
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية: 15 مليون عربي تحت خط الفقر.

ـ لو عملتم دراستكم »صح« لوجدتم أن هناك 150 مليونا غيرهم فوق 
خط الفقر بـ 2 سم فقط!

غرقة العبدلي لي الحين تاركة برك ماي على الطريق الرئيسي.
 ـ مو يا تشيلونها يا تصرفون حق كل مواطن يبي يروح العبدلي طراد

أبواللطفواحد16 قدم.

جلسة الثالثاء املاضي املاراثونية التي 
امتدت لفجر االربعاء واسقطت في طريقها 
الكثير من املفاهيم واملمارسات السياسية 
البالية وكسحت ومسحت معها تشريع 
منع النساء من العمل الليلي، لنا عليها 

مالحظات عشر:
1 - اظهرت اجللسة التاريخية بشكل ال 
يقبل الشك ان الشعب الكويتي ممثال بأغلب 
نوابه أصبح يرفض وميج االس���تخدام 
اخلاطئ الداة االس���تجواب ويفضل بدال 
من ذلك قيام تعاون مثمر بني السلطات 
»تطبيقا للمادة 50 من الدستور« يؤدي 
ف���ي النهاية الى عملي���ات تنمية مثمرة 

للكويت وشعبها.
2 - ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
وهو سياسي يتفق معه من يتفق ويختلف 
معه من يختلف وه���و امر طبيعي، قد 
حصل عبر تلك اجللسة على دعم واضح 
من االغلبية املطلقة من النواب واثبت انه 
قادر على مواجهة االستجوابات التي لم 

تعد »بعبعا« يخيف احدا.
3 - اظهرت التوجهات العامة للناس 
ان الش���عب الكويتي ال يقبل استقصاد 
شريحة ما من الوزراء كأن يكونوا من افراد 
االسرة احلاكمة او غيرهم باالستجوابات 
وهو امر بات يثير الشك والريبة حول 

الدوافع احلقيقية لذلك الفعل.
4 - ل���م يعد مقب���وال او مبررا على 
االطالق عمليات االستجواب »الثأرية« 

التي تقوم على الهوية ال على القضية، 
ومنهاجية »وراك���م وراكم« التي تعتمد 

متاما على الشخصانية.
5 - وضم���ن اجللس���ة خلقت ثقافة 
سياس���ية جديدة مضمونها عدم حاجة 
من يتم استجوابه للحديث اململ لساعات 
طوال بل يكفيه الرد باخلطوط العريضة 
على ما يطرح، فاحملك هو باملضمون ال 
بالشكل فأغلب اصحاب اخلطب الطويلة 
في العالم هم االقل اجنازا واالكثر جتاوزا 

كما هو معروف.
6 - اثبتت سياسة »االنهاك« جدواها 
وانقلب الس���حر على الس���احر، فكثرة 
االستجوابات لم تنهك احلكومة هذه املرة 

بل انهكت من قرر استخدامها.
7 - وثبت ه���ذه املرة كذلك ان هناك 
اشارات ودالالت على تراّص افراد االسرة 
وتضامن الوزراء بعكس ما كان يحدث 
في الس���ابق من استجواب افراد االسرة 

الفراد االسرة والوزراء للوزراء.
8 - رغ���م ما يعتق���د، ال دور موجبا 
لالعالم السالب فيما حدث بل ان التعاطف 
كان سيزداد في غيابه والواجب ان يتوقف 
عن منهاجية الدعايات املسيئة لآلخرين 
حتى ال يحشد دعم الناس خلف من يتم 

استقصاده.
9 - من ال يهتم بتنمية ومس���تقبل 
بل���ده وال يود دعم املش���اريع التنموية 
من الن���واب اال عبر الدفع له واث����رائه، 

هو اعاقة للحك��ومة 
ال اضافة لها فكثير 
من هؤالء اما انقلبوا 
عليها او لم مينعوا 
االستجوابات وحل 
املجال���س والواجب 
خلق قواعد جديدة 

للعبة السياسية في البلد ال تقوم على 
الدفع بل التفكير والتنظير واالستخدام 
الصحيح لوسائل االعالم خاصة بعد ان 
ثبت وجود »كتلة امناء« حقيقية وقوية 
في املجلس يتمثل بها نواب من مختلف 

املشارب.
آخر محطة وبعيدا عن السياسة:

 1 - سعدنا بعقد مؤسسة الفكر العربي 
العمال مؤمترها في الكويت واعتذرنا عن 
دعوة املش���اركة لتواجدنا خارج البالد، 

فحللتم اهال ورحلتم سهال.
2 - واعتذرن���ا لنفس االس���باب عن 
حضور حفل تكرمي السفير االسباني ل� 
»السفراء« عبدالعزيز البابطني مبناسبة 
تقليده وساما رفيعا من جاللة ملك اسبانيا 

خوان كارلوس، ومبروك يا بوسعود.
3 – كما سعدنا بنجاح شركة جلوبل 
الكويتي���ة الرائ���دة في اع���ادة جدولة 
ديونها بس���بب القدر العالي من الكفاءة 
املهنية الدارتها مما وفر لها االستمرارية 
في دفع خدمة الدي���ن وحتقيق االرباح 

التشغيلية.

هؤالء الراحلون من دار الفن���اء الى دار البقاء، اين 
حطت بهم الرحال اآلن؟ لقد مشت قوافلهم عقودا طويلة 
من الزمن في رحلة احلياة وحملت تلك القوافل الكثير 
من خيار الناس ممن جتملوا بأطيب الشمائل، وها قد 
وصلت بهم الى منازل اآلخ���رة تتقدمهم رائحة ذاكية 
تفوح بنكهة اخاذة من عبق صاحلات االعمال، تسبقهم 
تلك الروائح الطيبة الى صف���وف املالئكة الواقفة في 
استقبالهم، تناديهم من بعيد مستبشرة مبقدمهم، قبل 
ان يصلوا الى مراتبهم )سالم عليكم مبا صبرمت فنعم 

عقبى الدار(.
هؤالء الراحلون تركونا خلفهم حزانى لرحيلهم، اما 
هم فإنهم أكثر خلق اهلل سعادة وفرحا بلقاء جميل كله 
بهجة وس���رور، لقاء قال عنه النبي ژ »من احب لقاء 

اهلل احب اهلل لقاءه«.
كان ه���ؤالء الراحلون يترقبون ي���وم املغادرة منذ 
س���نوات طويلة، يخرج  احدهم م���ن بيته في هواجر 
الصيف الالهب الداء الصالة، ويعس في الليل الدامس 
الى بيوت مستورة ميدها مبا يكف وجوها كرمية عن ذل 
السؤال، واذا عرضت الحدهم فرصة كسب غير مشروع 
قال )اني اخاف اهلل(، نعم قال لي والدي رحمه اهلل عن 
الدروب التي تخالطها الشبهات في جمع املال »أعرفها 
زين يا ولدي، وهذيل ما يغلبوني عليها، بس وين اروح 
من اهلل؟«، وكان جدي وعماي يقوالن مثل ذلك من قبل، 

رحمهم اهلل جميعا واغناهم بحالله عن حرامه.
لقد افضى هؤالء وامثاله���م الى ما قدموا، ومن هنا 
جاءت فرحة اللقاء، بينما يقدم »الظالم لنفسه« على رب 
غضبان ومالئكة غالظ شداد ال يعصون اهلل ما امرهم، 

لهذا تسمع من بعضهم »انا اخاف من املوت«.

أن تفق���د والدا، فهذا ش���يء جار، 
اما ان يكون رفي���ق درب، اصدقاؤه 
اصدقائي، ذكريات���ه ذكرياتي، ومنذ 
نص���ف قرن اروح واج���يء معه في 
الكويت وخارجها، فهذا ليس رحيل 
اب فقط، لكنه فقد اب وصديق عزيز 

ومجتمع بأكمله.
لقد تدفقت على مجلس العزاء حشود من اهل الكويت 
الكرماء رجاال ونساء، حتى فاضت بهم شوارع منطقتي 
الع���زاء، وهو تكرمي منهم ال ينس���ى ابدا، وتعبير عن 
تقديرهم جليل كرمي، كان الوالد يرحمه اهلل علما عليه، 
حتى قال د.عبدالعزيز السلطان »والدك وعمك درسوا 
نص اهل الكويت، من جيلنا«، شكرا يا بوطارق، ولكل 

من كتب في الصحف من الزمالء االعزاء.
شكرا لكم فردا فردا يا اهل الكويت، ومن القلب نقول 
لكم: جزاكم اهلل خيرا، وحتى من حالت الظروف دون 
قدومه فله الش���كر ايضا، نعم، لقد جبل اهل هذا البلد 
من مواطنني ومقيمني عل���ى الوفاء، وحب عميق الهل 
الفضل في الش���مائل، وقدميا قي���ل »ال يعرف الفضل 

الهله اال ذووه«.
ال اراكم اهلل مكروها في عزيز.

كلمـة أخيـرة: قتل اخ لعمر اس���مه زيد بن اخلطاب في 
معرك���ة اليمامة، رضي اهلل عنهما، فقال عمر ملتمم بن 
نويرة وهو ش���اعر رثى أخا له مات في اجلاهلية »اعد 
علي ما قلت في أخيك، لعّلي ارثي زيدا«، فقال الشاعر 
»لقد مات اخي في اجلاهلية، ولو مات على ما مات عليه 
زيد ما رثيته«، فقال عمر »حسبك، ما عزاني احد مبثل 

ما عزيتني به«.

جيل يرحل تباعًاجلسة الفجر والمالحظات العشر
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

البقاء هلل
عائشة سـند محمد اجلالهمة، أرملة مرزوق ابراهيم علي 
االبراهيم � 87 عاما � الرجال: الشهداء � ق1 � ش110 � 
م12 � ت: 99251881 � النساء: جابر العلي � ق6 � ش23 

� م11 � ت: 23838595.
رحيم صالح عبداهلل الش���مري � 52 عاما � اجلهراء 
العي���ون � ق2 � ش3 � م577 � ت: 66118541 �   �

.24587373
فاطمة ناصر عبداحملسن الرشيد � 78 عاما � الرجال: مشرف � 
ق1 � الشارع الثامن � م20 � ت: 99497077 � 99622528 
� النس���اء: صب���اح الس���الم � ق4 � ش31 � م15 � ت: 

.25518131
ناصر ثامر سـعد السـهلي � 73 عاما � الرجال: هدية � ق4 
� ش���ارع ابراهيم املوصلي � م149 � ت: 99283030 � 
25510234 � النس���اء: صباح السالم � ق11 � الشارع 

األول � ج4 � م29 � ت: 97700067.
فيصل احمد مطر الشمري � 6 سنوات � الرجال: الصليبخات 
� ق4 � ش114 � م16 � ت: 99210102 � النساء: القيروان 
� ق1 � ش118 � م6 � ت: 24668010 � الدف���ن التاس���عة 

صباحا.
اكبر حسـن حسـن � 79 عاما � الرجال: بيان � مسجد 
االمام احلسن � ق12 � ت: 66333307 � 99191355، 
النس���اء: الرميثية � حس���ينية ام صادق � ق4 � 
ش44 � م35 مكرر � ت: 99468287 � الدفن الثامنة 

والنصف صباحا.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 19

الصفحة األمنية ص13

»بخور العرس«
 كاد يحرق الصالة

إصابة محتجزة في »النعيم« 
بإنفلونزا الخنازير

هاني الظفيري
استنفر رجال مركزين لالطفاء 
يوم اول من امس بعد ورود بالغ 
عن حريق في صالة افراح نسائية، 
وتزامن ذلك مع تذكر حادثة العيون، 
وس����ارع رجال االطفاء الى موقع 
البالغ خاصة ان صافرات االنذار 
قد انطلق����ت اال ان رجال االطفاء 
لم يجدوا اثرا للحريق، مما رجح 
معه مصدر امني ان يكون انطالق 
صافرات االنذار اما بسبب البخور 
او البخار الناجت عن اعداد الطعام 

داخل الصالة.

هاني الظفيري
الداخلية  ام����ر وكي����ل وزارة 
املساعد لشؤون االمن العام اللواء 
خليل الشمالي بتطهير مخفر النعيم 
وذلك بعد اكتشاف اصابة وافدة 
محتجزة مبرض انفلونزا اخلنازير. 
وقال مصدر امني ان اعراض املرض 
ظهرت على اآلسيوية ليتم نقلها الى 
مستشفى االمراض السارية، وجرى 
تعقيم املخفر والطلب من االفراد 
واحملتجزين ارتداء كمامات للوقاية 

من احتمال اصابتهم باملرض.

هاني الظفيري
قام آسيويان بس����لب مبلغ 15 ألف دينار من مواطن مسن كانا 
يقومان برعايته في منزله بعد ان كباله واستوليا على مفتاح اخلزنة 
التي كان يضع فيها أمواله، وفي التفاصيل، كما يوردها مصدر امني، 
ان ابناء املواطن املس����ن كانوا في زيارة عائلية لوالدهم املسن في 
منزله، حيث يسكن وحده ويقوم على رعايته آسيويان ووجدوا ان 
املنزل خال متاما حتى عثروا على والدهم الطاعن في الس����ن مكبال 
في غرفة املخزن فقاموا بفك قيوده وأبلغهم بأن خادميه اآلسيويني 
اللذين كانا يقومان على رعايته هما من قاما بتكبيله وسرقة مفتاح 
خزنة غرفة النوم، التي عثر عليها مفتوحة بعد ان نظفها اآلسيويان 
بالكامل، وقال املصدر ان مدير امن محافظة العاصمة اللواء طارق 
حمادة تلقى البالغ عن القضية وحضر بنفس����ه الى منزل املواطن 
املس����ن لإلشراف على سير التحقيق، وتبني ان اآلسيويني قد غادرا 
البالد في وقت س����ابق الكتش����اف اجلرمية التي يبدو انهما خططا 
لها جيدا قبل تنفيذها، هذا وسجلت قضية في مخفر الصليبخات.

آسيويان كّبال مواطنًا مسنًا في الصليبخات
وسلبا منه 15 ألف دينار وغادرا البالد

زجاج السيارة يقتل طفاًل في الرابعة
أمير زكي

في حادث مأساوي لقي طفل كويتي )4 سنوات( 
مصرعه شنقا داخل سيارة والده ومتثلت املأساوية 
والغرابة في هذا احلادث في ان زجاج املركبة حتول 
الى مشنقة قتلت الطفل، فيما رجح مصدر امني 
ان توجه لوالد الطفل، الذي كان منهارا للغاية، 

تهمة االهمال في رعاية قاصر.
وقال مصدر امني ان مواطنا سارع بابنه الى 

مستش���فى الصباح ظهر امس وبالكشف على 
الطفل تبينت وفاته ووجود آثار تش���به جرحا 
قطعيا في الرقبة. وباالس���تماع الى افادة االب 
ق���ال ان ابنه كان داخل الس���يارة وتركه وذهب 
لشراء بعض احلاجات واذ به يجد لدى عودته 
الى السيارة املارة متجمعني حول ابنه وُأبلغ ان 
ابنه كان يعبث بزر رفع الزجاج ليصعد الزجاج 

ويتحول الى مشنقة لهذا الطفل الصغير.

اللواء طارق حمادة


