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 تقرير عالمي: الكويت تعاني من كثافة في المليونيرات.
  ـ واهللا أنا شايف إن الديرة غرقانة بـ «المديونيرات»، اللي منتفتهم 

 أبواللطف  واحداألقساط.

 بال قناع محطات

 اشكاالت احلكومة الكويتية ال عالقة 
لها بالضرورة باألشخاص كون البعض 
منها اشكاالت مؤسسية حتتاج الى حلول 
مؤسسية بالتبعية ومن ذلك فإن فترة 
اســـبوعني الختيار الوزراء وضرورة 
عـــرض برنامج عمل احلكومة مع أول 
دور انعقاد ملجلس األمة هي اشكاالت 
دستورية حتتاج بشكل قاطع لتعديل 
الدستور إلتاحة املزيد من الوقت الجناز 

األمرين بأفضل واحسن صورة.
< < <  

  هناك عدديا ٤٩ نائبـــا يقابلهم ١٦ 
وزيرا وضمن الواقع السياسي الكويتي 
يقوم النواب األفاضل بالهجوم املتواصل 
على احلكومة وتخطئة كل قرار تتخذه 
وتســـويد صورتهـــا أمـــام املواطنني 
الكويتيني ومـــا ان تطلب صحيفة أو 
أحـــد معدي البرامـــج احلوارية نائبا 
للحديث والهجوم على احلكومة حتى 
يجد العشرات بدال من الواحد مبا في ذلك 
من دعمتهم احلكومة واشترت األصوات 

بأغلى األثمان إلجناحهم!
< < <  

  ويفترض حسابيا على األقل ان يقابل 
اللقاءات اإلعالمية العدائية للنواب ٣ 
لقاءات لوزراء احلكومة (نسبة النواب 
للـــوزراء ١:٣) وذلـــك لتعديـــل الكفة 
وتوضيح احلقائق ومحاولة كســـب 
الناخبني للصف احلكومي كما يحدث 
في «جميع» الدميوقراطيات األخرى وال 
يحتاج املرء اال الى مشـــاهدة محطات 
تلفزة الدول املتقدمـــة او حتى مصر 
ولبنان والعـــراق وغيرها حتى يرى 
ان هناك دائما وأبدا وزراء ومسؤولني 
حكوميني يقارعـــون احلجة باحلجة 

والقول بالقول والرأي بالرأي.
< < <  

  في الكويـــت يتم توارث نهج فريد 
الدميوقراطية هو نهج «احلكومة  في 
الصامتة» أبدا فمع تكرار سماع الناس 
للرأي املعارض دون ايضاح من احلكومة 
اصبحت هنـــاك قناعات متجذرة لدى 
املواطنني بأن كل ما تفعله احلكومة خطأ 
في خطأ وجتاوز في جتاوز، واذا كان 
املثل العامي يصف السكوت بأنه من ذهب 
فإن السكوت في علوم السياسة وضمن 

اللعبـــة  اصـــول 
طيـــة  ا لدميوقر ا
الصحيحة هو من 
الغفلة وال يدل على 

احلكمة أبدا.
< < <  

  ويعتقد البعض 
ان صمـــت الوزراء من رجال األســـرة 
احلاكمة يحرج الـــوزراء اآلخرين فال 
يتحدثون احتراما لهم واملنطق الصحيح 
يوجـــب العكس من ذلك متاما فصمت 
وزراء األسرة هو امر مطلوب ومحمود 
كون كثير منهم مشاريع حكم مستقبلية 
وال يفضل لهم ان يدخلوا في التنازع 
واجلدل الكالمي اال ان هذا األمر يستدعي 
ان يضاعـــف الوزراء واملستشـــارون 
اآلخـــرون أحاديثهـــم ضمـــن مفهوم 
تضامنية احلكومـــة وواضح ان عدم 
احلديث يدل اما علـــى عدم القدرة او 
الرغبـــة بحماية الذات وعدم التعرض 

للمشاكل مع النواب.
< < <  

  وممـــا زاد الطني بلـــة قيام بعض 
األطراف احلكومية بالرد على املعارضة 
اما عبر االقالم القذرة الشتامة التي ال 
يؤمـــن احد مبا تقولـــه او عبر برامج 
اســـتهزائية طفولية سخيفة تزيد من 
تعاطـــف الناس مع من يتـــم التهجم 
عليه مســـتحضرين أساليب ومناهج 
اعالميـــة عفى عليها الزمـــن وأثبتت 
ضررها الشـــديد على من يقف خلفها 
كحال اعالم غوبلز والصحاف واحمد 
سعيد وموسى صبري.. الخ، وكان اهللا 
في عون احلكومة وعوننا اذا لم تستطع 
ان ترد على ناقديها باحلكمة واحلجة 

واملنطق.
< < <  

  آخر محطة: نقتـــرح على من يحاول 
االســـاءة لعالقاتنا املتميزة بالواليات 
املتحدة الصديقة عبر الهجوم املغرض 
على سفيرتها الباسمة احملبة للكويت 
الفاضلة ديبورا جونز ان يخبرنا في 
البـــدء أين كان ابان الغـــزو الصدامي 
الغاشـــم للكويت عندما كانت أميركا 
تضحي بزهرة شـــبابها لتحرير بلدنا 

ومرة أخرى إلسقاط عدونا صدام؟ 

 انخفض سقف احلرية، وارتفع 
سقف العداوة.

  ســـيوف العـــداوة مســـلولة 
مصقولـــة، تهدد بجـــز الرؤوس 
وقطـــع األلســـنة، وال ندعـــو إال 
بالستر والسالمة وترطيب النفوس 
املتأججة واأللسنة امللتهبة واألقالم 

الراكضة في مضامير العداوة ونكء اجلروح ونكش 
املخفيات وصنع اخلياالت.

  ما تشـــهده الساحة السياســـية في الكويت هذه 
األيام، هو نتيجة طبيعية للسياســـات العشوائية 
ورهافة الوضع السياسي القائم الذي يهتز أمام كل 
نســـمة متر عليه، ولليونة في وضع العصا حيث 
يجب وفي تفعيل القوانني وإقامة املساواة والعدل في 
التعامل مع املكونات االجتماعية والسياسية املتواجدة 
على الساحة والتي استغل كل منها ظروف الليونة 
وامليوعة والرخاوة، وارتخاء املفاصل والترهل في 
اجلسد احلكومي، فحاول ان ينهض بقوامه مستفيدا 

من هذا الوضع املتراخي البائس.
  إذا كان أي فريـــق من الفـــرق املتناحرة يرى أنه 
سيكسب في نهاية األمر، فهو مخطئ، ألن كسبه سيكون 
على حساب البلد ككل، وفي هذه احلالة سيكون هو 
أول اخلاسرين، ال أول الرابحني، ألن الرابح في مجتمع 

متهدم متآكل، هو خاسر بالضرورة.
  كمـــا أن حتجيم احلريات وتقليص حركة الناس 
وأنشطتها، أوجد للطفيليات السياسية مناخا مناسبا 
لنشوئها وحتركها وتقوية عضالتها وقدرتها على 
التأثيـــر في قيـــادة املجتمع وصـــوغ تفكير الرأي 

العام.
  وهذا الواقع املرير يستدعي مجابهة وردعا حقيقيا 
وقويا وفاعال لوضع كل جماعة أمام مســـؤولياتها 
ومعاقبتها على سوء سلوكها وعلى تصعيدها للعداوات 
املجانية والفارغة والتافهة، ومن يعتقد أن ما يحدث 
هو إفراز طبيعي للجو «الدميوقراطي» ولـ«احلرية» 
التي «ننعـــم» بها في بالدنا، هو أقـــرب إلى العته 
والبله، بل ومن الســـخف أن يكون هناك من اليزال 
يعتقـــد أن مجتمعنا دميوقراطي، أو أننا نعيش في 
جو دميوقراطي ودستوري، ألن ما عندنا هو مجرد 
تسميات ألشياء غير موجودة، فالدميوقراطية شعار 
فارغ نرفعه ليستفيد منه البعض ويحصد غنائمه، 
بينما غنائم الدميوقراطية تشـــمل اجلميع، وليس 
من غنائم الدميوقراطية الكسب املالي وال الوجاهة 
االجتماعية وال تسيد فريق واستعباد البقية وإهدار 

حقوقها.
  ونتمنـــى من املتحاربني إما وضع ســـيوفهم في 
أغمادها، أو أن يبحثوا عـــن ميدان آخر يتحاربون 

فيه بعيدا عنا.

 سيوف العداوة اإلشكاالت الحقيقية للحكومة الكويتية

الشيخ ناصر مبنح رجال املكافحة 
مكافآت مجزية مؤكدا ان رجال املكافحة 
اليزال لديهم قناعة بأن تشرفهم بلقاء 
حضرة صاحب السمو وأكبر مكافأة 
ميكن ان يحصلوا عليها وجدد العميد 
اخلليفة التأكيد على ان الشقق املشبوهة 
واالسطبالت وڤلال بعينها حتت املجهر 
وان ضباط االدارة العامة للمخدرات 
لديهم تعليمات مبداهمة تلك الشقق 
املشبوهة بعد اخطار النيابة العامة 
وابالغهم باملمارسات التي جترى في 
هذه األماكن خاصة املمارسات املتعلقة 
بتناول مسكرات وخمور وغيرها من 

املمارسات غير األخالقية. 

٩ كيلوغرامات حشيش و١٣ ألف حبة 
مخدرة. على صعيد متصل اعتبر مدير 
عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ أحمد اخلليفة ضبط 
هذه الكمية الكبيرة من املواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية عيدية ألبناء الشعب 
الكويتي ورسالة لهم بأن هناك رجاال 
مخلصني يعملون مـــن أجل حماية 
الكويـــت من أضرار املـــواد املخدرة 
ويواصلون الليـــل بالنهار لتحقيق 
هذا الهدف وأشاد العميد الشيخ أحمد 
اخلليفة بسرعة ترجمة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
أوامر صاحب السمو األمير وقيام سمو 

 أمير زكي
  أحبط رجال االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات قبل اطاللة عيد الفطر بساعات 
محاولــــة ضخ نحــــو ٩ كيلوغرامات 
حشيش و١٣ ألف حبة مخدرة وجرى 
توقيف مواطنني أحدهما طالب في أحد 
املعاهد واآلخر عسكري في وزارة الدفاع 
فيما كشفت التحريات والتحقيقات عن 
ان املتهمني ينتميان الى أسرة عريقة 
في االجتار في املواد املخدرة، اذ تبني 
ان أحد أشقاء املتهمني محتجز في دولة 
مجاورة الجتاره في املخدرات وينتظر 
هذا الشقيق حكما في القطر اخلليجي 
قد يصل الى اإلعدام وهناك شقيق آخر 
محتجز هو اآلخر في دولة خليجية 
أخرى بتهمة متعلقة باالجتار في املواد 

املخدرة.
  ووفق مصدر أمني فإن معلومات 
وردت الى مدير عــــام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ أحمد 
اخلليفة عن حيازة عسكري وشقيقه 
الطالب مواد مخدرة واســــتعدادهما 
لبيع املخدرات للمتعاطني في عدد من 
الشقق املفروشة وشقق األنس وبعض 
االسطبالت وأصحاب شاليهات لزوم 
سهرات العيد وعليه شّكل العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة فريق عمل من مدير ادارة 
املكافحة احمللية العقيد أحمد الشرقاوي 
ومساعده املقدم محمد الهزمي والرائد 
محمد قبازرد والنقيب حمد الصباح 
واملالزمني أولني عبدالعزيز العقيلي 
وناصر العجيمان وعلي عبداهللا وقام 
رجال «احمللية» وعلى مدار أســــبوع 
مت مراقبة الشقيقني وتبني ترددهما 
على مجموعة من املتعاطني وتكرار 
زيارتهما ملزرعة في الوفرة وخلص 
فريق العمل الى حيازة الشقيقني كمية 
من املخدرات ليتم اخطار وكيل نيابة 
املخدرات والذي منح رجال املكافحة إذن 
ضبط وانطلق رجال املكافحة مسلحني 
بإذن نيابي، وجرى ضبط الشقيق األول 
في املنقف واآلخر ألقي القبض عليه 
في الصباحية ومبواجهتهما بالتحريات 
اعترفا بحيازة املخدرات بقصد االجتار 
خالل العيد وأرشدا عن مخبأ خاص بهما 
للمخدرات قريب من املزرعة التي دأبا 
التردد عليها وعثر بداخله على نحو 

 أحدهما عسكري في وزارة الدفاع والثاني طالب بمعهد

 عيدية «المكافحة»: ضبط شقيقين
   بـ ٩ كيلوغرامات حشيش و١٣ ألف حبة مخدرة

 لص سيارات الجهراء سقط بـ ٣٠ مفتاحًا

 ٩٠٠ دينار طارت
   من «وجبات» سريعة

 مواطن ينتقم 
  من مواطنة 

  بتحطيم سيارتها

 هاني الظفيري
  اقدم مجهولون مساء اول 
من امس على حتطيم ابواب 
مطعـــم وجبات شـــهير في 
منطقة اجلهراء وسرقة ٩٠٠ 

دينار من ماكينة الكاشير.
  وبحســـب مصدر امني 
فإن بالغا ورد من احد عمال 
املطعم باحلادثة ليتوجه قائد 
منطقة القصر العقيد سلطان 
نشمي الى املوقع وأمر بعمل 
طوق امني حلني انتهاء رجال 
االمـــن واالدلة اجلنائية من 

املعاينة ورفع البصمات.

 هاني الظفيري
  تقدمت مواطنة من مواليد 
١٩٧٢ الى رجال مخفر الصليبية 
ببالغ تتهم فيه مواطنا بتحطيم 
سيارتها غالية الثمن، وقالت 
في بالغها انها كانت جتلس في 
منزلها عندما سمعت اصوات 
حتطيم وتكسير خارج منزلها 
فذهبت لتســــتطلع االمر من 
شباك منزلها الذي يطل على 
الرئيسي فشاهدت  الشــــارع 
املتهم والذي تعرفه جيدا وهو 
يحمل عصا غليظة وينهال بها 
على الزجاج االمامي واجلانبي 
لسيارتها. وقالت املواطنة في 
بالغها ان  خالفات بينها وبني 
اجلاني هي سبب اقدامه على 

فعلته تلك. 

 عبداهللا قنيص
  متكن رجال الفرقة الليلية التابعة ملديرية 
امن اجلهراء من القبض على احد لصوص 
الســـيارات املتخصصني واعترف بسرقة 
٥ مركبات وقام بارشـــاد رجال االمن عن 
اماكنها، حيـــث وضعها في اماكن متفرقة 
مبحافظة اجلهـــراء، واوضح مصدر امني 
لـ «األنباء» ان اللـــص اعترف بانه يقوم 
بتخزين املسروقات التي يحصل عليها من 
السيارات التي يسرقها في جاخور مبنطقة 

اجلهراء.
  واشار املصدر الى ان اللص ومن خالل 
اعترافاته قال انه يقوم بســـرقة السيارة 

بواسطة مفتاح مصطنع وبعدها ينتقل بها 
الى منطقة برية خالية ويقوم بافراغها من 
محتوياتها الثمينة ثم يقوم بتركها ويذهب 
باملسروقات ليخبئها في جاخوره، وعثر معه 
رجال االمن اثناء تفتيشه على ٣٠ مفتاحا 
مصطنعا ملختلف انواع السيارات قال انها 
مفاتيح تســـاعده في فتح ابواب سيارات 

محددة هي التي عادة ما يستهدفها.
  وقـــال املصدر ان الفرقة الليلية بقيادة 
النقيب متعب حمد والوكالء سعد محذاف 
وحمود غامن وعادل الشمري وحمد الرحيلي 
وحلظة خروجهم من مديرية االمن بدورياتهم 
للبدء بحملة متشيطية اعتيادية للمنطقة، 

رصدوا شخصا يسير خلف مبنى مديرية 
االمن وبدا عليـــه االرتباك الواضح حلظة 
رؤيته لدوريـــات االمن وحاول الهرب، اال 
ان رجال الفرقة استوقفوه والقوا القبض 
عليه لالشتباه فقط، ليتبني انه ليس سوى 
لص سيارات اعترف بكامل مسروقاته وجار 
احالته الى جهات االختصاص الســـتكمال 

التحقيقات معه.
  يذكر ان الفرقة الليلية في اجلهراء تعد 
من انشط الفرق الليلية خاصة في منطقة 
تعد االكثر كثافة بني بقية احملافظات ويشرف 
عليها بشكل مباشر مدير امن اجلهراء العميد 

عايض العتيبي. 
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