
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ما هو أول سؤال سأله المؤتمرون العرب في المنتدى االقتصادي بطوكيو؟

ــ سألوا عن معنى كلمة »نشجب« باليابانية.
دراسة تطالب بتخفيض مليون وظيفة في القطاع العام البريطاني.

ــ لو سووا هالدراسة عندنا شرط ما يبقى في بعض الوزارات إال 7 موظفين 
أبواللطفواحدو3 فراشين وسكرتيرتين وحارس.

البقاء هلل
عبداللطيف محمد عبداللطيف النسيمـ  91 عاماـ  الرجال: اجلابريةـ  
ق8ـ  ش10ـ  م26ـ  ت: 25313237ـ  99054963ـ  99983199، 
النساء: الروضة ـ ق5 ـ ش املازني ـ م3 ـ ت: 22519948 ـ 

99123070 ـ 99847999.

 ساري عبدالرحمن سبيل املطيري ـ 67 عاما ـ الصباحية ـ ق1 ـ ش14 ـ م120ـ 
 ت: 99551157 ـ 97820805.

نزال خلف علي السعيدي ـ 73 عاما ـ الواحة ـ ق2 ـ ش10 ـ م829 
ـ ت: 66662941.

ال أســـتطيع بـــأي حال من 
االحوال، وال بـــأي صورة من 
الصـــور، التعاطف مع احلالة 
الكويت وال  فـــي  السياســـية 
تصديقها او اخذها على محمل 
اجلد، وذلك موقف مبدئي وقدمي 

مازلت مصرا عليـــه، ومازلت أرى أننا بعيدون 
عن العمل السياسي اجلدي!

ومـــا حدث امس في مجلس االمة ال يغير من 
االمر شـــيئا، بل انه مدعاة جللب الكثيرين الى 
الوقوف موقفا مسخفا للحالة السياسية وساخطا 
عليهـــا، نظرا النها متتص اجلهـــد العام وتبدد 
اجلهود وتدفع بالبالد نحـــو مصائر مجهولة، 
علينـــا جميعا أن نعمل علـــى تالفيها وحماية 

بالدنا منها.
ما يؤكد ان احلالة السياسية عندنا، ال تعدو 
كونها لعبة ومباراة، يحاول البعض ابراز مواهبهم 
فيها، هو اللجوء الى الشارع في اي استجواب 
وحشـــد اجلماهير تأييدا لالستجواب او رفضا 
له، وهذا مسلك يدل على العبثية وعلى ان هذا 
النائب مقدم االســـتجواب يريد حصد الشعبية 
واجلماهيرية من وراء استجوابه، او انه يغالي في 
عداوته للوزير املستجوب ويتطاول عليه باأللفاظ 
والصفات املشـــينة، ويحــــدث كل هذا قبل ان 
تتــــم عمليـــة االستجواب وقبــــل متكن الوزير 
املستجوب من ابداء ردوده على تســـاؤالت او 
اتهامات النــــائب، وهذا ما يؤكد شخصانية النائب 
املستجوب وخصومته الشخصيـــة مع الوزيــر، 

وأنه يهدف الى اسقاطه وقتله سياسيا.
كما ان صعود ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
منصة االستجواب، ال اراه حدثا معجبا يستحق 
الوقوف او االشادة واملديح املجاني من كل صوب، 
حتى ان االمر وصل الى رسائل نصية تلقيناها 
على هواتفنا النقالة تتضمن دعاء »لنصرة سمو 

رئيس الوزراء على من عاداه«!
ان وقوف سموه على املنصة ورده على ما أثير، 
هو امر اعتيادي بل مطلوب ويجب عدم وضعه 
في غير محله، أمـــا تقدمي طلب »عدم التعاون« 
فـــال يعني برأيي اكثر من ذلك احلبر الذي حمل 

اسماء مقدميه وتواقيعهم!
ولكن املشـــكلة املزمنـــة، ان اللعبة ال تنتهي 

ولن تنتهي!

أخيرًا، وبعد عناء، 
الوزراء  سمو رئيس 
يصعد املنصة مبناسبة 
االستجواب املقدم له، 
ولي بهذه املناســـبة 
بـعــــض الـوقــفــــات 

الهامة:
أوال: ان صعود رئيس الوزراء ملنصة 
االستجواب يعتبر اجنازا ملجلس االمة 
وللحكومة وهو مما يساهم في نزع فتيل 
التأزمي مســـتقبال وأال نربط استجواب 
الرئيس بحل املجلس خاصة في ظل وجود 

اغلبية مريحة للحكومة في املجلس.
ثانيا: احلكومة اخطأت احلسابات في 
تقديرها عدد االعضاء الذين سيوقعون 
على »عدم التعـــاون« فقد كانت تراهن 
علـــى عدم توافر العدد الكافي ولكن هذا 
الكتاب وقد قدم وحسب الدستور ال يجوز 
التصويت عليه إال بعد سبعة ايام وهذا 

لم تتمناه احلكومة ولكنه حصل.
ثالثا: أكبر سلبية في هذا االستجواب 
هي السرية وال نعلم ما املبررات القوية 
واملقنعة التي دفعت 24 نائبا للموافقة 
على الســـرية وحرمان الشعب الكويتي 

من حقه في الرقابة والتقييم.
رابعا: خالل األيام القادمة ســـتكون 
الساحة منشـــغلة مبعرفة رأي النواب 
الثقـــة برئيس  فـــي طرح  وتوجهاتهم 
الوزراء وهذا بالتأكيد سيشعل الساحة 
العام وستظهر أمور  السياسية والرأي 

خافية ولننتظر لنرى.
خامسا: على املواطن ان يكون ايجابيا 
في تعاملـــه مع هذه املمارســـة الراقية 
والفريدة من نوعها فـــي عاملنا العربي 
وعليه ان يراقب نائبه ويسائله عن االسس 
التي سوف يبني عليها رأيه في موضوع 

عدم التعاون.
سادسا: في النهاية الكاسب األكبر من 
هذه املمارسة هو الكويت واعتقد ان رئيس 
الوزراء سيجتاز جلســـة عدم التعاون 
بســـهولة بفضل االغلبية املريحة التي 

متتلكها احلكومة.

هندي وهندية يسقطان بكيلو هيروين نقي

8 شعراء كويتيين في قائمة شعراء المليون الـ 48
هيثم السويط

علمــــت »األنباء« من مصادر موثوقــــة بأن قائمة الـ 48 لشــــاعر املليون 
 بنســــخته الرابعــــة بأنه مت اختيــــار 8 كويتيني بعــــد الفرز مــــن قــــــائمة

 الــــ 100 وصعودهـــم الى مرحلة الـ 48 وهم كل من: مبـــارك ابوظهير، نصار 
السويط، سلطان األســـيمر، مشاري الشليمي، محمد العجراني، محمد ناصر 

الطاحوس، عبداهلل علوش بن بصيص وسالم بن حصني اليامي.

أمطار العبدلي 
»المفاجئة« 

احتجزت 30 
سيارة  على خط 

الكيلو 65
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أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
احبط رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة العميد الشيخ 
احمد اخلليفة محاولة ضخ كيلو هيروين شــــديد النقاء وذلك بالقاء 
القبض على وافد هندي باع الهيروين النقي ألحد مصادر رجال مكافحة 
املخدرات مقابل 8000 دينار والذي أرشــــد عن خادمة قامت بتزويده 

بهذه املخدرات لبيعها.
ووفق مصدر امني فــــإن معلومات وصلت الى مدير عام املكافحة 
عن حيازة عاطل عن العمل »هنــــدي« كمية كبيرة من املواد املخدرة 
وانه يخطط لبيع الكمية باجلملة، وعليه كلف العميد الشيخ اخلليفة 
ادارة املكافحة احمللية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده املقدم 
محمد الهزمي والرائد حمد الصباح والنقيب عبدالعزيز العقيلي واملالزم 

علي عبداهلل حبيب.
واضاف املصدر: بعد جهود استمرت اسبوعا ومناورات من الهندي 
مت اقناعه ببيع كامل الهيروين مقابل 8000 دينار، مشيرا الى ان الهندي 
اســــتجاب الغراءات رجال املكافحة حينما ابلغوه بأنهم لن يتسلموا 

منه غراما اال بعد ان يتسلم املبلغ املتفق عليه عدا ونقدا.
ومضى املصدر بالقــــول: مت اصطحاب الوافد الهندي داخل مركبة 
املباحــــث واطلع على الـ 8000 دينار املرقمة ليســــلم رجال املكافحة 
الهيروين النقي ليعلن رجال املباحث عن انفسهم ويتم التحقيق مع 
الهندي ملعرفة مصدره وأرشد رجال املكافحة عن آسيوية قامت بتزويده 
به حتى يتم بيعه، كما ابلغ عن مكان سكنها في قرطبة ليتم االنتقال 
الى مسكن اآلسيوية وهو مســــكن مواطن تعمل لديه وألقي القبض 
عليها واعترفت بأنها طلبت من اآلسيوي تصريف الهيروين وتقاسم 
الربح، مشيرة الى ان هذا الهيروين يتم جلبه من قبل آسيويني وانها 

اعتادت على االجتار بواسطة املتهم األول قبل عام.

من وحي االستجواباللعبة.. لن تنتهي
أمانةبال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

الهندي وشريكته وأمامهما كمية الهيروين املضبوطة
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رحلة نجاح

د.حمود املضف

 د.حمود المضف:
 أفتخر بمساهمتي في تغيير 
النظرة  إلى التعليم الفني 
حتى أصبح وجهة رئيسية 

)هاني الظفيري(لكثير من الطلبة ص 23


