
 السايرزم

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 أحمد الشحومي
 www.alshohomi.com 

 واضح

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 كالم مباشر

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة 
والخدمات  ص ٣٠ 

 الجثة المتحللة..  لعراقي متسلل

 الجهراء أوقفت عصابتين لتفكيك 
الشاحنات وخيطان أنهت 
مغامرة شابين مع الالبتوب

 اللواء محمود الدوسري اليوم وياكم استنكار نيابي وإعالمي واسع لالعتداء على الزميل الزيد
 حنان عبدالمعبود

  قوبل االعتـــداء على اإلعالمي 
الزميـــل زايد الزيد مســـاء أمس 

باستنكار نيابي وإعالمي شديد.
الى مستشفى    الزيد بعد نقله 
مبـــارك قـــام عـــدد مـــن النواب 
واملســـؤولني بزيارته لالطمئنان 
على صحته، وتقدمهم النواب أحمد 
السعدون ومسلم البراك ود.حسن 
جوهر ود.وليد الطبطبائي وم.خالد 
الطاحوس، الذين أدلوا بتصريحات 
رافضة لكبت احلريات واالعتداء على 
الكلمة احلرة، مناشدين  أصحاب 
وزير الداخلية االهتمام باملوضوع 
واإلسراع في ضبط اجلناة لينالوا 
القصاص العادل. بدوره قال النائب 
أحمد الســـعدون إن االعتداء على 
الزيد آثم وانه مت بسبب محاربته 
للفســـاد، محمال رئيـــس الوزراء 
مسؤولية الكشف عن اجلاني. أما 
النائب مبارك الوعالن فوصف ما 
حدث بأنه جرمية بحق احلرية وان 

املوضوع األهمية التي يستحقها. 
أما املعتدى عليه الزميل زايد الزيد 
فأكد ان وضعه الصحي مستقر وانه 
اليزال حتت املالحظة، وحتدث عن 
الواقعة قائال إنه لدى توجهه الى 
سيارته تلقى ضربة على رأسه وانه 
التعرف  رأى احد اجلناة وميكنه 

عليه بعد ذلك. 
  وكان الزيد قد تعرض العتداء 
جسدي خالل مشاركته في ندوة 
مظلة العمـــل الكويتي (معك) في 
منطقة الشهداء مساء أمس ملناقشة 
تقرير الشفافية، بعد ان اتصل به 
مجهول فخرج له، وعاد مضرجا 
بالدماء، وقالت مصادر إن ٣ مجهولني 
قد اعتدوا عليه بالضرب فتم نقله 
سريعا الى مستشفى مبارك لتلقي 

العالج الالزم.
  بدورها تستنكر «األنباء» هذا 
االعتداء املشني، وتدعو للزميل الزيد 
العاجل والعودة سريعا  بالشفاء 

ملمارسة دوره املعهود. 

احلكومة ووزارة الداخلية تقومان 
بحماية من يثير الفتنة وال حتميان 
من يدافع عن املال العام. من جانبه، 
النائب صيفـــي الصيفي  انتقـــد 
عدم وجود أي مســـؤول حكومي 
لالطمئنان على صحة الزيد وإعطاء 

من ميارس هذا األســـلوب اجلبان 
يعد خارجـــا عن القانون وتقاليد 
الكويتي. من  وســـماحة املجتمع 
النائب د.جمعان احلربش  جهته، 
علق على احلـــادث قائال: إن البلد 
في فوضى، مضيفا: من الغريب ان 

 تستضيف «األنباء» في ديوانيتها اليوم االثنني 
وكيل وزارة الداخلية املســــاعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوســــري، ليتلقى استفسارات 
«األنباء» والقراء حــــول قوانني املرور وخطط 
الوزارة ملعاجلة مشكلة االزدحامات والتعامل 
مع موســــم بدء الدراســــة وآلية صرف رخص 

القيادة.
  أيضا يتحدث عن جديد ادارة املرور فيما يتعلق 
بتخصيص الفحــــص الفني وكذلك تخصيص 

خدمتي عدادات مواقف السيارات وخدمات نقل 
السيارات املخالفة وخطط االدارة لتقليص عدد 

املركبات غير املؤمن عليها.
  اللواء محمود الدوســــري سيكون مع قراء 
«األنباء» على مدى ســــاعتني من مســــاء اليوم 
االثنني من الساعة الـ ٦ حتى الساعة الـ ٨ على 

هواتف «األنباء»:
  ٢٤٨٣٠٥١٤ – ٢٤٨٣٠٢٣٨ – ٢٤٨٣٠٣٢٢ – داخلي: 

.١٣١ – ٣١٨

 هاني الظفيري
  اجلثة التي عثـــر عليها يوم امس في 
بر الصبية ترجح أن تكون لوافد عراقي 
تسلل إلى الكويت، هذا ما أكده مصدر أمني 
لـ «األنباء»، مشـــيرا الى ان رجال األدلة 
اجلنائية عثروا علـــى املالبس التي كان 
يرتديها صاحب اجلثة مع أموال عراقية. 
وقال املصدر نظرا لتحلل اجلثة فإن أمر 
حسم اذا ما كان هذا الشخص لديه بصمة 
في الكويت بحاجة الى وقت، الفتا إلى أن 
حتليل اجلثة لم يكشف عن وجود طعنات أو 
اثار عنف أدت إلى وفاته رمبا يكون صاحب 
اجلثة قد تسلل برا ولكن عدم وجود ماء 

في املنطقة أدى إلى مصرعه عطشا. 

 محمد الجالهمةـ  هاني الظفيري
  متكن رجال مباحث الفروانية يوم امس 
من توقيف شــــابني احدهما كويتي واآلخر 
من غير محددي اجلنسية بعد متكنهما من 
سرقة عدد من اجهزة احلاسوب من محالت 
متخصصة في بيع اجهزة احلاســــوب في 
خيطان وانتهت التحقيقات التي اشرف عليها 
الرقيبان خالد شــــامان وطالل عبداهللا الى 

تورط الشابني في ٤ قضايا سابقة.
  من جهة اخرى، اوقف رجال امن اجلهراء 
شبكة ثالثية مشــــكلة من شابني سوريني 
وثالث بدون بعد محاولتهم ســــرقة احدى 
املركبات اثنــــاء توقفها، وبالتحقيق معهم 
اعترفوا بســــرقة ١٣ مركبة والتخلص من 
املركبات املســــروقة بحرقها في اماكن غير 
مأهولة. على صعيد آخر، وضع رجال الغرفة 
الليلية أيديهم على عصابة تخصصت في 
سرقة الشاحنات وتفكيكها وبيعها كخردة 
داخل سكراب امغرة، وتبني سرقة ٦ شاحنات 
من احدى الشركات في ميناء عبداهللا، وعثر 
على الشاحنات املفككة في سكراب امغرة، 
وجرى توقيف ٤ اشــــخاص منهم مواطن 

والبقية من غير محددي اجلنسية.

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ـ مدونون عرب ينظمون مؤتمرا حول أمن وحرية االنترنت.

  ـ وفي الدول العربية حتى ولو كتبت على «طوفة» بيتكم ستالحق.

 

 ـ بعض المدراء في الوزارات ما يستقبل المراجعين إال بواسطة «بشت فما فوق».

  ـ ماهو يا يفتحون أبوابهم للعالم يا ينقلون مكاتبهم لـ «سوق البشوت».

 أبواللطف  واحد 

 كماله جبر لولو ارملة مرزوق 
ـ ٦٨  دغيمان الغضوري 
عامــــا ـ صبــــاح الناصر 
ـ ق٣ – ش١٧ –م٩ – ت: 

.٦٦٤٤٨٣٩٣
  هبة حسني محمد علي الكندريـ  
٩ أعوامـ  الرجال: الدوحة 
– ق٤ – الشــــارع  الثاني 
 ،٢٤٨٧٤٧١٨ ت:   – م٦١   –
النســــاء: الدوحة – ق٤ – 
الشارع الثاني – م ١٧ – ت: 

.٦٦٩٥١١١٩
  عباس حسني احمد الشطيـ  ٧٨ 
عاماـ  الرجال: الدسمة – ق٥ 
– ش٥٠ – م٣ – حسينية 
االمام علي – ت: ٩٩٤٦٠٨٧٠، 
النســــاء: الدسمة – ق٦ – 
شــــارع االنباري – م١١ – 
حسينية االمام املرتضى 

– ت: ٢٢٥٢٨٩٧٨.
  عبدالرحمن سهيل مهنا السهيلـ  
٧٧ عاما ـ الرجال: جنوب 
الســــرة – الزهراء – ق٣ 
– ت:  م٢٥   –  ٣٠٦ – ش 
 ،٩٧٨٠٦٠٦٥ – ٢٥٢٤٠٨٨٩
النســــاء: القرين – ق٥ – 
ش١٤ – م٢ – ت: ٩٩٣٢٨٠٢٨ 

.٩٩٤٠٠٢٨٠ –
  ابراهيم احمد منيف عواد الشمري 
العام –  – عام ونصــــف 
اجلهراء: العيون – ق٤ – 
ش٤ – م٨٧ – ت: ٩٩٥٠٥٧٨٩ 

 .٦٥١٥٥٥٣٦ –

 سألت أحد املشتغلني بالعمل التنموي 
عن سبب اهتمامه به فقال: «لدي اعتقاد 
راسخ بأن فتح مصنع يوفر العمل أللف 
امرأة في مجتمع فقير يعني فتح ألف بيت، 
ومع تكرار فتح املصانع وزيادة فرص العمل 
الشريف فإننا نضيق اخلناق على جتارة 
الدعارة، ونقلل ظاهرة أبناء الشـــوارع..
الخ، فقد ثبت أن أبرز أســـباب االنحراف 
في املجتمعات الفقيرة هو الفقر، ال تكتف 

بتقدمي النصائح، وفر للناس البدائل».
   تذكرت هذه احملادثة بعد قراءة كلمة 
الشـــيخ د.محمد الصبـــاح، نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزيـــر اخلارجية التي 
ألقاها في نيويورك وجاء فيها: «إن أقوى 
وأبلغ وســـيلة للتواصل مع املجتمعات 
الفقيرة بهدف حتصينها ضد اســـتغالل 
املنظمات اإلرهابية هي السماح ملؤسسات 
العمل اخليري بالعودة إلى تلك املجتمعات 
والعمل بقوة وحمايتها من السقوط في 
أيدي العناصـــر اإلرهابية» هذه نصيحة 
ثمينة من الشيخ د.محمد الصباح، وموقف 
ثابت منه ال ينسى جتاه مرفق متيزت به 
الكويت على املستوى العربي واإلسالمي، 
قال عنه د.محمد الصباح: «إن اجلمعيات 
اخليرية الكويتية رائدة في الوصول إلى 
مجتمعات وقرى في أدغال افريقيا، وحققت 
لهـــا احلماية من أن تكون مرتعا لألعمال 
اإلرهابيـــة ومنبعا لتمويلها – بشـــريا – 
ولهذا فإن محاربة هذه اجلمعيات اخليرية 
وتقليص عملها يخلق فراغا قد تتولى سده 
اجلماعات اإلرهابيـــة، علينا أن نتكاتف 
ملكافحة اإلرهاب بتجفيف املستنقع الذي 
يســـتمد منه قوته، وهو العوز واحلاجة 

عند املجتمعات الفقيرة» انتهى.
  لقد جاءت كلمة وزير اخلارجية الكويتي 
التي ألقاها أثناء االجتماع الســـنوي بني 
وزراء خارجيـــة دول مجلـــس التعاون 
ونظيرتهم األميركية في توقيت مناسب 
جدا للواليات املتحدة التي تخوض حربا 
مع اإلرهاب طال أمدها بغير حتقيق تقدم 
يذكر، ما يؤكد أن «أهل مكة أدرى بشعابها» 
وأنه ال غنى لها عن التعاون مع دول املنطقة 
ومنظماتها الرسمية واألهلية لوضع حد 
لهذا النزيف الذي أنهك شعوب املنطقة، 
وجيوش العالم بغيـــر طائل، من جانب 
آخر نعتقد أن اســـتمرار تواصل اجلهات 

الرسمية مع اجلمعيات 
اخليرية واإلشـــراف 
عليها عـــن كثب هو 
الى  أمر هام، بالنظر 
أن املجتمعات العربية، 
وفي اخلليج بشـــكل 
قـــد جبلت  خـــاص، 

على اإلنفاق في أوجه اخلير، وقد أظهرت 
إحصائية ألوجه اإلنفاق االستهالكي في 
ميزانية األسرة بالكويت أن ٦٧٪ من األسر 
الكويتية تخصص جزءا من دخلها لإلنفاق 
اخليري، وبغير وجود قنوات صرف آمنة 
وحتت إشـــراف الدولة فإن هذا الصرف 

يكون معرضا ملخاطر من كل نوع.
  احلقيقة كانت كلمات الشيخ د.محمد 
الصباح بلسما على جرح التشكيك الذي 
يحلو للبعض ممارسته على الدوام، في 
حق «كل شيء وكل مجهود وكل جهة «كما 
كان خطابه للســـلطات األميركية مليئا 

بالصراحة والصدق، حيث قال لهم:
  - حتتـــاج الواليات املتحدة إلى خلق 
نظرة ايجابية في العالم اإلسالمي للطرح 

اجلديد الذي يتبناه الرئيس «اوباما».
  - إغالق معتقل غوانتانامو الذي يشكل 
نقيضا جلميع القيم األميركية التي تدعو 

الى العدالة.
  - كســـب عقـــول وقلوب الشـــعوب 
اإلسالمية عن طريق التعاون معها وتقدمي 
املساعدات اإلنسانية للمجتمعات الفقيرة 

فيها.
   شـــكرا بوصباح، وهذه ليست املرة 
األولى لكم التي تنسجم فيها دولة الكويت 
مع نفسها، ومع شعبها، فقد جاءت كلمة 
صاحب السمو األمير الضافية في العشر 
األواخر باكورة لتلك السياسة احلكيمة، 
فجزاه اهللا عن الكويت وأهلها خيرا، وجعل 
عهده خيرا وبركة على هذه البالد.. اللهم 

آمني.
  كلمة أخيرة: من األخطاء الشائعة أن عمر 
بن اخلطاب ے عطل حد السرقة في عام 
الرمادة، فقد رفع إليه أمر غالمني يعمالن 
عند رجل لم يكن يطعمهما فسرقا، وملا مثل 
الرجل بني يديه نهره، وأمره بإطعامهما، 
قائال: «إن سرقا قطعت يدك أنت»... وهو 
مياثل املبدأ القانوني املعروف «املسؤولية 

التقصيرية للمتبوع عن فعل التابع».

 كلمة سمو األمير في العشر األواخر
   وخطاب الشيخ محمد الصباح في نيويورك

 نشرت احدى الصحف احمللية 
قبل أيام «مقاال» لشخص يصف 
فيه قاطنـــي مناطق «الروضة 
والعديلية وقرطبة واليرموك» 
بأنهم يبتعثون أبناءهم للدراسة 
فـــي جامعات عريقـــة خارج 
الدولة على حساب احلكومة، 
وأسماؤهم «قتيبة ونبيل وهيثم» 
ويوسطون النواب للحصول على 
الصفقات املليونية، ويطالبون 
بزيادة رؤوس أموال شركاتهم 
ويتعاجلون عند استشاريني 

عامليني!
  أما قاطنو مناطق «اجلهراء 
وجليب الشـــيوخ والرابية» 
فوصفهم بأنهم يبعثون أبناءهم 
للدراسة على حسابهم الشخصي 
في جامعات من الدرجة الثالثة، 
وأسماؤهم جرمية يعاقب عليها 
القانون! مثل «مناحي ومطلق 
وصعفق» ويوسطون النواب 
لكي يلتحقوا بدورة رجل اطفاء، 
ومطالبهم ال تتعدى اســـقاط 
القروض، ويتعاجلون بالطب 

الشعبي!
  وفي اليوم ذاته قامت جريدة 
إلكترونية كويتية بتصنيف 
هذه االغاليط واعتبارها مقاال 
يستحق اعادة النشر فنشرته 
وســـمحت ألحـــد املتصفحني 
واملعلقني فيها باضافة فروق 
اخرى يتمتع بها قاطنو اجلهراء 
وجليب الشيوخ والرابية حيث 
«عدد املصلني اكثر والرجولة 

اكثر»!
  انه مشهد واحد من مشاهد 
كثيـــرة تؤكد حالـــة العبثية 
وانعدام املسؤولية وانحسار 
الوعي الوطنـــي وقلة املعرفة 
وتنامي االجتراء على الســـلم 

االجتماعي في بالد تنتحر.

 عبث 
 ال توجد دولة تريد ان تســـير في ركب التطور، 
وتعمد إلى تغيير وزرائها كل ستة أشهر، والقضية 
اليوم ليســـت قضية قناعة بعمـــل كل الوزراء، بل 
قناعة تامة بأن التغيير الذي يشمل أكثر من حقيبة 
ال يفيد مجلس الوزراء بل يضره، وســـمو الرئيس 
هـــو أكثر من يدرك ذلك، ويعلم بأن االســـتمرار في 
محاولة ارضاء بعض نواب مجلس االمة لن يجدي 

نفعا، والسوابق كثيرة في هذا املجال.
  واحلكومة التي دافعت عن وزير الداخلية ليست بعاجزة عن الدفاع 
عن وزير املالية او غيره، فهي متلك اغلبية في املجلس اتعبتها االنتخابات 
وارهقتهـــا زيـــارات الدواوين، ودفعت جهات كثيـــرة دم قلبها اليصال 

البعض منهم.
  ولهـــذا فما املصلحة من تغيير كبير في اســـماء الوزراء أو مقاعدهم 
الوزارية ما دامت األمور تسير حســـب رغبة احلكومة واحيانا احسن 

بكثير من أقصى أمانيها؟!
  في الفترة القادمة امام احلكومة استحقاق مهم فيما يتعلق بتشكيلة 
مجلس الوزراء، وهذا االســـتحقاق هو رســـالة للجميع بأننا أمام نفس 
جديد للعمل في املســـتقبل وانه ال ميكن لفريق ان يعمل واملدرب يغير 
اخلطـــة كل يوم بل يفكر في اجراء اكثر من تبديل قبل نهاية الشـــوط 

االول من املباراة.
  سمو رئيس مجلس الوزراء مطالب بتجديد الثقة في غالبية اعضاء 

حكومته، وان كان هناك تعديل فليكن في نطاق ضيق وبسيط جدا.
  فالناس عليها ان تدرك ان للحكومة هيبة وســـلطة واحتراما، وجزء 
من تلك الهيبة استقرارها على تشكيل واحد لفترات معقولة من الزمن، 

رغم اعتراضنا وغيرنا على بعض الوزراء.
  ان دورنا كشـــعب ان نبدي املالحظات وبعض االعتراضات من حني 
إلى آخـــر، ولكن هذا ال يعني اننا نتمنى ان يتحول مجلس الوزراء الى 

دكان من السهل تغيير كل مراكزه من وقت آلخر.
  الصحافة واكماال ملا كتبناه امس، تقول إن وزير الداخلية ســـيكون 

الوزير الرابع الذي سيشمله التعديل الوزاري املرتقب.
  وللحقيقة فإن وزير الداخلية وبعد ان تخطى اســـتجوابه ســـيكون 
من الغريب إبعاده، الن في ذلك مؤشـــرا الـــى أن احلكومة مقتنعة بأنه 
مدان في قضية االعالنات، فإن كان األمر كذلك فلماذا الدفاع اساســـا عن 

رجل مدان؟!
  شخصيا كنت أول واكثر من تكلم في قضية االعالنات وفي تصريحات 
األخ الوزير، ومازلت مقتنعا بأنه ال يصلح وزيرا للداخلية، ولكني ومن 
باب املصلحة العامة اقول إن رأينا كجمهور ومتابعني سياسيني سيكون 
اقســـى وأمّر في حال قبول احلكومة اليوم باعفـــاء وزير الداخلية من 

منصبه، الننا سنسألها حينها ملاذا دافعت عنه اذن؟
  ولعلي اعتقد أن القبول مببدأ احالة امللف الى محكمة الوزراء هو سبيل 
للوصول للحق دون التفكير في ابعاد الوزير اآلن على االقل، ما لم تكن 

قضية ابعاد وزير الداخلية مرتبطة بعدم احالة ملفه حملكمة الوزراء.
  فلماذا ال نقبل باحالة وزير وهو في مجلس الوزراء بدال من ان نحيله 
حملكمة الـــوزراء بعد ابعاده من منصبه فيظهـــر وكأنه فعال مدان أمام 

الناس، وقد برأه قبل ايام مجموعة من نواب األمة؟
  هـــذا التناقض ال نتمناه ملجلس الوزراء، وال لرئيس الوزراء حتديدا 

الذي عليه ان يلتفت لقضايا أهم من ذلك بكثير.
  وللحديث بقية.

 حكومة أم دكان «٢»
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