
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
قيادات فلسطينية عن زيارة موسى لغزة: كانت »ملخبطة«.

ـ نانسي قبل سنة تنبأت بنتائج هذه الزيارة وقالت: »شخبط شخابيط.. 
لخبط لخابيط«.

زوجان اشتريا قرية تاريخية في نيوزيلندا بـ 80 ألف دوالر.
ـ على األسعار عندنا الواحد يقدر يشتري بسعر بيت حكومي محافظتين في 

أبواللطفواحدنيوزيلندا وفوقهم جسر مجانا!

البقاء هلل
عدنان محمد علي عبداهلل علي ـ 
61 عاماـ  الرجال: حسينية 
بوحمــــد ـ ت: 99286889 
ـ النســــاء: حسينية علي 

املوسوي ـ بنيد القار.
ـ  حامد حميـد محمـد البحيري 
80 عاما ـ الرجال: مبارك 
الكبيــــرـ  ق5ـ  ش21ـ  م5 
ـ ت: 65550900 ـ النساء: 
جابر العلي ـ ق2 ـ ش19 ـ 

م18 ـ ت: 23836223.
حويظة مداد عيد الداهوم العازمي، 
أرملة عيد عبداهلل الداهوم 
ـ 99 عاما ـ الرجال: جابر 
ـ  ـ ش34  ـ ق4  العلــــي 
ـ   99812275 ت:  ـ  م211 
النســــاء: األحمدي ـ ق2 ـ 
الشارع األولـ  م309ـ  ت: 

.66064035
مسحل شرمي صقر العتيبي ـ 56 
عاماـ  الرجال: الرقةـ  ق1ـ  
ش4ـ  م369ـ  ت: 99562710 
ـ 66660656ـ  الدفن الثالثة 
والنصف عصرا مبقبرة 

صبحان.
نورة محمد سعيد املطيري، ارملة 
ـ  متعب غازي املطيري 
75 عاماـ  الفردوسـ  ق2 
ـ ش1 ـ ج2 ـ م17 ـ ت: 
99425551 ـ 99299132 ـ 
الدفن التاسعة صباحا.

نورة مبارك ثامر القحطاني، أرملة 
محمد هيف القحطاني ـ 
82 عاماـ  اجلهراءـ  قسائم 
ـ الشارع  العثمان ـ ق5 
األول ـ قســـيمة 3 ـ ت: 
الدفن بعد  ـ   99522850
العصـــر مبقبرة  صالة 

اجلهراء.
صالح إبراهيـم أحمد علي ـ 72 
عاماـ  الرجال: جابر العلي 
ـ ق2 ـ ش9 ـ م30 ـ ت: 
 99188898 ـ   99721312
ـ النســـاء: اليرمـــوك ـ 
ـ  ق2 ـ ش1 ـ ج4 ـ م5 
ت: 25332472 – الدفـــن 

التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة 
والخدمات

ص10

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

ميكن تشبيه الدول بطائرة أو طائر 
جسده األوسط هو سلطته التنفيذية 
وجناحه األمين هو سلطته التشريعية 
وجناحه األيسر هو سلطته القضائية، 
كما ميكن تشبيه سلطته »املجازية« 
الرابعة بدفة الذيل التي ترفع وتنزل 
وتوجه ميينا ويسارا، وبالطبع ال ميكن 

لذلك الطائر ان يحّلــــق او يتحرك ما لم تتضافر جهود 
تلــــك القوى مجتمعة لدعمه حتــــى ال يبقى رابضا على 
األرض بينما متر عليه طيور وطائرات جيرانه مسرعة 

الى املستقبل املشرق.
> > >

فعبــــر ذلك الفهم الواضح تعمل احلكومات في العالم 
أجمع بدعم كامل من السلطة الثانية التي توفر لها كقاعدة 
ثابتة األغلبية البرملانية الالزمة لتمرير املشاريع والقوانني 
التي حتتاجها احلكومات خلدمة الناس، كما تعتبر السلطة 
الثالثة جزءا ال يتجزأ من سلطة الدولة لذا تتناغم أحكامها 
وقراراتها معها بشكل عام دون ان ميس ذلك األمر باستقاللية 

القضاء التي يحرص عليها اجلميع.
> > >

في بلدنا املعطاء متارس اللعبة السياســـية بشـــكل 
فريد ال مثيل له في العالم أجمع، ثم نشـــتكي بسذاجة 
تامة من كم األزمات واالشـــكاالت وقلة االجنازات التي 
نعانيها منذ عقود، فضمن تلـــك اللعبة الكويتية تقف 
الســـلطات الثالث األخرى )الثانية والثالثة والرابعة( 
على رأس »العاير« الفشال أي قرار حكومي يتخذ حيث 
يتم التســـابق على رفضه واســـقاطه واتهام من يؤيده 
بالتخاذل والعمالة والرشوة.. الخ، وليقل لنا أحد كيف 
للطائرة أو للطائر ان يحلق عاليا وأجنحته مقيدة تقوم 

بخذالنه ومناكفته؟!
> > >

ومن األمور املستجدة واملستغربة منهاجية »ابتزاز« 
الدولة عبر التقدم مبقترحات شعبية مجنونة تضحكنا 
اليوم لتبكينا دما في الغد، ثم التهديد بتعليق امليزانية 
العامــــة للدولة إذا لم يتم اقرار تلك املشــــاريع املدمرة، 
واملســــتغرب اكثر ان من يقوم مبثل تلك األمور هم من 
تبلغ نسبة اخلطأ في مقترحاتهم ومواقفهم السابقة ما 

يقارب 99% من إجمالي مقترحاتهم. 
ان الغياب الغريب للوعي املجتمعي العام سيجعلنا 
نصحو في يــــوم قريب بعد.. عمــــران البصرة وخراب 

املنطقة التي حتدها من اجلنوب.
> > >

آخـر محطة: بدأت الشركات النفطية الكبرى بالعمل في 
البصرة وغيرها من مناطق العراق، فمن نعتقد ستقف 
معه الدول املؤثرة في العالم عند نشوء أي خالف بيننا 

وبني جار الشمال؟!

نقلت األقمار الصناعية على الهواء 
ابتكرها  التـــي  عملية »ســـي.ام.تي« 
د.إبراهيم الرشـــدان من املستشـــفى 
الصدري الى مدينة بالتيمور في والية 
ميرالند حيث تعقد جمعية قســـطرة 
القلب مؤمترها العاملي اخلاص باحلاالت 
املعقدة، وهناك عرف األطباء األميركان 
ان الكويت ليســـت »نفطا« فقط، وقد 
حرص د.إبراهيم على تسجيل براءة 
االختراع باســـمه واســـم املستشفى 
الصـــدري الذي أجرى فيه 156 عملية 
جنحت جميعها وهلل احلمد، قارن هذا 
احلرص على األمانة العلمية بحاالت 
احلصول على درجة الدكتوراه بوسائل 

غير سليمة من أجل املظاهر فقط!
هذا االجناز العلمي يوفر على كثير 
من املرضى اجراء عملية القلب املفتوح 
وما يصحبها من معاناة ومضاعفات 
متت االستعاضة عنها بهذه القسطرة ما 
أدى الى انخفاض أعداد عمليات القلب 
املفتوح لهذا العام عن السنة املاضية 
2009 عندما ثبتت فاعلية القســـطرة 
العالجية وليست االستكشافية فقط، 
علما بأن حاالت القسطرة قد زادت من 
100 إلى 1000 حالة في السنة الواحدة 
وذلك بسبب »اخلمول والكسل حيث ال 
يجوز ان تقل ساعات الرياضة واحلركة 
النشطة عن 150 دقيقة أسبوعيا للحماية 
القلب والسمنة  من اإلصابة بأمراض 

والسرطان«.
وهنا يحق لنا ان نتساءل عن امكانية 
الرشدان  اإلكثار من مناذج د.إبراهيم 

الذي حقق اجنازه ألسباب منها:
ـ حتلى د.الرشدان باإلخالص لعمله 
الفعلي، فلم ينشغل بالصراعات الوظيفية 

التي قلما يخلو منها مكتب.
ـ حفظ طبيبنـــا لزمالئه حقهم في 
اي اجناز يحققه املستشفى، لهذا كثيرا 
ما يشيد مبن يعمل في مختلف مواقع 
املستشـــفى )أطباء، جهـــاز متريض، 

إدارة(.
ـ االطـــالع على التجـــارب العاملية 
سواء بالقراءة او املشاركة في املؤمترات 
العلمية او اجراء عمليات في اخلارج 
باملشاركة مع كبار اجلراحني في مجال 

تخصصه.

ـ التحلي بذاكرة 
قوية جتاه مرضاه، 
يقول احـــد هؤالء 
املرضى: »راجعت 
وعندما  د.إبراهيم 
طبيـــب  ســـألني 
موجود وأجبته من 

الذاكرة فصحح د.إبراهيم معلوماتي 
عن نفســـي«، مريض آخر من مرضاه 
راجع طبيبا آخر بسبب سفر د.إبراهيم، 
اتصل به الطبيب فأجابه د.إبراهيم من 
مستشفى في إيطالياـ  ميالنو، وأعطاه 
شـــرحا عن حالة املريض رغم انه في 

اخلارج.
ـ التواضع من شـــيم العلماء، وهو 
شـــيء يتحلى به ابن الكويت الشهم، 
ابراهيم الرشـــدان، وهـــذا األمر ليس 
بالسهل، ليس من الناحية السلوكية 
فقط، بل العملية، بسبب الضغط الكبير 
من املراجعني على األطباء، ومع ذلك فإن 
ابتسامته ال تفارق محياه، ما يدخل في 
نفس املريض راحة وثقة هي األساس 

املتني للعالج الناجح.
كلمـة أخيـرة: دخلت مريضة كويتية 
مسنة على الطبيب في مستشفى بلندن 
بعد ان رفضت العالج في الكويت رغم 
نصيحة د.الرشدان لها بإجراء العملية 
في املستشفى الصدري بالكويت الذي 
ميلك أجهزة  متطورة لتصوير الشرايني 
الشـــحوم من  الداخـــل وتذويب  من 
الشرايني، املفاجأة انها وجدت د.إبراهيم 
الرشدان جالسا في العيادة التي دخلت 

اليها باملستشفى االجنليزي:
سألها: »من غير إحراج يا خالتي، 
ماذا قالوا لك قبل ان تدخلي الى العيادة 

اآلن؟«.
قالت بإحراج شـــديد: »قالوا حظك 
من الســـماء، اليوم وصل الينا أفضل 
طبيب متخصص فـــي هذا النوع من 

العمليات«.
قال لها: »كنت ستوفرين على نفسك 
الكويت  السفر والتكاليف، عندنا في 
8 مستشـــارين كبار متخصصني في 
القسطرة وأصحاب خبرة غيري، ولكن 
مرحبا بـــك على أي حال إحنا عيالكم 

وال غنى لنا عنكم«.

كل صاحب تخصص ممكن يكون »إبراهيم الرشدان«.. لم ال؟الطائر المقيد كيف ُيحّلق؟!

رجال اإلطفاء ينقذون 45 شخصًا احتجزوا
جراء حريق التهم بناية في الفروانية

ضبط 37 »مغازلجياً« في الجهراء
هاني الظفيري

شنت مديرية أمن محافظة اجلهراء اخلميس 
الفائـــت حملة جديدة اســـتهدفت املتســـكعني 
»املغازجلية« في عدد من أسواق اجلهراء واملرافق 
الترفيهية، وأسفرت احلملة التي متت بإيعاز من 
مدير أمن اجلهراء العميد محمد طنا عن ضبط 

37 شابا مت احتجازهم وتكليف عدد من احلالقني 
باتخاذ ما يلزم لقص شعور املتسكعني مع أخذ 

تعهدات عليهم.
من جهة أخرى، اتهم مواطن خادمته اآلسيوية 
بسرقة 3000 دينار من منزله، ومت احتجاز اخلادمة 

للتحقيق معها.

أمير زكي
متكن رجـــال مراكز اطفاء 
الفروانية والعارضية واالنقاذ 
الفني من اخماد ألســـنة لهب 
اندلعت في بناية ســـكنية في 
خيطان صباح امس، واســـفر 
احلريق عن اصابة 9 اشخاص 
4 منهم نقلوا الى مستشـــفى 
الفروانيـــة جـــراء اصابتهـــم 
بحـــروق، فيما متكـــن رجال 
االطفاء من انقاذ نحو 45 وافدا 
احتجزوا فـــي الطوابق العليا 
جراء اندالع احلريق في الطابقني 

االرضي واالول.
وقال مديـــر ادارة العالقات 
العامة في االطفاء املقدم خليل 
االمير ان بالغا ورد الى عمليات 

االطفاء في الثامنة والنصف عن 
حريق في بناية بخيطان، ولدى 
توجه رجال االطفاء تبني لهم 
ان احلريـــق اندلع في الطابق 
الى  النيران  االرضي وانتقلت 
الطابق االول، وهو ما ادى الى 
احتجاز الســـكان في الطوابق 

االخرى وعددها 3 طوابق.
واشار املقدم االمير الى ان 
رجال االطفـــاء قاموا بتوزيع 
انفسهم الى فريقني، االول قام 
بانقاذ احملتجزين جراء الدخان 
واحلريق باســـتخدام الساللم 
والفريق اآلخر تكفل بالتعامل 

مع احلريق.
وجدد املقدم االمير التذكير 
بضرورة عدم وضع مخلفات 

البنايات السكنية،  في مداخل 
خاصة ان مثل هذه املخالفات 
الى جانب كونها عرضة للحريق 
فإنها تعيق اخلروج من البنايات 
التي قد حتترق بسبب او آلخر، 
مشـــيرا الى ان حريق خيطان 
نتج عن احتـــراق مهمالت في 
الطابق االرضي، اال انه اشـــار 
الى ان وحدة التحقيق ستدرس 
االســـباب التي ادت الى بداية 

تصاعد ألسنة اللهب.
هذا واشـــرف على التعامل 
العام  مع احلريق نائب املدير 
لشؤون املكافحة العميد يوسف 
االنصاري واملقدم وليد املشوطي 
واملالزمـــان اوالن خالد كنعان 

واحمد السراج وخالد كرم.

رجال االطفاء واالسعاف اثناء محاولة تخليص يد العامل املصري من املفرمة

انقطاعات التيار الكهربائي تضرب السجن المركزي

مفرمة لحم » فرمت« إصبع عامل مصري

احتياطية، الفتا الــــى ان انقطاع التيار الكهربائي 
عن بعض العنابر كان نتاج احتراق احد املولدات 
الكهربائية جراء الضغط الزائد في استخدام الكهرباء 
هذا ولم يسفر االنقطاع عن اي امور داخل السجن 
وكل السجناء ملتزمون بالبقاء في اماكن تواجدهم 

حتى عودة التيار الكهربائي.

هاني الظفيري
اســــتنفرت اجهزة وزارة 
الداخليــــة خصوصا قطاعي 
األمن العام والدوريات الشاملة 
وادارة أمن السجن املركزي في 
اعقاب انقطاع التيار الكهربائي 
عن بعض العنابر داخل السجن 
الــــى جانب تعطــــل كاميرات 
أمني  املراقبة. وقــــال مصدر 
الى  العمليات اوعز  ان قطاع 
دوريات األمن العام واملباحث 
اجلنائية والدوريات الشاملة 
بتكثيــــف التواجد األمني في 
محيط الســــجن املركزي ذلك 

بعد تلقي بالغ فجــــر أمس يتضمن انقطاع التيار 
الكهربائي بشــــكل قارب الـ 50% من عموم مباني 
السجن وتسبب االنقطاع في اطفاء نظام املراقبة 
واألمن. واشــــار املصدر األمني الى ان الفنيني في 
السجن املركزي استطاعوا وفي غضون فترة وجيزة 
من اعادة التيار الكهربائي من خالل تشغيل مولدات 

رجال االطفاء أثناء اجالء  طفلتني احتجزتا داخل املنزل بعد احلريق 

أمير زكي
متكن رجال مركز االنقـــاذ الفني في االدارة 
العامة لالطفاء وبعد نحو ســـاعة من تخليص 
يد عامل مصري مـــن مفرمة للحم داخل مطعم 

معجنات في منطقة الفروانية.
وقـــال مدير ادارة العالقـــات العامة لالطفاء 
املقدم خليل األمير انه متت االســـتعانة بفنيني 
من الطوارئ الطبية لوضع أوكسجني على وجه 
العامل املصري اثناء عمـــل رجال االطفاء على 
اخراج اصبعه، خاصة انه تعرض لصدمة بسبب 

اصابته بعد انحشار يده.
مشيرا الى ان بالغا ورد الى عمليات االطفاء 

عن انحشـــار يد عامل في مفرمة للحم، حيث مت 
االيعاز لرجال مركز انقاذ الفروانية ومركز الدعم 

الفني بالتوجه الى مكان البالغ.
وأشـــار األمير الى ان العامل املصري لم يقم 
بفصل التيار الكهربائي قبل تنظيف املفرمة، حيث 
ضغط باخلطأ على زر التشغيل أثناء التنظيف، 
ما أدى الى دخول اصبعه داخل املاكينة، ومتكن 
رجـــال االطفاء من فك اجزاء املفرمة وإخراج يد 
العامل، وحلسن احلظ لم تتسبب احلادثة ببتر 
اصبع العامل، حيث جرحت أجزاء املفرمة أطراف 
اصبعه التي كانت محشورة بني اسنانها، ما أدى 

الى انحشار يده بالكامل.
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