
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية: نريد »مقعدا« في مجلس األمن.

ـ لو طلبتم »غرفة نوم« في مجلس األمن لحصلتم عليها وباجماع دول العالم.
تشكيل لجنة لتطبيق تقنية الطاقة الشمسية على المباني الحكومية.

ـ يا معودين جددوا مبانيكم باألول ألنه ثالثة أرباع مبانيكم مأجرينها وربعها 
أبواللطفواحدالباجي أقدم من الديناصورات.

أمانة

يعتقد الكثير أنه مبجرد 
وضع انظمة وهياكل ادارية 
نع كثير  يصَلح اي خلل ويمُ
من الفس���اد املستفحل في 
اجهزة احلكومة وغيرها، 
ومث���ال على ذل���ك طلب 
البع���ض حتوي���ل بعض 

الوزارات الى هيئات ومؤسسات مستقلة للتحرر 
من البيروقراطية والروتني احلكومي ومن ثم 
النهوض باخلدمات وحتسني االداء العام، وهذا 
من ناحية نظرية ال غبار عليه وال خالف فيه 
ولكن من ناحية عملية ليس له اهمية كبيرة 
اذا لم يؤخذ بعني االعتبار، االصل في كل ذلك 
هو اختيار االشخاص االكفاء واالمناء الدارة اي 

مرفق حكومي او خدماتي تابع للدولة.
في السابق مت حتويل وزارة االسكان الى 
هيئة ولم حتل املشكلة االسكانية ومت انشاء 
هيئة للشباب والرياضة بعد ان كانت ادارة 
صغيرة في وزارة الش����باب وبعدها ازدادت 
مشاكل الرياضة وقلت االجنازات ومثل ذلك 
انشئت هيئة عامة للصناعة وشاهدنا الكثير 
من املآخذ واالنتقادات عليها وعلى قيادييها، 
وكذلك الهيئة العام����ة للبيئة والتي ازدادت 
املش����اكل البيئية اكثر واكثر بعد انش����ائها 
واخيرا قانون هيئة سوق املال والذي يعتقد 
الكثير انه سيساهم في حل الكثير من مشاكل 
البورصة وسوق االوراق املالية، وال اعتقد ان 
ذلك سيحدث اال اذا كان هناك اختيار صحيح 
ملن يدير هذه الهيئات واملؤسسات اما اذا كان 
االختيار مبنيا على احملاصصة والترضيات 
وهذا ولدنا، او لش����راء الوالءات السياس����ية 
لبعض النواب او لكس����ب بع����ض الطوائف 
او خلدمة بع����ض املتنفذين فال طبنا وال غدا 
الشر، فالعلة في اختيار االمناء االكفاء ال في 
التنظيمات االدارية والهياكل والتسميات والتي 

وحدها ال تكفي.
مكيال النواب

ثار بعض النواب لتصريحات النائب مسلم 
البراك حول مساومات احلكومة لبعض النواب 
للضغط في موضوع استجواب وزير االعالم 
والغريب ان هؤالء النواب نس����وا او تناسوا 
ان ما قاله النائب مس����لم البراك هو ما اكده 
وزير االعالم نفس����ه ان لكل شيء ثمنا ولكن 
لم ينكر عليه ه����ؤالء ولم يطلبوا منه حتى 
تفسيرا لكالمه بل راحوا واعطوه الثقة رغم 
عدم اعتذاره، فلماذا الكيل مبكيالني؟! ش����يء 

عجيب.

ال تخاف����وا من الغيوم 
السوداء، مهما تكاثرت في 
س����مائكم وسودت يومكم 
وارعبت قلوبكم، فمن تلك 
الغي����وم املخيفة، توقعوا 
املطر السكوب واخضرار 
األرض ومتاي����س الورود 

في صحرائكم.
»احلالكات بباب الشرق تزداد فجّددي العهد 

لالشراق بغداد«
ذلك قاله »عبداهلل العتيبي« في زمن كان 
فيه هذا القول يطرب اآلذان ويسقي القلوب 
بالدافئات م����ن االماني، وامنيات الش����عراء 
وش����فافيتهم يجافيها الواقع ويصدمها، وما 
هكذا اراد »العتيبي« الش����اعر، ولكنه الزمن 
الذي يغتال امنيات الش����عراء ويعاكس����ها، 
ّنت وسكرت وعربدت، وزادت  فجنت بغداد وجمُ
احلالكات سوادا، وأحلفت االشراق باملزيد من 

املعتمات.
تلك مجرد صورة مستوحاة لالستشهاد مبا 
اريد قوله، فبعد اكثر من ثالثني عاما ساد فيها 
الظالم البالد وتسيد الظالميون والسراديبيون، 
مقاعد اهل الرأي واملش����ورة واالمر والنهي، 
تنقشع سود الغيوم احملبوسة، وتشرق بارقة 
م����ن نور � او هكذا انا رأيتها � وذلك بالتحاق 
االنثى الكويتية، فتاة كانت او امرأة، بالسلك 

لقى لها. العسكري، تلقي التحية، او تمُ
وكان العرض الذي قدمته أولئك االناث في 
حفل تخرجهن مفخرة تفسد حجج املفسدين 
الذين مازالوا يحيكون مؤامراتهم وسوس����ة 
وهواجس ش����يطانية ويش����حذون سيوفهم 
ويسدون حبالهم، لردم الوطن في غبة اجلب، 

ولكن ساء ما فعلوا وانهم خلاسرون.
تلك الكوكبة النسوية البطلة، سيجابهها 
اهل الشر والشرك بالوطن بألسنة حداد سنوها 
على حدائد الشر ومسنات احلقد والضغينة 
والبغض، ولكن حذار ان تستجنب لهم او ان 
يرعبوكن، فأننت االعلى وهم االدنى، اننت احلق 
وه����م الباطل، اننت املاضيات الى االمام، وهم 
املندثرون، اننت الصباحات اجلميلة املشرقة في 

عيون هذا الوطن، وهم فتائل ذاوية مطفأة.
فيا أيتها الباسالت، ال تكترثن بوصوصة 
»الزرازي����ر« على س����درة ج����رداء، وال حتى 
تهششن عليها، فما »الزرازير« مما تشتهني، 
وما هي مبش����بعات وال مبقلقات وان كثرت 

»وصوصتها«!
لقد اكدتن ان الكويت حية ال متوت، مهما 

تكاثرت »زرازيرها«!

ال مؤسسات وال هيئات.. بل أفراد! »زرازير« على سدرٍة جرداء

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

إحالة 15 موظفًا من منفذ 
السالمي إلى »الجنائية« 

بقضية تجاوزات

د.عزت بدوي لـ »األنباء«: 
بقع األظافر قد تدل

 على وجود السرطان 
ص30 - 31

هاني الظفيري
علمت »األنباء« ان نحو 
15 موظفا في منفذ الساملي 
مت اخضاعه���م للتحقيقات 
داخل االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بعد اكتش���اف ان 
هن���اك جت���اوزات تتعلق 
بخروج أشخاص ممنوعني 

من السفر.
وقال مصدر امني ان ما دعا 
وزارة الداخلية الى التحقيق 
مع املوظفني قضية تعلقت 
بضبط مواطن كان يحاول 
مواطن آخر اخراجه في دبة 
مركبة، ولدى معاينة جواز 
سفر الشخص الذي كان في 
داخ���ل الدبة، تبني انه غادر 
البالد بشكل رسمي اكثر من 

مرة رغم منع سفره.
ان  املص���در  وأض���اف 
الشخص الذي كان قد هرب 
داخل دبة اعترف بأنه سبق 
ان خرج من الكويت عدة مرات 
مستعينا بخدمات مواطنني 

في املنفذ.
وقال املصدر ان االستدعاء 
في مجمل���ه روتيني ولكنه 
يهدف الى التوصل الى حقيقة 
تهري���ب مطلوبني، موضحا 
انه ل���م يوجه اتهام ألي من 
املوظفني ال� 15 ولكنه مجرد 

حتقيق في سياق عام.

سائق سوري يسقط بـ 20 ألف حبة مخدرة في العبدلي
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص 

متكن رجال جمارك منفذ العبدلي من إحباط 
محاولة س���ائق شاحنة سوري لتهريب 20 ألف 
حب���ة كبتاغون قادما بها م���ن العراق، كما عثر 
بحوزته على مبل���غ 6 آالف دوالر مت حتريزها 
متهي���دا إلحالتها إلى األدل���ة اجلنائية من أجل 
فحصه���ا ملعرفة ما إذا كانت مزورة أم حقيقية، 
واوضح مصدر أمني أن رجال اجلمارك اشتبهوا 

فيها ايضا.
وقال املصدر ان املفتش اجلمركي بشر السويط 
وأثناء قيامه بالتدقيق الروتيني على أوراق سائق 
س���وري قادم من العراق بشاحنة حتمل لوحات 
كويتية الحظ ارتباكا شديدا على وجه السائق، 
وعليه شرع املفتش السويط بتفتيش الشاحنة، 
وم���ا ان دخل كابينتها حتى الحظ ان علبة غيار 
الس���رعة )اجلير( غير ثابت���ة، كما الحظ ورقة 
ملصقة عليها قال الس���ائق انها بغرض تثبيت 
علبة )اجلير( غير املفتش اجلمركي السويط قرر 
فتح العلبة وش���رع في تفتيش الشاحنة ليعثر 
على كيس يخرج من بني علبة )اجلير( اتضح أنه 
يحوي حبوبا مخدرة ليخرج كامل كمية املخدرات 
املضبوطة، وعليه قام بإخضاع الشاحنة بأكملها 
للتفتيش مبساعدة املفتشني اجلمركيني بدر الذايدي 
ومبارك الظفيري، وابلغ بالعملية رئيس تفتيش 
النوبة ج ماطر السعيدي والذي أبلغ بدوره مراقب 

جمرك العبدلي فرحان العجمي.
ونقل املصدر أنه وبهذه الضبطية يكون رجال 
جمارك العبدلي قد وجهوا ضربة قاضية جديدة 
لتجارة املخدرات، وأنهم يثبتون يوما بعد يوم 

أنهم العني الساهرة على أمن البلد.

يقظة مفتش الجمارك وقوة مالحظته قادت إلى كشفه

السائق السوري وأمامه كمية احلبوب املضبوطة معه

علبة »اجلير« بعد فتحها حيث خبأ السائق احلبوب املخدرة أكياس احلبوب املخدرة بعد حتريزها

فنان العرب محمد عبده

بال قناع

ارتفاع »حرارة« فنان العرب 
ألغت حفلته بالبحرين

مفرح الشمري
صدم عش���اق ومحبو فنان العرب محمد عبده 
مبملكة البحرين الشقيقة بالغاء حفلته الغنائية 
واملقررة الي���وم في قلعة »ع���راد« بعد ان اصدر 
منظمو مهرجان »ربيع الثقافة« بيانا »يتأسفون« 
جلماهير فنان العرب عن عدم اقامة حفلته وذلك 
بس���بب عارض صحي طارئ أل���م بالفنان الكبير 
وطل���ب منظمو املهرجان في بيانهم من اجلماهير 
مراجعتهم السترداد قيمة تذاكر احلفل من اليوم 
وحتى ال� 6 من أبريل املقبل وذلك تفاديا لالزدحام 
الذي س���يحدث، خاصة ان تذاكر احلفل قد بيعت 

بالكامل.

»األنباء« حاولت االتصال مبكتب فنان العرب 
محمد عبده مبدينة »جدة« لالطمئنان على صحته 
دون فائدة ولكن مص���ادر قريبة من فنان العرب 
اكدت ل� »األنباء« ان فنان العرب ارتفعت حرارته 
فجأة ونصحه االطباء بالراحة التامة، األمر الذي 
ألغى حفلته في مهرجان »ربيع الثقافة« املقام حاليا 

مبملكة البحرين.
يذكر ان فنان العرب محمد عبده بعد مشاركته 
في أوبريت اجلنادرية األخير قد شعر ببعض التعب 
نتيجة الرتباطاته الفنية الكثيرة هذا العام كما ذكرت 
بعض الوسائل االعالمية واملنتديات االلكترونية، 

»ما تشوف شر يا بونورة وخطاك السوء«.

بعد أن بيعت جميع تذاكرها
األنباء  الطبية


