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قب���ل ثالث س���نوات تقريبا 
قام���ت وزارة الش���ؤون بح���ل 
التعاونية  احت���اد اجلمعي���ات 
لوجود مخالفات إدارية ومالية، 
وبناء على كتاب مقدم من أكثر 
من عشرين جمعية تطلب عدم 
التعاون مع ادارة االحتاد في ذلك 

الوقت لوجود جتاوزات إدارية ومالية وكذلك فيما 
يتعلق باألس���عار، وقد كانت اجلمعيات التعاونية 
هي احملرك لهذا احلل بعد قيامها بدورها بكشف هذه 
التجاوزات وإظهارها في وس���ائل اإلعالم مما حمل 
وزارة الشؤون على حتمل مسؤولياتها واتخاذ قرار 
بحل مجلس إدارة االحتاد، وقد كان قرارا صائبا في 
ذلك الوقت وأيدت���ه محاكم دولة الكويت عندما قام 

مجلس اإلدارة املنحل بالطعن في القرار.
لقد كنت في ذلك الوقت رئيسا جلمعية القادسية 
التعاونية وكنت مع مجموعة من الزمالء رؤس���اء 
اجلمعيات حملة لواء محاربة الفس���اد والتجاوزات 
في احتاد اجلمعيات، وقد كان هذا املوقف نابعا من 
األمانة امللقاة على عاتقنا واملسؤولية التي كلفنا بها 
املساهمون باحلفاظ على أموالهم والسعي احلثيث 
لتكريس املفاهيم التعاونية الصحيحة التي من أجلها 

أسست اجلمعيات.
إن وقوفنا ضد الفس���اد والتج���اوزات كان ملبدأ 
ومسؤولية وأمانة ولم يكن شخصانيا أو اتباع هوى، 
وكنا نظن أن أسباب احلل ستعالج من قبل الرئيس 

املعني لالحتاد من قبل وزارة الشؤون.
واآلن وبعد مرور ثالث سنوات لم ينجح رئيس 
االحتاد املعني في إصالح اخللل ومحاربة من حتوم 
حوله ش���بهة الفساد من موظفي االحتاد بل مازالت 
املخالفات التي بسببها حل االحتاد السابق يقوم بها 

االحتاد احلالي دون أدنى مسؤولية أو رقابة.
إن مسؤولية وزارة الشؤون قائمة في معاجلة هذه 
املخالفات والتجاوزات خاصة أن رئيس االحتاد هو 
مدير ادارة في وزارة الشؤون وهو ميلك القرار مبفرده 

وال يوجد مجلس إدارة لالحتاد منذ ذلك الوقت.
فكم���ا وقفنا ضد إدارة االحتاد الس���ابق لوجود 
جتاوزات ومخالفات فإننا لن نسكت عن اإلدارة احلالية 
وه���ي لم تعالج هذه املخالفات بل تقع في مخالفات 
أشد وأوضح ألننا ال نختلف مع أشخاص ولكننا مع 
املبدأ، فنحن ضد الفساد وفاعله بغض النظر عن هوية 

وجنس ومسمى من وقع منه هذا الفساد.
لذا أطالب األخ وزير الشؤون واألخ وكيل الوزارة 
وهما ممن نتوس���م فيهم اخلير والصالح، مبتابعة 
هذه التجاوزات واتخاذ اإلجراءات اإلصالحية الالزمة 

بأسرع وقت ممكن.

اتحاد الجمعيات يا »شؤون«!

السايرزم

صالح الساير
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الكلمة الثانية

يحار اآلب����اء واألمهات في 
املثل����ى للحوار مع  الطريقة 
األبناء، فبع����ض أولياء األمر 
يصرون على عدم السماح لالبن 
باالختالف معهم او االعتراض 
على رأيهم باعتبار أن »األكبر 
منك بيوم يفهم أكثر منك بسنة« 
وبالعكس يوجد آباء وأمهات 
يسمحون لألبناء باالعتراض 
والنقاش معهم بغية تدريبهم 
على التعبي����ر فيغرق أولياء 
األمر في رمال الكالم واملماحكة 

الصبيانية.
الذي يرفض احلوار  األب 
ويعتبر كلمت����ه كلمة نهائية 
الواحدة«  ب� »الكلم����ة  يؤمن 
التي ال تنكسر، اما األب الذي 
يسمح باحلوار واالختالف معه 
فيؤمن ب� »الكلمة الثالثة« التي 
جتر خلفها آالف الكلمات دون 
الوصول الى هدف تربوي، وكال 
األمرين مضر، فالكلمة الواحدة 
تصادر حرية اإلنسان وتسهم 
في قمع شخصيته، والكلمة 
الثالثة تسهم في تربية اإلنسان 
عل����ى املجادلة العقيمة وعدم 

االنضباط.
م����ن حص����اد جتربت����ي 
الشخصية كأب ميكنني القول 
ان احل����ل يكمن ف����ي »الكلمة 
الت����ي تتلخص في  الثانية« 
تعويد األبناء على ابداء الرأي 
وعدم مصادرة رأيهم فقد تغيب 
عن ذهن اآلباء واألمهات أمور 
عصرية يجهلونها ومبقدور 
ان يلفت����وا األنظار  األبن����اء 
اليها شريطة أال ميتد النقاش 
معهم ويتحول الى جدل عقيم 
ال يحت����رم جترب����ة الكبار او 
يخدش منزلتهم بحجة التربية 

احلديثة.

البقاء هلل
مديحـة السـيد محمـد الطبطبائي احلكيـم أرملة 
عبداحلميد عبدالرضا املطوع – 73 عاما، 
الرجال: حسينية السيد محمد احلسيني 
– سلوى، النساء: الدسمة – ق6 – ش60 
– م1 – ت: 99035387 )نهاية العزاء اليوم 

اخلميس(.
شقيقة محسن بدران زوجة فيصل جابر الفارس 
– 63 عاما – الرج���ال: القيروان – ق1 – 
ش123 – م9 – ت : 99833001 – 65880888، 
النساء: الدوحة – ق1 – ش6 – م25 – ت: 

.97156011
جزعة شامان سيف املطيري أرملة متيعب دومان 
الديحان���ي – 55 عاما – الفردوس – ق3 
– الش���ارع األول – ج2 – منزل50 – ت: 

.66026226
محمد رسام سعد العازمي – 16 شهرا – الصباحية 
– ق3 – ش8 – م261 – ت: 99588577 – 

.60068777
نوير عبداهلل مبارك العتيبي زوجة مرزوق عتيق 
العتيبي – 70 عاما – الرجال: العدان – ق3 
– ش36 – م24 – ت: 99460665، النساء: 
صباح السالم – ق9 – ش4 – ج2 – م16 

– ت: 97901111.
صالح حسـن علي أسـيري – 51 عاما – الرجال: 
بنيد القار – مسجد الشيرازي، النساء: 
الش���هداء – ق4 – ش412 – م51 – ت: 

.99997738
مفرح وراد صنيدح املرزوق – 60 عاما – الرجال: 
الفحيحي���ل – ق9 – ش18 – م9 – ت: 
66551714، النساء: القصور – ق1 – ش45 

– م13 – ت: 65619828.
صالح محمد فارس السـبيعي – 85 عاما – الرقة 
– ق4 – ش6 – م23 – ت: 99898449 – 

.99707444

مصرع وإصابة 14 في 5 حوادث مرورية

جهاز »آي بود« يتسبب في تعطيل قطار ركاب في طوكيو

العين أصابت »شوجي« بـ »سكتة كهربائية«!

الساعات األخيرة من حياة القصيبي.. أمانة الملك وحجر الزاوية
توقف عن القراءة والكتابة وكان يتابع األخبار على التلفاز 

دب����ي � العربية � قضى وزير العمل 
السعودي الراحل، غازي القصيبي، أيامه 
األخيرة على السرير األبيض، وهو يفكر 
في »أمانة امللك«، التي حملها على أكتافه 
منذ عام 2005 في وزارة العمل، التي تنبأ 
بأن بقاءه فيها لن يطول، وأنه سيختفي 
عن املسرح، في مقال نشر يوم 7 مارس 

2009 في صحيفة احلياة اللندنية.
كما كان حريصا على مشاهدة برنامج 
»حجر الزاوية« على mbc للداعية سلمان 
العودة، ال����ذي تربطه به عالقة صداقة 
طويلة، كشف عنها العودة في حديثه 
لقناة العربي����ة البارحة، عندما حتدث 
عن آخ����ر ذكرياته م����ع القصيبي حني 
مرض، واأليام التي سبقت مرضه بفترة 
القصيبي مراسالت  قصيرة، حيث بدأ 
بينهما بعدد من األبيات الشعرية، حملت 
حزن����ه وأمله من أصدقاء كان يتوقع أن 
يكونوا أكثر قربا منه. وش����كل رحيل 
غازي القصيبي خسارة جليل من األدب 
وعبقا من السياسة، ورسالة من اإلدارة 

إلى حيثيات الفكر املعاصر، فهو رجل 
»تخضرم« في ساحات الساسة، وتتلمذ 
على يد الديبلوماسية العريقة في رأس 
مهامه اللندنية، حتى لفظ أنفاسه األخيرة 

بعد حياة حافلة من اإلبداع والعطاء.
وعن تلك الليالي والس����اعات التي 
سبقت وفاته، يقول مدير مكتبه، ورفيق 
دربه ه����زاع العاصمي، إنها كانت أياما 
صعبة عليه، خصوصا في اليوم األخير، 
الذي لم يزره فيه سوى شخصني، هما 
وزير التخطيط خالد محمد القصيبي، 
وال����ذي يعتبر الراح����ل خاله، فهو ابن 
األخت الكب����رى للقصيبي، إضافة إلى 
فهد الش����ريف محافظ املؤسسة العامة 

لتحلية املياه املاحلة.
العاصمي بصوت متهدج  ويضيف 
لف����راق رفيقه ل����� »العربية.نت«: قبل 
الوفاة بيوم، اجتمع حوله جميع أفراد 
أس����رته، زوجته، وابنته يارا، وأبناؤه 
س����هيل وفارس وجناد، وكذلك زمالؤه 
في السكرتارية الذين رافقوا كل رحالت 

مرضه منذ 8 أشهر وهما نواف املواش، 
وبدر الريس«.

وذكر العاصمي أن الوزير القصيبي 
انقطع عن القراءة والكتابة خالل الفترة 
القليلة التي س����بقت وفاته، لكنه كان 
حريص����ا عل����ى متابعة األخب����ار على 
التلفزيون، إضافة إلى حرصه الشديد 
على متابعة برنام����ج »حجر الزاوية« 

للشيخ سلمان العودة.
مؤكدا أن هاجسه كان قبل أربعة أيام 
من وفاته، إيجاد فرصة عمل ملواطن أو 
مواطنة س����عودية، كان يقول إن امللك 
استأمنه على املهنة، وأنه يريد أن يفيد 
وطنه وأبناء وطنه حتى آخر رمق، وكان 
جل تفكي����ره منصبا على كيفية إيجاد 
فرصة عمل ملواطن أو مواطنة سعودية. 
وأضاف العاصمي أن الوزير الراحل، تقبل 
مرضه بقلب صابر ومؤمن ومحتسب عند 
اهلل، ومتيق����ن متام اليقني أن ما أصابه 
من اهلل، وهذا دليل صبره وإميانه حتى 

آخر حلظة من حياته.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
شهد طريق الوفرة فجر أمس حادث تصادم 
ثنائي بني مركبتني األولى بها مواطن و4 من 
ابنائه وس���يارة اخرى فيها شابان واسفر 
حادث التصادم عن مصرع املواطن )55 عاما( 
فور وقوع احلادث، كما اصيب 4 من أبنائه 
اعماره���م تراوحت بني 8 و14 عاما، ووصف 
مصدر أمني حالة املصابني بانها بني املستقرة 

واخلطرة.

وقال مصدر أمني ان حادث التصادم وقع 
في الثانية فجرا وقامت إدارة الطوارئ الطبية 
بإرسال 6 سيارات اسعاف بقيادة احمد احلمدان 
وبدير العازمي ومحمد كامل وعلي عزت. من 
جهة اخرى، لقي وافد باكستاني مصرعه يوم 

امس على طريق الساملي.
على صعيد آخر، اصيب مواطن في حادث 
على طريق الدائري الرابع باجتاه دوار األمم 
ونقل املواطن )60 عاما( للعالج في مستشفى 

الصباح، كما شهد طريق الدائري السادس 
حادث تصادم اس���فر عن اصاب���ة مواطنة 
ومصري وكانت اصابتهما عبارة عن كسور، 
ونقال الى مستشفى الفروانية بواسطة رجال 
الطوارئ فؤاد مصطفى ومحمد صالح وسالم 

املطوع وعلي رمضان.
وعلى طريق النويصيب اصيب 3 آسيويني 
في حادث انقالب مركبة ونقلوا للعالج في 

مستشفى العدان.

 -  )iPod( دبي � العربية: تس���بب جهاز آي بود
جهاز متنقل مش���غل للموسيقى � في تعطيل قطار 
ركاب مزدحم في طوكيو نحو ثماني دقائق. وارتفعت 
حرارة اجلهاز الذي كان يحمله أحد الركاب، مما أدى 
إلى توقي���ف القطار خالل وقت الذروة الصباحية، 
بعد أن شكا الركاب من رائحة احتراق قوية، وذلك 
حس���ب ما صرحت به شركة مشغلة ألحد خطوط 
الس���كك احلديدية في اليابان، وذلك حسب ما ورد 

في جريدة »اجلزيرة« الس���عودية امس. ويذكر أن 
القطار كان على خط »دينينتوشي« في طوكيو توقف 
ملدة ثماني دقائق على بعد 17 كيلومترا من وس���ط 
العاصمة، وأكد املتحدث لوسائل إعالم محلية قائال: 
»عندما توجه أحد العاملني لتحري األمر داخل القطار 
جاءته راكبة وأظهرت له جهاز اآلي بود الذي كانت 
تس���تمع منه وانفجر«، مضيفا أن أكثر من مليون 

راكب يستخدمون هذا اخلط كل يوم.

بشار جاسم
بعد الفاصل االعالني لبرنامج املسابقات 
»شوجي 2« وانتظار املش����اهدين للفقرة 
االخيرة من البرنامج وهي فقرة »السيارة« 
نزل كادر نهاية البرنامج فجأة دون مقدمات 
وقبل موعد نهاية البرنامج املعتادة، وعلمت 
»األنباء« ان »الكهرباء« ضربت باالستديو 
فجأة وس����ط ذه����ول جمي����ع العاملني في 

البرنامج.
وفي اتصال هاتفي مع مقدمة البرنامج 
شجون الهاجري بعد قطع البرنامج قالت: انا 
حدي خايفة ومرعوبة من اللي صار وتخيل 
ان الكهرباء تشب وتطفي كذا مرة ملا طفت 
كلها وزين ما ولعت لكن احلمد هلل وهذي 
عني ما صلت على النبي خصوصا اني كنت 
فرحانة باحللقة بعد اتصال الفنانة الكبيرة 
احالم فيني على الهواء وهي تشيد بالبرنامج 
وايضا بفوز احد املتصلني بالشيك وانا احب 
اطمئن جمهوري اني بخي����ر انا وزمالئي 

وراجعني لكم الليلة بنفس املوعد.
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»مدفع رمضان« قتل 
مهندسا في تونس

»فولكس واجن« تعمل إلنتاج 
مذياع سيارة للمستقبل

� يو.ب���ي.آي: لقي  تون���س 
مهن���دس مدني تونس���ي حتفه 
وأصيب جنديان بجروح متفاوتة 
اخلطورة إثر انفجار مدفع رمضان 
في مدينة صفاقس التونس���ية 
وذك���رت صحيفة »الش���روق« 
التونس���ية املس���تقلة امس أن 
هذه احلادثة وقعت في الساعة 
السابعة وعشر دقائق من ليلة 
البارح���ة عندما توجه املهندس 
العايدي مع  البلدي عبدالرزاق 
أربع���ة جنود إلى م���كان مدفع 
رمضان لتش���غيله فانفجر في 

وجهه ولقي حتفه على الفور.

أملانيا � د.ب.أ: ذكرت ش���ركة 
»فولكس واجن« األملانية لتصنيع 
السيارات أنها تعكف على تصنيع 
جهاز مذياع لسيارة يتناسب مع 
تكنولوجيا املستقبل، حيث يجمع 
بني اخلواص احلالية واإلنترنت 

فيما يسمى ب�»مذياع هجني«.
الس���يارة  وميك���ن لقائ���د 
استخدام النظام وفقا الحتياجاته 
الشخصية ويقرر كيفية وموعد 

استماعه للمذياع.
كما ميكن لقائد السيارة من 
خالل استخدام اإلنترنت إنشاء 
قائمة تشغيل مخصصة ميكن أن 
تتراوح بني األخبار احمللية وحتى 
املتنوعة،  املختارات املوسيقية 
وميكن اختيار املختارات من قائمة 

التشغيل في السيارة.
وسيجري اإلسراع باملشروع 
في أوائل ع���ام 2011، عندما يتم 
إجراء أول االختبارات امليدانية 
في منطقة ساكس���ونيا السفلى 
في شمال أملانيا، وفقا ملا ذكرته 

الشركة.

شجون الهاجري في برنامجها

الراحل غازي القصيبي

الصفحة
 األمنية

 ص8


