
مفرح الشمري
اليوم  جتري صب���اح 
الكويت  اخلميس طفل���ة 
»فلونة« عملية مصيرية 
لزرع خالي���ا جذعية في 
مستشفى اجلامعة االملانية 
مبدينة ديسلدورف وتعد 
من اصعب العمليات التي 
اجرتها منذ اصابتها بحادث 

مروري مروع عام 1995.
من جانبه ناش���د والد 
فلون���ة يعقوب الش���طي 
محبيها متمنيا الدعاء لها 
بالش���فاء مثمنا مساعدة 

صاحب السمو األمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والنائب 
 االول لرئي���س مجلس الوزراء ووزير الدفاع على مس���اعدتهم

 ل� »فلونة« لتجاوز محنتها.

ف���ي  متل���ك احلكوم���ة 
مجلس األمة احلالي أغلبية 
خاصة سعت لتكوينها أثناء 
االنتخابات عن طريق دعم 
مرش���حني معينني بوسائل 
مختلف���ة ومحاربة آخرين 
بطرق عدي���دة، وقد حتقق 

لها ما أرادت، وخرج له���ا مثل هذا املجلس فيه 
من النواب صناع���ة حكومية خالصة يدافعون 
وينافحون عن احلكومة أكثر من دفاع احلكومة 
عن نفسها، ويهاجمون اجلميع من نواب وكتاب 
ونشطاء سياسيني وكتل سياسية وكل من يتعرض 

للحكومة أو يدوس لها على طرف.
ولع���ل اخلطر القادم في مث���ل هذا التحالف 
احلكوم���ي - النيابي املوالي هو التعس���ف في 
استخدام هذه االغلبية لضرب االدوات الدستورية 
وأوالها االس���تجواب وجتريد املجلس من اهم 
وس���ائل الرقابة التي ميلكها، ولعل في تصريح 
رئيس الوزراء األخير عندما قال سنواجه جميع 
االستجوابات في اطار الدستور، دليال على انه 
لن يتم أي اس���تجواب اال بعد احالته للمحكمة 
الدستورية حتى ميضي الوقت ثم بعد ذلك يتم 
التأجيل الى مدد طويلة وفق الالئحة وبالتالي 
ال اس���تجواب، وكل ذلك في اطار الدستور، فهل 

وعيتم املقصود من هذه العبارة؟
انني على يقني بأنه لو كانت احلكومة واثقة 
من نفسها وسالمة أعمالها وإجراءاتها ملا تهربت 
من االستجوابات وعملت ازمة وضجة كلما قدم 
لها اس���تجواب، ولكن احلكومة »في بطنها بلى 
وخايفة من الفضيحة«، فتستعني بتلك االغلبية 

البصامة حلماية نفسها من أي مساءلة قادمة.
ان إبطال احلكومة لفاعلية اداة االستجواب 
هو اخلطوة القادمة األخطر والتي تستوجب منا 
احلذر ومواجهتها بكل وس���يلة متاحة وكشف 
هؤالء البصامني من الن���واب الذين يريدون رد 
اجلميل للحكومة على عطاياها لهم بأي وسيلة 

ولو كان على جثة املجلس والدستور.
ان الرهان القادم على الشعب الكويتي والعقالء 
والشرفاء ان يهّبوا حلماية مكتسباتهم الدستورية 
من عبث العابثني والبصامني ومحامي احلكومة 
الذي���ن يصرخون هذه االي���ام بأعلى اصواتهم 
ضد زمالئهم النواب بأن بيننا وبينكم القنوات 
الدستورية متبجحني بالغالبية التي ميتلكونها في 

إبطال االستجوابات دون الصعود الى املنصة.
وله���م نقول: بيننا وبينكم اهلل ثم الش���عب 
الكويتي احلر والذي سيكشف هؤالء االنبطاحيني 
حماة الفس���اد والذين باعوا أنفسهم للحكومة 

بعرض من الدنيا قليل.

تعسف األغلبية.. قادم!
أمانة

ال حكمة تليق بالكويتيني، 
هذه االيام، اكثر من احلكمة 
القائل���ة »اذا كان ال���كالم 
م���ن فضة فالس���كوت من 
ذهب«، حيث الكالم يعاني 
من الهدر الش���ديد وندرة 
الترش���يد، والبالد تشهد 
غزارة في معس���ول الهرج 
وشحا في محصول املرج، 
حتى اصبحنا اقرب الناس 
التي  للظاه���رة الصوتية 
حتدث عنها املفكر السعودي 
عبداهلل القصيمي في كتابه 
املوسوم ب� »العرب ظاهرة 

صوتية«.
لقد اصبح املواطن الصالح 
هو املواطن الصامت. فبعد 
تده���ور احلالة العامة الى 
درجات تفوق قدرة االنسان 
على التعبير اصبح الكالم 
بال معن���ى، واضحى »ابو 
الهول« وحده املثال الصامت 
الذي ينبغي ان يحتذى بعد 
ان سقطت احلكمة القائلة 
»تكلم ك���ي أراك« وما عاد 
الكالم يشرح ما في الصدور 
او يفسر املقاصد او يحدد 

املالمح.
لو ان الش���اعر املتنبي 
عاش بني ظهرانينا هذه االيام 
حلار فيما يرى ويس���مع، 
ورمبا غي���ر رأيه، وأحرق 
اوراقه، ول���م يكتب مطلع 
قصيدته الشهيرة »الرأي 
قبل شجاعة الشجعان/ هو 
أول وهي احمل���ل الثاني«، 
فاآلذان قد ابتليت بالصمم، 
وحوار الطرش���ان س���مة 
املرحل���ة، فمن يقوى على 

اآلذان في مالطا؟

مالطا وضواحيها
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق
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مدارس حكومية تجبر الطالبات في المرحلة الثانوية على شراء أغراض كمالية 
تتجاوز قيمتها الـ 100 دينار.

ـ يعني شوي وتتساوى تكاليف العام والخاص.
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د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي
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وكاالت: ص���ور متع���ددة مأخوذة من 
كامي���را املراقبة الدائم���ة في محطة قطار 
ماساسوشتس ببوسطن تظهر سيدة تقفز 
من رصيف الركاب الى قضبان القطار وذلك 
في اللحظة ذاتها التي يقترب فيها القطار 

من التوقف عند احملطة.
ثم اثناء عبورها قضبان القطار لتصل 
الى اجلهة االخرى من احملطة تنزلق قدمها 

وتسقط الى االرض بني قضبان القطار.
في ه���ذه االثناء، الحظ ال���ركاب على 
الرصيف وقوع السيدة، فقاموا بالتلويح 
لس���ائق القطار ان هناك سيدة وقعت بني 

القضبان.
وحلس���ن احلظ كان السائق شاريس 
لويس متيقظا، فتمكن بسرعة من الضغط 
على مكابح القط���ار بأقصى قوة ممكنة، 
بحيث توقف القطار دون ان يسبب اضرارا 
للسيدة، والتي اكد بعض الشهود انها كانت 

حتت تأثير الكحول.
وقد مت تكرمي السائق وزميله لسرعة 

تصرفهما ويقظتهما اثناء العمل.

قليل من الثوم في طعام الزعماءمباحث العاصمة تغلق ملفات 60 قضية سرقة

أمير زكي
متكن رجال إدارة بح���ث وحتري محافظة 
العاصمة بقي���ادة العقيد منصور العتيبي من 
إغالق ملفات نحو 60 قضية كانت مسجلة ضد 
مجهول وعلى اثر اغالق ه���ذه القضايا جرى 
توقيف آسيويني وبدون ومواطن خرج من السجن 
قبل اسبوع فيما قدرت املسروقات التي متكن 

املتهمون من سرقتها بنحو 150 الف دينار.
وقال مصدر امني ان معلومات وصلت الى 
مس���اعد مدير عام ش���ؤون احملافظات العميد 
 مازن اجلراح عن ان 4 آس���يويني شكلوا فيما
  بينه���م عصابة الس���تهداف اح���دى الصاالت

  النس���ائية ف���ي منطق���ة الفيح���اء وانه���م 
ارتكبوا اكثر من 25 قضية سرقة ومن بني هذه 
الس���رقات االستيالء على 24 الف دينار ممثلة 

في مجوه���رات، حيث جرى توقيف عنصرين 
من اعضاء الشبكة، وأفادا بأن متهمني آخرين 

غادرا البالد.
 وإلى قضية أخرى، فقد كشفت حتريات رجال 
مباحث العاصمة عن عودة مواطن لإلجرام بعد 
خروجه من السجن واستيالئه على مجوهرات 
ومبلغ مالي يقدر ب� 100 ألف دينار، حيث جرى 
ضبطه واعترف بعودته لالجرام لعدم مقدرته 

على ان يجد وظيفة.
وإلى القصة الثالثة فقد دلت التحريات عن 
ان شخصا من البدون اعتاد استهداف مركبات 
مشجعي مباريات كرة قدم ليتم ضبطه واعترف 
باستهدافه نحو 30 مركبة وقدرت املسروقات 
التي اس���تولى عليها بأكثر من 20 الف دينار 

خالل اشهر.

سنغافورة � رويترز: نصح كبار الطهاة الذين يعدون وجبات 
الرئيس األميركي باراك أوباما وزعماء من دول آس���يا واحمليط 
الهادي يلتقون في قمة هذا االسبوع بتقليل البصل والثوم في 

الطعام حتى ال تفوح روائح كريهة في اجلو.
وقال جيس أوجن كبير الطهاة املسؤول عن اطعام عشرة االف 
شخص من الوفود املشاركة في قمة منتدى التعاون االقتصادي 
لدول آسيا واحمليط الهادي )أبك( في سنغافورة والذين ميثلون 
21 عضوا لصحيفة توداي ان قوائم الطعام تركز على الوجبات 
الصحية واالقالل من املذاق الالذع وهو س���مة اساسية الطباق 
الطعام احمللية مثل حساء الدجاج الذي يضاف اليه الكثير من 

التوابل واملأكوالت البحرية احلريفة.

السيدة أثناء محاولتها القفز من رصيف الركاب ثم وقوعها

السيدة حتت عجالت القطار                 )رويترز(

محمد الدشيش ـ عبداهلل قنيص
أخطرت اإلدارة العامة ملباحث املخدرات 
ي���وم امس عن عثور رج���ال اإلدارة العامة 
خلفر السواحل على نحو 60 كيلو من مادة 
احلش���يش مخبأة داخل إطارات على مقربة 

من جزيرة فيلكا.
وقال مصدر امن���ي ان الدوريات رصدت 
عددا من إط���ارات املركبات ملقاة الى جوار 
الش���اطئ، حيث حتركت ع���دة زوارق ومت 
ضبط هذه اإلطارات والتي بلغ محتواها 60 

كيلوجراما.
فيما رجح مصدر أمن���ي ان يكون جتار 
السموم ألقوا بهذه املخدرات متهيدا لتسليمها، 
مشيرا الى ان اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
ربطت بني مواطن وهذه السموم وجار ضبط 
املواطن للتحقيق معه في شبهات تشير الى 

انه هو من اتفق على شراء هذه الكمية.

متكن رج���ال االدارة العام���ة للمباحث 
اجلنائية في محافظة حولي – مباحث النقرة 
– من ضب���ط عصابة رباعية تخصصت في 

سرقة محتويات السيارات.
وكانت بالغات قد وردت من بعض اصحاب 
السيارات عن قيام مجهولني بكسر الزجاج 
اجلانبي للسيارة وسرقة ما بداخلها من اوراق 
واشياء ثمينة باالضافة الى الهواتف النقالة 
في عدة مناطق متفرقة في محافظتي حولي 

والعاصمة وبيعها ببطاقات مدنية مزورة.
وعل���ى الف���ور مت تش���كيل فريق جلمع 
التحريات واملعلومات ووضع املشتبه بهم 
حت���ت املراقبة اللصيق���ة ومت التوصل الى 
التش���كيل العصابي ويتكون من ثالثة غير 

كويتيني وآخر عربي اجلنسية.

60 كيلو حشيش
 بال صاحب في فيلكا

ضبط عصابة رباعية في الصليبية

عملية مصيرية لـ »فلونة« في ألمانيا

»االستئناف« بّرأت مزورًا »بدون«
الكتشاف واقعة التزوير بعد 12 عامًا

اإلعدام لمصري قتل مواطنة بمطرقة

هوشة نسائية في قصر العدل

مؤمن المصري
 أيدت محكمة االس���تئناف حكم محكمة 
اجلنايات باالمتناع عن النطق بعقاب »بدون« 
زور جواز سفر حتى يحصل على اقامة، وإلزامه 
بتقدمي تعهد بغير كفالة يلتزم فيه بحس���ن 
السلوك ملدة ستة أشهر ومصادرة احملررات 
املزورة بعد أن اتهمته النيابة العامة بارتكاب 
تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها 
على نحو يوهم مبطابقتها للحقيقة. وبجلسة 

احملاكمة مثل املتهم وأنكر ما نسب إليه وترافع 
محاميه مبارك اخلشاب وطلب أصليا براءة 
موكله واحتياطيا تأييد حكم محكمة أول درجة 
وقدم حافظة مستندات تضمنت كتبا رسمية 
من األدلة اجلنائية وإدارة هجرة حولي، مشيرا 
الى أن السلطات لم تعلم بواقعة التزوير إال بعد 
مرور 12 سنة، ومعلوم ان الدعوى اجلزائية 
في اجلنايات تسقط بعد مرور عشر سنوات 

من يوم وقوع اجلرمية.

مؤمن المصري
قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة باحملكمة 
الكلية امس برئاسة املستشار عماد املنديل 
باعدام مقيم مصري اتهمته النيابة العامة بقتل 
مواطنه بدافع السرقة وقضت احملكمة باحالة 

الدعوى املدنية الى احملكمة املختصة.
كان دفاع املجني عليه احملامي يوس����ف 
العدواني خالل جلسة احملاكمة قد ترافع شفاهة 
ودفع بثبوت جميع اركان اجلرائم املسندة 
للمتهم وتطابق كامل االدلة والتقارير الفنية 

في اثبات ارتكاب املتهم للجرمية.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم »أ.م« 
ف����ي فبراير املاضي قتل املجني عليه »ح.ر« 
عمدا مع سبق االصرار بأن انقض عليه ضربا 
باملطرقة على رأسه قاصدا من ذلك ازهاق روحه 
فأحدث به االصابات التي اودت بحياته. كما 
اس����ندت له تهمة سرقة املبلغ النقدي املبني 
قدرا وقيمة باالوراق اململوكة للمجني عليه 
وذلك عن طريق استعمال العنف ومتكن بتلك 

الوسيلة من الفرار باملسروقات.

مؤمن المصري
متكن رجال االمن بقصر العدل امس من 
فض مش����اجرة نس����ائية كادت تتسبب في 
اصابات خطيرة بعد تدخلهم لفضها وشحن 
املتصارعني واملتصارعات الى مخفر الساملية 
وتسجيل قضية. وبدأت شرارة املشاجرة اثر 

مواجهة بني اهل حدث كويتي تعرض للطعن 
واسرة حدث عراقي، حيث حدث تالسن تطور 
الى تشابك بااليدي، مما دعا لتدخل رجال االمن 
بقصر العدل يتقدمهم مسؤول القاعات الرقيب 
عبداهلل الش����مري مع الرقباء ناصر حياتي 

وغازي الفضلي وحسني عبدالكرمي.

كّتاب صفحة آراء

مواقيت الصالة والخدمات ص 18

إنقاذ سيدة »مخمورة« من تحت عجالت قطار في بوسطن

فلونة قبل تعرضها للحادث


