
ما أقره مجل����س االمة قبل يومني من 
الغاء جلنة التحقيق في الفحم املكلسن 
وتكليف ديوان احملاسبة بدال منها يعتبر 
س����ابقة برملانية خطيرة من ش����أنها ان 
يحكم املجلس على نفسه بعدم النزاهة 
واحليادي����ة، وذلك على اثر اتهام رئيس 
اللجنة بتسريب تقرير اللجنة قبل االنتهاء 
منه، وتكمن اخلطورة في ذلك بأن يأخذ 
املجلس حكما باإلعدام على جلنة مشكلة 
ومنتخبة من املجلس نفسه بجريرة سوء 
تصرف ألحد اعضائها، وهذا سيعطي مبررا 
في املس����تقبل الن تتعسف احلكومة مع 
حلفائها من النواب وتتمكن من ايقاف اي 
جلنة حتقيق اذا شعرت بأن هذه اللجنة 
تس����ير على غير هواها أو ستكشف ما 
هو مستور من جتاوزات وفساد وتطاول 
على املال العام، كم����ا ان تكليف ديوان 
احملاس����بة ليحل بديال ع����ن اللجنة هو 
تقليل من دور املجل����س واعطاء ديوان 
احملاسبة صفة املهيمن على املجلس، مع 
انه ذراع مساعد للمجلس ال أكثر، كما انه 
يضفي على الديوان صفة احلياد املطلق 
والنزاهة الكاملة وهذا ال يعقل، فموظفو 
الديوان بشر ويخطئون ويجري عليهم ما 
يجري على غيرهم فهم غير منزهني وال 
معصومني من الزلل واخلطأ وكم سربت 
تقارير عن ديوان احملاسبة ولم جند من 
يطالب بإيق����اف الديوان أو تكليف جهة 

اخرى للقيام بأعماله.
لقد كان بوس����ع املجلس اذا كان غير 
مقتنع باللجنة ان يشكل جلنة اخرى ويبعد 
ذلك العضو املتهم بالتسريب عن اللجنة 
وتنتهي املشكلة، ألن ديوان احملاسبة في 
النهاية سيرفع تقريرا في املوضوع، واذا 

كانت هناك مخالفات 
او جتاوزات فسيقوم 
املجلس بتشكيل جلنة 
حتقيق كم����ا فعل في 
موضوع طوارئ 2007 
حيث ظل التقرير على 
جدول اعمال املجلس 

اكثر من سنة دون نقاش، ثم كان مصيره 
االحالة الى جلنة حتقيق.

ان ما نخش����اه ان التعسف في الغاء 
جلن����ة التحقيق ما هو اال حماية لبعض 
النواب الذين حتيط بهم شبهة التطاول 
على املال العام والتنفيع، وكذلك للتستر 

على بعض املتنفذين وغيرهم.
صدق اهلل .. وبكت النائبة

قال اهلل تعالى في سورة الزخرف وهو 
يصف املرأة وطبيعة خلقها: )أَومن ُيَنّشأ 
في احللية وهو في اخلصام غير مبني( 
فاحلق سبحانه في هذه اآلية وصف طبيعة 
امل����رأة بأن فيها من النقص والضعف ما 
انها عند اخلصومة ال تستطيع ان تبني 
في الكالم وقد تنهار ألي خالف ومشكلة، 
وهذا ما حصل بالفعل مصداقا لقول احلق 
عندما قام احد اعضاء مجلس االمة بتوجيه 
اتهام إلحدى النائبات لشبهة تورطها في 
مشروع الفحم املكلسن، فما كان منها اال 
انها استشاطت غضبا وقامت للرد عليه، 
ولكنها لم تستطع ان تبني في الكالم وبح 
صوتها وغلبتها العبرة وسالت دموعها 

وانهارت من اول جولة .
فسبحان اهلل الذي خلق الذكر واالنثى 
وجعل لكل منهم����ا طبيعة خاصة به ال 
تتغير مهما تبجح وكابر أدعياء املساواة 

والتحرر.

سابقة خطيرة
أمانة

الش���يك ص���ك 
يحرره الساحب الى 
املصرف املسحوب 
أمرا  عليه يتضمن 
بدف���ع مبلغ محدد 
للشخص املستفيد، 
وقد عرفت املصارف 

صكوكا مختلفة منها الشيك والكمبيالة 
والش���يك الس���ياحي كما عرف عالم 

السياسة الشيكات السياسية.
ويختلف مصير الشيكات باختالف 
أصحابها، وأشهرها »شيك بال رصيد« 
وهو نوع من الشيكات يكتبه صاحبه 
لصالح شخص يذهب في نهاية األمر 
الى املخفر ليشتكي ضد صاحب الشيك 
الفارغ، فليس الش���يك ال���ذي يأتيك 
»مضمونا« كمثل الش���يك الذي يأتيك 

»عريانا«.
وهناك »شيك على بياض« يكتفي 
صاحبه بإمضائه على الشيك، ويترك 
مكان حتديد املبلغ فارغا ليضع املستفيد 
الرقم الذي يرغب فيه، وهذا النوع من 
الشيكات يكتبه عادة رجل عجوز ثري 
كمؤخر لزوجته احلسناء الشابة التي 

تصغره بأربعني عاما.
على غرار »كالم الزين زين الكالم« 
و»عصا السلطان سلطانة العصي« فإن 
»شيك الشيخ شيخ الشيكات« وحتى 
نقف على سر قوة هذا الشيك »السوبر« 
ومتيزه عن بقية الش���يكات املتداولة 
بني املصارف ينبغي التأمل بحال البلد 
وكيف تدهور بس���بب جرة قلم على 

قصاصة من ورق.

قصاصة بلد
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
فرنسا قلقة من قيام كوريا الشمالية بتطوير أسلحة نووية في الشرق األوسط.

ـ أال تالحظون أن كل مشكلة في العالم تلف وتدور وتعود على رأس شرقنا 
األوسط؟!

هيالري كلينتون مغرمة بوزير الخارجية البريطاني.
ـ لو كانت عندنا وبوسط حمى هاالستجوابات جان استجوبوها واستجوبوا ريلها 

وبنتها وجارهم!
أبواللطفواحد

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com 

مؤمن المصري ـ أمير زكي
توفي مس����اء امس االول 
وافد من اجلنسية الهندية كان 
محبوسا على ذمة قضية سكر 
في مكان عام، وقد وافته املنية 
حوالي الساعة التاسعة مساء 
ولم يعرف سبب الوفاة لعدم 
ورود تقرير االدلة اجلنائية 

الذي يوضح سبب الوفاة.
من جه����ة اخرى لقي وافد 
مصري مصرعه يوم امس اثر 
سقوطه من الطابق السادس 
اثناء قيامه بأعمال انش����ائية 
في مبنى قيد االنشاء وسارع 
الى موقع البالغ رجال الطوارئ 
نش����أت احمد وعصام خالد 
الوافد ليتم  وتبني لهما وفاة 

ترك اجلثة للطب الشرعي.

وفاة وافد هندي 
بالسجن المركزي
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احدى السيارات املعروضة في متحف السيارات التاريخية

حسام زغلول

للإيجار باجلابرية

�صقق للعائالت غرفة و�صالة

يوجد حمل و�صرداب لالإيجـار
مبوا�صفات مميزة

94085317

البقاء هلل
أحمد علي محمد علي القطان � 60 عاما � الرجال: الشامية 
� ق8 � ش85 � م1 ت: 99835996، النساء:  مبارك 

الكبير � ق4 � ش14 � م12 ت: 25413946.
شيخة حسني جاسم العمر املطاوعة، زوجة صالح محمد 
بوحمرا � 81 عاما � الرجال: الروضة � ق1 � ش17 
� م1 ت:  99431355 � 99994748، النساء: اليرموك 

� ق4 � ش3 � م3 ت: 94466966.
سعاد جاسم محمد املاجد، زوجة سعود علي املرجتي � 
48 عاما � الرجال: خيطان � ق5 � ش عبداهلل بن 
املقف���ع � ج40 � م5 ت: 97264684 � 97700025، 
النساء: العدان � ق6 � ش14 � م10 ت: 25440004 

الدفن التاسعة صباحا.
عبـداهلل محمد الكنـدري � 94 عاما � الرجال: الدعية � 
ديوان العوضي ت: 97955175، النساء: الفحيحيل 
� ق9 � ش26 � م10 � الدف���ن التاس���عة صباح���ا 

مبقبرة صبحان.
خديجة علي يوسف املتروك � 44 عاما � الرجال: الدسمة 
� ق5 � ش املنفلوط���ي � ديوان علي املتروك ت: 
22527149، النس���اء: املنصورية � ق1 � الشارع 

الرئيسي � م12 ت: 22572348.

متحف السيارات التاريخية يقيم معرضًا الشهر القادم

لوحة تصّور الشهيد فهد األحمد بحروف النشيد الوطني
الكويت � كونا: أجنز فنان تشكيلي هولندي من أصل عربي لوحة فنية رسم 
فيها صورة للشهيد الشيخ فهد االحمد الصباح بجميع احلروف الواردة بكلمات 

النشيد الوطني، وذلك في قالب فني جديد ومبتكر يقدم ألول مرة في العالم.
وقال الفنان احلروفي حسام زغلول لوكالة االنباء الكويتية ان عشقه للكويت 
ولشخصية الش����هيد فهد األحمد باعتباره أحد الش����خصيات املعروفة وذائعة 
الصيت في الكويت والوطن العربي، وملا يتمتع به من ش����هرة عاملية واس����عة 
دفعه لتنفيذ هذه الفكرة االبداعية املتمثلة بوضع جميع حروف كلمات النشيد 
الوطني الكويتي على لوحة رس����مت بها صورة الشهيد بأحدث طريقة فنية، اذ 
ميكن قراءة كل عبارة من النشيد من زوايا مختلفة. واضاف زغلول انه استخدم 
احلبر االسود وقلم الفلوماستر االسود لتنفيذ هذا العمل الفني، مبينا ان اجناز 
عمله اس����تغرق حوالي شهرين بعد بحث طويل في انتقاء هذه الصورة من بني 
اكثر من 20 صورة اخرى للشهيد. وكان الفنان حسام زغلول الذي درس الفن في 
مدينة اوتريخت الهولندية قد شارك في عدة معارض للفن التشكيلي احلروفي 
في هولندا وبلجيكا واملانيا، وحصل على عدة جوائز وأوسمة فنية من منظمي 
مع����ارض داخلية في اوروبا وهو من املهتمني بف����ن اخلط العربي والعمل على 

تطويره ونشره الى كل انحاء العالم.

أعلن متحف السيارات التاريخية 
والقدمي����ة والتقليدي����ة اليوم انه 
س����يقيم في شهر ديس����مبر املقبل 
معرض����ا جلميع فئات الس����يارات 
الكويت والسيارات  التي عاصرت 
التي مرت  ذات االرتباط باالحداث 
بتاريخ الكويت واخرى ذات صبغة 

تاريخية عاملية.
وقال املتحف في بيان صحافي 
انه »قلم����ا جند اش����خاصا لديهم 
هواية يعشقونها مثل هواية اقتناء 
السيارات الكالسيكية النادرة والتي 
كلما مر الزمن عليها ازدادت اهميتها 

وصارت جزءا من التاريخ«.
واضاف »تلك الهواية تستقطب 
الكثير من الش����رائح املختلفة في 
املجتمعات وفي مجتمعنا اخلليجي 
بصفة خاصة« مشيرا الى ان املعرض 
سيقام في نادي الفتيات سابقا بجوار 

الفني  املدير  الى مخاطبة  املعرض 
للمعرض مصطفى مقصيد ومنسق 

املعارض طالل الشطي.

النادي العلمي. ودعا املتحف محبي 
هذه الهواية والراغبني في املشاركة 
بسياراتهم التاريخية والقدمية في 

ضبط بنغالي مزّور في »مرور األحمدي« في أول يوم عمل لمساعد المدير
أمير زكي

احال مساعد مدير مرور االحمدي املقدم منصور السبيعي في 
اول يوم عمل له وافدا بنغاليا يعمل في مرور االحمدي الى مخفر 
االحمدي متهي����دا الحالته الى االدارة العام����ة للمباحث اجلنائية 
بتهمة س����رقة اموال دولة وتزوير الطوابع املستخدمة بعد اعادة 

تأهيلها.

ووفق مصدر امني فإن املقدم السبيعي، وفيما كان يتجول في اول 
يوم عمل له شاهد بنغاليا يتوقف على مقربة من ماكينة الطوابع 
ويعرض طوابع للبيع فتم توقيفه وبتفتيش����ه عثر بحوزته على 
نحو 50 طابعا فئة 5 و 10 دنانير، وافاد بأن هذه الطوابع يبتاعها 
مببالغ 4و 9 دنانير وانه ينزع الطابع من املعامالت ويقوم باعادة 

تأهيلها ومن ثم اعادة بيعها.


