
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دورة استثنائية لمناقشة مالحظات حول دراسة لـ »أمين عام الجامعة« إلنشاء مفوضية لإلعالم العربي.

ـ أهم دراسة ننتظرها من األمين العام هي تصفية جامعة ال تنجح في شيء وال ينجح عبرها أحد.

»الداخلية«: اختتام دورة جرائم الوظيفة العامة بمشاركة ضباط.

ـ وأعتقد يحتاجون دورة تايكواندو بعدما زادت قضايا طق رجال الشرطة واالعتداء عليهم.

أبواللطفواحد

البقاء هلل
نـورة عبداهلل عمـاش الرشـيدي، زوجة محمد 
متعب ناصر الرشيديـ  66 عاماـ  الرجال: 
القيروانـ  ق2ـ  ش220ـ  م15ـ  ت: 99010506 
ـ النســـاء: الدوحة ـ ق4 ـ ش6 ـ ج1 ـ م14 

ـ ت: 99031315.
حسن ناصر حسـن الشطي ـ 74 عاما ـ الرجال: 
مسجد مقاس بالرميثيةـ  ت: 99848278ـ  
99800586ـ  النساء: الفردوسـ  ق2ـ  ش1 
ـ ج1ـ  م19ـ  ت: 24886280ـ  الدفـــن اليوم 

االثنني صباحا.
أحمد عبداهلل محسن الرشيديـ  25 عاماـ  الرجال: 
عبداهلل املبارك ـ ق3 ـ ش304 ـ م12 ـ ت: 
99779928ـ  60000967ـ  النساء: الصباحية 

ـ ق4 ـ ش13 ـ م86 ـ ت: 99607788.
جناح أحمد ندمي عبدالعال، أرملة سعيد محمد 
مهدي العجميـ  61 عاماـ  األحمديـ  شمال 
األحمدي ـ ق15 ـ ش6 الشمالي ـ م13 ـ ت: 

99701128 ـ 97672200.

»بشت« أبوي
في رثاء الوالد محمد الرشيد

أتذكر حني كنت اندس ملتصقا بوالدي 
حتت بشـــته »اليبر« في ليالي »الوفرة« 
الباردة، كان بشته فضاء رحيبا بالنسبة 
لي، كان دفء البشت ورائحة أبي هما األمان 
وامللجأ من مخـــاوف عتمة الليل وصوت 
عويل كان يقطع سكون تلك املنطقة التي 

لم تكن مأهولة بعد.
في احدى الليالي، كنت اسير معه الى 
املسجد لصالة الفجر وأنا في العاشرة من 
عمري، والسكون يلف شوارع الضاحية، 
كان أبي يسير على الشارع ممسكا بيدي 
وأنا فوق الرصيف، باغته، فتبادلنا األماكن، 
سألني: شفيك؟ فقلت: يبا لو تدعمني سيارة 
عندك عيال غيري، بس لو يصير فيك شي 
ما عندنا أبو إال انت. »فلتحيا«، قالها وأنا 
أكاد أطير فرحا، فكم كنت واخوتي نتسابق 

لنيل ثنائه.
لم يحصل والدي محمد أحمد الرشيد على 
شهادة دراسية ولكنه خريج مدرسة احلياة، 
ركب البحر صيفا مع ســـائر أبناء جيله 
فوق سفن شراعية بسيطة بحثا عن اللؤلؤ 
في أعماق البحار، وأبحر شتاء فوق ظهر 
املراكب الكويتية التي كان الناس ينتظرونها 
عند كل »بندر« ليبحلقوا برجالها السمر 
اجلسورين، ومع ذلك حرص والدي على 
تعليمنا ولكن شتان ما بني جيلنا املتعلم 

اجلاهل.. وبني جيلهم »األمي« املتعلم!

قدم والدي أول اســـتجواب في تاريخ 
احلياة البرملانيـــة للعم املرحوم عبداهلل 
الروضان، وانتهى االستجواب  مشـــاري 
في مكتـــب الوزير إذ جمعهما العم صالح 
العجيري ومتت اإلجابة عن استفسارات 
الوالد ومت تدوين مالحظاته، فرجع والدي 
الى املجلس وسحب استجوابه، وقدر ألول 
اســـتجواب في تاريـــخ الكويت ان يكون 
منوذجا لروحية التعاون التي كانت سائدة 
بني الكويتيني آنذاك، لم يكن النائب يخشى 

»قواعده« بقدر خشيته لضميره!
كان شهما، ذا مروءة، ال يخالف القانون، 
وال يرتضي الظلم، كان عنيفا في معارضته 
دون جتريح، ال يفجـــر في خصومة، وال 
يعقد الصفقات، حتى في موته لم يشـــأ 
ان يستفيد من أحد، أوصانا بشراء الكفن 
والسدر والكافور والطيب من ماله اخلاص، 

هكذا كان.
غسلت والدي مع اخواني، تسابقنا على 
تقبيل رأســـه ويده، قبلت آثار الكي التي 
وسم بها في صدره بعد رحلة غوص شاقة، 
طبعت على رأســـه قبلة وداعية أخيرة، 
واغلقت الكفن، وغطيته للمرة األولى في 
»بشتي«، وبكيت جيال من رجاالت الكويت 

لن يعّوض.
آه، كم بدا »بشتي« صغيرا ذلك اليوم.

بقلم: د.أنس محمد الرشيد

العم محمد الرشيد )رحمه اهلل(

اللواء محمود الدوسري

مراقب المنوعات في اإلذاعة لمخرج »نقطة 
ضوء«: أوقف الحلقة وإال أقطع رزقك ص26

مواقيت الصالة والخدمات ص42

صفحة آراء ص43
مقاالت الزمالء كّتاب األخيرة ص59

د. أنس الرشيد

زوجة مكّبلة في الجهراء و3 سكارى في مسجد بالنعيم
هاني الظفيري

فتح رجال مباحث اجلهراء حتقيقا في وقائع 
قضية غريبة متثلت في دخول مجهول الى منزل 
وافد مصري فـــي اجلهراء وقيامه بتكبيل زوجة 
الوافد قبل ان يهرب الى جهة غير معلومة، فيما 

لم يشر الوافد الى سرقة اغراض من منزله.
وكان الوافـــد فوجئ لدى عودتـــه الى منزله 
امس االول بوجود زوجته مكبلة وجار الوقوف 

على احلقيقة.

من جهة اخرى احيل 3 شـــبان خليجيني الى 
مباحث اجلهراء بعدان اوقفهم مرتادو أحد املساجد 
فجرا داخل مسجد بالنعيم. وكان املصلون فوجئوا 
بـ 3 أشخاص تصدر عنهم تصرفات غريبة ليتم 
توقيفهم وبتفتيش سيارتهم وجد فيها 4 زجاجات 

خمر محلية.
على صعيد آخر قال مصدر أمني ان البالغ، الذي 
ورد إلى عمليات وزارة الداخلية بشأن أشهار مسدس 

على حرس السفارة األميركية غير صحيح.

»الداخلية«: ضابط المرور نفى رواية المواطنة حول »قَعْدة الشقة واآلداب« 
المدعية ألقت المخالفة في وجهه وسارعت إلى المخفر

والـــذي مت االدعاء عليه امنا قام 
رقيب بتسجيل قضية هو اآلخر 

باملسمى ذاته.
ونفى املصدر ان يكون الضابط 
املدعـــى عليه قد تعرض الى اي 
عقوبة، خاصة ان القضية اصبحت 
في ايد امينة وهو قضاؤنا الكويتي 
الشامخ، موضحا ان شقيق السيدة 
حاول التوســـط الثناء الضابط 
والرقيب عـــن القضية، لكن ما 
صدر من السيدة ال ميكن القبول 
به، خصوصا ان وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد حريص على 
كرامة رجاله من ابناء الشـــرطة 
ويرفض تعرضهم ملا يسيء لهم، 
ال سيما انهم يعملون على تطبيق 
القانون. واكـــد املصدر ان مدير 
مرور حولي العقيد علي الديحاني 
الى وكيل  رفع تقريرا مفصـــال 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
الدوسري  اللواء محمود  املرور 
متضمنا كامل االحداث حول هذه 

القضية ومالبساتها.

وحول قيام كاميرات بتصوير 
احلملة، قال املصدر: بالفعل كانت 
احلملة يتـــم تصويرها من قبل 
ادارة االعـــالم االمني في وزارة 
الداخليـــة وبحضور املالزم اول 
عثمان الغريب من ادارة االعالم 
االمني، مجددا التأكيد على عدم 
صحـــة ما ذكر مـــن ان الضابط 
املدعى عليه قال لها ترى التصوير 

ما راح يروح اآلداب.
واســـتطرد املصدر بالقول: 
الســـيدة املخالفة  ألقت  ان  بعد 
في وجه الضابط قال لها: بيني 
وبينك القانون، مشـــيرا الى ان 
الضابط فوجئ ان احملقق يبلغه 
بأن السيدة ادعت مثل هذا االدعاء 
غير احلقيقي، الفتا الى ان هناك 
عددا من رجال االمن كانوا شهودا 
على ما صدر من السيدة ورآها 

رجال االمن.
واشار املصدر الى ان القضية 
التي حملت اهانة موظف عام لم 
تسجل فقط من قبل املالزم اول 

من مواطنني ووافدين مت توقيفهم 
ملخالفتهم حدود السرعة ايضا، 
نافيا بشكل قاطع ان يكون املالزم 
اول قد تلفظ على الســـيدة بأي 
عبـــارات ذكرها محاميها، مؤكدا 
ان الســـيدة املدعية هي بالفعل 
من عمر والدة الضابط ومن غير 
املنطقي ان يردد مثل هذه العبارات 

اخلادشة.

بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، 
 اي متجـــاوزة حلدود الســـرعة
 بـ 30 كيلومترا، مشـــيرا الى ان 
رجال احلملة ابلغوا السيدة انها 
مخالفة لتجاوزها حدود السرعة 
املقررة 80 كيلومترا، مشيرا الى 
ان الســـيدة طلب منها التوقف 
الى جانب الطريق، حيث قامت 
بالتوقف واخذت تسب القائمني 
على احلملة وتقول عبارات تسيء 

لكل العاملني في الوزارة.
واضاف املصدر ان املالزم اول 
املدعى عليه طلب بأدب جم من 
الســـيدة عدم اهانة رجال االمن 
ألنهم يطبقون القانون، وان مثل 
هذه احلملة هي حلماية االرواح 
واملمتلكات من مخاطر السرعة، 
كما طلب منها املالزم اول ان تبقى 
داخل سيارتها وستصلها املخالفة 

حتى سيارتها.
ومضى املصـــدر بالقول ان 
اقوال الســـيدة واهانتها لرجال 
االمن بشكل عام كانت على مرأى 

أمير زكي
قبـــل ايام نشـــرت »األنباء« 
تصريحا للمحامي فيصل العتيبي 
سرد من خالله تفاصيل ما حدث 
مع مواطنة في العقد اخلامس من 
الى ان ضابطا  عمرها واالشارة 
في مرور حولي قال لها »رايحة 
قعدة وال يايه منها ترى التصوير 
ما راح يروح اآلداب«، واشـــار 
القضية حملت  ان  الى  العتيبي 
عنـــوان حتريض على الفســـق 
والفجور واتهـــم ضابطا برتبة 
مـــالزم اول في هذه القضية كما 
حملت ذات القضية مسمى اهانة 
رجل امن، لكن ما حقيقة ما حدث 
بلسان الطرف اآلخر وهم رجال 
املرور الذين كانوا ينظمون حملة 
مرورية لرصد متجاوزي السرعة 
صباح اجلمعة قبل املاضي على 
شـــارع عبدالكرمي اخلطابي، اذ 
يقول مصـــدر امني كان حاضرا 
للواقعة ان رجال احلملة رصدوا 
سيارة املواطنة املدعية وهي تسير 


