
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دعوة إلنشاء »رابطة الجوار العربي« تشمل إيران وتركيا وإسبانيا وإيطاليا 

وتشاد.
ـ واختصارها »ر.ج.ع« وكأنه ينقصنا مزيد من الرجوع إلى الوراء.

»التجارة«: الكويتيون أنفقوا 4 مليارات دوالر على السياحة الخارجية.
ـ وانتوا منو »بيسيح« عندكم بهالديرة وانتوا عندكم ضوابط الحفالت وحر 

أبواللطفواحدوطوز 24 ساعة؟

البقاء هلل
محمد سعد خلف املغربيـ  38 عاماـ  الرجال: السامليةـ  الشارع األول 
ـ م 17ـ  ت: 99746461ـ  النســـاء: الســـامليةـ  الشارع األولـ  م 

19 ـ ت: 25658413.
منيرة هالل سـاري املطيري، أرملة ضحوي عويض سودان املطيري 
ـ 60 عامـــا ـ الرجـــال: مبارك الكبيـــر ـ ق 5 ـ ش 9 ـ م 3 ـ ت: 
99014858 ـ النســـاء: صباح الناصر ـ ق 2 ـ ش 6 ـ م 47 ـ ت: 

.66165757
بدر ناصر ابراهيم احلوطيـ  56 عاماـ  الرجال: الشـــاميةـ  ق 9ـ  شارع 
وهرانـ  م 24ـ  ديوان احلوطيـ  ت: 24819029ـ  النساء: صباح 

السالم ـ ق 4 ـ ش 5 ـ م 8 ـ ت: 25516888.
سـامية زكي امني طلبـة، أرملة عامر عبدالرحمن البيدان ـ 52 عاما ـ 
الرجال: العارضية ـ ق 1 ـ ش املستشفى خلف مسجد املخيال 
ـ ت: 55333724 ـ 66660890 ـ النساء: الفردوس ـ ق 9 ـ ش 1 

ـ ج 1 ـ م 16 ـ ت: 99776011 ـ 24891693.

مواقيت الصالة والخدمات  ص14

انتهى استجواب »االعالم« لتبدأ على الفور عملية نسج 
خيوط استجوابني جديدين »مالقني« لـ»املالية« و»التجارة« ال 
على جتاوزات فيهما او الصالح اعوجاج قد حدث، بل لتصفية 
حسابات شـــخصية ـ كالعادة ـ واكمال نهج االستجوابات 
على الهوية التي يستفيد البعض منها ماليا وشعبيا بنسبة 

»مية باملية«!
> > >

هل يعقل ان تصبح خيارات الشعب الكويتي هي اما »الالتشريع« في وقت 
حتتـــاج فيه خطة التنمية الطموحة ملئات التشـــريعات اجلديدة، واما خلق 
تشريعات ظاملة مدغدغة يسفك ويسفح خاللها املال العام على ما ال فائدة منه 
للوطن، وكم في الطريق من تشريعات مدمرة ال مثيل لها في الدميوقراطيات 
االخـــرى، نحتاج لتضافر جهود كل االطراف اخليرة في البالد من مجتمعات 
نفع عام وغيرها خللق تشريع »يحصن« امليزانية العامة للدولة بعد اقرارها 
وصدورها من كلفة تشـــريعات ترفع شعارا واضحا كالنار فحواه ومحتواه 

هو »ارجوك اعد انتخابي، ألمأل جيوبي وجيوب ابنائي واحفادي«!
> > >

وفي اجلانب الرقابي يوضع الشعب الكويتي بني خياري السكوت مدفوع 
الثمن عن التجاوزات املالية، وتفعيل االدوات الرقابية وعلى رأسها االستجواب 
بطريقة معاكســـة متاما للمراد واملقصود منها، وهل سمع احد بفلس احمر 

استرد بعد عمليات االستجواب التي تشغل البالد الشهر واعوام؟!
كل هـــذه التجاوزات بوجود كل هذه االجهزة الرقابية، فماذا لو كان حالنا 

حال الدول القريبة والبعيدة التي ال اجهزه رقابية فيها؟!
> > >

ان احملذور منه اذا ما اســـتمر املسار بهذه الطريقة ان تصبح مشاكل دبي 
»خلفها« في ضوء ما نسمعه من تسويات وعمليات ضخ مالية في شرايينها 
االقتصادية، وهو امر جيد نتمناه لالشقاء االعزاء هناك، وان تصبح مشاكل 
الكويت »امامها« ومتضخمة كحال كرة الثلج التي كلما سمحنا لها بالتدحرج 
واالســـتمرارية كبرت حتى يصبح من االســـتحالة التعامل مع اضرارها في 
وقت الحق، الكويت بحق تســـتحق خيارات ومسارات خيرا من التسخينات 

السياسية املتالحقة.
> > >

آخر محطـــة: 1 - حكاية حقيقية يرويها لي صديق اعالمي عزيز، بعد ان 
ضاق بعمليات التضييق على مؤسسته االعالمية في الكويت زار دولة قريبة 
يسألهم عن امكانية العمل من هناك، خصصت للزميل مرافقة اجابته بالتالي 
»اذا كانت لديك رخصة اعالمية فاملكاتب وخطوط االتصال مفتوحة وتستطيع 
ان تعمل وموظفوك بعد ساعة، اما اذا لم تكن لديك رخصة فالقضية ستحتاج 
الى وقت«. شعر الزميل باالحباط وسألها »كم من الوقت؟! يعني اجيكم بعد 
6 اشـــهر او عام؟« وكانت االجابة من املرافقة »بعض الوقت يعني ان تكون 

الرخص واملكاتب جاهزة الساعة 12 غدا«.
2 – للمعلومة، احتاج افتتاح فرع بنك اخلليج في منطقة اليرموك ملا يقارب 
العامني من املوافقات والرخـــص واليزال ال يضع لوحة لالعالم عن وجوده 

كونه يحتاج لعامني آخرين من املوافقات للسماح بها!

»الالتشريع«.. واستجوابات على الهوية

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

ظهر في االستجواب األخير إفرازان 
البد من الوقوف عندهما:

»اإلفراز األول«: الكالم العلني من قبل 
النواب عن حكاية »الثمن« واالتهامات 
املتبادلة باالنتفاع، وقد بدأ هذا الكالم 
حتى قبل جلســـة اخلميس في بيان 
للعضوة د.اســـيل العوضي جاء فيه 
»حتقيق مـــآرب من البعض ليس لها 
عالقة باصالح االخطاء وال محاســـبة 
املقصرين«، ثم اثناء اجللســـة حول 
»املنافـــع العينيـــة« و»النقدية« من 
الضغط لتمرير مناقصة او الغائها اذا 
لم يكن فيها عموالت، وتنفيذ توجيهات 
من خسر مناقصة حلرمان الفائز.. الخ، 
هذا املوضوع مثير للقلق، فهناك اكثر 
من بلد خليجي قد اتخذ اجراءات حاسمة 
ضد مســـؤولني فاسدين، بعضهم في 
موقع وزاري والبعض اآلخر من اعضاء 
أســـر حاكمة، وقد اتخذت االجراءات 
بغير تلك الفالشات املتكررة في الكويت 
حول الفســـاد املستشـــري والتي ال 
يعقبها اي اجـــراء، حتى وصل األمر 
الى اتهامات النواب لبعضهم البعض، 

فماذا ننتظر؟
في تقديري كانت نتيجة التصويت 
يوم اخلميس املاضي ســـتكون ايضا 
لصالح الوزير ولكن بنسبة اكبر وليس 
بفـــارق صوت واحد لـــوال تصريحه 
الشـــهير »لكل موقف ثمن، رفع اليد 
له ثمن، خفضها له ثمن« وقد تعززت 
تلك االتهامات أثناء جلســـة اخلميس 
ما يدعو إلى ضرورة تشـــكيل »جلنة 
شعبية« من شـــخصيات محايدة في 
الكويت حتظى مبباركة مجلس االمة، 
ومدعومـــة بجهاز محايد ومتخصص 
مثل »منظمة الشـــفافية« اذ ال يجوز 
ان تكون مقدرات البلد في يد شخص 
يجلس في كرسي الوزارة او النيابة، 
ولكنه يتحرك ليال وفق اجندة الفساد، 
وفي النهار هو اكبر املهاجمني للفساد، 

على صفحات الصحف!
لقد صارت االســـتجوابات فرصة 

لتحقيـــق منافـــع 
الى احلد الذي دفع 
النـــواب  ببعـــض 
النائـــب  ملطالبـــة 
حسن جوهر بتقدمي 
استجوابه مبجرد 

ان حتدث عنه، ليكون االســـتجواب 
الســـابع ثم هناك الثامن، في اقل من 
عام، يقول احد املطلعني »جاءنا يطلب 
ترتيب ثالث اربع سفرات رسمية، بعد 
احد االستجوابات وهو يقول: حصلت 
على قســـيمة زراعية، حتتاج مضخة 
وشوية مباني تكلف عشرين الف دينار، 
يعني اربع سفرات بس، وجزاكم اهلل 

خير«!
»االفـــراز الثانـــي«: الدميوقراطية 
العربيـــة التي ميارســـها البعض في 
الكويت والتي ال تقبل بنتيجة التصويت 
وتعتبر ان االغلبية احلسابية تتحدد 
في اجلانب الـــذي يقف هو فيه، على 
طريقة »بوثنتني شـــيوخ ياكل خال 
احلكم« فلـــو كانت نتيجة التصويت 
هي خمسني ضد خمسة فاخلمسة هي 
االغلبية فـــي فهم البعض، وبعد ذلك 
يرفع عقيرته بالدفاع عن الدســـتور 
بينما هو يدوســـه في اهم ما جاء به 

الى نظامنا السياسي.
كلمة أخيـرة: نشرت جريدة »األنباء« 
اخلبر التالي: »الصحة تطلب احلبس 
ملخالفي قانون التدخني وتتقدم بتعديالت 
على قانون مكافحة التدخني ليتضمن 
جزاءات للمخالفني بعد ان اظهر التطبيق 
ضعف فاعليته لغياب تلك اجلزاءات«، 
هذا اخلبر تؤكده مقولة قدمية »ال خير 
فـــي قضاء ال نفاذ لـــه«، وهي خطوة 
تســـاعد املختصني في االماكن العامة 
املغلقة لتفعيل القانون حيث يشعرون 
حاليا بالعجز، كما انها تعيد املسؤولية 
الى املختصني بدال من حتميلها ملواطنني 
يقومون بتنبيه املخالفني الذين غالبا 
ما يكونون رجال أمن، كما يحدث في 

املطار وغيره من املرافق العامة!

نحتاج إلى »لجنة شعبية« يباركها مجلس األمة

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

العَرق يكشف محاولة تهريب مطلوب في »دّبة« 

البحث عن فتاة »تغازل« شابًا »وسيمًا جدًا«

هاني الظفيري
متكن رجال منفذ الساملي من إحباط محاولة تهريب مواطن مطلوب في »دبة« 
ســــيارة صديقه والذي حاول ان يخرج من املركز الكويتي الى اململكة العربية 
الســــعودية بهذه الطريقة كون صديقه مطلوبا على ذمة قضايا مالية وصادرا 

بحقه منع من السفر وأوامر ضبط وإحضار.
وكان رجــــال جمارك وأمن املنفذ قد اشــــتبهوا في أحد املواطنني الذي حضر 
إلنهاء معاملة سفره وكان يبدو عليه االرتباك الشديد وكان جبينه يقطر عرقا 
بشدة رغم ان اجلو كان صحوا ولطيفا، فقاموا مبراقبته وسمحوا له بأن يختم 
جواز سفره وتابعوه حتى وصوله الى سيارته وقبل ان ينطلق بها طلبوا منه 
التوقف والترجل منها وقاموا بتفتيشها وعندما فتحوا الدبة تبينت املفاجأة اذ 
وجدوا رجال متمددا بداخلها أسفل بطانية، فأنزلوه لتنكشف احلكاية ان املتمدد 
بالدبــــة هو مطلوب حاول صديقه صاحب الســــيارة تهريبه بهذه الطريقة ولم 

يكشفها سوى ارتباك السائق الذي الحظه جميع من كانوا في املركز.

هاني الظفيري
تقدم مواطن وصفه مصدر أمني بأنه »وسيم جدا« الى مخفر اجلهراء ببالغ 
يفيد فيه بتعرضه ملعاكسات هاتفية تقوم بها فتاة مجهولة دأبت على االتصال به 
بشكل شبه يومي منذ أسبوع قبل تقدميه لبالغه الذي سجله امس األول، وبحسب 
املصدر ان املواطن ذكر في بالغه بأن الفتاة املجهولة والتي ال يعرف سوى رقم 
هاتفها دأبت على إرسال رسائل غزل على هاتفه النقال وبدأت بعدها باالتصال 

به ومحاولة محادثته وانه طلب منها مرارا عدم االتصال إال انها مستمرة.


