
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أخطا ء مطبعية في قائمة عشاء للبيت األبيض.

ـ وفي الشرق األوسط جماعتنا يخطئون في كل شيء إال.. األكل.
الصحة كل أسبوع تشتري أقنعة واقية من االنفلونزا باآلالف.

ـ ال يكون توزعونها عيادي؟! ألني ما أشوف أحد يلبسها في المستشفيات.
أبواللطفواحد

حتدث���ت م���ع ابنت���ي فاطمة عن 
بحث دراسي طلب منها إعداده، كان 
موضوعه »املريض الغائب عن الوعي 
منذ سنوات، حياته مرتبطة بأجهزة، 
هل يجوز إنهاء حياته، لعدم وجود 

أمل في حتسن حالته؟«
قل���ت لها: نحن نؤم���ن في ديننا 
اإلسالمي بأنه »إذا مات ابن آدم انقطع 
عمل���ه إال من ث���الث...« وفي املقابل 
فإنه إذا لم ميت فإن عمله ال ينقطع، 
ونعل���م من دينن���ا أن من حيل بينه 
وبني عب���ادة كان يؤديها أو عمل بر 
كان ميارسه بش���كل معتاد، فإن هذا 
االنقطاع القسري ال يوقف احتساب 
األجر له، قال ژ أثناء مس���يره إلى 
تبوك »لقد خلفنا في املدينة أقواما، 
ما صعدمت صعدا وال هبطتم واديا إال 
كتب لهم م���ن األجر مثلما كتب لكم، 

ذلك أنه حبسهم العذر«.
بهذا املعنى، فإن من نقول عنه إنه 
شبه ميت وبأنه في غيبوبة، هو في 
احلقيقة اليزال يجمع حسنات كثيرة 
مادام الهواء يتردد في صدره، بحسب 
ما كان عليه أم���ره في حال الصحة 
والقدرة البدني���ة، فلماذا نحرمه من 
االس���تزادة، ليس من ثالث فقط، بل 

ثالثني ورمبا أكثر؟!
قالت: »وهل يغير كونه في غيبوبة 

شيئا من ذلك االحتساب له؟«.
قلت: »ال، ومبناسبة احلديث عن 
الغيبوبة، قرأت األسبوع املاضي في 
جريدة الشرق األوسط اخلبر التالي: 
مريض الغيبوبة البلجيكي كان واعيا 

منذ 23 سنة«.
يقول اخلبر: مت إجراء مسح دماغي 
قامت ب���ه »جامعة لياج« في بلجيكا 
ملريض تعرض حلادث سيارة عام 1983، 
عمره اآلن 46 سنة، أعلن األطباء أنه 
في حالة خمول دماغي وعصبي، إال أن 
املسح أسفر عن تواصل معه عن طريق 
لوحة مفاتيح خاصة متصلة بالسرير، 
ومما قاله املريض حسبما نشرت مجلة 
»دير شبيغل« »لقد صرخت، ولكن لم 
يسمعني أحد«، وانتهى اخلبر إلى أن 
40% من املرضى الذين يعتقد انهم في 
حالة خمول دماغي ميكن أن يكونوا 

على األقل في حالة 
وعي جزئي.

قالت: »ماذا عن 
اإلقامة الطويلة في 

املستشفى؟«.
قل���ت: »م���ن 
األفضل أن ينتقل 

هؤالء إلى منازلهم إذا سمحت حالتهم 
الطبية بذلك، وأن تصرف وزارة الصحة 
200 دينار شهريا، أجرة ممرض خاص 
مع اللوازم الصحي���ة، ألن بقاءه في 
املستشفى يكلف الوزارة 200 دينار 
في اليوم، وليس في الشهر، ويحجز 
الغرفة عن مري���ض آخر، واألهم أن 
البقاء الطويل ملن ال يحتاج طبيا، في 
العناية املركزة قد يكون ضارا باملريض 
نفسه، نظرا لضعفه البدني وسهولة 
التقاطه للميكروبات التي ال يخلو منها 
مستشفى، بل تكون في املستشفيات 

أكثر منها في البيوت«.
قالت: »ماذا عن أسرة املريض؟«.

قلت: »هذا املريض، بالنسبة ألقاربه 
وأبنائه هو كنز من األجر واملثوبة، فقد 
ال يستطيعون زيارته إذا توفي وواراه 
التراب هناك في املقابر، ولكنه اليوم 
بينهم، رمبا يشعر بهم، وحتى إن لم 
يشعر بهم، فهناك من يرى ويسمع، جاء 
في احلديث الشريف »إن اهلل تعالى 
يقول يوم القيامة: يابن آدم مرضت 
فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك 
وأنت رب العاملني؟ قال: أما علمت أن 
عبدي فالنا مرض فلم تعده؟ أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتني عنده..( رواه 

مسلم.
كلمـة أخيرة: ق���رأت خبرا عن رجل 
إجنليزي كان يسأل إدارة املستشفى 
عن املرضى الذي���ن ال يزورهم أحد، 
يقترب منهم ويستأذنهم ملجالستهم 
واحلديث إليهم، فإذا سمحوا له، قضى 
معهم وقتا طيب���ا، باحملادثة الهادئة 
واملؤانسة، يقول عن ذلك »مرضت ملدة 
شهرين ولم يزرني أحد، كنت أمتنى أن 
يتوقف أحد الزوار عند سريري لبضع 
دقائق، فلما خرجت من املستش���فى 
قررت أن أعمل ما كنت أمتنى من الناس 

أن يفعلوه لي«.

»الدعلة« في اي لعبة هو الالعب السيئ 
الذي ال يتقبل اخلسارة بسهولة، فاذا ما بقي 
بيده »اجليك���ر« في لعبة »الكوت« قال انه 
»ما يخيس«، اما اذا بقي في يد غرميه اعلى 
صوته بأنه »يخيس وعشرة«، واذا اصابت 
الكرة دون قصد يد العب دفاع اخلصم صاح 
»بلنتي« اما اذا اصابت يد دفاع فريقه صرخ 

»ما فيها شي«!

> > >

يرفض دعل اللعبة السياسية الكويتية 
وجود شيء اسمه حل غير دستوري � رغم 
ب مرتني في السابق � ويضيفون ان  انه ُجرِّ
احلل الوحيد املسموح به هو احلل الدستوري، 
وهو امر مقبول لوال انهم يقومون بعد ذلك 
بتقدمي استجوابات غير دستورية كأن تتطرق 
المور حدثت ابان حكومات سابقة او خارج 
ال� 16 ضابطا لالستجوابات، كما اتى في حكم 
احملكمة الدستورية الصادر في اكتوبر 2006، 
ومن يرفض احلل غير الدستوري يفترض 
ان يرفض معه االستجواب غير الدستوري، 
سواء بس���واء، واال سقطت مصداقيته.. ان 

بقي منها شيء!

> > >

الكويتية  الدميوقراطية  ويقول »دعل« 
ان االستجواب اداة دستورية فلماذا اجلزع 
منه؟ وهو امر مقبول كذلك لوال انهم يبدون 
جزعا شديدا عند استخدام املستجوب الدوات 
دستورية مشروعة ما وضعت اال ملثل هذه 
احلاالت، مث���ل طلب التأجي���ل او االحالة 
للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية 
او املطالبة بسرية االستجواب متى ما كانت 
االم���ور املتطرق لها متصلة باالمن القومي 
الكويت���ي، ومن اعطى »الدعل« حق حترمي 
احلالل الدستوري الذي هو امر مطابق لتحليل 

احلرام الدستوري؟!

> > >

ويتساءل البعض عن سبب اختصاص 
االستجوابات بأبناء االسرة احلاكمة الذين 
يفترض ان يكونوا آخر من يتم استجوابهم 
خلصوصي���ة اوضاعهم � بعكس اآلخرين � 
كون تلك االستجوابات تخدش امراء املستقبل 
ابان حقبة تدريبهم السياسي الدستورية، 
واحلقيقة ان الس���بب الوحي���د الذي جّرأ 
اجلمي���ع على التطاول على ابناء االس���رة 

وكسر هيبة السلطة، 
وهي قضاي���ا خطيرة 
جدا ال يجوز االستهانة 
بتداعياتها املستقبلية، 
هم ابناء االسرة احلاكمة 

انفسهم.

> > >

فانهيار تلك الهيبة اتى بالدرجة االولى 
الس���معة السيئة  عندما س���مح ألصحاب 
بالتعرض البناء االسرة احلاكمة كونهم فقط 
اوقفوا سرقاتهم وجتاوزاتهم على االموال 
العامة التي ميلكها الشعب الكويتي قاطبة 
ثم ُتركوا يتبجحون بعد ذلك في املجالس 
واملنتديات العامة � وكنا حضورا للبعض 
منها � بانهم يدخلون على كبار املسؤولني 
في مخادعهم وغرف نومهم لتلقي التعليمات 
منه���م )!(، واذا هانت كرام���ة من هم ابناء 
حكام ومن اعمامهم واجدادهم املباش���رون 
حكام فماذا تبقى من الهيبة لالسرة وكيف 

ال يتجرأ اآلخرون على البقية منهم؟!

> > >

آخـر محطـة: 1 � تش���ير محاضر املجلس 
التأسيسي حملاولة املختص الوحيد بالدستور 
- ونعني د.خليل عثمان - حتصني منصب 
رئاس���ة الوزراء من االستجواب طمعا في 
االستقرار السياسي عبر منع تقلده احدى 
الوزارات او ط���رح الثقة باحلكومة )كحال 
جميع الدميوقراطيات االخرى(، واملمارسة 
تظهر ان الرئيس سيبقى حاضرا ومستقبال 
املتكررة، فلماذا ال  عرضة لالس���تجوابات 
نشهد تعديال دستوريا مستحقا يسمح له 
بتقلد وزارة او اكثر كي يخفف العبء عن 
الوزراء اآلخرين ويسمح كذلك بطرح الثقة 
باحلكومة حتى يلجأ النواب او حتى احلكومة 
له عندما يكثر النقد لها كي يقرر املجلس ما 
ف  اذا كانت التزال حتوز الثقة ومن ثم توقُّ
االنتقادات وقبلها االستجوابات متى ما حازت 

تلك الثقة املتجددة؟!
2 � اال يعل���م البعض بديهية ان تبنيهم 
الرذال القوم ه���و نقيصة كبرى في حقهم 
لدى الشعب الكويتي الذي يعتبر مدح هؤالء 
قدحا، وقدحهم في حق اآلخرين مدحا، وان 
ما يخطونه من مقاالت هو اقرب للشيكات 
التي مهما كبرت ارقامه���ا فإنها تبقى دون 

رصيد لدى الناس؟!

»إذا مات ابن آدم انقطع عمله...«.. وإذا لم يمت؟ »دعل« الديموقراطية الكويتية
كالم مباشر محطات
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»حرامي سيارات« ومدمن ومطلوب يسقط في السالمية

بنغالي يسدد لنفسه 4 طعنات لالنتحار

مصرع مواطن وزوجته وأبنائهما الثالثة
في حادث مروري مروع على طريق رفحاء

محمد الجالهمة
متكن رجال فرقة املهام اخلاصة التابعة ملباحث 
حولي من ضبط مواطن من أرباب الس���وابق في 
منطقة الس���املية بعد ان قام بس���رقة سيارة من 
منطقة أبوحليفة والهرب بها، وقال مصدر أمني 
ان رج���ال فرقة املهام اخلاصة متكنوا من رصده 

ومتابعته وقاموا بإلقاء القبض عليه بعد 5 ساعات 
من قيامه بسرقة السيارة، وبالتدقيق على بياناته 
تبني انه مدمن متع���اط ومتهم بقضايا مخدرات 
ومطلوب على ذمة 7 قضايا مالية ومتت اضافة 
قضية سرقة سيارة كتهمة جديدة تضاف لسجله 

اجلنائي احلافل.

هاني الظفيري
في حادثة محاولة انتح���ار غريبة أقدم وافد 
بنغالي على طعن نفسه بسكني في أماكن متفرقة 
قبل ان يتمكن أصدقاؤه من إيقافه قبل ان يكمل 
مسلس���ل انتحاره الغريب ويقوم���وا بنقله الى 

مستشفى الفروانية، وحددت اإلصابات بالبنغالي 
كالتالي: »طعنة ناف���ذة في البطن وطعنتان في 
الذراعني وطعنة في اليد اليس���رى« وأدخل الى 
غرفة العناية املركزة ووصفت حالته باملستقرة 

وسجلت قضية شروع في انتحار.

ذهبت أسرة كويتية كاملة ضحية حادث مروري 
مروع شهده طريق السفر السريع قرب مدينة رفحاء 
في اململكة العربية السعودية مساء أول من أمس. 
وبحسب ما نقلت صحيفة اآلن اإللكترونية ان احلادث 

نتج عنه مصرع مواطن وزوجته وأبنائهما الثالثة 
اثر انقالب س���يارتهم جراء األمطار الغزيرة التي 
غطت الطريق وان سبب احلادث هو سوء األحوال 

اجلوية التي شهدتها مناطق شمال السعودية.

البقاء هلل
بحرية مقطوف حسـن، أرملة جاراهلل صالح 
الداللي � 64 عاما � العدان � ق3 � ش28 

� م40 � ت: 94490605 � 66181919.
خالدة يوسف القحطاني، زوجة فاضل عباس 
عبدالرحيم � 64 عاما � الرجال: احلسينية 
اخلزعلي���ة اجلدي���دة � ت: 99337711 � 

النساء  مشرف � ق4 � ش9 � م8.
ناصر شويش العجمي � 18 عاما � الرجال: الرقة 
� ق2 � ش28 � م163 � ت: 99867743 � 
النساء: اجلهراء � قسائم العثمان � ق5 

� ش األول � م71 � ت: 66617086.
يوسف حسني علي حسني � 4 سنوات � الشامية 
� حسينية الشامية � ق6 � ش62 � م15 

� ت: 66405034 � 97888171.
بدرية علي حسـني القطان � 81 عاما � الرجال: 
املنصورية � حس���ينية الياسني � ت: 

99532177 � النساء: الصليبخات � ق2 
� ش1 � م48 � ت: 24870215.

أحمد جاسم رمضان الشميس � 78 عاما � الرجال: 
الشامية � ق5 � شارع عبداهلل املجرن 
الرومي � م13 � ت: 99022491 � النساء: 

الشامية � ق5 � ش59 � م11.
مطلق سعود فالح راضي الشريف املطيري � 7 أشهر 
� الرجال: األندلس � ق3 � ش105 � م243 
� ت: 99397793 � النساء: الفنطاس � ق2 

� ش6 � م45 � ت: 97448558.
جاسم سالم املخلف السعيدي � 78 عاما � الرجال: 
اجله���راء � النعي���م � ق2 � ش2 � م8 � 
ت: 99800269 � 99616672 � النس���اء: 
اجلهراء � القصر � ق2 � ش5 � ج5 � م5 
� ت: 24550263 � الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة اجلهراء.

4 كمبيوترات
طارت من مدرسة

في »عبداهلل المبارك«
محمد الدشيش

تقدم حارس أمن يعمل في 
مدرسة مبنطقة عبداهلل املبارك 
ببالغ الى عملي���ات الداخلية 
يبلغ فيه عن اقتحام لصوص 
للمدرسة التي يعمل بها. وقال 
في محضر التحقيق انه ذهب 
للصالة وعندما عاد اكتش���ف 
السرقة، حيث متكن اللصوص 
من س���رقة 4 أجهزة كمبيوتر 
وحضر رجال األدلة اجلنائية 
ومت رفع البصمات وس���جلت 

قضية.

»الدشداشة بدينار« 
تنتهي بقضية

محمد الدشيش
س���جلت قضي���ة اعت���داء 
بالضرب ضد مواطن خمسيني 
تع���دى بالضرب عل���ى عامل 
العامل  مصبغة بع���د قي���ام 
برفع س���عر »غس���يل وكوي 
الدشداشة« من نصف دينار الى 
دينار، مستغال ازدحام محالت 
التنظيف بالزبائن خالل فترة 

العيد.
العامل بش���كوى  وتق���دم 
الى مخفر الرقة ومت استدعاء 
املواطن الذي أوضح استغالل 
العامل لفترة العيد وطلب منه 
ان يدفع دينارا مقابل تسليمه 

دشداشة العيد.

»الرينج« طارت
من كراج األفغاني

محمد الدشيش
تقدم عامل كراج تصليح 
أفغاني الى مخفر الش����ويخ 
الصناعي بب����الغ يفيد فيه 
بقيام مجهولني بسرقة سيارة 
»رين����ج روفر« م����ن كراجه 
والتي تعود ملكيتها الى أحد 
الزبائن الذي تركها عهدة لديه 

إلصالحه��ا.
وقال األفغان����ي انه ترك 
سيارة »الرينج روفر 2006« 
في الكراج وأغلق عليها الباب 
غير انه فوجئ صباح أمس 
الرئيسي  الباب  بكس����ر في 
واختف����اء الس����يارة الت����ي 
يصل س����عرها الى 15 أل���ف 

دين��ار.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 10

العجيري: »ربيع هالسنة غير«
)متين غوزال(انعكاس مائي ألحد مساجد الديرة أمس األول بعد موجة األمطار

عبداهلل قنيص
ل���م يخف العال���م الفلكي د.صالح 
العجيري تفاؤله حول نسبة األمطار 
التي ش���هدتها البالد ط���وال اليومني 
املاضيني رغم ان���ه يتوقع ان ينقطع 
املطر بعدها لفترة طويلة على ان يعود 

دخول البرد الشهر القادم.
وقال العجيري في حديث ل� »األنباء«: 
أمطار وسم هذا العام أفضل من العامني 
السابقني وان كانت بنسب ليست كما 
نأمل ولكنها تبش���ر بربيع أفضل من 
العامني املاضي���ني، حيث ان مثل هذه 
األمطار التي ش���هدتها البالد في فترة 
الوس���م )الذي ينتهي في اخلامس من 

الشهر املقبل( سيكون لها دور في إنبات 
العشب، حيث هطلت أمطار بنسب أفضل 

من العامني السابق��ني.
وحول انقطاع األمطار احملتمل قال 
العجيري انه ينتظر ان تتوقف األمطار 
هذا االسبوع ولفترة طويلة الى حد ما 
وتخرج عن الوسم وذلك ألن نصيبنا 
من التزحزح املناخي هو اجلفاف خالل 
فترة السنوات املاضية، وأعتقد ان ما 
ش���هدناه من أمطار خاصة انها جاءت 
في موسم الوسم تبشر بتغيير محدود 
عن السنوات املاضية، وبالطبع سيكون 
لألفضل، واختتم العجيري حديثه قائال: 

»نعم اعتقد ان ربيع هالسنة غير«.


