
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير اخباري: واحد + واحد ال يساوي اثنين في الشرق االوسط.

ـ صحيح الن كل المعادالت السياسية في الشرق االوسط نتيجتها دائما 
صفر كبير.

دراسة طبية: البقاء طويال تحت الشمس يطيل العمر.
ـ عيل المراجعين المفروض يشكرون االدارات الحكومية التي تلطعهم 

أبواللطفواحدبالساعات في الطوابير.

البقاء هلل
محمد حسـن خالد الزايد ـ 53 عاما ـ الرجال: 
العمريةـ  ق4ـ  ش6ـ  م4ـ  ت: 66262017، 

النساء: القرين ـ ق1 ـ ش8 ـ م7.
فاطمـة أحمد عثمان العنجري ـ أرملة زيد خالد 
زيد اخلالد ـ 83 عاما ـ الرجال: النزهة 
ـ ديوان العنجري ـ شارع دمشق ـ ت: 
22524555، النســــاء: اليرموك ـ ق3 ـ 

الشارع الثاني ـ م10.
دهام عبداهلل الدهام الشمريـ  81 عاماـ  الرجال: 
الرابيةـ  ق4ـ  ش2ـ  م61ـ  ت: 99382766 
ـ 99323994، النساء: الرابيةـ  ق4ـ  ش3 

ـ م61 ـ ت: 99408163.
أحمد عبداهلل املاص السلطانـ  66 عاماـ  الرجال: 
جنوب الســــرة ـ حطني ـ ق4 ـ ش418 ـ 
م12 ـ ت: 25225271، النســــاء: الدعية ـ 

ق4 ـ ش47 ـ م13 ـ ت: 22518930.

حميد ذايب راشد املطيريـ  77 عاماـ  الرجال: 
صباح الناصــــر ـ ق3 ـ ش21 ـ م3 ـ ت: 
66001129، النساء: الفردوسـ  ق7ـ  ش1 

ـ ج9 ـ م20.
آيات علي محمد الصانع ـ زوجة غازي سلمان 
العليـ  36 عاماـ  الرجال: العمريةـ  ق5 
ـ الشــــارع األول ـ م4 ـ ت: 66841366، 

النساء: الرحاب ـ ق2 ـ ش14 ـ م20.
أحمـد محمد عبداهلل غـازي املطيري ـ 49 عاما ـ 
الرقة ـ ق6 ـ ش5 ـ م13 ـ ت: 97555972 

ـ 65855554.
مرمي عبـداهلل عبدالعزيـز املسـعود ـ 67 عاما ـ 
الرجال: الزهــــراء ـ ق8 ـ ش810 ـ م41 ـ 
ت: 99040134، النســــاء: الفيحاء ـ ق3 
ـ ش31 ـ م6 ـ ت: 22528006 ـ الدفــــن 

التاسعة صباحا.

املوضوع األول: إذا وضعت عبارة الشيخ 
أحمد العبداهلل »ليس هناك تعريف محدد 
للفساد« بجانب عبارته السابقة »كل شيء 
له ثمن، رفع اليد له ثمن خفضها له ثمن«، 
فســــتحدث صدمة لها صوت فرقعة، ففي 
»الثانية« يتحدث بوضوح عن وجود تسعيرة 
للفساد السياســــي بينما هو في »األولى« 

ينشر ضبابية غير مفهومة وذلك في منتدى منظمة الشفافية 
الرابــــع، وهي منظمــــة تعمل ضمن منظومــــة دولية وضعت 
مؤشرات دقيقة لقياس الفساد كما ونوعا، الفساد الذي أشار 

الى انتشاره الشيخ أحمد في مقولته الثانية!
نعم، هناك تعريف محدد للفســــاد يا شــــيخ أحمد، موظف 
يتحول في بضع سنني الى مالك لشركات استثمار في الكويت 
وخارجها فــــي بلد ال يقول له »من أين لــــك هذا؟« خصوصا 
عندما تكون الشــــركة التي كان يعمــــل فيها قد أصبحت على 
قائمة اإلفالس وغادرها ليدير شــــركاته ألنه لم يسمع مببدأ 

»ال تأخذ ما ليس لك«.
املوضوع الثاني: في إطار احلديث عن املعايير واملؤشرات 
نالحظ مسلكا صحافيا لدى بعض احملررين في قياس اجتاهات 
الرأي، وذلك عند طرح أي قضية للتصويت حيث عادة ما يكون 
هناك أكثر من توجه، ويكون رأي األكثرية هو الوسيلة للتوصل 
الى قرار، هذه البدهية التزال غير مستقرة في ذهن البعض من 
احملررين الذين يتجاهلون اآلراء التي جعلت األغلبية تصوت 
مع الرأي املطروحـ  في أي قضيةـ  حيث يتجاهلهم هذا احملرر 
متاما ويحرص على إبراز العدد القليل الذي لم يصوت مع هذا 
الرأي، وينفخ في قائليه، متجاهال األكثرية التي قرأت القوانني 
والدراســــات كي تتوصل إلى الرأي الذي حاز قبول األكثرية، 
احملرر ال يهتم إال مبن قد يكون له موقف محدد ومسبق حتى 
قبل أن تطرح القضية للنقاش، وميارس الرفض بغير معرفة 

التفاصيل ألن عينه على شيء آخر.
هذا األسلوب من بعض احملررين ال يتناسب مع رغبة املجتمع 
في اخلروج من نفق الالئكية واملراوحة التي زادت عن احلد، 
وال يتصف باإلنصــــاف جتاه من يجتهد لتكوين رأيه مقارنة 
مبن ال يكترث باألطــــراف التي كونت الرأي الذي حصل على 
األغلبية، على اعتبار أن القعود على كرســــي »أل« ال يتطلب 
شرح ملاذا »أل«؟ بينما الواقفون على املنابر وميارسون الشرح 
وااليضاح، مقررين وأعضاء جلان ومستشارين ومختصني من 
وزارات ومؤسسات، جميع هؤالء ليسوا عند بعض احملررين 

بأهمية ذلك املستلقي باسترخاء على كرسي »أل »!
كلمة أخيرة: رفض البعض إقامة مجمع املثنى في بداية الثمانينيات 
ملجرد أن بيت التمويل وراء املشروع، وتغير رأيه بعد أن سبق 
هذا املجمع غيره في توفير بيئة تسوق تتناسب مع األجواء 
املناخية وتنعش وســــط املدينة الذي يفتقر الى مرافق كهذه، 
ولو أننا توقفنا عند رأي غير سديد خلسرنا هذا اإلجناز الذي 

حتول معارضوه الى مؤيدين له. 

»للفساد تعريف محدد« و»المحرر الذي يتجاهل األغلبية له غرض«

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

ذكرت في مقاالت سابقة ان الطريق الى 
اخلصخصة وما سينتج عنها من إغالق 
باب التوظيف بالقطاع العام يســـتدعي 
منع االحتكار وتشـــجيع البادرة الفردية 
للشباب الكويتي في الدولة، وقد دعم الفكرة 
مشكورا الزميل العزيز فيصل عبدالعزيز 
الزامل في مقال الحق له، وقد أتتني باألمس 
شـــكوى مريرة من شاب كويتي عصامي 
ترك الوظيفة احلكومية واعتمد في رزقه 
علـــى جهده وعمله الذي كان ميتد الى ما 

يقارب الـ 20 ساعة يوميا.
> > >

يقول محدثي الشاب: كنت منذ دراستي 
في أميركا ألعب الرياضة واعتمد على الغذاء 
الصحي املعتدل وهو ما يوفر الطاقة الالزمة 
للعمل اليومي املطول، وبعد تخرجي بتفوق 
وعودتي لعملي الالحق في وظيفة حكومية 
لم حتقق طموحي اجتهت وبشـــراكة مع 
بعض األصدقاء لفتح مطعم للغذاء الصحي 
وقررنـــا ان عوائده لن نصرفها علينا بل 
سنفتح بها فرعا آخر وهكذا استمر عملنا 
الناجح الذي جعلنا وآخرين بالطبع أحد 
املراكز املهمة للحفاظ على احلياة الصحية 

وإنقاص األوزان.
> > >

ويكمل الشاب، كنا نسمع وكما أتى في 
مقالك اننا دخلنا عش الدبابير وان هناك 
من احترف ضرب وإخراج الشباب الكويتي 
من تلك النشـــاطات احملتكرة وان فلسفة 
إخراجهم اجلهنمية هي ان اإلخراج في بدء 
الطريق ال يتســـبب بخسائر كبيرة ومن 
ثم ال يتم تعلم الدرس، بل يجب االنتظار 
حتى تكبر املصلحة وتزداد الفروع ويكبر 
معها االقتراض والتوظيف.. الخ، ثم تأتي 
الضربة الشيطانية من جهة ال يتصورها 
احد، مستغلني بعض ضعاف النفوس من 

العاملني في اإلدارات احلكومية.
> > >

الشـــاب اســـتيقظت فجر أحد  يقول 
األيـــام ألداء صـــالة الفجر فـــإذا بهاتفي 
مليء باالتصاالت والرسائل التي تنبهني 
الى صور بثـــت على كل مواقع االنترنت 
الشخصية والعامة، ويستطرد فتحت بريدي 

االلكتروني فاذا برسالة 
من مجهول بها صور 
ألحد مطاعمنا القريبة 
بالصدفـــة من منزلي 
والذي أتزود شخصيا 
بالغذاء الصحي منه لي 
ولعائلتي بشكل يومي 

وقد وضع على بابه شريط احمر يدل على 
اإلغالق بســـبب مخالفات ال نعرف كنهها 
وان كانت الرســـالة املصورة لها فحوى 
واحدة ال غير »اغلق وبع ما متلك وارجع 
الى عملك احلكومـــي كموظف يعتمد في 
عيشته على راتب املال العام وال تعد انت 

وامثالك النشطتنا احملتكرة قط«.
 > > >

ويطرح الشـــاب املتألم عدة تساؤالت 
محقة نرفعها للفاضـــل بوعبداهلل وزير 
البلدية وبوعبداهلل مدير عام البلدية وهي 
هل يحق ملوظف البلدية ان يدمر مصلحة 
ميلكها ويعمل بها شـــباب كويتي طموح 
ومئات اآلخرين عبر ادعاء مخالفات يتم 
»تصويرها« من قبل املوظف ثم »إرسالها« 
لـــكل منضـــوي البريـــد االلكتروني في 
الكويت »ومن أين حصل على العناوين 
االلكترونية؟« بدعاوى يسهل الكذب بها 
فمن يعلم ان كانت حشرة ما قد دخلت من 
الباب أم ان هناك »احدا ما« قد قام بإيصالها 
بيده ثم تصويرهـــا ال ملصلحة عامة بل 

لاليذاء املتعمد مدفوع الثمن؟!
 > > >

آخـر محطة: ما تعرض له ذلك الشـــاب 
الكويتي الطموح عرضة الن يتعرض له 
كل من يجرؤ على اختراق القالع احلصينة 
لألنشـــطة املختلفة مستغلني منهاجية 
الرشوة املتفشية لألسف في بعض دهاليز 
اإلدارة احلكومية، لذا نضم صوتنا لشكوى 
الشاكي، آملني من األفاضل وزير البلدية 
ومديرها العام التحقيق في تلك القضية 
ومنع تكرارها عبر االلتزام التام باألنظمة 
واللوائح التي حتكم تلك األعمال ومعاقبة 
املتعدين ودون ذلك سنرى نزوحا معاكسا 
من القطاع اخلاص الى العام فيئد مشروع 

اخلصخصة قبل ان يولد.

إلى بوعبداهلل وبوعبداهلل

4 مجهولين يخطفون ضابطًا في الجيش
بعد مطاردته وسط منطقة سلوى

عراقية تتهم صديقها السابق بتحطيم سيارتهامواطنة تطلب إثبات حالة طالقها في المخفر

حجز 11 مركبة 
في الجهراء 

و12 في األحمدي

محمد الدشيش
شهد أحد مخافر العاصمة صباح امس طلب 
تســـجيل بالغ إثبات حالـــة غريب من نوعه إذ 
تقدمـــت مواطنة في الـ 30 من عمرها الى رجال 
األمن تلح على ان يقوم رجال األمن بتســـجيل 
إثبات حالة طالقها من زوجها، وقالت في بالغها: 
»لقـــد طلقني زوجي وأريـــد أن تثبتوا هذا في 
احملضر وأن تستدعوه ليثبت انه رمى علي ميني 
الطالق«، وحـــول تبريرها لطلب إثبات احلالة 

الغريب جدا، بحسب وصف مصدر امني روى 
احلادثة لـ »األنباء«، انه سبق وأن طلقها وأنكر 

في اليوم التالي.
 وأضاف املصـــدر ان املواطنة أبلغت رجال 
األمن ان زوجها مدمن خمـــر وأنها تريد إثبات 
احلالة حلفظ حقها القانوني، وأشـــار املصدر 
الى ان رجال األمن رفضوا تسجيل إثبات احلالة 
كون األمر ليس من اختصاصهم ونصوحها بأن 

تلجأ الى القضاء.

هاني الظفيري
تقدمت وافدة عراقية ثالثينية ببالغ الى مخفر سلوى مساء 
امس األول تتهــــم مواطنا عرفته لرجال األمــــن بأنه »صديقها 
الســــابق«، ووفق مصدر امني فان الوافدة قالت في بالغها انها 
خرجت من منزلها لتجد زجاج ســــيارتها قد حتطم بفعل فاعل، 
وأشارت بأصابع االتهام الى مواطن عشريني قالت ان عالقة كانت 
تربطه بها ســــابقا وانهما اختلفا، مشيرة الى انه ما من مصلحة 
ألحد في حتطيم ســــيارتها ســــواه وانه سبق ان هددها باألذى، 
وســــجلت قضية وجار البحث عن املواطن ملواجهته بادعاءات 

الوافدة العراقية.

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
شن رجال األمن في كل من 
محافظتي اجلهراء واألحمدي 
حملـــة شـــاملة اســـتهدفت 
الذين استغلوا  املســـتهترين 
هطول األمطار وأحالوا بعض 
الى حلبة  الرئيســـية  الطرق 

لالستعراض بسياراتهم.
وقـــال مصـــدر أمنـــي ان 
رجال أمـــن محافظة األحمدي 
بقيادة اللواء عبدالفتاح العلي 
شنوا حملة على املستهترين 
ومتكنـــوا خـــالل احلملة من 
ضبط 26 شخصا مشاركني في 
االستعراض الذي مت في الوفرة 

واحتجاز 12 مركبة.
وفي سياق متصل، قام رجال 
مـــرور اجلهراء بحملة مماثلة 
استهدفت الشباب املستهترين 
الذين أحالوا جزءا من املنطقة 
البرية في منطقة سعد العبداهلل 

الى حلبة استعراض.
ومت توجيه عدد من دوريات 
املرور بقيادة املالزم اول عبداهلل 
بن صقر والرقيب اول محمد 
الظفيري وقـــام رجال املرور 
بضبط 7 مستهترين واحتجاز 
11 ســـيارة وحتريـــر عدد من 

املخالفات.

أمير زكي
أقـــدم 4 شـــبان مجهولني 
على اختطـــاف مالزم اول في 
اجليش فجر امس في منطقة 
ســـلوى فيما اليـــزال رجال 
املباحث يجـــرون حترياتهم 
لكشف هوية الشبان األربعة 
ومعرفـــة دوافعهم الختطاف 
الذي اليزال مصيره  الضابط 

مجهوال.
ووفق مصدر أمني فان شهود 
عيان أبلغوا عمليات الداخلية 
عن مطاردة بني 3 سيارات في 
منطقة ســـلوى، حيث تطارد 

السيارتان األولى »موســـتنغ« والثانية »الند 
كروزر« وبداخلهما 4 شـــباب السيارة الثالثة 
»فورد« سوداء وبداخلها شخص، وان الشباب 
الـ 4 استوقفوه عنوة بعد االصطدام به وقاموا 
بضربه ثم اختطفوه وتركوا ســـيارته وســـط 

الطريق.
وقال املصدر ان عددا من الدوريات توجهت الى 
موقع البالغ ومت العثور على سيارة الـ »فورد« 
السوداء وبها آثار اصطدام عنيف، وبتفتيشها 
عثر رجال األمن على هوية عسكرية توضح ان 

صاحب السيارة اسمه )ن.ع( 
ويحمل رتبة مـــالزم اول في 
اجليـــش الكويتي وعليه قام 
رجال األمن بإبالغ وكيل وزارة 
الداخلية املســـاعد لشـــؤون 
اللـــواء د.مصطفى  العمليات 
الزعابي الذي حضر الى املوقع 
فور ابالغه بأن املخطوف ضابط 

في اجليش.
ومضـــى املصـــدر بالقول 
ان رجـــال األمـــن حصلوا من 
شـــهود العيان علـــى أوصاف 
 وأرقام لوحات كل من سيارتي

 الـ »موستنغ« والـ »الند كروزر«، 
وحتدث شهود عيان لرجال األمن عن ان األربعة 
في الســـيارتني بعد ان استوقفوا املالزم االول 
قاموا بضربه بشكل عنيف وحاول أحدهم دهسه 
بإحدى السيارتني ثم قاموا بتكتيفه ونقله الى 
سيارة الـ »الند كروزر« وانطلقوا به الى جهة 
غير معلومة. وأوضح املصدر ان القضية التي 
ســـجلت حتت اســـم دهس واصطدام وهروب 
أحيلت الى رجال املباحث اجلنائية لكشف هوية 
الشـــباب األربعة ومعرفة مصير املالزم االول 

الذي اليزال مجهوال.

مصيره اليزال مجهواًل

العجيري: الغبار يترسب ظهر اليوم
وأخطر أنواعه على الصحة »المستورد«

هاني الظفيري
»الغبار ســـيهدأ ظهر 
اليوم على ان تســـتمر 
الريـــاح متقلبـــة طول 
الفجر األولى«  ســـاعات 
بهذه اجلملـــة بدأ العالم 
الفلكي د.صالح العجيري 
حديثه معلقا على الطقس 
املتقلب الذي يسيطر على 

البالد منذ يومني.
العجيـــري:  وقـــال 
»تأثرنـــا باألمس برياح 
شـــمالية غربية معتدلة 
الذي علق  الغبار  أثارت 

في طبقات اجلو العليا، وأتوقع ان يسيطر 
على البالد منخفض جوي يســـتمر حتى 
ســـاعات الفجر األولى ولكنه سرعان ما 
ينتهي ظهرا لتخف معه الرياح ويترسب 

الغبار«.
وحول طبيعة الغبار أشار العجيري الى 
ان الغبار الذي علق في األجواء طوال اليومني 
املاضيني جاء »مشكال« محليا ومستوردا، 

موضحـــا: »عندما تهب 
الرياح جنوبية أو غربية 
فاألتربة التي تعلق باجلو 
تكـــون محلية، امـــا اذا 
تغير اجتـــاه الرياح إلى 
الشـــمالية فيأتي الغبار 
من الصحراء الفاصلة بني 
األردن والعراق واململكة 

العربية السعودية«.
الى  وأشار العجيري 
ان الغبار املستورد أخطر 
بكثير علـــى الصحة من 
الغبار احمللي وذلك ألن 
حبات األتربة التي تثيرها 
الرياح صغيرة جدا، بل دقيقة وميكن ان 
تدخل الى املنازل املغلقة على عكس الغبار 
احمللي املعروف بحبات الرمل الكبيرة التي 

سرعان ما تترسب حاملا تهدأ الرياح.
واختتم العجيري حديثه قائال: »ال نزال 
في موسم السرايات وسيستمر تقلب الطقس 
خالل األيام القادمة على ان يشـــهد هدوءا 

نسبيا اليوم وغدا«.
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د.صالح العجيري

اللواء د.مصطفى الزعابي

)متين غوزال(موجات الغبار تدنت معها الرؤية إلى مستويات قياسية لفترة قصيرة أمس 


