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 محطات واضح

 ما يكتب وينشر عن احتمالية التعديل 
الوزاري في الفترة البسيطة القادمة يدعو 
للخجل، فهل يعقـــل أن نتكلم عن تعديل 
يشـــمل خمس وزارات بعد مرور خمسة 

أشهر فقط من التشكيل؟!
  هم قالوا وكتبوا ان وزير العدل سيكون 
أحد أولئك الوزراء لرغبته في ترك املنصب، 

والرجل يكرر في كل مناسبة أن «هذا الكالم غير صحيح واني 
باق في منصبي وال رغبة لدي في تركه».

  ثم يعـــودون لنفس احلكاية، ويؤكـــدون أن الوزير غير 
راغب في االســـتمرار، ويعود املستشـــار راشد احلماد لنفي 

اخلبر مرة أخرى.
  ولم يتبق لطي ملف وزير األوقاف والعدل عند بعض الصحف 
إال ان يخرج الوزير بالتصريح الفالني: «واهللا العظيم ورب 

الكعبة وراس أمي وأبوي ال أرغب في ترك املنصب».
  وللعلـــم وللحقيقة فإن دخول الوزير احلماد للتشـــكيل 
الوزاري أعطى للحكومة الكثير من الوقار واالحترام ألنه رجل 
عاقل وحكيم ومتـــزن ومحل ثقة عند الناس جميعا بصفته 

رئيسا سابقا للسلطة القضائية.
  الوزير اآلخر الذي تسعى بعض الصحف القتالعه هو وزير 
املالية األخ مصطفى الشمالي، والذي أجده يتطور يوما بعد 
يوم فلقد دخل قاعة عبداهللا السالم وهو ال ميلك من التعبير 

سوى حروف بسيطة قد ال تفهم بسبب صوته األبح.
  وجدتـــه قبل فترة وهو يرد بعنـــف ومصداقية على أحد 
النواب، ثم يراد له اآلن أن «ميشـــي» دون ســـبب يذكر. ال، 
بل إن البعـــض يريد منه تبني موضوع إســـقاط القروض 
وزيـــادة الرواتب، فيتحول من وزير في احلكومة إلى عضو 

في مجلس األمة.
  الوزير الثالث الذي يهاَجم هو د.بدر الشـــريعان رغم أنه 
وحتى هذه اللحظة لم يتخط مرحلة التســـخني السياســـي 
حتى نســـتطيع احلكم عليه، والكالم واالشاعات التي تدور 
حوله إما مصدرها وزير ســـابق ميوت ويرجع للوزارة، أو 
مصدرها مرشح يخاف ان يترشح د.بدر الشريعان أو أخوه 
النتخابات الدائرة األولى او اخلامســـة ال فرق، أو مصدرها 
شـــركة لم متر صفقتها لرأي فني ال عالقة للشريعان به من 

قريب او من بعيد.
  وعلى األخ الفاضل بدر الشـــريعان ان يواجه الناس بكل 
تفاصيل مشروع الصبية وال يترك املجال للقيل والقال حوله، 
وان يفند كتب ديوان احملاسبة ويتكلم بكل شفافية عن اسباب 

ارساء املناقصة.
  وأشــــهد اهللا أني أعـلم بأن د.بــدر رجــل نظـــيف ولكن 
القذارة تســـري في دماء البعض فيصفونك يا بدر مبا ليس 

فيك.
  للحديث بقية، ولكن أقول لوزير سابق هو مصدر نصف 
الكالم ضد الشريعان: إن احلكومة خسرانة إذا عدت انت واشكالك 
لصفوفها، وان قناع احلكمة والعقل واالتزان سيسقط عنك ال 

محالة وقريبا بعون اهللا، فانتظر إنا معك منتظرون. 

 لو رأيت صاحبا لك توده يسير بسيارته على 
طريق ينتهي بهاوية فثناؤك على مساره او حتى 
سكوتك عنه سيضره، ولن ينفعه اال ان تخلص 
له النصح وتبني له كيف سينتهي به ذلك الدرب، 
وهذا حقيقة ما ينقصنا بشدة في الكويت حتى 
نتوقف عن التعثر املتكرر والسقوط في احلفر 

واالفخاخ التي تنصب والشوك الذي ينثر.
< < <  

  ال اوافق على تقّصد سمو رئيس مجلس الوزراء 
بالنقد غير الهادف وال اوافق في الوقت ذاته من 
نصح سمو الرئيس برفع دعوى قضائية على 
الكاتب الشاب ناصر الشليمي، لالسباب التالية: ١ 
ـ املقال املعني نشر في ٨/٣، اي عز فترة الصيف 
لكاتب غير معروف ـ مع االحترام لشـــخصه ـ 
ال ميلك في رصيـــده الصحافي واالعالمي اال ٥ 
مقاالت فقط، وعليه فإن رفع الدعوى بعد عودة 
املصطافني واملسافرين هو الذي تسبب في اعالء 
صيت ذلك املقال وتعريف الناس مبحتواه، لذا 
فإن كان هناك ضرر حقيقي من قراءته فاملتسبب 
فيـــه هو من نصح برفع الدعوى بنســـبة ٨٠٪ 
والكاتب ٢٠٪، وهي نســـبة زيـــادة قراء املقال 
بعد االعـــالن عن القضية في «جميع» الصحف 
ووكاالت االنباء مقارنة مبا كان قبله من نشره 

في صحيفة واحدة.
< < <  

  ٢ـ  املقال ينتقد اداء مملكة سوازيالند االفريقية 
حاله حال من ينتقد اداء شركة اراد والده التعامل 
معهـــا، هذا النقد ال ميس الوالد ومن ثم فمن له 
حق الشـــكوى والدعوى هم القائمون على تلك 

الشركة او اململكة بأكثر ممن قام بزيارتها،. 
  ٣ ـ ســـمو رئيس مجلس الوزراء شخصية 
تصدت للعمل العام ومن ثم فجزء من هذا القبول 
يعني تقبل نقد القرارات التي يصدرها واالتفاقيات 

التي يعقدها.
< < <  

  ٤ـ  ال ارى على االطالق كيف سيكسب ويربح 
صاحب الدعوى، فعامل الردع والزجر املفترض 
سيتحول الى عامل اغراء وحتفيز، حيث سيحلم 
كل كاتب مبتـــدئ ـ وحتى مخضرم ـ بأن يرفع 
سموه قضية عليه حتى يشتهر وتتم قراءة مقاالته 
في الداخل واخلارج، وقدميا قيل ان الصحافي او 
االعالمي يعشق ان يرى اسمه مكتوبا ومنتشرا 

بني الناس حتى لو كان على.. شاهد قبره!
< < <  

  ٥ـ  لو متت خسارة القضية، وهو امر متوقع، 
فســـيصبح شكلها غير جيد بحق سموه كونها 

ال تظهـــر اميانـــه املعروف 
باحلريات االعالمية وال تعكس 
ما اشـــتهر عـــن برغماتيته 
السياسية، اما اذا مت كسبها 
فلن تردع احـــدا خاصة من 
يقال انـــه املقصود احلقيقي 
من رفع تلك الدعوى، الدين 

النصيحة والـــود النصيحة، والنصيحة املثلى 
التي نقدمها لســـموه هي باالعالن السريع عن 

سحب تلك الدعوى.
< < <  

  وفي هذا الســـياق، ال اتفق متاما مع الزميل 
الشاب ناصر الشليمي (املدعى عليه) في اجلداول 
التي ينشـــرها لتقييم اداء النواب، حيث وضع 
درجة واحدة ثابتة جلميع االنشطة (١٠ درجات)، 
وهذا خطأ جسيم، فاملفروض ان يكون للحضور 
والتواجد ٣٠ درجة على سبيل املثال، اما االسئلة 
التي يكتبها عادة اما الســـكرتارية او حتى اي 
شخص لديه قضية او حقد على املسؤولني فتعطى 
٥ درجـــات، كما يجب تقييـــم تقدمي املقترحات 
املفيدة للدولة واملواطنني بـ ٢٥ درجة، اما املناكفة 
الدائمة للســـلطة التنفيذيـــة والتي متنعها من 
العمل فلها ٣٠ درجة بـ «السالب»، كما يجب ان 
متنح النزاهة ونظافة اليد والبعد عن استخدام 
الكرسي االخضر لالثراء غير املشروع ١٠٠ درجة 

كاملة ال تنقص درجة.
< < <  

  آخـر محطـة: ١ ـ ابتدأ شـــهر اكتوبر وانتظمت 
الدراسة في العالم اجمع، ولو استمعنا ملن هدد 
وتوعد من النواب والكّتاب لكنا الدولة «الوحيدة» 
في العالم التي ينـــام ابناؤها هذه االيام للظهر 
ثم يتمون يومهم بالتسكع في الشوارع واملقاهي 
واالسواق ودور السينما، هل من اعتذار نسمعه 

ممن هدد وتوعد؟! ال.
  ٢ـ  البد ان وكيـــلة وزارة التربيـــة تقوم بعمل 
رائع لـــخدمة ابنائنا واجـــيالنا املســــــتقبلية 
بداللـــة هجوم بعض النـــواب الذين لم نعرف 
عنهم قط اال تقّصد االكفاء واالمناء من العاملني 

بالدولة.
  ٣ ـ ثروة الكويـــت احلقيقية هي في أبنائها 
الطلبة، لـــذا نرجو اختيار «االكفأ» و«االفضل» 
و«االذكى» ملنصب وكيـــل وزارة التعليم، فقد 
شـــبعنا حتى الثمالة من تعيينات احملاصصة 
والترضية والعالقات الشخصية التي تدمر وال 
تعمر، ولو عددناها الحتجنا الى كتاب ال مقالة، 

من يحب الكويت يختر لها االفضل.

 من يود ال يجامل حكومة «أم دكان»؟! (١) 

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة والخدمات ص ٢٩ 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 بريطاني «طقطق» أصبعه ٦٠ عاما يفوز بـ «نوبل المضحكة».

  ـ والعرب «يطقون اصبع» منذ ٦٠ عاما ولم يفوزوا حتى بـ «صابونة».
 ماكو مستوصف وال مستشفى إال فيه ٦ أو ٨ بياعات بسطة.

  ـ الظاهر هذي خطة جديدة لـ «الصحة» عشان ينشطون اقتصاد البلد.
 أبواللطف  واحد

 رمي فـالح عبـداهللا الصليلي، زوجة أحمد ســـعد 
الصليلي ـ ٢٣ عاما ـ الواحة ـ ق ٣ ـ ش ٧ 

ـ م ٦١ ت: ٥٥٧٤٨٨٨٨.
  حامـد عبدالعزيز حبيب الظاهرـ  ٣٨ عاماـ  الرجال: 
احلسينية اجلديدة بجانب املبنى الرئيسي 
لبنك الكويت الوطنـــي ـ ت: ٢٢٤١٨٦٦٤ ـ 
النســـاء: الســـرة ـ ق٤ ـ ش ٢ ـ م ١٥ ـ ت: 

.٢٥٣١٥٧٧٢
  طيبة حسـن أحمـد مـال اهللا، زوجة غامن غازي 
الديحانيـ  ٦٣ عاماـ  الرجال: صباح الناصر 
ـ  ـ م ٢٩ ـ ت: ٩٧٤٨٤٤١٥  ـ ق ٢ ـ ش ٤ 
النســـاء: الفردوس ـ ق ٤ ـ ش ١ ـ ج ٤ ـ م 

٥٥ ـ ت: ٢٤٨٩٤٥١٧.
  مرمي محمد حسـن احلبابي، زوجة محمد محمود 
غلوم محمودـ  ٤٢ عاماـ  الرجال: احلسينية 
العباسية ـ املنصورية ـ ت: ٦٦٦٠٧٨٣٨ ـ 

٢٢٥١٤٦٥١ـ  النساء: الصليبخاتـ  ق ١ـ  ش 
١٠٠ ـ ج ٤ ـ م ٣٢ ـ ت: ٩٩٢٧٥٥٠٣.

  حمـد مدعج محمـد املدعـج ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: 
الدسمة ـ ق ٢ ـ شارع الدوحة ـ م ٢١ ـ ت: 
٢٢٥٤٧٥٥٢ـ  ٩٩٨٣٧٧٩١ـ  النساء: الرميثيةـ  
ق ٢ـ  ش ٢٢ـ  م ١٩ـ  ت: ٢٥٦٣٧٦٠٦، الدفن 

التاسعة صباحا.
  عبدالوهاب إبراهيم حسني التركيتـ  ٥٤ عاماـ  الرجال: 
الفيحاءـ  ق ١ـ  ش املزينيـ  ديوان التركيت 
ـ ت: ٢٢٥٢٢٧٥٥ـ  ٩٨٨٥٨٠١٨ـ  النساء: العدان 
ـ ق ٢ ـ ش ٥١ ـ م ١١ ـ ت: ٢٥٤١٤٣٤٠، الدفن 

التاسعة صباحا.
  علـي محمد خليف العنزي ـ ٣٢ عاما ـ الرجال: سعد 
العبــــداهللا ـ ق١ ـ ش١٣٤ ـ م٣ ـ ت: ٩٩٢٧٠٨٤٦ 
ـ النســــاء: القصــــور ـ ق١ ـ ش١٤ ـ م١٢ ـ ت: 

٥٥٦٥٠٣٨٠ ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 تســـتضيف «األنبـــاء» في 
االثنـــني وكيل  ديوانيتهـــا غدا 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء محمود الدوسري، 
ليتلقى استفســـارات «األنباء» 
للقـــراء حـــول قوانـــني املرور 
وخطط الوزارة ملعاجلة مشكلة 
االزدحامات والتعامل مع موسم 
بدء الدراسة وآلية صرف رخص 
القيادة وجديد ادارة املرور فيما 
يتعلق بتخصيص الفحص الفني 
وكذلك تخصيص خدمتي عدادات 
السيارات وخدمات نقل  مواقف 
السيارات املخالفة وخطط االدارة 

لتقليص عدد املركبات غير املؤمن عليها.
  اللواء محمود الدوســـري ســـيكون مع قراء «األنباء» على مدى 
ســـاعتني من مساء غد االثنني من الســـاعة الـ ٦ وحتى الساعة الـ ٨ 

على هواتف «األنباء»:
  ٢٤٨٣٠٥١٤ ـ ٢٤٨٣٠٢٣٨ ـ ٢٤٨٣٠٣٢٢ ـ داخلي: ١٣١ ـ ٣١٨. 

 اللواء محمود الدوسري باچر وياكم

 خالد اجلمعان

 عبداهللا قنيص
  اشار رئيس قســـم الطقس في مرصد 
املرزم الفلكي خالد اجلمعان الى ان فصل 
الصيف فـــي الكويت قد انتهى مع تراجع 
معدالت درجات احلـــرارة الى ما دون ٤٠ 
درجة، وذكر ان محطات الطقس لدى املرصد 
سجلت درجات حرارة عظمى تراوحت بني 
٣٥ و٣٩ درجة خالل فترات النهار وبفارق 
مقـــداره ١٠ درجات تقريبـــا بني العظمى 

والصغرى.
  وذكر اجلمعان ان التقلبات في الطقس 
حتدث دائما عند الفتـــرات االنتقالية بني 
فصلني، وقال ان الكويت حاليا متر بفترة 
انتقالية من فصل الصيف الى فصل اخلريف، 

وفترة فصل اخلريف تعتـــبر من اقـــصر الفصول في العام مقارنة بفصل 
الصيف والفصول األخـــرى، وتتميز هذه الفترة باعتـــدال درجات احلرارة 
خالل فترات النهار وإلى احساس ملحوظ بالبــرودة اخلفـــيفة خالل األوقات 
املتأخرة من الليل والفجر ومن املتوقع ان تستمر الرياح الشمالية والشمالية 
الغربيـــة خالل األيام القليلة املقبلة والتـــي تتميز ببرودتها اخلفيفة خالل 

الليل.
  واشــــــار اجلــمعان الـــى ان هذه الفترة تعتبـــر من مواســــــم امراض 
احلساسية ويعود السبب في ذلك الى التغيرات اجلوية السريعة، داعيا الى 
اخذ احليطة واحلذر خالل هذه الفترة والتي تعتبر من مواســـم احلساسية 

(الصفري). 

 الجمعان: وّدعنا الصيف ودخلنا «الصفري»
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 عبداهللا قنيص
  متكن رجــــال جندة حولي من 
ضبط ٣ شبان و٣ فتيات في سيارة 
واحدة وبحوزتهم زجاجتا فودكا، 
وكان السائق خارج نطاق التغطية 
متاما، وكان رجــــال دورية تابعة 
لنجدة حولي قد اشتبها بسيارة 
كانت تتعرج بشكل غريب وسط 
احد شوارع حولي فقاما باستيقافها 
وتبني بداخلها ٣ شبان و٣ فتيات 
جميعهم مواطنون فيما عدا احدى 
الفتيات حتمل جنسية خليجية، 
وكان اجلميع حتت تأثير السكر، 
فتمت احالتهم الى مدير امن حولي 
وسجلت قضية قيادة حتت تأثير 
السكر للسائق وقضية السكر في 
مكان عام لبقية ركاب الســــيارة 

املترنحة. 

 عبداهللا قنيص
  الصدفة وحدها قادت رجال 
جنـــدة األحمـــدي للقبض على 
افغاني وباكستاني وبحوزتهما 
كمية صغيرة من املخدرات ولكنها 
اإلدارة  الـــى  كافيـــة إلحالتهما 
العامـــة ملكافحة املخدرات، وفي 
التفاصيل كما يوردها مصدر امني 
ان رجال جندة االحمدي واثناء 
اقامة حاجز تفتيشي في منطقة 
االحمدي اشـــتبهوا في سيارة 
يقودها باكســـتاني وبصحبته 
افغاني وكان يبدو عليها االرتباك 
الشديد رغم ان اوراق املركبة التي 
يستقالنها سليمة، فما كان من 
رجال نقطة التفتيش اال ان قاموا 
بإنزالهما وتفتيشهما لينكشف 
ســـر االرتباك حيث عثر معهما 
على قطعتي حشيش و٥ حبات 

كبتاغون مخدرة. 

 «ترّنح» يكشف
  ٦ سكارى في سيارة

 باكستاني وأفغاني 
يسقطان بـ «حشيش»  

 هاني الظفيري
  استنفر رجال أمن اجلهراء أمس اثر ورود 
بالغ عن العثور على جثة متحللة في منطقة 
مزارع اخلويســـات، وقال مصدر أمني ان احد 
مرتادي املنطقة ابلغ عن اجلثة وتوجهت دورية 
امن تابعة للجهراء وتبـــني ان اجلثة متحللة 
متاما لشـــخص مجهول الهوية ليتم استدعاء 

رجال األدلة اجلنائية والطب الشرعي واثبتت 
املعاينة األولية شبهة جنائية حيث تبني اثار 
طعنات وتهشـــم في اجلمجمـــة وعليه حضر 
وكيل النيابة الذي أمر بتصنيف القضية جرمية 
قتل ومت نقل اجلثـــة الى اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية ملزيد من الفحوصات ولتحديد هوية 

صاحب اجلثة. 

 بغداد ـ أ.ف.پ: أعلنت مصادر برملانية تأجيل 
جلسة السبت الستجواب وزير الكهرباء العراقي 
كرمي وحيد، بســـبب مخاوف من احتمال وجود 
متفجرات في قاعـــة االجتماعات بعد أن رفضت 

كالب احلراسة مغادرة املكان.
  وقال النائب صباح الســـاعدي رئيس جلنة 
النزاهة في البرملان لوكالة فرانس برس ان «اجللسة 
تأجلت بسبب ما أشيع عن وجود متفجرات داخل 

قاعة االجتماعات».
  وأضاف ان «هذا األمر لن يعطل اســـتجواب 

وزير الكهرباء».
  وترفض الكالب املدربة على البحث عن متفجرات 

مغادرة املكان عندما تشتبه في أمر مريب.
  وتتولى شـــركة امنية اجنبية تفتيش قاعة 
االجتماعات يوميا مبســـاعدة كالب االثر للتأكد 

من عدم وجود متفجرات.
  من جهته، أكد مصدر في البرملان ان «اجللسة 

تأجلت إلى الغد بسبب إجراءات أمنية».
  لكن الساعدي قال إن «املواد املتفجرة مؤشر 

على وجود جهات تعطل االستجواب».
  ويسعى البرملان الستجواب عدد من الوزراء 

بينهم وزير الكهرباء.
  ويعاني قطاع الكهربـــاء العراقي من ضعف 

كبير في الشبكة. 

 العثور على جثة متحللة في «الخويسات»

 حساسية كالب الحراسة تؤجل
   استجواب وزير الكهرباء العراقي 


