
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية احتفلت بعيد ميالدها الـ 65.

ـ وبهذه المناسبة نغني لها »سنة سودا يا جميل«!
أميركا تضع الكويت على قائمة »منتهكي الحقوق الفكرية«.

ـ ما ألومهم ألنه ماكو هندي ينحاش من معزبه إال ويشتغل ببيع األفالم 
أبواللطفواحدالمنسوخة في المباركية أو سرقة االتصاالت.

البقاء هلل
لولوه احمد السـميط، ارملة محمد صالح احلميضي 
ـ 87 عاما ـ الرجال: ديوان الســــميط – الشويخ ـ 
ت: 99889441، النســــاء: العديلية – ق3 – شارع 

عبدالرحمن العسعوسي – م38.
محمد علي محمد االنصاريـ  79 عاماـ  الرجال: الزهراء – 
ديوان االنصاري – ت: 99772284، النساء: خيطان 

– ق10 – ش11 – م58 – ت: 66586606.

محمـد عبدالرحمن عبداهلل التركـي ـ 75 عاما ـ الرجال: 
اخلالديــــة – ق4 – ش40 – م6 ديوان املنيخ – ت: 
24814342 – 99398858، النساء: الدسمة – ق6 – 

ش63 – م7 – ت: 22532247 – الدفن 9 صباحا.
معيـوف دبيان مبطي الرشـيدي، ـ 61 عاما ـ اجلهراء - 
العيون  - ق3 – ش 3 – م 168 - ت: 99634032 

.55882714 -

مواقيت الصالة والخدمات  ص24

يختلف ليبراليو اليسار »األمس« عن ليبراليي اليمني 
»اليوم« في الكويت واملنطقة العربية في تقييمهم حلقبة 
الرئيــــس عبدالناصر ومثيالتها، فبينما يقدســــها االولون 
كونها مثلت لهم عصر التحرر واالنحسار الديني والتحول 
االقتصادي لالشتراكية والقطاع العام، يعتبرها الالحقون 
حقبة الشيطان كونها مهدت كما يرون لقمع احلريات وفتح 
السجون والتحالف مع االنظمة القمعية الشيوعية وروجت 
للعداء للغرب االب الروحي لليبرالية والعلمانية العربية.

> > >
وعندما لم جتد الثوريات العربية اال اخلراب االقتصادي واالنتكاسات العسكرية 
كأبرز منجزاتها، بــــدأت بتزييف احلقائق في افالمها وصحفها وكتبها واغانيها 
بقصد اتهام اعدائها من رجال »االقتصاد احلر« بتلك النكبات عبر اطالق املسميات 
القميئة عليهم، وقد انتقل ذلك الداء من تلك البلدان الى بلدنا حيث ندر ان جتد 

مسرحية او مسلسال اال ويقدم فيه رجل االعمال بشكل سيئ.
> > >

وال ميكن ان نتجه للخصخصة او التحول للمركز املالي والتخلي التدريجي 
عن النفط مادام رجل االعمال يفرش له السجاد االحمر في الدول االخرى بينما 
تنثر االشــــواك في طريقه ببلدنا، وقد اســــتمعت قبل ايام مــــن احد الفعاليات 
االقتصادية لشــــكوى مريرة من طريقة تعامل قلة من النواب والكتاب مع غرفة 
التجارة، حيث يذكر ان جميع الغرف التجارية في العالم لها خصوصيتها وتدفع 
لها الرسوم مقابل خدماتها ومتثيلها للقطاع اخلاص في القضايا املختلفة وكي 

حتافظ على استقالليتها.
> > >

ومما قاله ان الغرفة ال تفرض االنتســــاب لها على التجار واحلرفيني بداللة 
وجود 130 ألف سجل جتاري في قيود وزارة التجارة بينهم فقط 30 ألف منتسب 
للغرفة اي ان هناك مائة ألف ميارسون التجارة دون انتساب لها، واعاد محدثي 
لالذهان حفــــظ الغرفة عبر مكاتبها ومعارضها فــــي ابوظبي ودبي ابان الغزو 
بضائع ملوردين صغار وكبار جاوزت 130 مليون دينار، ودور احد رجالها وهو 
املرحوم يوســــف الفليج في نقل ســــجالت جميع التجار من وزارة التجارة الى 

الغرفة حيث مت احلفاظ عليها من الضياع ابان الغزو.
> > >

انتشر على اليوتيوب هذه االيام صور لسيارات جديدة يتم »تزيينها« عند 
احد احملالت وشــــباب يقول ان وكالة الســــيارات تغش زبائنها بهذا العمل، وقد 
اخبرني احد املطلعني بأن وكالة الســــيارات تبيع في بعض االحيان ســــيارات 
لشــــركات محلية تقوم اما باعادة تصديرها او حتى استخدامها بعقود آلخرين، 
وال ميكن للوكالة حسب قوله ان متنع من اشترى السيارات منها من القيام بأي 
تعديل او تغيير في ســــيارته، مضيفا ان امرا كهذا يستحيل ان تقوم به الوكالة 
السباب ثالثة، اولها علمها ان الوكالة االم ال تقبل مبثل هذا التصرف، والثاني ان 
ذلك التغيير يسقط كفالة الشركة االم عن جميع السيارات املستوردة للوكالة، 
والسبب األخير ان تلك االعمال التي يحذر منها الوكالء عادة لو ارادوا هم القيام 
بها ـ وهو امر مســــتحيل حسب قوله ـ ألدخلوها كراجاتهم الواسعة، ال وضعها 

امام املأل في محل يقع على الشارع العام.
> > >

آخـر محطة: 1 - لو كان االمر بيدي ألقمــــت متثاال في الصفاة لكل رجل اعمال 
ســــواء كان صاحب بقالة صغيرة او وكالة كبيرة، كونهم اســــتقلوا بأنفســــهم 
ووفروا لنا احلاجيات التي نلقاها باالســــواق ولم نعــــد نحتاج للذهاب خفافا 

والعودة ثقاال من السفر.
2 - صرخة من شخص مهتم: أنقذوا اسواق االحمدي التراثية من الهدم!

رواسب االشتراكية

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

قـــال: »يحق لكل نائب تفريغ 15 موظفا في 
الدولة ألغراض يحددها مبعرفته، هذا فرغ طبيبة 
من أهله لتعمل سكرتيرة عنده وتزوجها، والثاني 
فرغ ابنه الذي يحل ضيفا على باريس ولندن بال 
عمل، وراتبه ماشي، وثالث وعاشر، وين ديوان 
احملاســـبة عن هؤالء؟ كيف يكون املواطنون 
سواســـية، املوظفون يحاســـبون على األداء 

وااللتزام بالدوام بينما يقبض هؤالء رواتب باحلرام؟« انتهى.
 تـــرى ما اجلهة التي ميكن أن تنظر في هذه الشـــكوى؟ هل هي 
ديوان احملاســـبة كما قال صاحبنا، أم جلنة برملانية تراقب النفس 
)...( وتضبط االنحراف داخل البيت من داخله؟ لقد دار حديث طويل 
حول الفساد املتوقع إذا ما مت حل مجلس األمة، ولكن ماذا عن الواقع 
امللموس؟ هذه اجلمعيات التعاونية التي يســـرقها أعضاء مجالس 
إدارتها وبعد ثالث سنوات من تصحيح الوضع مبجلس معني يأتي 
مجلس جديد منتخب ويسرقها مرة أخرى، ما العالج؟ فهذه اجلمعيات 

هي في الغالب نقطة االنطالق الى مجلس األمة؟
 ال يكاد مير شـــهر بغير عقد ندوة تبحث في »استشراء الفساد« 
نخاف من املتوقع وكأنه ليس واقعا بالفعل... مثال لتقريب الصورة 
»املريض الذي راجع مستشـــفى للعالج وتضاعفت أمراضه بسبب 
رداءة العالج واضطر إلى تغيير املستشفى بحثا عن عالج أفضل ال 
يكون رافضا ملبدأ العالج« هذا هو وضعنا مع مستشفى الدميوقراطية 
احلالي في الكويت، والذي ميثل مظلة حماية للفساد، فاملجلس البلدي 
مبا يفعله بعض أعضائه من استغالل مواقعهم ملنافع خاصة يقتدي 
مبجلس األمة، األمر الذي دعا مسؤوال كبيرا في البلدية للمقارنة بغير 
قصد بينهما قائال »صرتوا تعتقدون أنكم أعضاء مجلس أمة« وقد 
أصاب كبد احلقيقة حتى وإن لم يقصد، فقد انزلقت اآللية البرملانية 
الى انتزاع صالحيات اإلدارة التنفيذية عبر تشريعات موجهة، ورطت 
الدولة في إنفاق فوضوي، مثال، موظـــف »الكويتية« يحق له بعد 
تخصيصها االنتقال الى وظيفة حكومية بنفس راتبه ومزاياه حتى 
وإن كان زميله شاغال الوظيفة في اجلهاز احلكومي يتقاضى نصف 
راتبه، ولهذا سيؤدي االثنان نفس العمل ولكن مع شعور املوظفني 
بالغنب من معاملة زميلهم »راتب شهر ونص يعادل راتب شهر لهم« 

والسبب هي تلك التشريعات »احللمنتيشية«. 
كلمة أخيرة: يتم التصويـــت على بعض القوانني التبذيرية مرتني 
في نفس اجللســـة في حني تنص الالئحة على مرور أسبوعني بني 
التصويتني الستبعاد عنصر اإلثارة، وترشيد القرار، في دول أخرى 
دميوقراطية يتولى »مجلس فني من املتخصصني »اجراء املراجعة 
الالزمة بعيدا عن تلك الضغوط، وقد أخذت بنظام املجلسني أقدم الدول 
في املمارســـة الدميوقراطية، بريطانيا، الواليات املتحدة، وغيرهما 
كثير، دستورنا يســـمح بقيام هذا »املجلس الفني« الذي تنقل إليه 
صالحيات األمير، بغير حاجة لتعديل دستوري أو جدل قانوني، ومن 
يقاوم هذا اإلصالح السياسي فإنه يدفع نحو يأس الناس العقالء من 

تصحيح الوضع احلالي ويتمنى له الفشل الكامل.
الكـــرة اآلن في ملعب العقالء للدفع نحو تدارك ما ميكن تداركه، 
صحيح »املال ســـتار العيوب« وهو الذي يغطي عبثنا اليوم، ولكن 

»دوام احلال من احملال«.

»مجلس فني من المتخصصين« للفلترة 
كما في كل الديموقراطيات الناجحة

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سكرانة أهانت رجل أمن خالل المسيرات
واعتداء على ضابط مخفر

.. واعتداء جديد بالعقال على استشاري بمستوصف  الفحيحيل

محمد الجالهمة
  احتجزت مواطنة في مخفر الرميثية بتهمة قيادة 
مركبة في حالة سكر واهانة رجل أمن على ان حتال 
الحقا الى مباحث االحمدي لتورطها في قضية اصطدام 

وهروب.
 وقال مصدر امنـــي ان احد رجال االمن طلب من 
مواطنـــة االلتزام باآلداب العامـــة حيث كانت تصدر 
عنها حركات وتصرفات غير طبيعية خالل املسيرات 
اال انها تلفظـــت بعبارات غير الئقـــة ليتم توقيفها 
وتبني ان املواطنة واقعة حتت تأثير املواد املســـكرة 
وباالستعالم عنها تبني انها مطلوبة على ذمة قضية 

تصادم وهروب.
 من جهة اخرى ورد بالغ الى رجال مخفر الفحيحيل 
عن وجود شخصني بحالة سكر في احد االسواق املركزية 

الواقعة بصناعية الفحيحيل ويقومان بازعاج زبائن 
السوق وتشاجرا مع حراس األمن املتواجدين داخل 
السوق، وعلى الفور توجه ضابط مخفر الفحيحيل الى 
موقع البالغ حيث وجد الشابني واتضح انهما مواطنان 
وانهما فاقدا الوعي وانهما بحالة سكر بسبب تناولهما 
مواد مسكرة، وعندما حاول الضابط القاء القبض عليهما 
استنفرا وقاما مبهاجمة الضابط محاولني االعتداء عليه 
وقام الضابط مبقاومتهما ومتكن من ضبط احدهما اال 
ان اآلخر متكن من الهرب بعد ان اعتدى على الضابط 
مبساعدة صديقه املقبوض عليه ومت نقل اآلخر الى 
مخفر الفحيحيل وتســـجيل ثالث قضايا ضده وهي 
السكر مبكان عام واالعتداء على رجال امن واالعتداء 
على موظف السوق املركزي ومت حجزه وجار التحقيق 

معه ملعرفة اسم صديقه الهارب.

محمد الجالهمة
بعد ايام بسيطة من اقدام 3 مواطنني على االعتداء 
على رئيس وحدة القلب في املستشفى الصدري وصدور 
ادانة لهذا التصرف من املســــؤولني في وزارة الصحة 
واجلمعية الطبيــــة الكويتية وقعت حادثة مماثلة في 
مستوصف الفحيحيل حني اعتدى مواطن على طبيب 
استشاري بالعقال داخل مقر عمل الطبيب، وقال مصدر 
امني ان بالغا ورد الى رجال مخفر الفحيحيل بوجود 

مشاجرة مبســــتوصف الفحيحيل التخصصي وعلى 
الفور توجه رجال املخفر الى املستوصف وقاموا بضبط 
املواطن حيث أفادت التحقيقات بان املواطن اختلف مع 
الدكتور االستشاري على ارقام ترتيب الدور ولم يتمالك 
اعصابه فانهال على االستشاري بالعقال والركالت امام 
املراجعني ومت تسجيل قضية ضد املواطن وهي اهانة 
موظف اثنــــاء تأدية عمله ومت حجــــزه بنظارة مخفر 

الفحيحيل على ذمة القضية.


