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يا ألطاف اهلل خووش حچي
غياب عربي عن مناقشات مؤتمر منع انتشار األسلحة النووية.

ـ .. ولو كان »الغياب« رياضة أولمبية لحصل العرب على جميع ميدالياتها 
الذهبية »بالمرتاح«.

تلفزيون الكويت ما ينتج إال 6 برامج والباچي يا معاد واال من بره.
ـ مو لو تشغلون هالچم ألف موظف اللي عندكم بميزانيتكم المليونية 

أبواللطفواحدچان صكيتوا على السي.إن.إن.

 اعادة التوازن الى الس���لطات الذي أش���ار اليه 
صاحب السمو األمير يتطلب تعديل الدستور، هذه 
اخلطوة ال ميكن أن يوافق عليها املستفيد من الوضع 
احلالي، على س���بيل املثال، كيف تطلب من اإلدارة 
التنفيذية في شركتني املوافقة على دمج الشركتني، 
ما يعني خسائر شخصية للمديرين، هؤالء الناس 
هم بش���ر، ال ميكنهم التفكير في منافع الدمج على 

أداء الش���ركات وتأثيرها في زيادة قوة املركز املالي وخفض النفقات.. 
الخ، كل ذلك ال يهم في ظل خسارة امتيازات ونفوذ ومكانة اجتماعية، 
انه يحدثك وعينه على السيارة من طراز كذا التي يتم تبديلها كل سنة، 
ذهنه مركز على الرواتب الضخمة التي ستتوقف واالتصاالت اليومية 
)سمو رئيس الوزراء طالبك عاخلط، عندك اجتماع اليوم في املجلس 
الفالني والهيئة الفالنية، انت معزوم على العش���اء عند س���مو األمير 
مع..الخ(، هذه األمور تش���غل ذهن بعض األخوة النواب عند احلديث 
عن تعديالت دس���تورية حتقق التوازن وتدعم افادة الكويت من فترة 
الوفرة النفطية لبناء وضع يفيدها بعد انحسار عصر النفط في عقود 

قليلة من الزمن.
الكالم عن الفساد »املتوقع« فيه تستر على الفساد »الواقع« في ظل 
األوضاع احلالية، فقط انظر الى تأثير تأخر مس���يرة املش���اريع – لن 
نتحدث عن بقية أنواع الفس���اد اآلن - طريق الصبية الذي س���تطرح 
مناقصته في يونيو القادم كانت الدعوة للمقاولني فيه قد وجهت عام 
2006 ثم توقف كل شيء، اليوم بلغت تكلفته ألف مليون دينار وكان 
من املقرر طرحه ب� 250 مليون دينار عام 1995 أضف خس���ارة املنافع 
الضخمة التي فاتت من إعمار منطقة الصبية وضخ أراض جديدة تنتعش 
معها حركة املشاريع وتنشط بها دورة االقتصاد، أليست هذه خسارة 
فادحة؟ ولو تتبعت عشرات املشاريع في القطاع النفطي وغيره والتي 
تأخرت بسبب ضعف السلطة التنفيذية وارتفاع معدل دوران الوزراء 
ولهاث اجلهاز الوظيفي املساند لهم لتلبية طلبات النواب، تلك الطلبات 
التي أخذت طابعا دستوريا )أسئلة ومقترحات واستجوابات( واجلميع 

يعرف أنها غطاء للضغط من أجل تنفيذ تلك الطلبات.
 تعديل الدس���تور هو »استحقاق دس���توري« ال يجوز أن يختطفه 
املنتفعون من الوضع املعوج، ومن اخلطأ انتظار موافقتهم للتنازل عن 
تلك املنافع والهيلمان وهي أهم بكثير - عند البعض - من جناح تنفيذ 
اخلطة اإلمنائية الكبرى، بل يراهن البعض على فشلها بغير النظر في 
أس���باب التعثر، ان حدث، ومحاولة اس���تباق وقوع الفشل الذي ميثل 

طامة كبرى على األجيال القادمة في التعليم والعالج واإلسكان.
كلمة أخيرة: منذ زمن والكويتيون يطالبون بوجود قيادات شابة مميزة 
من األسرة احلاكمة وعندما برز شخص اسمه أحمد الفهد وجدنا من يضع 
له العصي في الدوالب، إن حاجة األمم لوجود قيادات شابة ونشطة ال 
تقل عن حاجتها الى املاء والهواء، وقد س���ئل رجل من بني عبد القيس 
»مب س���دمت؟« فقال »نحن عش���رون ألفًا، وفينا حازم نطيعه«.. لنترك 
الهواجس ومعارك الهواء جانبا، ولنتحدث بشكل ناضج، الكاسب هو 
أنت وأبناؤك وأحفادك، ادعم التغيير، راقب األداء بشكل ايجابي، ونحن 
املواطنون سنراقبك، ونراقب كل األطراف، وسندعم اإلجناز اجليد، ولن 

نسكت عن اخلطأ الفادح الذي تشوبه شائبة التقصير، أو القصور.

هل يقوم المستفيد من الخلل في توازن السلطات بتعديل هذا الخلل؟

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

اقيم ليلتي اخلميس واجلمعة مبدينة 
العريش في سيناء حفل تخريج الدفعة 
الثالثة من طلبة مؤسسة عبدالعزيز 
البابطني امللتحقني بدورة تعلم مهارات 
اللغة العربية وتذوق الشعر، والتي 
يلتح���ق بها عادة اطباء ومدرس���ون 
ومهندسون ومحامون وتقدم مجانا 
وتستمر ملا يقارب 6 اشهر، وقد بلغ 
مجموع خريجي تلك الدورات في سيناء 
وحدها ما يزيد على 544 طالبا وطالبة، 
وقد طلبت جامعة ش���مال سيناء ان 
يستمر عقد مثل تلك الدورات املهمة 

في السنوات املقبلة وهو ما مت.
> > >

وق���د اقي���م حفل تك���رمي لالديب 
والشاعر عبدالعزيز البابطني حضره 
محافظ شمال سيناء اللواء الوزير مراد 
موافي ووزير التعليم العالي د.هاني 
هالل ووزير التعليم العام د.احمد زكي 
بدر واملستش���ار عمر الكندري ممثال 
عن الس���فارة الكويتية في القاهرة، 
وقد اشار د.حسن راتب رجل االعمال 
املعروف وصاحب جامعة شمال سيناء 
في كلمته الجتماع »الهالل والبدر« في 
ذلك اليوم، وكانت لفتة ذكية وتالعبا 

لغويا جميال منه.
> > >

وضم���ن خط���اب البابط���ني ذّكر 
املجتمعني بالدماء املصرية والكويتية 
التي اختلطت وامتزجت في صحراء 
سيناء ابان حروب 67 واالستنزاف »67 
� 70« و73 ثم في حرب حترير الكويت 
عام 91، وأعاد لالذهان لقاءه مع امير 
الكويت الراحل الشيخ جابر االحمد قبل 
يومني من الغزو عندما شكره سموه 
على اعمال مؤسس���ته التي انطلقت 
من القاهرة واوصاه بأهل مصر خيرا 
وأرجع تلك الوصية املخلصة خلصلة 
»الوفاء« التي اشتهر بها الشيخ جابر، 

رحمه اهلل.
> > >

واول تكرمي للصديق بوس���عود 
حصده في نقط���ة التفتيش القائمة 
على مدخل جسر مبارك القائم على قناة 
السويس عندما اتى ضابط كبير مهروال 

ليوقف س���يارتنا 
ويخاطب احملتفى 
به بأنه عرفه من 
ص���وره وقد قدم 
ليشكره شخصيا 
على اعمال اخلير 
والب���ر التي يقوم 

بها، والتي يس���تفيد منها اآلالف كل 
عام. في عه���د »اخلصخصة« لرجال 
االعمال الكويتيني اآلخرين دور مهم 
يجب أن يفّعل في جعل املال وسيلة 
لرفع املعاناة عن الناس واعطاء الكويت 

صورة حسنة امام العالم.
> > >

وقد امضينا نهار االحتفالية في 
زيارة ملش����ايخ قبائل سيناء ممن 
احس����نوا الوفادة واظه����روا الكرم 
الشديد وكان صعبا ان متيزهم عن 
عرب اخلليج ف����ي امللبس واللهجة 
واملأكل والعادات والتقاليد مما يؤهل 
سيناء أرض االنبياء والشهداء التي 
اختارها رب العباد ليظهر بها نوره 
على االرض عندما كلم عبده ونبيه 
موسى گ، الن تصبح مركزا سياحيا 
مهما للخليجيني حيث الطقس البارد 
صيفا والدافئ ش����تاء واملنتوجات 
الزراعية املتنوعة والشواطئ الساحرة 
التي تتمازج بها ألوان البحر االزرق 
والرمال البيضاء واشجار الزيتون 

والنخيل اخلضراء.
> > >

آخر محطة: 1 - اخبرنا ش���اهد عيان 
ان سبب تقسيم سيناء الى محافظتني 
شمالية وجنوبية هو رد فعل سريع 
وغاضب من قبل الرئيس السادات على 
وش���اية كاذبة ادعت ان هناك دعوات 
انفصالية يروج لها احد نوابها السابقني 

ويدعى سالم اليماني.
2 - حدثنا زعماء مش���ايخ سيناء 
عن قص���ص البطولة الت���ي قام بها 
شباب ورجال س���يناء ابان االحتالل 
االسرائيلي وكان من اهمها اصرارهم 
على الصمود والبقاء ال النزوح والهجرة 
حتى ال تخلى االرض من سكانها وتفقد 

لالبد.

رجال جمارك المطار يحبطون أغبى عملية تهريبلقاء في سيناء أرض األنبياء والشهداء
 لراكب مصري جلب 1000 حبة مخدرة في علبها األصلية

أخفى كف حشيش في حقيبته

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
متكن رج����ال جمارك املط����ار من ضبط 
مص����ري وبحوزته 1000 حبة مخدرة وكف 
حش����يش كان يخفيها في كرتون للماجنو، 
وبحسب مصدر جمركي فإن احد املفتشني 
وأثناء تدقيقه على ركاب الطائرة القادمة من 
القاهرة أمس اشتبه في راكب كان يستعجل 
اخلروج من منطقة اجلمارك بطريقة مثيرة 
للريبة وكان يبدو عليه االرتباك الشديد، ما 
حدا املفتش على إيقافه وإخضاعه للتفتيش، 
وقال املصدر ان املفتش وحال قيامه بفتح 
كرتون »ماجنو« كان يغلفه الراكب بشريط 
الصق، فوجئ بأنه يحوي كمية كبيرة من 
املخدرات والتي وضعت في العلب األصيلة 
له����ا، وهو ما وصفه املصدر اجلمركي بأنها 
اغبى عملية تهريب مخدرات على االطالق، 
ومن بني ما عثر معه احلبوب املخدرة الصينية 

املعروفة باسم Tmol-x والشهيرة بني أوساط 
املدمنني باسم »املضروب« واحلبوب املخدرة 
املعروفة باس����م الفراولة التي حتمل اس����م 
Tee-Doll200، وبسؤال املفتش للراكب عن 
ه����ذه الكمية من احلبوب املخدرة قال: »دي 
لالستخدام الشخصي«، فما كان من املفتش 
إال إبالغ مراقب عام جمارك املطار سليمان 
الفه����د الذي أمر بتحري����ز الكمية وإخضاع 
أمتعة الراكب للتفتيش الدقيق ليعثر بداخل 

حقيبته على كف حشيش أيضا.
وق����ال املصدر ان املخ����درات املضبوطة 
مشهورة في السوق السوداء مبصر وغير 
معروفة ف����ي الكويت، وبإخض����اع الراكب 
للتحقيق اعترف بأنه كان ينوي ترويجها 
وجلبها لالجتار فتم تسجيل محضر بواقعة 
الضب����ط، وجار إحالته ال����ى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.

مواقيت الصالة والخدمات ص8

الراكب املصري جلب املخدرات بعلبها االصلية

البقاء هلل
عايض أدلم عوض الديحاني � 98 عاما � الرجال: عبداهلل املبارك � 
ق9 � ش922 � م42 � مقابل الدائري السابع � ت: 99299327 

� النساء: الرابية � ق3 � ش30 � م8 � ت: 99544991.
فاطمة يوسـف أحمد، زوجة عبدالهادي عبدالرحيم محمد � 81 
عاما � الرجال: الشعب � ديوان الكنادرة � ت: 66542222 
� 66432912 � النس���اء: الع���دان � ق6 � ش8 � م6 � ت: 

.25448048 � 99634625
عبداهلل جابر فرحان الشمري � 85 عاما � الواحة � ق3 � ش4 � م529 

� أزرق4 � ت: 99730050 � 66663992.
أحمد علي أحمد السنان � 56 عاما � الرجال: قرطبة � ق2 � الشارع 
األول � ج5 � م6 � ت: 99585495 � النس���اء: قرطبة � ق2 

� الشارع األول � م24.
يوسف عبيد بندر الهذال � 73 عاما � الرجال: الصليبخات � ق4 � 
ش112 � م23 � مقابل الدائري الرابع � 55584422 � النساء: 

الصليبخات � ق4 � ش112 � م24 � ت: 97514422.
محمود عبداهلل حسني غلوم دشتي � 17 عاما � الرجال: بيان � مسجد 
اإلمام احلسن � ت: 99667599 � 99880889 � النساء: بيان 

� ق11 � الشارع األول � ج5 � م39 � ت: 66407084.
عباس فالح راشـد العجمي � 68 عاما � الرجال: فهد األحمد � ق2 
� ش208 � م29 � ت: 99821122 � النس���اء: الظه���ر � ق2 � 
ش4 � ج1 � م1 � ت: 23833436 � الدفن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
يوسـف عبيد بنـدر الهذال العنـزي � 73 عاما � الصليبخات � ق4 � 

ش7 � م24 � ت: 99604017.

فتاة تشعل مشاجرة بين 50 شخصًا في الفروانية
هاني الظفيري

شهد احد املجمعات التجارية مبنطقة الفروانية 
مساء اول من امس مشاجرة دامية شارك فيها اكثر 
من 50 شخصا وجميعهم من جنسية عربية واحدة، 
وأدت املشاجرة الى اصابة 7 أشخاص، خاصة ان 
املتشاجرين استخدموا العصي واألدوات احلديدية، 
وكان بالغ عن املشاجرة قد أدى الى استنفار أمني 

كبي����ر في الفروانية وحضرت ع����دة دوريات أمن 
وقام رجالها بتطوي����ق املجمع والقبض على عدد 
من املتشاجرين فيما نقل 7 أشخاص الى مستشفى 
الفروانية بعد ان اصيبوا باصابات متفرقة، واحيلت 
القضية الى مخفر األندلس حيث ابلغ مصدر امني 
ان املش����اجرة اندلعت بسبب فتاة وجار التحقيق 

في القضية.

رجال أمن الدولة يبحثون عن مختل
يرسل مسجات »غرامية« للنواب وكبار الشخصيات!

 كشف مصدر أمني مطلع ان رجال األمن
    بدأوا حملة بحث واس����عة من أجل كشف 
هوية شخص دأب على ارسال مسجات وصفت 
بأنها »استفزازية« لهواتف أعضاء مجلس األمة 
وعدد من الشخصيات العامة طوال اليومني 
املاضيني. وقال املص����در ان وزارة الداخلية 
شكلت جلنة أمنية مصغرة تتبع جهاز أمن 
الدولة حلصر وحتديد مصدر املسجات التي 
تأتي من 4 هواتف متنقلة ميلكها ش����خص 
واحد على ما يبدو رغم ان الهواتف بال بيانات 
ميكن ان تدل على هوية صاحبها، موضحا ان 
محاوالت حتديد موقع الهواتف لم يفد بشيء 
خاصة انها أحيانا ترد من شبكات تعمل في 
العبدل����ي وأخرى في الوف����رة ما يجعل من 
العسير رصد موقعه. وأشار املصدر الى ان 

املعلومات التي بني يدي رجال األمن تؤكد ان 
مرسل املسجات شخص مختل عقليا والدليل 
ان أغلب املس����جات حتوي مواضيع غرامية 
وطلب ملواعيد لقاء، مشددا ان رجال الداخلية 
سيتوصلون للفاعل بعد ان جمعت العديد من 

اخليوط التي ستكشف شخصيته. 
وقال املصدر ان شكاوى عدة وردت الى 
اجلهات املعنية في وزارة الداخلية من نواب 
وعدد من الش����خصيات العامة حول تلقيهم 
رسائل غرامية على شاكلة »أنا أحبك« و»أنا 
أم����وت عليك« و»متى أش����وفك يا روحي«، 
واتضح لهم الحقا ان مرس����لها رجل بعد ان 
قاموا باالتصال على صاحب الرقم املرس����ل 
وبعدها تقدموا ببالغاتهم تباعا الى اجلهات 

األمنية.


