
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
قمة عربية ستعقد في مارس 2010.

ـ والنتيجة معروفة منذ اآلن 3 استنكارات وتوصيتان وخالف حول البيان 
الختامي بسبب حرف جر.

وزارة التجارة لي الحين مصّرة على تطبيق البصمة على مفتشين التجارة.
ـ شلون يبصم ويروح يشوف شغله مو يا يقص صبعه ويخليه عندكم يا يبطل 

أبواللطفواحدشغل.

سيناريو الثمانينيات والتسعينيات.. من القرن الماضي!اغتيال الكويت

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

ذكرن����ا في أكثر من مقال س����ابق ان 
هناك من يدمر الكويت ويغتالها سياسيا 
واقتصاديا حتت رايات مدغدغة ظاهرها 
رحمة وباطنها عذاب وقلنا ان تلك االفعال 
تصب لصالح جهات تستفيد مما يحدث 
فال ميكن ان يكون البعض منا بهذا الغباء 
القاتل وال يعي تبعات ما يقول ويفعل.

> > >
ففي الشق السياسي ال ميكن التفكير 
للحظ����ة في أن ما يج����ري له عالقة من 
قريب أو بعيد بالدميوقراطية او احلفاظ 
على الدس����تور، كم����ا ال ميكن ان يدعي 
اح����د ان ما نراه من عب����ث هو انعكاس 
لرغبات االباء املؤسس����ن ممن يتبرأون 
مما يرون ويس����معون براءة الذئب من 

دم ابن يعقوب.
> > >

فقد دمرت مش����اريع ال� B.O.T عبر 
شروط التعسف واالذعان ودعاوى اشراك 
الشعب الكويتي كافة في االكتتاب بتلك 
املشاريع غير مضمونة الربح مما يعني 
شفط مدخرات الفقراء بحجة اثرائهم ! ولو 
كانت تلك االفكار الطاردة املجنونة فاعلة 
ومقبولة لس����بقتنا إليها الدول املتقدمة 
االخرى التي تعلم علم اليقن ان تفتيت 

الثروة هو تدمير لها.
> > >

وكنا منذ الصغر نعلم ان اسوأ طريقة 
الستخدام ثروة الكويت الناضبة ونعني 
النفط هي عب����ر بيعه كمادة خام حيث 
تتذبذب اسعاره بينما ترتفع بشكل دائم 
اسعار منتجاته كالكيماويات والبالستيك 
والبنزين.. الخ، لذا كان مستغربا )او غير 
نع من انتهاز الفرصة  مستغرب( ان نمُ
الذهبية التي اتاحها لنا االنهيار العاملي 
ويتم الغاء مشروعي الداو واملصفاة الرابعة 
السباب غير معروفة ودون محاسبة احد 
وكأن املقصود هو فقط تدمير اي امل في 

نهوض الكويت مستقبال.
> > >

واالمر كذلك مع مشاريع االتصاالت 
وانشاء بنوك التي اضعفت وبشكل شديد 
اهم صروحنا االقتصادية ونعني قطاعي 
البنوك واالتصاالت، والتي نشهد اندماجها 
في الدول االخرى ال انش����اء املزيد منها 
كحالنا ودون اي كسب حقيقي للمواطنن 
املخدوعن واملغلوبن على امرهم فاسعار 

املكامل����ات كما هي 
واحل����ال كذلك مع 
وتسهيالت  فوائد 
البن����وك وعوائ����د 
تلك املساهمات »ان 
ل����ن تزيد  ربحت« 
ع����ن 6 – 8 دنانير 

في العام.
> > >

وقبل عامن صدر قرار اعدام »الكويتية« 
بعد ان الحظ اجلناة انها بدأت تسلك املسار 
الصحيح وتعتزم حتديث اسطولها ومد 
شبكة تشغيلها ملشارق االرض ومغاربها 
كي تنافس زميالتها في املنطقة وخلدمة 
مشروع املركز املالي الكويتي دون ان تكلف 
املال العام فلسا واحدا فتم الضغط انذاك 
على مسؤول اشتهر باحلمرنة واحلرمنة 
معا، فألغى مش����روع حتديث االسطول 
بحجة اخلصخصة وبيعها للقطاع اخلاص 
ودمرت بذلك احدي اقدم مؤسسات الطيران 

في اخلليج.
> > >

وبعد ان فرغ اجلناة من تدمير حاضر 
الشعب الكويتي توجهوا لتدمير مستقبله 
فتسببوا في إفالس مستقبلي ملؤسسة 
التأمين����ات االجتماعية عبر ادخالها في 
دين اكت����واري فاق 10 ملي����ارات دينار 
بسبب التقاعد املبكر وغيره، ثم دفعوا 
بسلسلة مشاريع مدغدغة غير مسبوقة 
في التاريخ كالقروض و50 مشروعا آخرى 
كفيلة بتجفيف امليزانية وشفطها وحتول 
بلدن����ا الى مدينة ذه����ب اخرى يهجرها 
اهله����ا وتذروها الرياح، وكم من جرائم 
ترتكب في حق الش����عب الكويتي حتت 

دعاوى محبته!
 > > >

أخـر محطـة: 1- في عام 90 تس����ببت 
خالفاتنا في دع����وة الدب الصدامي الى 
حقلنا واغتيلت الكويت في فجر 8/2 ثم 
عادت للحياة مبعجزة في 2/26 ونقسم 
ان ضاعت أو اغتيلت الكويت هذه املرة 
)وليس بالضرورة عبر الغزو( فإنها لن 
ترجع للحياة ولن يرحم التاريخ بعد ذلك 

احدا.. اللهم فاشهد.
2- حكم اغتيال الكويت قد صدر وما نراه 
من مصائب وغرائب هو خطوات متعاقبة 

على طريق التنفيذ، واهلل املستعان!

قال����ت الزوجة: وي����ن كنت اليوم 
العصر؟

قال الزوج: مريت الوالدة.
قالت: واملغرب؟

ق����ال: رحت اجلمعية واش����تريت 
أغراض، وها هي أمامك.

قالت: هذا الكالم ما ميش����ي علي، 
إنت ناوي نية.

ق����ال: يا بنت احل����الل، نية خير، 
اش����فيك؟ كل ي����وم تكرري����ن نفس 

الكالم؟
قالت: ش����وف بديت ته����دد، قول 
انك تبي تطلقني وتروح تدور ش����ي 

ثاني.
قال: ال حول وال قوة اال باهلل، واهلل 
ما عندي نية أطلق، وال غيره، استهدي 

باهلل.
قالت: شتقول؟ أطلق؟ أصال انت ما 

تقدر تسويها، إذا فيك خير طلق.
 انتهى.

 سؤال، عزيزي القارئ:
� هل يوجد وصف آخر ملا يحدث في 
عالقة بعض النواب مع احلياة النيابية 

غير هذا املثال املزعج؟
 � هل يوجد تفس����ير آخر لتقدمي 
استجوابات باجلملة، وحمالت التصعيد 
التي لم تهدأ أثناء االجازة الصيفية، 
واش����تعلت بكل طاقتها مباشرة بعد 
انتهاء النطق السامي، باملخالفة لكل 
م����ا جاء فيه من توجيهات أبوية، هل 
هناك تفسير آخر لهذه املمارسة غير 

طريقة تلك الزوجة املغرورة؟
� ما تفس����ير ولع بع����ض النواب 

بتجاوز القنوات النظامية؟ 
مثال صفق����ة اخلط����وط اجلوية 
الكويتية مرت ب����كل مراحل التقييم 
الرس����مي، فضغطوا وهددوا حتى مت 
لهم اإللغاء، ومثل ذلك يقال عن قائمة 
طويلة من املش����اريع الكبرى )الداو، 
املصفاة( والصغرى )النادي العلمي..

الخ(، واليوم يتحاشى النائب د.فيصل 
املسلم تقدمي مستنداته الى النائب العام 
الذي ميكنه التحقق بش����كل نظامي، 
بدال من التلويح باألوراق في الهواء، 
بطريقة ال تنصف ال الشاكي وال املشكو 

بحقه.
إننا نفترض ف����ي غالبية اإلخوة 

حس����ن  النواب 
الني����ة، لكننا ال 
نل����ك إحس����ان 
الظن ف����ي أقلية 
تدفع »عن سبق 
إصرار وترصد« 
نح����و خس����ارة 

احلياة النيابة، وتكرر ما فعلته مرات 
سابقة اعتقادا منها بقصر ذاكرة الناس 
وأنهم لن يحّملوا هؤالء مسؤولية تلك 
اخلسارة، بل سيقفون مع من تسبب 
بها، ويرفعونه ف����وق األكتاف، على 
الطريق����ة العربية الت����ي متجد دائما 

املتسببن في الهزائم.
إن تغيير رئيس الوزراء، وعدد آخر 
من الوزراء � حسب رغبة هذا النائب 
وذاك � لن يغير في ممارسة عشناها قبل 
أن يصل هؤالء جميعا الى مناصبهم، 
ولهذا ستتكرر تلك املمارسة مع القادمن 
اجلدد الذين ستتم مالحقتهم بعد أيام 
قليلة من تسلمهم مسؤولياتهم، هذا 
النهج العقيم مّله الناس، وأي معاجلة ال 
تصل الى أساس الداء فإنها لن توصلنا 
اال الى ما عش����ناه منذ الثمانينيات، 
ساعة بس����اعة، ويوما بيوم، وشهرا 
بشهر، وعاما بعام، حتى تفنى مواردنا، 
ويقل منسوب الغرور الذي سيطر على 

بعضنا بشكل وبائي.
كلمة أخيرة: ميكنك احلديث عن فتح 
باب االجتهاد في الشريعة، واحلث على 
ضرورة مواكبة العصر، ولكن الكالم 
عن تعديل الدس����تور � حسبما حث 
عليه الدستور نفسه بعد مرور خمس 
سنوات على صدوره � هذا احلديث هو 
من الكبائر، إال إذا أذن به البعض، على 

طريقة »هذا سالم الشجعان«.
لقد صار س����ؤال املرء عن عقيدته 
حيال الدستور مشابها ملمارسة اخلوارج 
»م����اذا تقول في علي؟ م����ا تقول في 
معاوية؟ ما تقول في عثمان؟«، والذين 
يعتب����رون محاكمة النوايا في األمور 
الدينية جرمية ولكنهم يقبلون ذلك في 
واقعنا السياسي ميارسون »ازدواجية 
املقاييس«، وعلى هؤالء أن يستيقظوا 
من غفلتهم، سيما أنهم يجلسون في 
مقدمة القاطرة، وسيتسببون في هالكهم 

وهالك اجلميع، ما لم يوقظهم أحد.

كالم مباشرمحطات

البقاء هلل
عبدالعزيز فهد عبدالرحمن املذن � 69 عاما � الرجال: 
كيفان � ق4 � شارع منى � م46 � ديوان املذن � 
ت: 24844289 � النساء: خيطان � ق3 � شارع 

إبراهيم بن األدهم � م199 � 24738172.
موسى حمود العلي املوسى السيف � 69 عاما � الرجال: 
اخلالدية � ق1 � الشارع الرئيسي � م35 � أمام 
مس���جد التركيت � ت: 99077855 � النس���اء: 
جنوب الس���رة، حطن، ق4 � ش15 � م86 � ت: 

.25225813
فتحية فريد عبداهلل النوري، زوجة زيد عواد املطيري � 
55 عاما � الرقة � ق1 � ش6 � م113 � ت: 66111067 

.66030208 �
باسـمة أحمد عبـداهلل البديوي، زوج���ة عادل علي 
اخلش���تي � 47 عاما � الرج���ال: كيفان � ق1 � 

ش16 � م45 � ت: 24841446 � النساء: العدان � 
ق8 � ش2 � م28 � ت: 25421617.

سـالم فـرج اليحيـى � 86 عاما � الزه���راء � ق3 � 
 � � م7 � ت: 66090586 � 66598795  ش313 

.99537988
عبداهلل سالم صباح احلداد � 17 عاما � الرجال: حسينية 
آل ياسن � املنصورية � ق2 � ش29 � م13 � ت: 
22518147 � 99031874 � النساء: مبارك الكبير � 
ق1 � ش7 � م12 � ت: 99865863 � 25433440.

مرمي حسن سالم، أرملة خليل إبراهيم السميط � 
75 عاما � الفيحاء � ق6 � شارع التلمساني � م14 

� ت: 99232360 � الدفن التاسعة صباحا.
عبدالرحمـن الفي فالح العنـزي  � 28 عاما � اجلهراء: 

الواحة � ق4 � ش5 � م23 � ت: 66366441.

جموع غفيرة من املصلني يؤدون صالة اجلمعة في احلرم املكي أمس         )أ.ف.پ(

مواقيت الصالة والخدمات ص 19

مليونا حاج أدوا صالة الجمعة بالحرم المكي الشريف

مك���ة املكرمة � أ.ش.أ: ف���ي جو روحاني 
مهي���ب، أدى نحو مليوني حاج امس صالة 

اجلمعة باحلرم املكي الشريف.
وتناولت خطبة اجلمعة التي ألقاها الشيخ 
س���عود الش���رمي إمام احلرم املكي الشريف 
حج األنبياء الى بيت اهلل احلرام من سيدنا 
موسى الى سيدنا محمد عليه أفضل الصالة 

والسالم.
في غضون ذلك أدى أكثر من نصف مليون 
حاج صالة اجلمعة باملسجد النبوي الشريف 
الذي امتألت أروقته وس���احاته وس���طحه 
باملصلن الذين توافدوا منذ الصباح الباكر 
ألداء الصالة والتشرف بالسالم على الرسول 
املصطفى ژ وصاحبيه رضوان اهلل عليهما 
وهم يودعون املدينة مختتمن زياراتهم وسط 

منظومة متكامل���ة من اخلدمات التي وفرت 
لهم مبتابعة متواصلة من األمير عبدالعزيز 
بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة املدينة 

املنورة رئيس جلنة احلج باملدينة.
وعقب الصالة بدأت قوافل ضيوف الرحمن 
مبغادرة املدينة املنورة متجهة إلى مكة املكرمة 
واملشاعر املقدسة عبر حافالت النقابة العامة 
للسيارات التي جهزت بكامل اخلدمات البشرية 

واآللية.
وب���دأ وفود ضيوف الرحم���ن يغادرون 
املدينة املنورة وسط أجواء روحانية مفعمة 
حتفهم الطمأنينة واألمان رافعن أصواتهم 
ملبن النداء اخلالد )لبيك اللهم لبيك..لبيك 
ال ش���ريك لك لبيك.. ان احلمد والنعمة لك 

وامللك ال شريك لك(.

لبنانية تقتل بناتها الثالث وتنتحر بطعام مسموم!

سيدتان ورجالن من البالجات إلى »التنفيذ الجنائي واألدلة«

بيروت ـ سمر دياب
عاشت بلدة بحرصاف القريبة من مدينة بكفيا 
في جبل لبنان س����اعات حزينة اث����ر العثور على 
س����يدة وبناتها الثالث جثثا هامدة داخل منزلهن، 
فيما فتحت االجهزة القضائية واألمنية حتقيقات 

ملعرفة مالبسات احلادث.
وافادت مصادر قضائية مشرفة على التحقيقات 
ان املعلومات االولية ترجح إقدام األم على قتل بناتها 
وقتل نفسها بواسطة مواد سامة انتقاما من زوجها 

الذي يسافر بشكل دائم.
وبحسب املعلومات التي استند اليها احملققون 
فإن )غ.ك( 40 عاما كانت دائما ناقمة على زوجها 
)ب.ج( الذي يكثر من سفره، وانها اغتنمت مناسبة 
س����فره الى اخلليج في الس����ادس عشر من الشهر 
اجلاري، وق����ررت االنتقام من����ه وانها اتصلت به 
صبيحة اول من امس وابلغته انها س����تنتقم منه 
وحترمه بناته الثالث ميليسا 13 عاما، ماديسون 10 

اعوام والفريدا 7 اعوام، وبعد ان اقفلت الهاتف معه 
احضرت علبتن من مادة ال� »النت« السامة وفرقتها 
في سلطة الفاكهة ووزعت الفاكهة املسمومة على 
اربعة صحون وقدمتها لبناتها وتناولت هي محتوى 
الصحن الرابع، وبعد دقائق فارقن احلياة جميعا. 
واشارت املصادر الى ان الزوج انتابه القلق بعدما 
تعذر اتصاله بعائلته مجددا وعدم اجابة الزوجة 
والبنات على الهاتف فاستقل طائرة وعاد الى لبنان 
قاصدا منزله، وما ان دخل الى احدى الغرف حتى 

وجدهن جميعا جثثا هامدة.
وكشفت معلومات ان األم صورت شريط ڤيديو 
تظهر فيه حتضير الطبق املسموم وكيفية تناوله، 

وتتحدث فيه انها انتقمت من زوجها.
وقد استمع مخفر بكفيا الى افادة الزوج املفجوع 
والى عدد من الشهود من جيران الضحايا، واصدقاء 
الزوجة وذلك باشراف النائب العام االستئنافي في 

جبل لبنان القاضي كلود كرم.

أمير زكي
»4 إل���ى التنفي���ذ املدني واجلنائ���ي واألدلة 
اجلنائية« تلك هي حصيلة دوريات جندة حولي 
والتي أس���فرت عنها حملة أقامتها على ش���ارع 
البالجات وكانت بقيادة العقيد س���لمان املزعل، 
وقال مصدر أمني ان رجال النجدة أوقفوا مواطنا 
تبن انه مطلوب للسجن 10 سنوات لتورطه في 

قضية هتك عرض وسرقة باإلكراه، كما ضبطت 
مواطنة مطلوبة على ذمة قضية سرقة بالتهديد 
واستخدام العنف وصادر بحقها حكم بالسجن 
5 سنوات الى جانب كونها مطلوبة لسداد 4000 
دينار، كما ضبطت مواطنة وشاب داخل مركبة، 
حيث كانا في سهرة خاصة واقعن حتت تأثير 

السكر الشديد ليحاال الى االدلة اجلنائية.

وّثقت التحضير لجريمتها بشريط ڤيديو طلقة طائشة
كادت تقتل مواطنًا

على »السابع«

وفاة طفل مصري 
وآسيوي في حادثي 

سقوط من علو

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش 
محمد الجالهمة

كاد مواطن أن يلقى حتفه جراء 
طلقة طائشة، هذا ما ذكره مصدر 
أمني ل� »األنباء« مشيرا الى ان 
مواطن تقدم الى مخفر الصليبية، 
مش���يرا الى انه كان يتجول في 
البر وفوجئ بجس���م يصطدم 
بيده وشاهد الدماء وسارع الى 
املستش���فى وابلغه االطباء ان 
االصابة نتيجة طلقة طائش���ة 
ورجح املصدر ان تكون الطلقة 
جراء استهتار البعض وصيدهم 
للحمام بالقرب من مخيمه على 

الدائري السابع.
من جهة اخرى، احيل مواطن 
ال���ى االدارة العام���ة ملباح���ث 
املخدرات بع���د ان عثرت عليه 
اح���دى الدوري���ات نائما داخل 
مركبته وعث���ر في املركبة على 

أدوات تعاط.
على صعيد آخر، لفظت سيدة 
كويتية )47 عاما( أنفاسها االخيرة 
داخل مركبة ابنتها، وكانت فتاة 
طلبت من أمه���ا االنتظار حلن 
شراء وجبة من مطعم وجبات 
سريعة، وحال خروجها وجدت 

والدتها جثة هامدة.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
»س���قوط من عل���و« بقصد 
االنتحار او نتيجة اخلطأ أوديا 
بحياة طفل مصري 5 س���نوات 
وآسيوي، هذا هو فحوى بالغن 
س���جلت في مخفري الفروانية 
والفحيحيل. فإلى منطقة الفروانية 
نقل طفل مصري 5 سنوات الى 
مستشفى الفروانية وتبن وفاته 
حيث مت ابالغ اجهزة األمن ومت 
التحقيق مع األب الذي افاد بان 
الطفل كان يلهو في شرفة منزل 
االسرة في الفروانية ليهوي ارضا، 
وفي منطق���ة الفحيحيل فوجئ 
املارة ومرتادو احملالت بارتطام 
قوي باالرض وتبن ان هناك جثة 
آسيوي ملقاة ومت ابالغ عمليات 
الداخلي���ة ولم يعثر على اثبات 
بحوزة املتوفى، فيما لم يعرف 
هل وفاته جاءت نتيجة انتحار 

ام سقوط من علو باخلطأ.


