزيادة بأضعاف عما هو مطلوب وجاء حل مجلس 
2008 بسبب االس����تجوابات وجاءت احلكومة بعد 
ذلك تعلن اس����تعدادها ملواجهة هذه االستجوابات 
بكل قوة والوزير غير املستعد لذلك عليه الرحيل، 
إذن نظام معاجلة احلكومة لألزمات عن طريق حل 
مجلس االمة أثبت فش����له فهي في كل مرة تتراجع 
عن األس����باب املعلنة للحل بعد أن تدخل البلد في 
دوامة وصراع وش����لل تام، ومما يؤكد ذلك نتائج 
االنتخابات األخيرة والتي أجمع املراقبون على أن 
الكاس����ب األكبر فيها هو احلكومة وحلفاؤها وهو 
ما أكده جناح احلكومة في جتاوز استجواب وزير 
الداخلية رغم إدانته في موضوع االعالنات واملاليني 
اخلمسة كذلك جناح احلكومة عن طريق محاميها 
وحلفائها من النواب بإفش����ال اجللس����ات الطارئة 

حلريق العيون وانفلونزا اخلنازير.
فهل جنحت احلكومة هذه املرة في الرهان؟ أقول 
جازما ال فالرهان خاسر ألننا منر اآلن بأشد مراحل 
التأزمي السياس���ي التي لم تش���هدها البالد من قبل 
فهذا استجواب رئيس الوزراء قادم ال محالة وكذلك 
استجواب النائب األول واس���تجواب وزراء املالية 
والصحة واألش���غال ولرمبا التربي���ة ومهما قالت 
احلكومة عن استعدادها ملواجهة هذه االستجوابات 
فإن هذا لن يتعدى التصريحات الرنانة والتي ستسقط 
م���ع أول جولة ألن ال أحد من النواب مس���تعد ألن 
يجازف بدعم احلكوم���ة هذه املرة وهو ال يدري ما 
املفاجآت التي ستظهر بعد ذلك مما يجعل احلكومة 

في ريبة من أمرها وعدم ثقة باآلخرين.
ومما يزيد األمور سوءا ويجعل الصراع السياسي 
على أشده في هذه املرحلة بالذات هو صراع األقطاب 
داخ���ل احلكومة والذي أصبح ظاه���را للعيان بكل 
وضوح واتباع سياس���ة كسر العظم وهو ما يزيد 

األمور تعقيدا ويجعل احلكومة في مهب الريح.
إن القناعة أصبحت راسخة لدى الكثير وخاصة 
أعضاء مجلس األمة ب���أن حل مجلس األمة لم يعد 
يخيف أحدا أو مينعه من استخدام األدوات الدستورية 
في الرقابة واحملاسبة ألن احلكومة إذا أرادت السعي 
للح���ل فهي ال حتتاج ألس���باب مقنعة فليمض كل 

بقناعاته واحلكم في النهاية للشعب الكويتي.

كتب الزميل »محمد الوش���يحي« في 
جريدة »اجلريدة« قبل أيام عن الطفل الذي 
أرسلته وزارة الدفاع للعالج في لندن، 
وعن قصور أداء املكتب الصحي في لندن 
حني قرر الطبيب املعالج للطفل تعافيه 
واستعادته لصحته، بشرط شراء جهاز 
معني يساعد الطفل على العيش الطبيعي 

واخلروج من غرفة العناية املركزة ومن املستشفى ككل، وأن 
قيمة هذا اجلهاز 16 ألف جنيه اس���ترليني، بينما إقامته في 
املستشفى تكلف 3 آالف جنيه لليلة الواحدة، وامتناع املكتب 
الصحي بحجة كلفته املالية العالية، بينما تناسى أن 5 ليال 
� فق���ط ال غير � يقضيها الطفل في املستش���فى تكلف املبلغ 
ذاته، وأن كل ليلة زائدة س���تزيد عن كلفة اجلهاز، والطفل 

لن يغادر املستشفى إال بوجود هذا اجلهاز.
طبع���ا لو لم يكتب »الوش���يحي« لبقي األمر على ما هو 
عليه، ولظل الطفل في املستشفى والدولة تدفع 3 آالف جنيه 
كل ليلة، ولكن تدخل وزير الدفاع وضع األمور في نصابها 
الطبيعي، فحل األمر ومت ش���راء اجلهاز، لتوفر الدولة تلك 

املصاريف الهائلة.
ذاك ما يخص املكتب الصحي التابع لوزارة الدفاع، والذي 
يبدو أن الع���دوى انتقلت إليه من املكت���ب الصحي التابع 

لوزارة الصحة.
فمكتب لندن الصحي حتدثت عن فعائله الركبان الراكبة 
والهوادج املهودجة، حيث تقول تلك الركبان إنه مكتب تعذيب 
وإذالل وسلب لكرامات الكويتيني الذين ساقتهم األقدار إليه 
سوق الراعي ألغنامه. فهذا املكتب املكتئب ال يرحم وال يدع 
رحمة اهلل تنزل، وهو يطارد املرضى مطاردة ال� »C.I.A« البن 
الدن وزميله الظواهري وبقية الصحب الكرام الذين تستضيفهم 

إيران لتعليمهم الفارسية و»تخصيب اليورانيوم«.
ورأيت بعيني ال بعني غيري، وسمعت بأذني ال بأذن غيري، 
كيف أن املرضى الكويتيني يتعرضون في البنوك البريطانية 
إلى االس���تغفال، ال من قبل البنوك، بل من قبل املكتب الذي 
جاءوا حتت مظلته وفي حمايته، حيث يوهمهم املكتب بأن 
عليهم مراجعة البنوك لقبض مستحقاتهم املالية، وحينما 
يذهبون إلى تلك البنوك يعتذرون منهم لعدم وجود أسمائهم 
كمستحقني ملستحقات مالية من قبل املكتب، وعليهم العودة 

غدا، فرمبا.. ورمبا!
ويتكرر األمر في الغد وفي الغد الثاني وهكذا، وال شيء 
ال »فلس« وال »بنس«! بعد ذلك يكتش���ف هؤالء املرضى أن 
املكتب قرر قطع عالجهم، وأنه ال مستحقات مالية لهم، ألنهم 
أساسا مشطوبون من الكشف إذن ملاذا تطلبون منهم مراجعة 

البنوك وتوهمونهم بأن لهم فيها مستحقات مالية؟
طبعا األمر جله ال يتعدى لعبة التعذيب واإلذالل واإلهانة 
واالستهانة، مع عقدة احلقد املركب املوغلة في صدور بعض 
املوظفني العرب في ذلك املكتب، وهم الذين يديرون املكتب، 

وكلمتهم فيه ال ترد وال تستبدل.
ما ذكرته هو أخف انواع التعذيب الذي ميارس���ه املكتب 
الس���ادي ضد املرضى الكويتيني، وهذه أخف ألعابه، لذلك 
أقترح على احلكومة أن تأمر بقتل كل كويتي تنوي إرساله 
للع���الج في لندن، وذلك لتخفي���ض املصاريف أوال، وثانيا 
للحفاظ على كرامته التي داس عليها عربان املكتب الصحي، 

وبالذات إناثهم.

تجاهلنا التحذيرات في الثمانينيات فهل سنكرر التجاهل؟ الرهان الخاسر المكتب الصحي المكتئب

 طالب كويتي تجاوز
7 إشارات ضوئية في 7 دقائق

أمير زكي
احيل شاب كويتي، طالب في احد املعاهد، الى 
النيابة العامة يوم اول من امس بتهمة االصطدام 
العمد بسيارة نقيب في وزارة الداخلية وجتاوز 7 

اشارات ضوئية في وقت ال يتجاوز 7 دقائق.
وق����ال مصدر امني ان اح����دى الدوريات في 
محافظة مبارك الكبير ش����اهدت مركبة تتجاوز 
االشارة الضوئية احلمراء، ليتم الطلب من قائدها 
التوقف، اال ان قائد املركبة انطلق بسرعة جنونية 
متجاوزا االشارة الضوئية تلو االخرى، واوقف 
سرعته اجلنونية وجتاوزه لالشارات الضوئية 
اصطدامه بس����يارة نقيب كان كان قد انتهى من 
عمله، واصيب النقيب باصابات طفيفة واحيل 
الشاب الى االختصاص فيما لم يجد الشاب اي 
مبرر ملا اقدم عليه من هروب واصطدام وجتاوز 

االشارات الضوئية.

..وتجاوز »حمراء« يكشف 
سكران ومتغيبة

هاني الطفيري
واذا كان الطالب قد جتاوز اشارات ضوئية 
واصطدم مبركبة ضابط فان حادثا مروريا شهده 
طريق الدائري الثاني امس االول على مقربة من 
منطقة صباح السالم قد كشف عن قيادة مركبة 
في حالة سكر كما ضبط في احلادث ايضا فتاة 
بدون مسجل بشأنها قضية تغيب كانت برفقة 
قائد املركبة. وكانت عمليات الداخلية ابلغت 
بحادث االصطدام وتوجهت الدوريات الى موقع 
احلادث اال ان الش���اب الذي كان يقود املركبة 
املتسببة في احلادث حاول الهرب ليتم توقيفه 
وتبني وقوعه حتت تأثير املشروبات الروحية 

وضبط في مركبته فتاة بدون متغيبة.

 أزمة قلبية تصرع طبيبًا
في مستوصف العبدلي

أمير زكي
داهم���ت أزمة قلبية مفاجئة طبيبا مصريا 
داخل مقر عمله في مستوصف العبدلي وأودت 
بحياته. وقال فني أول الطوارئ الطبية طارق 
مال اهلل ان بالغا ورد الى عمليات الطوارئ في 
العاشرة من صباح امس عن اغماء طبيب يعمل 
بنظام النوبات في مقر عمله، مش���يرا الى ان 
سيارة طوارئ طبية سارعت الى موقع البالغ 
بقيادة باجس محمد وأفاد زمالء الطبيب وهو 
من مواليد 1954 بانهم دخلوا بعد عدم استقباله 
للحاالت ليجدوه متوفى، واخطرت ادارة الطب 

الشرعي للتعامل مع اجلثة.

7/9/2009  20.007/9/2009  20.307/9/2009  21.00

13/9/2009  21.30
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12/9/2009  21.00
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8/9/2009  20.008/9/2009  20.308/9/2009  21.008/9/2009  21.309/9/2009  20.009/9/2009  22.00 9/9/2009  20.309/9/2009  21.30 9/9/2009  21.00 7/9/2009  21.30
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