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يا ألطاف اهلل خووش حچي
أنان: يمكن للدول تشكيل هيئات ترصد انتهاكات حقوق اإلنسان وفقا 

لمعاهدات جنيڤ.
ـ مادامت الدول هي من تشكل فالنتائج معروفة مسبقا.. السجل أبيض.

المرور في روما يهدر 11 يوما من عمر الفرد سنويا.

ـ .. يعني االختناقات المرورية في الديرة تستهلك نصف العمر.
أبواللطفواحد

بني احلق والضالل 
متشابهات قد تؤدي 
إلى إلباس احلق رداء 
الباطل وإلباس الباطل 

رونق احلق.
وشتان بني اتباع 
احلق والس���ير على 

طريق احلقيقة، وبني االستعراض واالرتقاء 
على سلم التشويش وخلط األوراق وااليهام 
من أج���ل تلميع ال���ذات ومحاولة حصد 

الشعبوية القاتلة.
ن���واب األمة ه���م ضمائره���ا النقية 
والطاه���رة، أو هكذا يفترض أن يكونوا، 
وهم بتلك الصفات البد أن يتحلوا بالدقة 
وأن يتعلقوا باملصلحة العامة وال يتبعوا 
أهواءهم فتشّط بهم بعيدا، وتذهب مصالح 

األمة إلى الضياع.
وفيم���ا يخ���ص قضية »الش���يك« أو 
»الشيكات« التي أثيرت في مجلس األمة، 
فواضح فيها االختراق والتجاوز للقوانني 
املنظمة للعمل املصرفي والتقصد والكيدية 
املرة، والتي ال تخدم مصالح الوطن بقدر ما 
تهلك املصالح وتعبث بها وجتعلها عرضة 
للضياع، فضال عما ميس العمل املصرفي 
في البالد من شبهات حتوم حول األمانة 
والس���رية واحملافظة على أسرار الناس 

اخلاصة جدا.
ليس م���ن أحد يعتقد مج���رد اعتقاد 
أن دور نائب األمة ه���و لعب ذلك الدور 
املشني واملس���يء لواحد من أهم مقومات 
االقتص���اد الوطني، وهو العمل املصرفي 
وس���ريته وطبيعة عمله القائمة أساسا 

على السرية.
كم���ا ال يعتقد أحد أن املكس���ب الذي 
سيتحقق من وراء كشف قضية الشيكات، 
في حال صحتها، يوازي تلك اخلس���ارة 
التي مست سمعة العمل املصرفي وأزالت 
عنه طهارة الس���رية، وهي أهم صفاته، 
فكيف احلال إذا م���ا ظهرت تلك القضية 
على أنها مجرد فقاعة واستعراض وتكسب 
شعبوي رخيص يحاول من خالله النائب 
تلميع نفسه والظهور للناس مبظهر البطل 
واملدافع عن حقوقهم ومصاحلهم، بينما 

هو على عكس ذلك متاما؟
هل س���يملك النائب حينه���ا قدرا من 
الش���جاعة، ولو قليال، فيعتذر إلى األمة 
ويستقيل من عضويته في البرملان ويخضع 
للمحاكمة، معترفا مبا اقترف، وبالطرق 
التجسسية وغير القانونية التي اتبعها 
ليبلغ مشتهاه في التشهير وخلط األوراق 

والكيدية؟!
أنا أظن أن النائب املعني ميلك ذلك القدر 

من الشجاعة، فعلينا أن ننتظر لنرى.

موضوع الشيك الذي اظهره النائب فيصل 
املسلم كشف الكثير من االمور واظهر العديد 
من املواقف وازال االقنع���ة عن وجوه كثيرة 
كان تختبئ بأشكال أخرى لها ولكن هذا الشيك 

كشفها لنا وازال القناع عنها.
ولنا حيال هذا املوضوع الهام واخلطير ان 
نتوقف عند الكثير من التداعيات التي ظهرت 

على خلفية هذا الشيك على النحو التالي:
أوال: كشف هذا الشيك القناع بوضوح عن االعضاء احلكوميني 
املتطرفني والذين يؤيدون احلكومة باحلق والباطل دون النظر الى 
املوضوع او عدالة القضية من عدمها، وهذا ما ظهر جليا في تسابق 
هؤالء االعضاء والذين هم »صنع في احلكومة« الى التصريح بإدانة 
االستجواب قبل ان يقدم او ان يطلعوا على محاوره ويقرأوا مادته 
ويسمعوا مرافعة اطرافه، كل ذلك الثبات والئهم املطلق للحكومة 
وبشكل عمياني وما ادل على ذلك من تصريح تلك »النائبة« والتي 
تتبجح مبرجعيتها للدس���تور »متى وافق هواها« فهي تقول انها 
ستقف ضد االستجواب املقدم لرئيس الوزراء مباشرة بعد انتهاء 
اجللس���ة وقبل ان يقدم االس���تجواب، فيا سالم على املوضوعية 

واالمانة واحترام احلقوق الدستورية.
ثانيا: ظهرت لنا مقولة ان هذا مال خاص وان كل انس���ان حر 
في ماله وال يجوز محاسبته على التصرف في ماله اخلاص وهذه 
بدعة جديدة نسمعها اول مرة، فهل يجوز استخدام املال اخلاص 
في الرش���وة مثال، وهل يجوز اس���تخدام املال اخلاص في شراء 
الذمم في االنتخابات، وهل يجوز استخدام املال اخلاص في دعم 
املجرمني واالرهابيني وغيرهم؟! ان هذه املقولة فيها من اخلطورة 
ما فيها من ترس���خ مبادئ فاسدة واعراف منكرة واعطاء ذرائع 
للمفسدين من اصحاب االموال لإلفساد في االرض كيف شاؤوا. 
فاملال عندما يستخدم في السياسة وشراء الوالءات خاصة اعضاء 
مجلس االمة هو في نظري من اخطر اجلرائم االخالقية ناهيك عن 
اجلنائي���ة وهذا قانون اجلزاء الكويتي صريح في ادانة مثل هذا 
التصرف الن املادة رقم 43 من قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل 
بعض احكام قانون اجلزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت على 
انه »يعد في حكم املوظف العام اعضاء املجالس النيابية العامة او 
احمللية سواء كانوا منتخبني او معينني«، كما نصت املادة 35 من 
ذات القانون على أنه مجرد قبول املوظف العام لنفسه اي عطية 
للقيام بعمل او االمتناع عن عمل يعتبر من قبيل الرشوة املجّرمة 
في هذا القانون، اذن فالركن املادي املتمثل في الشيك موجود في 
هذه الواقعة ومن حق النائب والش���عب الكويتي ان يسمع بيانا 
واضحا وشافيا من اصحاب العالقة لتبرير وايضاح ما ورد واال 
فكل اخليارات الدس���تورية والقانوني���ة قائمة بحقهم وال ضير 
في ذلك، ولعل خطورة وحساسية منصب رئيس الوزراء حتتم 
سرعة البيان والرد وعدم ترك املوضوع للتأويالت والتفسيرات 

التي تقودنا الى فقدان الثقة باجلهاز التنفيذي برمته.
ثالثا: ظهر لنا بعض احملامني من يدعي بأنه سيقاضي النائب 
فيصل املسلم على ما اثاره في جلسة مجلس االمة في موضوع 
الش����يك، وهذا واهلل قمة في اجلهل بأحكام الدستور الواضحة 
والصريحة فقد نصت املادة 110 من الدس����تور الكويتي ما نصه 
»عضو مجلس االمة حر فيما يبديه من اآلراء واالفكار في املجلس 
وجلانه وال يجوز مؤاخذته عن ذلك في حال من االحوال« فكيف 
يحاسب النائب اذا كان كل ما طرح امنا كان اثناء جلسة رسمية 
للمجل����س وحتت قبة البرملان، فهل ه����ذه التصريحات هي من 
قبيل االرهاب السياسي إلثناء النائب وارهابه عن القيام بواجبه 

وامانته؟!

الشيك.. الكاشف!االستعراض.. سلّم السقوط
أمانةبال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

العميد عبدالفتاح العلي

»الداخلية« تخاطب »التجارة« لمالحقة محالت زينة
أمير زكي

كش���فت حملة ملديرية امن االحم���دي، قام على 
تنفيذها واالشراف عليها مدير امن محافظة االحمدي 
العميد عبدالفتاح العلي، عن محالت متخصصة في 
وضع استيكرات على السيارات بشكل كامل وتغيير 
لونها، بحيث يفلت مستخدمو هذه املركبات واغلبهم 
من املس���تهترين من اجهزة االمن، السيما املخالفات 
املتعلقة بالرعونة واالستهتار دون معرفة لون املركبة، 
فيما كش���ف مصدر امني عن ان مدير امن محافظة 
االحمدي العميد عبدالفتاح العلي ارسل تقريرا الى 
وزارة الداخلية للتنسيق مع وزارة التجارة لوضع 

حد لهذه الظاه���رة املخلة باالمن، وقال مصدر امني 
ان حملة العلي اسفرت ايضا عن حترير 96 مخالفة 
مرورية من بينها 38 مخالفة استهتار ورعونة وشملت 
عدة مناط���ق وهي منطقة مين���اء عبداهلل ومنطقة 
االسطبالت ومنطقة صناعية الفحيحيل الى جانب 
كبح 21 مركبة عرضت للبيع في الدوارات والساحات 
الترابية مبنطقة جابر العلي. واشار املصدر الى ان 
احلملة رصدت مركبة حتمل اللون العنابي، وتبني 
انها حتمل لوحات خليجية، وتبني ان لونها ابيض، 
وبالتحقي���ق مع قائد املركبة اعترف انه قام بتغيير 

لون املركبة حتى يفلت من املالحقة االمنية.

مصرع هندي وتطاير ماكينه في حادثي سير
و 7 وفيات جديدة خالل األسبوع الماضي

هاني الظفيري
لقي وافد هندي مصرعه اثر تعرضه للدهس على طريق املطار، 
وكان بالغ ورد الى عمليات الداخلية في السادسة والنصف صباحا 
عن وقوع حادث دهسا، وسارع رجال الطوارئ طارق فوزي وسعيد 
محمود الى موقع احلادث وتبينت اصابة الهندي )34 عاما( بكسر 
ف���ي قاع اجلمجمة ومت نقله الى مستش���فى الفروانية اال انه لفظ 
انفاسه االخيرة متأثرا باصابته. وإلى منطقة الصليبية فقد وقع 
حادث على طريق الدائري اخلامس وخلف 4 مصابني، كما اصيب 
بدون وكويتي وهندي في حادث آخر على طريق الدائري السابع، 
كما اصيب باكس���تاني في دهس عل���ى طريق الفحيحيل واصيب 
خليجي في انقالب. وعلى طريق الصليبية اصطدمت مركبة بعمود 
انارة وخلف احلادث اصابة مواطن واحتراق املركبة وتطاير ماكينة 
املركبة خارجها. وس���ارع الى موقع احلادث كل من ذياب العنزي 
وحويط الشمري وعيد الشالحي وضابط ارتباط مستشفى اجلهراء 
ماجد الصليلي. من جهة اخرى ذكرت االحصائية االسبوعية حلاالت 
الوفيات غير اجلنائية )حوادث الس���يارات( الصادرة عن االدارة 
العامة لالدلة اجلنائية ان الفترة من 1 الى 2009/11/7 شهدت سبع 
وفيات تضم ثالثة مواطنني واربعة غير كويتيني. وادارة االعالم 
االمني بوزارة الداخلية تناشد مستخدمي الطريق االلتزام بالقيادة 
اآلمنة محذرة من خطورة ارتفاع عدد الضحايا عن الفترات السابقة، 

مشيرة بذلك الى ما تتكبده الدولة من اخلسائر.

ماكينة السيارة طارت بعد االصطدام

عراقي صفع شرطيًا »طراق«.. 
وحصان عّطل إقالع طائرات

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
أحيل شخص عراقي الى إدارة أمن الدولة بعد اعتدائه بالضرب على رجل أمن وصفعه 
على وجهه بعد توقيفه الرتكابه مخالفة مرورية. من جهة اخرى، تسبب حصان في تعطل 
انطالق 4 رحالت لدقائق، حيث فر احلصان من صالة السجن اجلوي وانطلق الى ساحة 
اإلقالع. من جهة اخرى، تقدم مواطن وأبلغ ضد خادمة فلبينية كانت تعمل لديه، مشيرا 

الى انه تلقى SMS من الوافدة التي غادرت البالد وهددته بإحلاق األذى البليغ به.

مقتل حدث في مشاجرة
و7 طعنات بجسد مواطن

أمير زكي
لق���ي حدث )17 عاما( مصرعه اثر تلقيه طعنة 
نافذة من صديق له أثناء تواجدهما في احد املقاهي 
في منطقة املنقف وقد لفظ احلدث أنفاسه األخيرة 

أثناء نقله الى املستشفى.
من جهة اخ���رى، نقل مواطن الى مستش���فى 
الفرواني���ة بعد تلقيه 7 طعنات داخل منزله على 

اثر مشاجرة عائلية.


