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البقاء هلل

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
األرجنتينيون يلجأون الى الرقص للتخفيف من مشكالتهم.

ـ أعرف دوال عربية كثيرة شعوبها رقصت حتى االعياء ومع ذلك 
مشكالتها في ازدياد!

الداخلية: إغالق المقاهي بعد الساعة الـ 12 هدفه الحد من السرقات.
ـ غريبة مع ان مناطق يديدة البوق فيها يوميا وما فيها وال حتى شيشة!

أبواللطفواحد

عايـض هـادي فـالح العجمي ـ 76 عامــــا ـ مبارك 
الكبيــــرـ  ق2ـ  ش24ـ  م10ـ  ت: 66888082ـ  

.97950017
خيرية حسـن عباس الصـراف ـ ارملة عبداخلضر 
حسني الصراف ـ 84 عاما ـ الرجال: سلوى 
ـ حسينية سيد محمد ـ شارع االقصى ـ ت: 
99059152، النساء: سلوى ـ ق1 ـ حسينية 

االمام احلسني.
سعود احلميدي حمدان بن حتروش الرشيديـ  19 عاماـ  
الرجال: الفردوسـ  ق6ـ  ش1ـ  جادة 8ـ  م57ـ  
مقابل مسجد الدبيسـ  ت: 66645255، النساء: 

الفردوس ـ ق6 ـ ش1 ـ جادة 13 ـ م31.
احمد ناجـي منيع اهلل البغيلي الرشـيدي ـ 19 عاما ـ 
الفردوسـ  ق5ـ  جادة 4ـ  م53ـ  الشارع االول 
ـ ت: 66090770 ـ 99804464 ـ 55567644.

حصـة فهيد فراج الدوسـري ـ زوجة مساعد بداح 
محمد الدوسريـ  68 عاماـ  الرقةـ  ق6ـ  ش1 

ـ م10 ـ ت: 66663472 ـ 99022570.
حمد مطلق اجلريدـ  67 عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  
ق2ـ  ش ساطع احلصريـ  م10ـ  ت: 66677734، 
النســــاء: خيطــــان ـ ق10 ـ ش8 ـ م53 ـ ت: 

.99036559
نورة دعسـان العجمي ـ ارملة محمد فهيد مرسل 
العجمي ـ 78 عامــــا ـ الرجال: املنقف ـ ق4 ـ 
ش32ـ  م34ـ  ت: 97779920، النساء: املنقف 

ـ ق6 ـ ش121 ـ م6 ـ ت: 66644499.
فاطمة محمد عجيل العساف ـ ارملة يوسف فالح 
الشاللـ  74 عاماـ  الرجال: حطنيـ  ق2ـ  ش17 
ـ م70ـ  ت: 99225272، النساء: مبارك الكبيرـ  

ق5 ـ ش3 ـ م27 ـ الدفن التاسعة صباحا.
عيدة جلعود محمد فريح العازمي، ارملة شبيب مبارك 
الذيابي العازمي ـ 71 عاما ـ الرقة ـ ق3 ـ ش 
الرقــــة ـ م14 ـ ت: 99755388 ـ 99445359 ـ 

.99044290

البد ان نشـــكر جمعية الشفافية الكويتية 
على جهودها التي تبذلها في سبيل حث النواب 
على تسريع العمل في إصدار بعض التشريعات 
التي ال ميكن ألي عمل سياسي أو تشريعي أو 
اقتصادي صادق وشفاف أن يسير دون االعتماد 

على إصدارها.
ومن تلك القوانني قانون كشف الذمة املالية 

الذي تشرفت في مجلس عام 2006 بأن أكون أحد مقدميه، والذي أعتقد 
أنه كان على شفا االقرار لوال حل املجلس في مارس من عام 2008.

بيد أني أعتقد أنه من املهم مبكان أن يقوم املسؤول بكشف ذمته 
املالية وزيـــرا كان أو عضوا أو قياديا منذ ان دخل للعضوية ال من 
تاريخ تطبيق القانون حتى تبدأ بعض األسماء في التساقط ولألبد 

من ساحة الشفافية والنزاهة التي اليزالون يتمترسون حولها.
وللتوضيح أقول إن العضو املوجود في مجلس األمة منذ ثالث 
دورات عليـــه أن يقدم لنا كشـــفا بذمته املالية منـــذ تاريخ دخوله 
للعضوية حتى اآلن، وكذلـــك الوزير حتى يتبني لنا اخلط البياني 

لسلوكه األخالقي والشرعي املتسم بالنزاهة والشرف واألمانة.
كذلك أعتقد أنه من املهم كشـــف نتائج تلك الذمم للعلن، ليعلم 
الناس براءة القياديني من عدمها، وحتى ال تكون الشبهات واملخالفات 

طّي السرية والتكتيم.. 
أما قانون تضارب املصالح فأشك أن مير في هذا املجلس بصيغته 
التي عرضت علينا عام 2006 والتي أقرها وأبصم عليها ومن أجلها 

بالعشرة وبالعشرين!
وسبب تشككي هو أني أرى وأجد العديد من نواب املجلس وهم 
أصحاب مصالح جتارية واضحة، والتزال املناقصات تطبع وترسى 

لشركاتهم دون حسيب أو رقيب..
كذلك أمتنى أن نتكاتف جميعا من أجل العمل على إبعاد أي نائب 
عن أي عالقة مباشـــرة أو غير مباشرة مع احلكومة، وكذلك الوزراء 
والقياديون، من خالل تطبيق أحـــكام املادة »121« واملادة »131« من 
الدستور، وكلتاهما تقضي بعدم جواز إسهام النائب أو الوزير بأي 
التزامات أو تعاقدات للحكومة أو ملؤسساتها العاملة، أو اجلمع بني 

الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة!
إن الوصول ملرحلة أكبر وأكثر شفافية غير مستحيل بهذا البلد 
الذي يعج باملخلصني، ولعلنا بإقرار هذه القوانني مجتمعة نتوقف 
عن التشـــكيك في املخلصني من أبناء هذا الوطن أو الطعن في ذمم 
الناس، خصوصا من قبل بعـــض الناس الذين هم بصورة مخالفة 

لواقعهم الفاسد.
أخيرا لم اســـتطع االطالع على قانون حماية املبلغني أو قانون 
حق االطـــالع حتى أمتكن من إبداء الرأي فيـــه، آمال من االخوة في 
اجلمعية تزويدي بتلك االقتراحات إن أمكن، وسائال اهلل جلهودهم 

التوفيق.
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كل الشكر لكل األحبة واألشقاء املصريني على العواطف اجلياشة 
التي بلغتني بعد كتابتي ملقال »أكتوبر يا مصر«.. 

وهو أمر غير مســـتغرب من شـــعب أساســـه العاطفة واحلنان 
والروح املرحة.

شكراً جمعية الشفافية المحبة

على عكس الذين »يرتأون 
توحيد املذاهب العتقادهم ان 
الناس اذا ما توحدت مذاهبهم 
توحدت قلوبهم وأفكارهم« 
فاألديـــب الراحل »ميخائيل 
نعيمـــة« يتحـــدى هـــؤالء 
ويدعوهـــم، قبل ذلـــك، الى 
»توحيد اذواق الناس في املأكل 
واملشرب وفي احلب والكراهية 
وتوحيـــد احالمهم في الليل 

واهوائهم في النهار«.
لم يكن »نعيمة« يرى في 
املذاهب واألديان ما  تعددية 
يعيب املؤمنني، فتلك دروب 
متعددة تفضـــي الى خامتة 
واحدة »فما املذاهب بأنواعها 
سوى مناقب كثيرة في جبل 
الوجـــود تؤدي الـــى القمة، 
فمادامـــت غايتك من مذهبك 
الوصول الـــى اهلل، وغايتي 
من مذهبي الوصول الى اهلل، 
فما شـــأنك معي اي طريق 

أسلك؟!«
يواصل ميخائيل نعيمة 
رفضـــه للهيمنـــة ويضيف 
»حذار يا صاحبي، ان جتعل 
نفسك أكرم من اهلل، وأعلم منه 
بذاته، وأعدل منه في خلقه، 
فهو قد اهلني ألحمل صورته 
ومثاله، وألمتع روحي بجمال 
أكوانه، فمن انت لتحجبه عني 
فال أراه اال بعينك وال امجده 

اال بلسانك؟!«
الناسك  ويخلص االديب 
الى قيمة نبيلة لو شـــاعت 
بني الناس لعاشوا في سالم، 
فيقول »يا صاحبي اذا شئت 
ان تعطيني شيئا، او ان تأخذ 
مني شيئا، فأعطني محبتك 

وخذ محبتي«.

ان صاحـــب احلق ال 
يخشـــى مـــن املواجهة 
وابراز ما لديه من حقائق 
يستطيع ان يقنع بها من 
أمامه وكل من يســـمعه 
ويتابعـــه، أمـــا املريب 
واملتردد وفاقد الثقة في 

نفســـه فهو من يتجنب املواجهة والظهور 
أمام الناس والدفـــاع عما يعتقد ويؤمن به 

من أفكار وما يقوم به من أعمال.
هذه هي مشـــكلتنا املزمنة مع احلكومة 
والتي تتبع سياسة االستتار والتردد في كثير 
من القضايا املهمة واحلساسة وتترك العنان 
للقيل والقال وبعـــض اجلهال حتى يضيع 
الناس بني كثرة التصريحات واألقاويل وما 
يذكر في وســـائل اإلعالم املختلفة، والوزير 
صاحب العالقة يتفـــرج وال ينطق بعبارة 
واحدة وامنا يستعني بصديق من النواب او 
الصحافيني للدفاع عنه ومواجهة خصومه 
السياسيني مبقابل ال يعلمه اال اهلل من مقدرات 

وأموال هذا الوطن.
أما عدم مواجهة رئيس الوزراء والوزراء 
للناس عبر وسائل اإلعالم املختلفة وشرح 
مـــا لديهم من خطط وأفـــكار وبرامج والرد 
على كل ما يثار عليهم فهو مكمن املشـــكلة 

وأساس األزمات.
ان املواطن البســـيط ضـــاع بني الغرماء 
السياسيني وال حراك من قبل احلكومة لوضع 
حـــد لكل ما يقال وينشـــر، اتذكر في نهاية 
الثمانينيات ان احلكومة الكويتية قررت رفع 
العلم الكويتي على ناقالت النفط الكويتية 
ابان حرب اخلليج وقد ثارت ردة فعل عنيفة 
محلية وخارجية على هذا القرار فما كان من 
سمو رئيس الوزراء الشيخ سعد العبداهلل، 
آنـــذاك، إال أن عقد مؤمترا صحافيا حضرته 
وسائل اإلعالم احمللية والعاملية وأوضح دواعي 
ومبررات هذا القرار ورد بكل ثقة ومتكن على 
أسئلة الصحافيني واإلعالميني من شتى دول 
العالم وبأكثر من لغة حيث اشاد به كل من 
رآه وســـمعه وقطع اجلدل الدائر حول تلك 

القضية ووضع النقاط على احلروف.
أما اآلن فلدينا وزراء أكاد اجزم بأنه لم يرهم 
احد يتكلمون، ولدينا وزراء ال يستطيعون 
الظهور في وسائل اإلعالم مباشرة ومواجهة 
الناس ألنهم لو فعلوا ذلك فستظهر البالوي 
املختفية واالمكانيـــات املتواضعة وعندها 

نعرف سبب هذا التردي الذي منر به.

واجهوا الناس
واضحأمانة السايرزم

مواقيت 
الصالة 

والخدمات 
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عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

الخليفة: معلومات عن صالونات نسائية تتاجر في الكابتي ولن نتردد في مداهمتها

ضبط مالزم أول وطالب والعب
في ناٍد شهير .. ومصري وبدون بكيلو حشيش

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
من ضبــــط 3 مواطنني من بينهم ضابط في احد 
قطاعات وزارة الداخلية برتبة مالزم اول والعب 
كرة قدم أساســــي في ناد رياضي شهير وطالب 
ووافد مصري وآخر بدون بتهم تتعلق باالجتار 
في املواد املخــــدرة. وكانت معلومات وردت الى 
مدير املكافحة عن اجتار طالب في املواد املخدرة، 
وعليــــه مت تكليف مديــــر ادارة املعلومات املقدم 
فيصل املطيري ومساعد الرائد محمد قبازرد والذي 
عنّي مســــاعدا للمطيري من قبل العميد اخلليفة 
واملالزمني أولني ناصر الديحاني وعبداهلل الربيعة 
وصالح الرباح وعبداهلل القبندي، ومتكن رجال 
املعلومات من استدراج املتهم االول لبيع اصبع 
من احلشيش وبعد ان باع املتهم االول املخدرات 
وهو طالب، ألقي القبض عليه واقتيد الى منزله 
في مشــــرف وعثر فيه على اصابع من املخدرات 
واعترف على مصري يسكن حولي وانتقل رجال 
املباحث الى مسكن املصري وعثر في شقة املصري 
على شقيقه من األم وهو ضابط في وزارة الداخلية 

وبتفتيشهما عثر معهما على 15 اصبعا وكانا حتت 
تأثير التعاطي واعترفا علــــى بدون في صباح 
السالم وارشد االخير عن مواطن وهو العب في 
ناد شــــهير وبلغت الكمية نحو كيلوغرام وربع 
الكيلوغرام من مادة احلشيش. وفي تعليقه على 
هذه القضية أكد مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات العميد الشيخ احمد اخلليفة أن كل شخص 
مسؤول عن تصرفاته وحتى ولو كان عسكريا في 
وزارة الداخلية أو ضابطا، مجددا التأكيد على انه 
ال أحد فوق القانون وقال ان هذا الضابط ال ميثل 
وزارة الداخلية مبثل هذا التصرف املشني والدليل 
أنه مت ضبطه دون مراعاة أين يعمل وما وظيفته 
وكشف العميد اخلليفة عن توافر معلومات لدى 
اإلدارة العامة للمكافحة بوجود صالونات نسائية 
تروج احلبوب املخدرة »الكابتي« على أنها حبوب 
تخســــيس، مشــــيرا الى ان هذه املعلومات جار 
التحقيــــق في دقتها وأكد أنه في حالة التأكد من 
هذه املعلومات حول تلك الصالونات فإنه سيتم 
اتخاذ إجراءات صارمة ضدهما وســــيتم حتويل 

مالك الصالون إلى النيابة العامة.

املتهمون في قبضة »املخدرات« وفي االطار العميد الشيخ أحمد اخلليفة


