
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير أممي: التعليم في الوطن العربي يعاني من صعوبة.

- لدينا وهلل الحمد»صعوبة مزمنة« في التعليم والتوظيف والفنون 
والسياسة.. وفائض في الصعوبات.

تدرون ليش ما تقام حفالت أوبرا في الكويت؟
- اوال بسبب ضوابط الحفالت، ثانيا مو محتاجين، عندنا اوبرا برلمانية منا 

أبواللطفواحدوفينا وبلغتنا!

»شهوة المانشيتات« وّرطت نوابًا وصحفًاحاسبوا من قبض قبل من دفع!

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

في العالم أجمع عندم����ا يقوم نائب 
باستخدام منصبه لالبتزاز واحلصول 
على االموال تتم محاسبته ومعاقبته من 
قبل »جلنة القيم« وإسقاط عضويته ثم 
احالته للنيابة العامة السترداد االموال 
اخلاصة أو العامة التي حصل عليها دون 
وجه حق بسبب استغالله ملركزه، وفي 

بلد العجائب الكويت يتم احلديث هذه االيام عن محاسبة 
من دفع ال من قبض.. وهزلت!

>>>
وباملرة، املعارضة في العالم أجمع تستهدف احلفاظ على 
املال العام، وبعض معارضتنا تروم اس����تباحته وصرفه 
على قضايا الدغدغة واعادة االنتخاب، ومعارضتهم تعني 
طهارة اليد وبعض معارضتنا تستهدف.. ملء اجليوب.. 

وعجبي!
>>>

عدد ضحايا املخدرات ف����ي الكويت يفوق عدد ضحايا 
الغزو، لذا م����ا ان تقبض دولة أخرى من دول العالم على 
تاجر مخدرات حتى يتم لعنه من قبل أبناء وطنه والدعوة 
حلجزه وتشديد العقوبة عليه، وفي بلد البطوالت الزائفة 
يتم إثارة الفزعة اجلاهلية في محاولة إلحالة التاجر املعني 
الى بطل همام في بلد ال حتتاج البطولة فيه اال الى ضمير 

خرب واعالم فاسد ومخرج روائع كحسن اإلمام!
>>>

في وقت يجتمع في����ه أعضاء جتمع ال� 26 في ديوانية 
أحدهم امللحقة مبنزله تتص����دى لهم مجاميع جتتمع في 
قصر منيف مطل على الش����ارع العام وال يسأل أحد عمن 
يدفع ايجار ذلك القصر املقدر بعشرات اآلالف من الدنانير 
كل عام، ولو لم يكن لتجمع ال� 26 فائدة عدا اخراج الفئران 
القارضة للمال العام من جحورها وكش����فها للناس لكفى 

بذلك إجنازا وفخرا.
>>>

وفي العالم أجمع يعلم النواب أن الڤيروسات ال تدخل 
عن طريق املطار بڤيزا تصدرها وزارة الصحة، بل تنتقل 
بالهواء من بلد الى بلد، لذا نستغرب ان يهدد احد النواب 
مسؤولي »الصحة« باالستجواب بسبب وباء H1N1 العاملي، 
وان وفرة انتشار املرض وكثرة الوفيات في الكويت تدالن 
داللة اكيدة على ان صحتنا كش����عب معتلة على األرجح 
بسبب الضغوط النفسية الناجتة عن اقوال وافعال بعض 

النواب التي تسم البدن وتضعف املقاومة.
>>>

 آخر محطة: ملن يحارب املوسيقى من النواب نهديه كتاب 
»األغاني« ألبي الفرج االصبهاني املكون من 25 جزءا متتلئ 
بأسماء اآلالف من شعراء ومطربي العصر الذهبي لالسالم، 

ولم يقل أحد آنذاك إن املسلمات أصبحن.. راقصات!

ع النائب فيصل املسلم في عرض  تس���رُّ
شيك شخصي عائد إلى سمو رئيس الوزراء 
يحمل مضامني سلبية كثيرة، فهو لم يتدرج 
في اإلبالغ عن ش���بهة فساد، حسبما بدا له، 
عبر قنوات تساعده على التحقق، ولم يضع 
أي اعتب���ار الحتمال اخلطأ في مبادرة ترقى 
إلى التشهير الشخصي بحق مواطن، إضافة 
إلى اجلرم بشأن تسريب معلومات مصرفية 
� صار هو طرفا في ذلك التس���ريب � فهو لم 
يوصل شكوكه إلى النيابة العامة التي أحال 
إليها رئيس الوزراء موضوع مصروفات ديوان 
رئيس الوزراء، وبالتال���ي تكون للمعلومة 
حصانة قضائية ال يجوز تداولها، بل حولها 
إلى مسألة أخرى ترقى إلى التشهير الشخصي، 
ولن نقف نحن مكتوفي األيدي أمام ممارسة من 

هذا النوع بحق أي مواطن في هذا البلد.
»البعض« في البرملان يعمل بشكل مدروس 
لإلطاح���ة باحلياة النيابي���ة، وقد جنح هذا 
البعض في استدراج نواب »ردود األفعال« 
للوقوع في حبائلهم، بينما اكتفوا هم بالصمت 
األسبوع املاضي، عالمة على النجاح الفائق 
لتلك اخلط���وات بوجود االنفعاليني وخدمة 
صحف ال يهمها أمن البالد في شيء، فتسارع 
في خفة إلى نشر أكاذيب شخص في اليمن 
أظهرت التحقيقات التي أشرف عليها وفد أمني 
كويتي تورطه في قضايا فساد، بينما صورته 
لنا بعض الصحف بشكل مغاير متاما، بسبب 
تسرعها في النشر دون تثبت، ومثله نشر 
حادثة ضرب شخص على خلفية »خاصة« مت 
إحلاقها مبسألة احلريات العامة، اعتصامات 
ومبالغات ال تتناسب بتاتا مع احلقيقة غير 
القابلة للنش���ر )....( هذه العجلة في نشر 
البالغات مسيئة ألصحابها وللكويت.. كيف 
ميكن احلد منها؟ وما دور اجلسم الصحافي 
ف���ي مكافحته���ا وحماية مصداقيت���ه كأداة 

إعالمية؟
لقد أدى مخطط اإلطاحة باحلياة النيابية 
إلى »خفة« وصلت إلى اجلهاز املصرفي، حيث 
مت تسريب شيك شخصي إلى يد النائب في 
صورة جديدة من تأثير اإلرباك السياسي على 
األجهزة اإلدارية في الدولة، ليس في الوزارات 
فقط بل وصلت إلى املصارف معقل السرية 
التي ال توازيها في األهمية إال األسرار املرضية 

في املستشفيات وما في حكمها.
نحن بحاجة إلى كشف الفساد واملفسدين 

بغير ه���ذا األس���لوب 
الضعي���ف ال���ذي يرتد 
عكس���يا، ويفي���د ف���ي 
التغطية على املفس���د 
احلقيقي بس���بب عدم 
التثب���ت، فهن���اك مال 
سياسي »عيني« يحتاج 

كش���فه إلى تضافر اجلهود وحنكة كبيرة ال 
يتوقف معها التقصي عند جرمية االستفادة 
املالية فقط بل ميتد إلى توظيف اإلضرار باملال 
العام لصالح »أجندة« سياسية مثل عرقلة 
الكويتي���ة« إلثبات عجز  صفقة »اخلطوط 
احلكوم���ة فقط، رغم حجم الضرر املالي في 
صفقة أخذت كامل املراحل القانونية واإلدارية 
لتنفيذها، قل مثل ذلك عن »صفقة الداو« التي 
شكلت جلنة للتحقيق بشأنها، وال يدري أحد 
أي���ن وصلت نتائجها، رغم أن األيام أظهرت 

خسائر ضخمة للوطن من إلغائها.
يا سادة يا كرام، لقد وصلت شهوة الصحافة 
للمانشيتات إلى درجة املرض، فليس شيء 
أحب إليهم من »شيك املسلم«.. و»البريكان 
غيت« وغيرها من التعبيرات املثيرة أيا كانت 
النتيجة، لهذا البد من إش���راك أصحاب تلك 
املانشيتات في حتمل مسؤولية ما يحدث، ال 
يجوز ان يتخفى البعض وراء حرية التعبير، 
مستخدما بيوت الناس وأسرارهم، بل حتى 
مصداقية الصحافة الكويتية، وسيلة لزيادة 

توزيعه.
كلمة أخيرة: انتشرت هذه النكتة بعد حرب 
1967: داس راك���ب على رجل واحد تاني في 
أتوبيس، قام قال له »حضرتك ضابط؟ قالو.. 
أل.. قالو، أخوك ضابط؟ قالو أل... قالو، حد 
م���ن قرايبك ضابط؟ قال���و.. برضه أل.. قام 
قال له »امال يا بن ال .... دايس على رجلي 
ليه؟« ... يعني كانوا يحسبون ألف حساب 
قبل الشكوى، فقد تكون للطرف اآلخر صلة 
بضابط، ولهذا حدثت نكسة يونيو 1967، كما 

تريد النكتة أن تقول.
 ما يح���دث عندنا هو »مبالغة عكس���ية 
وبإفراط« في وارد ما يجري ملن هم في مستوى 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في الكويت، 
حيث ال تهتم بعض الصحف، ونفر من النواب، 
باحتمال سالمة موقف قيادات � ترتبط مكانتها 
مبكانة الوطن، هيبة واس���تقرارا � فترميهم 

بالتهمة أيا كان نوعها.

كالم مباشرمحطات

البقاء هلل
حمد مفلح ثابت الصليلي � 53 عاما � العيون � 

ق3 � ش5 � م60 � ت: 55123455.
لولوة إبراهيم هذال املزيد، أرملة حمد سليمان 
العاصم � 81 عاما � الرجال: جنوب السرة � 
الزهراء � ق3 � ش300 � م25 � ت: 66681855 
� النساء: جنوب السرة � الزهراء � ق3 � 

ش300 � م27 � ت: 99303338.
لولوة محمد أحمد الدخيل، أرملة عبداحملسن 
س���ليمان الطخيم � 95 عاما � الرجال: 
النزهة � ق3 � ش34 � م23 � مقابل الدائري 
الثالث � ت: 67722223 � النساء: النزهة 

� ق3 � ش35 � م23 � مقاب���ل الدائ���ري 
الثالث.

فج�ري من�اع فج�ري وارد � 15 عاما � الرجال: 
الفحيحيل � ق1 � ش1 � م172 � ت: 99124645 
� النساء: ضاحية عبداهلل املبارك � ق4 

� ش424 � م3 � ت: 65655573.
عبداحملس�ن س�عد حس�ون العنزي � 58 عاما � 
الرجال: خيطان اجلنوبي � ق 3 � ش 91 
� م 39 � ت: 99400330 � النساء: السرة 
� ق 1 � ش 10 � م 6 � ت: 66666740 � 

الدفن التاسعة صباحا.

طه ياسني حسن يوسف املال � 59 عاما � الرجال: 
العمرية � ق 1 � الشارع السادس � م 51 
� خلف حديقة احليوان � ت: 97030316 
� 99054693 � النساء: الظهر � ق 2 � ش 
1 � م 57 � ت: 99502774 � 23835301 � 

الدفن بعد صالة العصر.
حي�در محمد حجي اجلدي � 16 عاما � الرجال: 
املنصورية � حس���ينية العباس���ية � 
ت: 99597959 � 99853633 � النس���اء: 
الصليبخات � ق 3 � ش 112 � ح 5 � م 2 

� ت: 97997135.
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نجوم »الكويت« أبطال كأس االتحاد اآلسيوي اليوم وياكم

يحل أبطال كأس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم جنوم نادي الكويت ضيوفا اليوم 
السبت على ديوانية »األنباء« وذلك التاحة 
الفرصة للقراء ملشاركة جنوم »العميد« 
فرحتهم بالتتويج باللقب القاري والذي 

يعد االول من نوعه لالندية الكويتية.
وس����يكون معكم على الطرف اآلخر 
الوطني محمد  الكوي����ت  ن����ادي  مدرب 
عبداهلل وجنوم االبيض حس����ني حاكم 
واحمد الصبي����ح ومصعب الكندري ما 

بني الس����اعة 5 و7 مساء وذلك للحديث 
عن حتقيق الفريق لالجناز اآلس����يوي 
والصعوبات التي واجهها الفريق خالل 

مشواره.
وايضا سيتحدث جنوم االبيض عن 
احالمهم وطموحاتهم املس����تقبلية بعد 
االجناز اآلسيوي باالضافة الى الرد على 
اسئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: 
 ،24830322 – 24830238 – 24830514

داخلي: 318-131.

مدير عام »الزراعة« 
م.جاسم البدر.. 

األحد وياكم
تستضيف »األنباء« في ديوانيتها باچر 
االحد رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.جاسم البدر ليتلقى استفسارات 
القراء بشأن كل القضايا املتعلقة بالقطاع 
الزراعي من الساعة الثامنة حتى التاسعة 
مساء على هواتف »األنباء«: 24830322 
– 24830238 – 24830514، داخلي: 131-

.318

»يوميات حاج« يوميًا على تلفزيون الكويت

يعرض تلفزيون الكويت - القناة 
االولى - مساء اليوم الساعة 9:30 اولى 
حلقات البرنامج الديني »يوميات حاج« 
والذي يقدمه الزميل م.ضاري املطيري، 
ويستضيف فيه ثلة من املشايخ والدعاة 
كل على حدة في لقاءات متفرقة، وهم 
الش����يخ د.محم����د النجدي وحس����ني 

القحطاني ومحمد العصيمي.
البرنامج يس����لط الضوء على اهم 
احكام احلج، ويش����رح كيفية اداء هذا 
املنسك العظيم بأسلوب سهل ويسير، 
كما يناقش اكثر االخطاء ش����يوعا بني 
احلجاج، اضافة الى توصيات الضيوف 
للحجاج التي متنحهم اداء احلج وفقا 

للكتاب والسنة امتثاال لقول املصطفى 
ژ »خذوا عني مناسككم«.

البرنامج من اعداد احمد الرشيدي 
الش����مري ويحتوي  واخراج عق����اب 
البرنامج على 15 حلقة تعرض ابتداء 
من اليوم وتنتهي الس����بت املوافق 21 

اجلاري.

الزميل م.ضاري املطيري محمد العصيمي حسني القحطاني د.محمد النجدي

ضبط »مطلوب مهم« ل�»أمن الدولة« في مشرف
أمير زكي

بعد مطاردة اس���تمرت الكثر من نصف 
ساعة، متكن رجال االمن من توقيف متهم 
وصف ب� »املطلوب املهم« جلهاز امن الدولة، 
فيما متت االس���تعانة بونش لنقل سيارة 

املطل���وب الى ادارة امن الدولة، فيما رفض 
مصدر امني االشارة الى هوية املوقوف مكتفيا 
بالقول: املوقوف ش���خصية مهمة بالنسبة 
جلهاز امن الدولة. وقال مصدر امني ان رجال 
امن الدولة متكنوا من حتديد مكان املطلوب 

في منطقة مشرف، ومتت مطاردته مبعونة 
من امن الدولة وجندة العاصمة ودوريات 
املرور ليتم توقيفه في منطقة مشرف ومن 
ث���م نقله ومركبته الى ادارة امن الدولة في 

منطقة مشرف الستكمال التحقيق.


