
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مثقفون من اوروبا والواليات المتحدة والعالم العربي لبحث التحديات 

التي تواجه الثقافة العربية.
ـ أكيد ألن العرب.. لم يعودوا يعرفون حتى ثقافتهم وتحدياتها!

مستهترون يرشقون مخفر أم الهيمان بالحجارة بعد ضبط عدد منهم 
واحتجازهم.

أبواللطفواحدـ ومو بعيد يطلعون بعد بوسة خشم وتعود أسطوانة الواسطة!

قال: قررت أن أتعرف على احلياة 
النيابية من شرفة الصحافيني، كانت 
جتربة ممي���زة اس���تغرقت ثالثة 

أشهر.
قلت: ماذا فعلت؟

قال: كنت أحضر اجللسات مع 
بقية الصحافي���ني، حدث ذلك قبل 
بضع سنوات، وكانت في يد أحدهم 
رزمة من جوازات السفر األجنبية، 
سألته عنها قال: اآلن تعرف، وعندما 
مر الوزير املختص التقاه الصحافي 
وطلب منه السماح مبنح أصحاب تلك 
اجلوازات إقامات باستخدام صالحية 
االستثناء التي لديه، التفت الوزير 
إلى مرافق���ه قائال »خذهم وخلص 

موضوعهم«.
قلت: يس���تفيدون من موقعهم 

الجناز معامالتهم، ورمبا مبقابل.
قال: أكث���ر من ذل���ك، قال لي 
أحده���م: لو ع���رض علي رئيس 
التحرير أن أجلس مكانه وأرأس 
التحرير مل���ا وافقت، فمن موقعي 
هذا اس���تطعت أن أستقدم جميع 
أقاربي ومعارفي، وأن أحصل لهم 

على أحسن الوظائف.
قلت: وماذا أيضا؟

ق���ال: ال تتص���ور م���دى هيبة 
املسؤولني منا، جميعهم يتوقفون 
عندنا عند دخولهم القاعة، بعضهم 
يقول: »عس���اكم راض���ني علينا؟« 
واآلخر ميرر لنا تصريحا ويطلب 
إضافة صور معينة مع مانش���يت 
س���اخن،  ونحن نلب���ي طلباتهم 
بالطبع، ونحصل على ما نريد بكل 

سهولة.
قلت: ماذا عن اللجان؟

ق���ال : ذات مرة كن���ت أغطي 
اجتماع إحدى اللجان الحظت أن 
نائبا له ثقله خرج من االجتماع 
ولم يهت���م به أحد، وعندما خرج 
آخر ال يحمل نفس الوزن السياسي 
رأيت كل الصحافيني املتواجدين 
في االجتماع ق���د تدافعوا خلفه، 
سألت أحدهم »اشمعنى؟« فقال: 
األول ال يدف���ع والثاني يدفع ملن 

يهتم بتصريحاته. 
قلت: ما احلل؟

قال: ال يوجد 
حل ما دمنا ال 
نفرق بني املبدأ 
وسوء تطبيقه، 
حرية الصحافة 
ش���يء وه���ذه 
املتاجرة شيء 

آخر، ولكن! انتهى.
الطرفان شريكان في هذه  نعم، 
املمارسة، احلكومة وبعض النواب، 
ولو أن تغطية اجللسات اقتصرت على 
فتح األبواب للجمهور بغير كاميرات 
صحافيني وال تلفزيونات، ومت نشر 
املضابط للمهتمني عبر جريدة املجلس 
وموقعه االلكتروني لتخلصنا من 
الوسيط )....( وأيضا خلصنا  هذا 
النائب من ضغط الوس���يط عليه، 
الذي ميل���ك أن يلمع فالنا ويحجب 
عن ف���الن، ولتفرغ النواب لعملهم، 
بل قللنا تلك املشاهد املخجلة التي 
ش���اهدها الناس األس���بوع املاضي 
تتصدر الصحف، طبعا هذا التصحيح 
لن يكون مقبوال من الوسطاء ولهذا 
فسوف يستثيرون علينا من ال يدرك 
خطورة هذه املمارسة على بلد صار 
يدار من قبل عدد قليل من الصحافيني 
الذين ميلكون أن يحركوا هذا امللف 
ويدفنوا ذاك، هل هذا ما نريده ألنفسنا 

ولوطننا؟!
 كلمة أخيرة: قال لي األستاذ خليل 
جهشان، الرئيس السابق للمنظمة 
الوطني���ة لألميركي���ني العرب في 
واش���نطن: »حاولت عدة مرات أن 
ألتق���ي بأحد أعض���اء الكونغرس 
األميركي لشرح قضية محددة له، كان 
مكتبه يرفض السماح لي بلقائه، ذات 
يوم رتب حفل جمع تبرعات لصالح 
حملته االنتخابية، اشتريت تذكرة 
دخول بخمسمائة دوالر فقط، كان 
العضو يصافح احلاضرين بحرارة 
ويتحدث معهم مب���رح، وتعارفنا 
بش���كل جيد، بعدها كلما رأيته في 
أروقة الكونغرس هتف لي من بعيد 
»خليل، هل تريد أن نلتقي؟« يتابع 
خليل قائال »بخمسمائة دوالر حققت 
كل ذلك، ترى ماذا يفعل هذا العضو 

للذين يدفعون املاليني حلملته «؟

استقلت الكويت في صيف عام 1961 وتبنت بحكمة 
بالغة آنذاك الدميوقراطية السياس���ية والليبرالية 
االقتصادية نهجا لها كح���ال ارقى دول العالم مثل 
اليابان واوروبا وامي���ركا، بينما اختارت مصر في 
حينها احلكم القمعي كنهج سياس���ي واالشتراكية 
والتأميم وسيادة القطاع العام كنهج اقتصادي حالها 
حال اكثر دول العالم تخلفا مثل االحتاد السوفييتي 

ومنظومته.
> > >

منذ ذلك احلني ازداد عدد مصر الوالدة مبا يتجاوز 60 مليون نسمة 
)من 20 إلى 80( في بلد محدود املوارد، بينما ال يتجاوز س���كان الكويت 
هذه االيام 3 ماليني نس���مة يعيش���ون فوق محيط من النفط وفوائض 
مالية في امليزانية قل ان وجد لها مثيل عامليا وسط الكارثة االقتصادية 
القائمة، لذا فهناك س���بق كويتي في املس���ارين السياسي واالقتصادي 
يقارب العقد ونصف، عن مصر التي ابتدأت خطوات االنفتاح احلقيقية 

منتصف السبعينيات.
> > >

زرت االسبوع املاضي جنة أو رائعة شرم الشيخ وامضيت بها 8 أيام 
في عملية استكشاف دائمة وذهلت مما رأيت رغم تكرار زياراتي لها في 
املاضي، فعمليات التوسع واالمناء والبناء قائمة على قدم وساق حتى 
ان منطقة »نبق« الواقعة شمال املطار والتي لم يسمع بها أحد هي أكبر 

واجمل في مشاريعها الضخمة من منطقة خليج نعمة وما يحيط بها.
وأول م���ا يلحظه الزائر هو س���خاء مصر الش���ديد بإعطاء األراضي 
للمس���تثمرين واملعمرين وملدة 99 عاما )ال 25 عاما كحالنا(، وال تأخذ 
رخص البناء عبر سياسة »الشباك الواحد« إال أياما قليلة مما أحال تلك 
االراضي الصحراوية اجلرداء الش���بيهة بأراضينا الى منتجعات احالم 

خضراء وزرقاء.
> > >

وقد اغمضت عيني وتصورت ما كان س���يحدث ملثل تلك املش���اريع 
الكبرى لو تركت الدائنا احلكوم���ي املترهل ولبعض نوابنا من رافعي 
ش���عار »العرض وال األرض« وممن يهدفون إم���ا بجهل فاضح او بعلم 
فاضح، وهذا ه���و األنكى، ألن نورث الكويت صح���راء قاحلة الجيالنا 
املس���تقبلية بدال من انشاء ما هو قريب من شرم الشيخ التي تدر على 

امليزانية املصرية ما يقارب 10 مليارات دوالر كل عام.
> > >

آخر محطة: 1: تفهمت بعدما رأيت رفض مصر انشاء جسر يوصل دول 
اخلليج بس���يناء وشرم كونها س���تحضر نوعية واحدة من السائحني 
و»يطفش« البقية ولن يستطيع 35 مليون خليجي ان يعوضوا سياحة 

مفتوحة ل� 7 مليارات من البشر اآلخرين.
2- تهدف االدارة املصري���ة جللب ماليني املتقاعدين ورجال األعمال 
والس���ائحني لالستقرار في ش���رم وما حولها عبر اغرائهم ب� 365 يوما 
مشمسا في السنة بعكس اجلنوب الفرنسي وااليطالي واالسباني اضافة 
الى رخص املعيش���ة، فليتر بنزين السيارة ال يزيد سعره على 15 بنسا 

مقابل اكثر من جنيه استرليني في اوروبا، وقلة الضرائب.
3- سبب املقارنة هو اظهار كم الدمار الشديد الذي تعرضت له الكويت 
بس���بب الضعف احلكومي واجلهل النيابي وما أجمل جلد الذات عندما 

يدفعنا للندم واحلركة.

لماذا يحتاج النائب إلى خدمات هؤالء؟ إدارة كويتية لشرم المصرية
كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل
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جدة � العربية: دعا مدير الشؤون الصحية 
في محافظة جدة السعودية األهالي لالبتعاد عن 
جتمعات املياه والسيول خشية األمراض التي 
قد تسببها، وكانت هيئة األرصاد السعودية 
حذرت من احتمال تعرض مدينة جدة لسيول 
جديدة، فيما ارتفعت أعداد القتلى إلى اكثر من 
مائة جراء السيول التي سببتها األمطار الغزيرة 

على املدينة وضواحيها يوم اخلميس.
 وحذر د.س����امي بداوود، مدير الش����ؤون 
الصحية ف����ي محافظة ج����دة، املواطنني من 
االقتراب من السيول »ملا قد حتتويه من جراثيم 
وحشرات تس����بب األمراض«، مشيرا إلى أنه 
مت جتهيز مستودعات املستشفيات بالتموين 
الطبي حتسبا النتشار مرض الضنك، قائال إن 

هناك أمصاال كافية في املستودعات. 
وحتسبا حلدوث سيول أخرى، قال الدكتور 
سامي بداوود إنه مت إخالء املستشفيات من جميع 
احلاالت التي ال تستدعي أوضاعها البقاء، كما 

مت استدعاء جميع األطباء االحتياطيني حتسبا 
للطوارئ.  وعن املشاكل التي واجهت عمليات 
اإلنقاذ، أشار إلى وجود املياه في الطرق املؤدية 
إلى املستشفيات ما أدى إلى استخدام طائرات 
عمودية لنقل املصابني عبر مهبط الطائرات في 
املستشفى.  وكانت مصادر من هيئة األرصاد 
أكدت لقناة »العربية« أن السيول التي ضربت 
املدينة هي »س����يول منقولة«، جاءت نتيجة 

سقوط أمطار في مواقع أخرى.
 وقال األمير خال����د الفيصل، أمير منطقة 
مكة املكرمة، إن عدد الضحايا مرشح لالرتفاع، 
م����ن جانب آخر أمر العاهل الس����عودي امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز بتقدمي معونات عاجلة 
للمتضررين من األمطار الغزيرة وإسكانهم. 
وأنقذت طائرات قوات الدفاع املدني السعودي 
خالل اليومني املاضي����ني 193 مواطنا ومقيما 
من بينهم نس����اء وأطفال، كما انتشلت خمس 
وفيات خالل عملي����ات االنقاذ التي قامت بها 

طائرات الدفاع املدني جراء االمطار الغزيرة التي 
هطلت عل����ى محافظة جدة أخيرا.  وقال قائد 
طيران الدفاع املدني اللواء طيار محمد بن عيد 
احلربي في تصريح لوكالة االنباء السعودية 
»جنحت طائرات الدفاع املدني كذلك في إنقاذ 
29 حاجا احتجزت السيول سياراتهم جنوب 

مركز صعيبر التابع حملافظة رابغ«.
وأشار اللواء طيار احلربي الى أن 7 طائرات 
قامت بعمليات مسح ميدانية واسعة للبحث 
عن احملتجزين واملفقودين في رابغ والنويبع 
وحجر، وقال إن عمليات البحث واملسح اجلوي 
مس����تمرة في جميع املواقع التي تضررت من 
الس����يول.  وقد غرقت أحياء بأكملها في جدة 
جراء السيول، ومنها أحياء اجلامعة والراية 
وقويزة والصواعد، وجرفت الس����يول مئات 
السيارات.  ومتكنت فرق الدفاع املدني من إنقاذ 
نحو 900 شخص من الغرق باستخدام القوارب 

والغواصني، إلى جانب الطيران العمودي. 

سيول جدة تخّلف أكثر من 100 قتيل
وتخوفات من انتشار مرض »الضنك« 

سيارات متراكمة فوق بعضها بسبب السيول )أ.ف.پ( أحد رجال اإلنقاذ يتدلى من مروحية بعد انقاذه غريق 

الشيخ خالد عبداهلل سعود املالك الصباح � 30 عاما � الرجال: ديوان 
اس���رة آل الصباح الكرام � قصر بيان – ت: 25398888، 
النساء: مشرف – ق1 – ش1 – م26 – ت: 25390034 – الدفن 

بعد صالة العصر.
محمد مبـارك محمد زهية العجمـي � 67 عاما � الرجال: اجلهراء � 
القصر � ق1 � ش6 � م121 � ت: 99766939 � النساء: اجلهراء 

� القصر � ق3 � ش3 � م40 � ت: 24580609.
خالد راجح عبداهلل البوص � 15 عاما � ضاحية جابر العلي � ق2 

� ش28 � م23 � ت: 99036903.
محمد ماجد محسن املسيلم الرشيدي � 72 عاما � الرجال: العارضية 
� ق4 � ش1 � م3 � ت: 99004060 � النساء: الفردوس � ق1 

� ش1 � ج10 � م17 � ت: 66660582.
مكيـة عباس محمد كمال � 68 عاما � س���لوى � ق1 � ش7 � م27 

� حس���ينية اإلمام احلس���ني � خلف مسجد معرفي � ت: 
.97414446 � 99085270

شـريفة عبـاس محمد، أرملة كرم عب���داهلل محمد � 90 عاما � 
الرجال: مسجد اإلمام املهدي � الرقعي � ت: 99974744 � 
النساء � الدوحة � ق1 � ش5 � م46 � ت: 24877188 � الدفن 

التاسعة صباحا.
يوسـف عـراك الشـمري � 73 عام���ا � الصباحية � ق1 � ش14 � 
م122 � ت: 66667130 � 66294084 � 99625855 � الدف���ن 

بعد صالة العصر.
فهد فيصل حمد الغضوري � 19 عاما � اخلالدية – ق2 – ش22 – ج15 

– م15 – ت:  99665965 -  الدفن التاسعة صباحا.
سالم جمعان جليغم العازمي � 74 عاما � الظهر – ق5 – ش2 – م4 

– ت: 99720507 – 99630115.

مصرع وافد في الجو وإصابة سوري في مشاجرة
محمد الدشيش

لق���ي وافد م��صري مصرع���ه على منت احد 
الطائرات القادمة من االقصر جراء اصابته بأزمة 

قلبية.
وق���ال مص��در امني ان ادارة الطيران املدني 
ابلغت ع���ن ط��ريق برج املراق��بة بوف���اة وافد 
مص���ري قبل ان ته��بط الط��ائ���رة بدقائق الى 
مطار الكويت حي��ث مت ابالغ االج��هزة املعنية، 

وتبني ان الوفاة ناجتة ع���ن هبوط في الدورة 
الدموية.

على صعيد آخر وقعت مشاجرة في منطقة 
احلساوي بني عدد من الوافدين واسفرت املشاجرة 
عن اصابة وافد س���وري )41 عاما( بجروح ومت 
نقله بواس���طة رجال الطوارئ الطبية ومنهم 
جمال حلمي وعدنان الريحاني الى مستش���فى 

الفروانية.

9 أحداث وبالغ رشقوا مخفر أم الهيمان بالحجارة
ومواطن أطلق أعيرة نارية على جاره أول أيام العيد

»العمليات« تالحق باعة »النارية«
وطفل أصاب شقيقته بمسدس لعبة

ارتفاع حصيلة حادث رفحاء إلى 9 وفيات
منهم 6 أطفال وامرأتان

أمير زكي
متكن رجال أمن األحمدي من ضبط 9 أحداث 
ومواطن بالغ قاموا برشق رجال مخفر أم الهيمان 
باحلجارة واتلف���وا واجهة املخفر وعدة دوريات 
أمنية، فيما أكد مصدر أمني ان مديرية أمن األحمدي 
أرسلت 10 دوريات لتوقيف األحداث ال� 9 ووالد 
احدهم وجرت احالتهم الى نيابة األحداث بتهمة 

مقاومة رجال األمن واتالف مال الدولة.
وقال مصدر أمني ان حمالت االستهتار والرعونة 
في منطقة أم الهيمان حصدت مثلها مثل غيرها من 
احلمالت عددا من املخالفني الذين مت ايداعهم داخل 
نظارة املخفر متهيدا إلحالتهم الى محكمة املرور، 
مش���يرا الى ان رجال األمن فوجئوا بتجمهر عدد 
من الشباب برفقتهم بالغ، حيث نقل خبر التجمهر 
ال���ى مدير أمن األحمدي العميد عبدالفتاح العلي 

الذي انتقل الى مخفر أم الهيمان ومت ابالغ وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
خليل الشمالي فأمر بإرسال تعزيزات ومت توقيف 

املتجمهرين واحالتهم الى االختصاص.
من جهة اخرى، متكن رجال إدارة بحث وحتري 
محافظ���ة األحمدي من توقيف مواطن اطلق عدة 
أعيرة نارية على جاره اثر خالفات شخصية أول 
أي���ام عيد األضحى، وقال مصدر أمني ان مواطنا 
أبل���غ عمليات الداخلية عن قي���ام جاره بإطالق 
النيران ومتت معاينة منزل املواطن ورصدت آثار 
لطلقات نارية ليتم نق���ل البالغ الى رجال ادارة 
مباحث األحمدي الذين متكنوا من توقيف اجلاني 
وضبط الس���الح الناري لتتم احالته الى النيابة 
العامة بتهمة حيازة س���الح ناري دون ترخيص 

والشروع في القتل.

محمد الدشيش
اصيبت طفلة كويتية، 6 س���نوات، بجرح 
بالغ في الوجه على مقربة من العني جراء قيام 
شقيقها باللهو معها باستخدام مسدس لعبة، 
وقد نقلت الطفلة من منزل اسرتها في الفنطاس 

الى مستشفى العدان لتلقي العالج.
من جهة اخرى متكن رجال الدوريات الشاملة 
من مصادرة كمية من االلعاب النارية كانت معدة 
للبيع على مقربة م���ن املتنزهات والبر، وقال 
مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية املساعد 

لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي امر 
بتكثي���ف اجلهود لضبط باعة االلعاب النارية 
وجرى توقيف 6 اشخاص يقومون ببيع هذه 

االلعاب.
على صعيد آخر متكنت دورية تابعة لنجدة 
حولي من ضبط مواطن كان  واقعا حتت تأثير 
املواد املخدرة وعثر بحوزته على قطعتني من 
مادة احلشيش و8 سجائر حتوي مواد مخدرة 
ومتت احالته الى مبنى االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات للتحقيق معه.

هاني الظفيري
ابل���غ مصدر مطلع »األنباء« ان عدد وفيات 
حادث منطق���ة رفحاء ارتفع الى 9 وفيات بعد 
مصرع 3 أطفال آخرين متأثرين بجروح خطيرة 
حلقت بهم جراء احلادث الذي وقع اول من امس 

قبل منطقة رفحاء بعشرة كيلومترات.
وقال املصدر ان مواطنا يعمل في اجليش كانت 
برفقته زوجته وزوجة ابنه و6 أطفال انقلبت 

مركبته اثر العاصفة الرعدية حيث توفي قائد 
املركبة وزوجته وزوج���ة ابنه و3 أطفال فور 
احلادث فيما توفي الثالثة بعد نقلهم للعالج.

واشار املصدر الى ان ابن املواطن كان يسير 
خلفه وانه هو من ابلغ عن وفاة والده وزوجته 
وعدد من اش���قائه، مش���يرا الى ان السلطات 
السعودية ستقوم بتسليم جثث املتوفني التسعة 

الى الكويت.


