
أمير زكي ـ هاني الظفيري
لقي ش���خص »بدون« مصرعه امس االول عل���ى طريق كبد فيما 
اصيب مواطن كان برفقته اثر انقالب املركبة التي كانت تقلهما على 
الطريق ونقل املواطن املصاب الى مستشفى الفروانية واضطر رجال 
األم���ن الذين حضروا الى موقع احلادث فور البالغ عنه لالس���تعانة 
برجال مركز اطفاء اجلليب بقيادة املالزم اول احمد السعيدي واملالزم 
احمد الكندري ليقوموا بقص الس���يارة وإخراج جثة السائق وإنقاذ 
املصاب، خاصة ان السيارة كانت قد حتطمت متاما وحتولت الى كتلة 

من احلديد اثر انقالبها اكثر من 5 مرات.
وإلى طريق الس���املي الس���ريع وقع حادث تصادم وانقالب أسفر 
عن إدخال 3 مواطنني عناية مستشفى اجلهراء حيث أشرف على نقل 
املصابني ضابط االرتباط ماجد الصليلي ورجال دوريات املرور الذين 
حرصوا على جمع مقتنيات املصابني من هواتف ومحافظ واحليلولة 
دون س���رقتها بعد التجمهر الكبير ال���ذي حصل حول موقع احلادث 
بقيادة الوكيل هويط الشمري والرقيب محمد العنزي وسجلت قضية 

وجار التحقيق في مالبسات احلادث.

السيارة املنقلبة بعد احلادث

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
إبرة بـ 5 دوالرات تقضي على الشخير نهائيا.

ـ حبذا لو تم توزيعها على بعض الساسة العرب علهم يستيقظون من 
سباتهم العميق!

علماء: أحد الجينات مسؤول عن القيادة المتهورة لدى السائقين.

ـ عيل الزم يسمونه »كويتي.. زيم« أو »كويتي.. جين«!
أبواللطفواحد

»برنامج العمل« يحتاج إلى »نفسية عمل«النواب السفراء والقَسم الجديد
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مس���تغرب.. ان يأتي النطق السامي حاثا على 
التهدئة و»على التعاون اإليجابي بني الس���لطتني 
التش���ريعية والتنفيذية كأمر حتمي في تكريس 
الش���راكة املثمرة« كما أتى في اخلطاب، ثم نشهد 
التسابق على عمليات الشد والتأزمي والنطق السامي 

لم يجف حبره بعد.. وعيب!
مس���تغرب.. ان تتن���ازل احلكوم���ة عن حقها 
الدستوري في التصويت على تشكيل اللجان دون 
ان حتصل منهم على التزام مقابل بالتعاون معها، 
مما سيصعب عملها في احلقبة املقبلة بعد ان وصل 
معارضوها ألغلب مطابخ املجلس وسيكون بيدهم 

اعداد الطبخات او األزمات القادمة.
مستغرب.. ان يقرر »مواطن« لم يصبح نائبا 
بعد، كونه لم يؤد القس���م الدستوري حسب املادة 
91، اس���تجواب وزيرين ال واحد ويعلن ذلك امام 
العالم وهو العالم بأن االستجواب هو آخر األدوات 
الدستورية ال أولها في معاجلة األخطاء كما انه لم 
يتعامل بعد مع الوزيرين املعنيني كي يعرف اوجه 
قصورهما ومن ثم اس���تجوابهما.. وأشياء حتدث 

فقط في الكويت.
مستغرب.. ان يغرر نائب باملواطنني ويحثهم 
على االقتراض املدمر ثم يحاول التغرير مرة اخرى 
باملظلومني البدون ويحثهم على التظاهر واإلخالل 
باألمن كي تس���جل عليهم حتفظات أمنية، وارجع 

لقصة الدب والفالح الشهيرة.
مستغرب.. أن يستقصد نائب وزير مالية سابقا 
ثم يرفض مناظرته لضعف حجته وال يجد وسيلة 
لالنتقام الش���خصي منه اال مالحقة وكيلة وزارة 
فاضلة ش���ديدة التخصص كونه���ا »فقط« زوجة 

شقيق وزير املالية السابق، وهزلت..
مستغرب.. ان يسمح لنواب مقترضني بتقدمي 
اقتراحات وتش���ريعات يستفيدون شخصيا منها 
وهي أمور حتدث في ظل فس���اد تش���ريعي شديد 
لدين���ا وفي غياب فريد وت���ام للجنة قيم برملانية 

حتاسب وتعاقب.
مستغرب.. وفي وجود ذلك الفساد التشريعي 
املستفحل ان تصبح أغلظ وأشد العقوبات في جلنة 
القيم املنتظرة هي احلرمان من حضور بعض جلسات 
اللجان او البرمل���ان )قطو وطقيته مبصير(، دون 
وجود نصوص تلغ���ي العضوية وحتيل القضايا 
الفاس���دة للمحاكم، أنا للعلم اول من طالب بخلق 
جلنة قيم وأنا من يعلن براءته الشديدة من جلنة 
القيم أو »الدل���ع« املقترحة التي انتظرناها طويال 

بعد فترة حمل استمرت 50 عاما.
مستغرب، أال تشكل جلنة حتقيق برملانية في 
قضية اللوحات االنتخابية السترداد األموال العامة 
فما فائدة ابتعاد وزير او ألف وزير اذا لم تس���ترد 

اموال الشعب املنهوبة واملغتصبة؟!

مس���تغرب جدا ان يتكرر 
ظهور اسماء في كل سرقة وتعد 
على املال العام دون محاسبة، 
مما يعني انن���ا � رغم كل ما 
يقال � دولة داعمة ومحرضة 
ومشجعة على سرقة األموال 
األيام في  العامة ونحن هذه 

انتظار ظهور نفس األسماء في عمليات تعد جديدة 
يخططون لها... وصحتني!

مستغرب.. وعمليات اجلمع والطرح تدرس حتى 
في رياض األطفال، كما ان اجهزة »الكلكوليتر« تباع 
بنصف دينار في األسواق، ان تتم االخطاء اجلسيمة 
في »جمع« أصوات الناخبني كما حدث في الدائرة 
اخلامسة والتي تعدت الفروق فيها آالف األصوات، 
»شلون لو كنتوا القائمني على االنتخابات في الهند 

او الصني؟!«
مستغرب.. ان يعلن بعض الطاعنني قبولهم بحكم 
احملكمة الدستورية ثم يرفضوه عندما ال يأتي على 
هواهم ويقرروا االستمرار في نهج »وراهم وراهم 

وعليهم اخوتنا عليهم« الصدامي الشهير!
مس���تغرب.. ان يختص التهديد باالستجواب 
بعض أفضل وأنظف املسؤولني احلكوميني أمثال 

الشمالي وصفر.
مس���تغرب.. ان يعاد اعتبار من ظلموا بسبب 
االستماع لنصائح من ال يرضون أبدا � وهو أمر حق 
ومس���تحق � وال يرد االعتبار للشيخ طالل املبارك 
الذي ادعى عليه زورا وبهتانا احد املسؤولني السابقني 

ممن اشتهروا بالفساد والكذب الشديد.
> > >

آخر محطة: )1( إظهارا للحقيقة وانعكاسا للواقع 
نقترح ان يس���مى بع���ض األعضاء ب���� »النواب 
الس���فراء« املعتمدين من ه���ذا الطرف او ذاك لدى 

مجلس األمة.
)2( كما نقترح ان يبدل ويعدل قسمهم الدستوري 
� او الالدس���توري � حس���ب املادة 91 مكرر، باآلتي 
»أقسم بالعيش وامللح ومن مأل احلساب، ان أكون 
مخلصا ملن دفع لي األموال وأجنحني في االنتخاب، 
وأال أحترم الدس���تور او قوانني الدولة، وان أذود 
عن مصال���ح من يقف خلفي وأدافع عن طموحاته 
السياسية ومشاريعه االقتصادية، وأال أؤدي أعمالي 

باألمانة والصدق، وإبليس على ما أقول شهيد«.
)3( ثبت مما نشرته جريدة »اجلريدة« صباح امس 
من محاضر مجلس عام 64 ان ظاهرة »النواب السفراء« 
موجودة منذ األيام األولى لدميوقراطيتنا العتيدة، لذا 
فالواجب يحتم احلفاظ على تلك الظاهرة كانعكاس 
للحفاظ على »عاداتنا وتقاليدنا« كما حتث على ذلك 
جلنة الظواهر السلبية، وان نبتعد عما هو قادم من 

الغرب كالصدق واألمانة واإلخالص في العمل.

 أعتق���د أن »برنام���ج العمل هو 
مش���روع دول���ة حت���ى إن طرحته 
احلكومة، بالنظ���ر إلى أن حكومات 
سابقة طرحت أجزاء منه« وليس من 
العدل في حق حاضرنا ومستقبلنا أن 
نخنق أنفسنا بأيدينا، فهذا البرنامج 
طموح ومحفز، ويكفي أن ننجح في 
حتقيق نصفه أو حتى أقل من ذلك 
كي نقلب التراجع إلى تقدم، واخلوف 

الى شجاعة، والشك الى يقني.
قال لي محدثي: أنت متفائل جدا، 
أال ترى اللصوص كيف يجيرون كل 
حركة لصاحلهم، هل نسيت سرقة 

االستثمارات اخلارجية؟ 
قلت: يجب أن نفرق بني السرقات 
وأخطاء العم���ل، وإذا تركنا اخلوف 
يس���يطر علينا فإننا س���نخلط بني  
»العامل بجد واجتهاد الذي إذا أخطأ 
فله أجر وإن أصاب فله أجران« وبني 
»السارق الذي يبحث في كل مشروع 
عن فرصة ينهب بها أموال الدولة« 
ال يجوز أن نخلط بني االثنني، هذه 
جرمية بحق الشرفاء ال تقل عن جرمية 

السارق في حق الوطن.
قال:  كيف نضمن أال يتكرر ذلك 

السيناريو؟ 
قل���ت: إذا كنت تقصد من هم في 
مستوى القيادة، فإني أذكرك بالشيخ 
عبداهلل الس���الم، الذي فتح خزائن 
الدولة للناس، ولم يؤثر في نفسه 
تدفق تلك الثروة في عهده، واليوم هو 
يتربع في قلوب أجيال تتلوها أجيال، 
هل تعرف حجم الفرق بني من ميأل 

اجليوب ومن ميأل القلوب؟ 
ق���ال: كالم نظري، أس���ألك كيف 

تضمن عدم حدوث السرقات؟
قلت: اسمع، ضعاف النفوس لم 
يخل منه���م بلد في كل زمان، وأكثر 
ما يغري هؤالء ويشجعهم هو أجواء 
الفوض���ى والهرج، وهم يتناقصون 
إذا استقرت الدولة، ورّسخ الشرفاء 
أقدامهم في كل زاوية منها، ويختفون 
متاما إذا غيرنا حالنا السابق الذي ال 
ينال فيه الطعنات من السياسيني إال 
نظيف اليد، ان سؤالك »من يضمن؟« 
مره���ون بترك النظي���ف يعمل، بل 

دعمه.

قال: واهلل احنا 
خايفني نصدق ان 
الدنيا التزال بخير 
السلب  فينتشر 

والنهب.
قل���ت: نح���ن 
حاليا نشتكي من 

السلب والنهب، هل تريدنا أن نتحرك 
للتغيير أم نستسلم؟

قال: ال أحد يرضى باالستسالم.
قلت: ق���رأت ذات مرة عن مقارنة 
بني نفسية الناس باملجتمع الشيوعي 
في االحتاد الس���وفييتي ونفسيتهم 
في املجتم���ع األميركي، في املجتمع 
الش���ك املطلق، وفي  األول يسيطر 
الثاني يتغلب حسن الظن عند الناس 
وبإفراط، فال يتشككون في املراجع 
عندما يعيد شيئا اشتراه، وال يقلبون 
النظام ألن مشتركا في شركة الهاتف 
سافر ولم يسدد فواتيره، مثلما يحدث 
في دول تعقد األنظمة يوما بعد يوم 
بعد كل حادث فردي، فتزداد اخلسائر 
ويقل املردود، نحن في الكويت أخذنا 
من املجتمع الشيوعي هذه النفسية، 
الشك في كل شيء وباملطلق، صرنا 
مثل رجل األمن الذي يعيش حاالت 
اجلرائم واالنحراف والرذيلة طوال 
النهار والليل بحكم موقعه، حتى ان 
بعضهم يتعامل مع أهل بيته بشيء 
من الريبة في كل ش���يء، بس���بب 
طبيعة عمل���ه، ومثله موظف البنك 
الذي س���اءته كثرة ح���االت التهرب 
من السداد والنصب، ولم يتمكن من 
التفريق بينها وبني الش���رفاء الذين 
يعملون بصدق ويتعرضون لظروف 
املعامالت الطويلة واململة في الدولة، 

فيحشرهم مع النوع اآلخر.
قال: يعني؟

قلت: آن األوان كي نغير ما بأنفسنا، 
حتى يتغير م���ا حولنا، وأن جنعل 
الرقابة سالحا ملنع السرقة ال ملالحقة 
الش���رفاء، وأن نثق في اهلل أوال، ثم 

في قدرتنا على التغيير.
كلمة أخيرة: تقول س���ن احلي�����اة 
ان���ه ال س���كون، إم���ا أن نتق��دم أو 
نت������أخر ).. ملن شاء منكم أن يتقدم 

أو يتأخر(.

كالم مباشرمحطات

البقاء هلل
بروشن حاجية محمد، أرملة أحمد 
عبداهلل عوض � 84 عاما � 
رجال: س���لوى � حسينية 
سيد محمد � شارع املسجد 
األقص���ى � مقابل الرميثية 
ت: 97199986 � 66543133، 
نساء: العدان � ق6 � ش21 � 

م5 ت: 99229032.
عبداهلل محمد علي عبدالغفور � 49 
عاما � رجال: الشعب � ديوان 
الكن���ادرة ت: 97744446 � 
66770798، نساء: القرين � ق1 

� ش35 � م8 ت:25430261.
نعمة حسني محمود السيد زوجة 
علي حسني أحمد اشكناني 
� 41 عاما- رجال: حسينية 
اشكناني � ميدان حولي ت: 
66287232، نس���اء: صباح 
الس���الم � ق4 � ش26 � م17 

ت: 99729667.
عبداحملسن فهد عبدالعزيز الزاحم 
ـ 62 عام���ا � رجال: ديوان 
الزاحم � كيفان � ق2 � ش30 
� م19 على الدائري الثاني ت: 
24815293 � 24816260، نساء: 
مشرف � ق5 � ش6 � م4 � ج1 
ت: 25381449 � 25385293 

الدفن التاسعة صباحا.
عائشة محمد مظفور، أرملة جاعد 
سعود الضويحي � 58 عاما 
� العيون � ق4 � ش8 � م54 
ت: 99446261 � 24565451.

بدرية عبداهلل احمد الشطي، ارملة 
احمد جعفر خليل العوضي 
� 72 عام���ا � الرجال : ديوان 
العوض���ي � الدعي���ة � ت: 
99177193، النس���اء: مبارك 
الكبير � ق8 � ش11 � م6 � ت: 
97777140 � الدفن التاسعة 

صباحا.
عنيزان عياد معتاد الرشيدي � 70 
عاما � اجله���راء � القصر � 
ق4ب � م35 � شارع مسكني 
الدارم���ي � ت:  66422800 � 
99419739 � الدفن التاسعة 

صباحا.

إيف ســـان لوران 
يتصـــدر قائــمة 
»فوربـس« ألكثـــر 
المشاهيـر األمـوات 
ثراء بـ 350 مليـون 
دوالر                 ص 18

مواقيت الصالة والخدمات ص 19

3 شبان »بدون« يسرقون مخفرًا في الجهراء

مصرع »بدون« وإصابة مواطن
 في انقالب على طريق كبد

هاني الظفيري
بلغت اجلرأة بثالثة شبان بدون إلى حد تسللهم 
إلى داخل مخفر جنوب اجلهراء »حتت اإلنش���اء« 
وقاموا بسرقة كيبالت نحاسية وكميات من احلديد 
واملواد اإلنش���ائية من داخله، وفي التفاصيل كما 
يوردها مصدر أمني: ان الشباب الثالثة مت القبض 

عليه���م على أيدي رجال مديرية أمن اجلهراء بعد 
اشتباه إحدى دوريات الشرطة بتواجدهم في منطقة 
جنوب اجلهراء وضبط كميات من احلديد والنحاس 
بسيارتهم التي كانوا يستقلونها ليعترفوا بأنهم 
قاموا بس���رقتها من مبنى مخفر جنوب اجلهراء 

الذي اليزال قيد اإلنشاء.

األنباء الرياضية )24 ـ 30(

نجم وسط كاظمة طارق الشمري: 
تواضع مستوى المحترفين 

وقلة الخبرة وعدم التوفيق وراء 
غياب البطوالت عن »السفير«

وزيـدان  وبيليـه  بالتينـي 
ومالدينـي ومولر وشـمايكل 
يعـودون للمالعـب مجددًا!

مان  علـى  يتفـوق  توتنهـام 
وأرسنال  وتشلسـي  يونايتد  
واإلثارة الجمـال  سـباق  في 


