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انطوت شخصية الراحل 
ط���ال مبارك العي���ار على 
التوقف  عصامية ينبغ���ي 
عنده���ا والتأمل فيها وحث 
الش���بان على االقتداء بهذه 
التجرب���ة االنس���انية التي 
دت الرجل فجعلته سيدا  سوَّ
من س���ادات الباد وهو في 

ريعان شبابه.
يقول النابغ���ة الذبياني 
دت عصاما..  »نفس عصام سوَّ
وعلمت���ه الك���ّر واالقداما«، 
العصامية مرهونة  فليست 
باملال مثلما يعتقد البعض، 
بل ان كل شخص متكن من 
حتقيق اسطورته الشخصية 
في جميع املجاالت، متكئا على 
قدراته الذاتية دون االعتماد 
على عظ���ام آبائه واجداده، 
هو ش���خص عصام���ي، ال 

عظامي.
فبعد ان شّب طال العيار، 
وادرك ان ديواني���ة وال���ده 
»مبارك« ما ع���ادت محجة 
للزوار والرواد مثلما كانت 
في حياة االب، قرر ان يعيد 
للديواني���ة مجده���ا االول، 
التواصل مع  وحرص على 
قادة الباد، وتوثيق العاقات 
افراد  االجتماعية مع جميع 
املجتمع، كم���ا حرص على 
تطوير ذاته بالعلم والثقافة 
وحتصينها بالسجايا الطيبة 
قبل ان يقتحم عالم السياسة 

ومجال اخلدمة العامة.
رح���م اهلل فقيد الكويت 
طال مبارك العيار الذي لم 
يكتف بالثروة او احلس���ب 
والنس���ب، بل عم���ل جاهدا 
لتشييد منزلة وطنية رفيعة 
صنعها بنفسه، فلم يتكئ على 
مقولة »كان أبي« بل اصر على 

القول »هأنذا« فكان.

دخل اثنان من الشباب الكويتي ومعهما والدهما 
املس���ن إلى طبيب عربي في احد املستش���فيات 
بالكويت، فلما شاهد حجم اهتمام الشابني بوالدهما 
ومعلوماتهما عن حالته الصحية مبا يكشف درجة 
املتابعة، التفت إلى طبيب آخر في العيادة قائا 
له: »كنت تكلمني قبل ال يدخلون عن األس���رة 
الكويتية حسب مشاهداتك للمسلسات، وتقول 

انها منحلة ومفككة، ش���وف يا عزيزي، هذه هي األسرة الكويتية، 
واترك ما تراه في املسلس���ات من صور بشعة ال تعكس احلقيقة، 

اهلل يبارك فيكم يا شباب«.
موقف آخر تعرضت له سيدة كويتية، جمعتها الظروف بسيدة 
خليجية لم تعرف أن محدثتها كويتية قالت لها: ».. وانا عندي بنتني، 
وحدة طيبة وحليوة، والثانية لعينة كويتية، كلها ش���ر« اندهشت 
املس���تمعة وقالت: »اش���معنى كويتية؟« فقالت السيدة اخلليجية: 
»الكويتيني شريني، شوفي مسلساتهم وأنتي تعرفينهم على حقيقتهم«، 
مثل هذا الرأي عبرت عنه مذيعة في محطة MBC ذكرت أن املسلسل 
التالي هو كويتي: »... وأرجو أن تعذرونا للمشاهد التي في املسلسل 
الكويتي الذي ال يعكس بالضرورة واقع األسرة اخلليجية«. كنا في 
الس���ابق نلقي اللوم على قناة اجلزيرة في تشويه صورة الكويت، 

اليوم لم تعد لدينا حجة بعد أن جنحت 
)....( مسلساتنا في تشويه صورتنا، بل وتهديد صورة غيرنا 
من أش���قائنا باخلليج، بقصص تس���تقيها من املمارسات التي ال 
يخلو منها بلد، تس���لط عليها الضوء وتنشرها على أوسع نطاق 
حتى يظ���ن الناس حتى من اجليل اجلديد في الكويت أن هذه هي 
القاعدة وأن البيوت النظيفة هي أقلية واس���تثناء من القاعدة، ما 
يدفع املتردد لانزالق في هذا الدرب الذي تبحث عنه مسلسات � 
وصحافة � اإلثارة، فا تقرأ إال »س���جل أحوال املخافر« بدال من ان 
تتتبع النماذج اجلميلة وتبثها على أوس���ع نطاق من خال سوء 
عرض العاقات االجتماعية في هذا البلد، وشحن صدور من يعيش 
بيننا علينا، وغيره أكثر في الدول الش���قيقة، ملاذا؟ لقد س���معت 
من طلبة كويتيني ما يح���دث لهم في بعض الدول من معاملة هي 
انعكاس لتلك الصورة التي صنعها بعضنا، فظلم اجلميع بسبب 
ممارسات موجودة في باد كثيرة، وهي حتتاج إلى معاجلة، ال إلى 
نشر وتش���هير باألكثرية التي حتمل راية العمل اخليري في بقاع 
األرض، وتعزز العمل العربي واإلسامي املشترك، وتقدم مبادرات 
رائعة نظامية نقلتها دول ش���قيقة، وشكرتنا على تلك املبادرات، 

ملاذا تشوه تلك املسلسات صورتنا؟ 
من املستفيد؟

كلمة أخيرة: شارك ديوان احملاسبة في االجتماع السنوي للمنظمة 
اآلسيوية لهيئات الرقابة العليا »اآلسيو � ساي« التي تأسست عام 
1979 وتضم دول آسيا بحجم روسيا والصني واليابان ودوال آسيوية 
أخ���رى، عندما أعلنت الكويت عن ترش���يح رئيس الديوان الفاضل 
»عبدالعزيز يوسف العدساني« لرئاسة املنظمة نالت 32 صوتا من 
أصل 33 صوت���ا، كان رد الدول على طلب الكويت صوتها »فوري« 
بغير الرجوع إلى أحد، لقاء قصير مع »العدس���اني« لدقائق تعقبه 
موافقة نهائية، وفوز مش���رف، هذه هي الصورة اجلميلة للكويت 
التي رسمتها أجيال من نوعية هذا الرجل الفذ، هل يجوز أن تتولى 

وسائل إعامنا تشويهها؟

هن���اك ضجة غير مبررة دائرة ف���ي البلد افتعلها 
بعض املستفيدين من هدر املال العام، واال فأين وجه 
االختاف مع ما تدعو إليه مجموعة ال� 26 او »احلملة 
الوطنية لوقف الهدر وترشيد االنفاق«، وما يدعو اليه 
مثيرو الغبار؟! فنحن � للعلم � ندعو حملاربة الفساد، 
فهل يدعون هم لتشجيع الفساد ودعمه ونشره؟! كما 
اننا ندعو لوقف الهدر والتكس���ب الشخصي من املال 

العام وحتويله الى مشاريع تنموية تفيد الكويت في حاضرها ومستقبلها، 
فهل يدعو مخالفون���ا الى زيادة الهدر واالس���تنزاف والى عرقلة قضايا 
التنمية؟! واذا م���ا كان االمر كذلك فلماذا ال يعلنون موقفهم بكل صراحة 

ووضوح؟!

> > >

فواضح ان الفارق الكبير بيننا وبني من يثير الغبار وينشر االشاعات 
ويدغدغ مشاعر البسطاء ويرمي لهم الفتات بينما يحصد هو املايني، هو 
اننا نؤمن بتنمية الثروة ويؤمن اآلخر باقتسامها، ونؤمن بان الكويت بلد 
باق الى االبد ويؤمن اآلخر بانها شركة حتت التصفية لكل طرف ان يأخذ 
نصيبه منها، ونؤمن مبشروع الدولة ويؤمن اآلخر مبشروع الكعكة التي 

يتم التسابق على احلصول على اجلزء االكبر منها والتهامها.

> > >

ان لغة االرقام التي ال تكذب تظهر ان االوضاع العامة وصلت الى مستوى 
ال يرتضيه اي مجلس لبلده، فالصرف في امليزانية العامة تضاعف بسبب 
العطايا واملنح خال اقل من عش���ر سنوات بنسبة 300% )غير مسبوقة 
في العالم اجمع(، اي من 4 مليارات الى 12 مليار دينار، واصاب التأمينات 
عجز قدره 10 مليارات دينار سيتم حتصيلها من االحتياطي العام للدولة 
ليبدأ العجز مرة اخرى بالتراكم في ميزانيتها بس���بب مشاريع الدغدغة 
القائمة، وقد اصبحنا الدولة »الوحيدة« في العالم التي تعتمد بشكل كلي 
على مدخول النفط الذي كانت امليزانية العامة تتوازن عند سعر 15 دوالرا 
للبرميل منه عام 2000، فأصبحت يظهر العجز فيها لو انخفض س���عره 

عن 58 دوالرا كما هو احلال اآلن وهو امر محتمل جدا.

> > >

ان اغلب من يخدعون ويتم دغدغة مشاعرهم هذه االيام هم من اصحاب 
الدخول املتوسطة واحملدودة املعتمدين كليا على الراتب احلكومي )الوظيفي 
والتقاعدي( في حتقيق العيش الكرمي لهم والبنائهم، وهؤالء هم من يجب 
ان يرفعوا اصواتهم ويدعموا اخوانهم الداعني لوقف الهدر ومحاربة الفساد 
وتش���جيع عمليات التنمية، فاالنهيار املالي ان حدث - ال س���مح اهلل - 
س���يكون اكثر ضررا وتأثيرا وتدميرا من غزو عام 1990 الذي لم يستمر 
اال ستة اشهر عشناها بكرامة بسبب ما مت توفيره في احلقب السابقة، ان 
اموال الكويت املدخرة هي امضى ساح ينفع البلد، فلمصلحة من يحاول 

البعض جتريدنا منه؟! لست ادري.

> > >

آخ�ر محطة: 1 � الدول ال تدار بطريقة »اصرف ما في اجليب يأتيك ما في 
الغيب«، بل بنهج » احفظ الفلس االبيض لليوم االسود«.

2 � وجود ممثلني للشعب ال يعني احلجر على حق الشعب في ان يبدي 
رأيه، فالنواب هم وكاء وال يجوز للوكيل ان يحجب صوت من وكله.

3 � ميكن ملن يود ان يزور موقع »احلملة الوطنية ملواجهة اس���تنزاف 
.»www.group_26.com« ثروة الباد وترشيد استخدامها« الدخول على

غيرك يغيب وال حٍد 
درى عنه

الدنيا  ومثلك تغيب 
بغيابه

هذا هو طال مبارك 
العيار، الذي ما ان تتعرف 
عليه حتى تتأكد ان الدنيا 

بخير، وان الرجال لم يفقدوا بعد.
وبغياب���ه تغيب تلك الروح البش���وش 

الصبور العاقلة واحلكيمة.
بغيابه تتوقف عقارب الزمن في اجلهراء 
عن املس���ير، فلقد فقدت بكل تأكيد احد اهم 

واكبر رموزها ورجاالتها.
كل من يعرف طال حزن من اجل فراقه 
كثيرا با ش���ك، الن ط���ال لم يعرف معنى 
اخلصومة في حياته، ولم يدفع اال باحلسنى 

مع اجلميع.
طال.. »فقيد« بكل معنى الكلمة، بكل ما 
حتتوي���ه هذه الكلمة من حروف باكية على 

وداعه وغيابه.
لقد حملتني قدماي عن���وة الى اجلهراء 
من أجل املس���ير في عزائه، والقلب يعتصر 
أملا على ذلك االنسان الذي كان وحده قائمة 

ومجموعة وكتلة.
ذلك االنس���ان النبيل خلقا والكرمي ادبا 
واحللي���م رفعة لم يترك لنا فرصة لوداعه، 

فزادنا بذلك أملا بعد ألم.
ولكنن���ا يا طال ال نكتب نعيا لك، وامنا 

نكتب نعيا النفسنا فيك.
ال نبكي فراقك باحلروف، بل تبكي احلروف 

الجل فراقك.
هو حك���م اهلل وقض���اؤه ونحن له وبه 
األلم فنحوله  مؤمنون، ولكننا نستش���عر 
الى سطور لعلها تقلل ولو بشيء يسير من 

حزن غيابك.
ي���ا طال س���تذكرك دروب العز والفخر 
والشموخ، وتبكيك شوارع الكويت بأسرها، 
وتكتسي اجلهراء ألجلك بالسواد، وستبقى معنا 

في كل حلظة مهما بعدت عنا باجلسد.
اللهم اني اس���ألك لطال مب���ارك العيار 
جنة عرضها السموات واالرض، مع الشهداء 

والصديقني.
وأسألك ان توسع له في قبره، وجتعله له 

دارا من نعيم اجلنة، وبابا من ابوابها.
اللهم تقبله في رضوانك وعفوك ومغفرتك 
فارفع عنه وثبته بالقول الصادق احلق عند 

لقياك يا رب العاملني.
رحمك اهلل يا طال، فا القلم بقادر على 

احلروف وال احلروف قادرة على املسير.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

»مسلسالت ال تعكس صورة الكويت«.. العصامي
و.. »مبروك فوز العدساني«

هذا ما نمثل فماذا تمثلون؟! في غيابك يا طالل
كالم مباشرالسايرزم محطات واضح

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

إصابة 3 باختناق في حريق قرب »الخارجية«
وحريق غرفة كهرباء قرب المسجد الكبير

رجل اإلطفاء يعاين غرفة الكهرباء احملترقة قرب املسجد الكبير

)محمد ماهر(سيارتا طوارئ طبية أمام الغرفة احملترقة قرب وزارة اخلارجية

أمير زكي � هاني الظفيري
تعامل رجال االطفاء مع حريق نشب بإحدى 
الغرف التابعة لوزارة اخلارجية مساء اول من 
امس، وحضر رئيس عمليات العاصمة املقدم 
عبدالرحمن الشراح، واصيب جراء احلريق 3 
وافدين من اجلنسية اآلسيوية كانوا يقطنون 

في الغرفة التي اتى عليها احلريق.
وفي التفاصيل ان باغا ورد الى عمليات 
العاصمة يفيد باحتراق غرفة للكهرباء محاذية 
للس����وق اخلارجي ملبنى وزارة اخلارجية 

والتي اكد املصدر ان مساحتها 100 متر، قد 
تعامل مع احلريق ثاثة مراكز لاطفاء وهي 
الهالي ومركز املدينة ومركز االس����ن��اد مع 

احلري��ق.
من جهة اخرى، تعامل رجال مراكز اطفاء 
الهالي واملدينة واالس����ناد مع حريق غرفة 
كهرباء قرب املسجد الكبير وكان باغا ورد عن 
حريق في غرفة للكهرباء مقابل املسجد الكبير، 
ومت التعامل مع احلري����ق من دون اصابات 

وفتح حتقيق ملعرفة سبب احلريق.

اليعقوب: 125 مصابًا في حوادث األسبوع الماضي

مواطنة لرجال األمن: »زوجي يشرب في البيت«

أمير زكي
قال رئيس قسم العاقات العامة والتنسيق في إدارة الطوارئ الطبية 
يعق����وب اليعقوب ان اإلدارة قامت بالتعامل مع 941 حالة خال الفترة 
من تاريخ 11 الى 2009/10/17، وذكر اليعقوب ان عدد احلاالت التي قامت 
بنقلها ادارة الطوارئ الطبية للعاج بلغ 928 حالة في الفترة من 18 الى 
2009/10/24، واضاف اليعقوب: من قراءة اإلحصائيات لألسبوع املاضي 
جند انخفاضا في عدد احلاالت إذ بلغت األسبوع الذي سبقه 941، مشيرا 
ال����ى ان عدد املصابني في حوادث الطرق انخفض بأكثر من 10 مصابني 
إذ كان املصابون في احصائية األس����بوع املاضي 146، أما ما نقل جراء 
حوادث األسبوع األخير فبلغ 125 حالة. من جهة اخرى، تعاملت إدارة 
الطوارئ الطبية أمس مع حادث غريب متثل في إقدام وافد على محاولة 
االنتحار بإلقاء نفسه بني السيارات على طريق الغزالي وألقي القبض 
عل����ى الوافد وأحيل الى االختصاص، من جهة اخرى نقل وافد مصري 

)61 عاما( بعد إصابته في مشاجرة مبنطقة الفروانية.

هاني الظفيري
»زوجي يش���رب اخلمر بالصالة چدام العيال« 
ه���ذا ما قالته مواطنة في باغها ضد زوجها الذي 
تقدمت به إلى رجال مخفر القيروان مس���اء أمس 
األول ليتم تسجيل قضية سكر. وفي التفاصيل أن 
الزوجة لم تستطع أن تتحمل منظر زوجها الذي 
يقوم باحتس���اء اخلمر في منزله الكائن مبنطقة 
القيروان لتتجه إلى مخفر املنطقة متقدمة بباغ 

ضد زوجها الذي جار اس���تدعاؤه والتحقيق معه 
في القضية. من جانب آخر، تقدمت وافدة مصرية 
بباغ ضد زوجها املواطن إلى مخفر تيماء تتهمه 
باالعتداء عليها بالضرب، واصطحبت الوافدة معها 
تقري���را طبيا يفيد بتعرضها إلى إصابات متفرقة 
في الوجه واليدين قالت انها بسبب اعتداء زوجها 
عليها بالضرب وبررت اقدامه على ذلك بسبب خاف 

عائلي ليتم تسجيل قضية وجار استدعاؤه.

حملة ألمن الجهراء تسقط لصي حديد

هاني الظفيري
شن رجال مديرية أمن اجلهراء حملة على مخالفي 
قانون االقامة والباعة املتجولني، ومت ضبط وافدين 
من اجلنس���ية اآلس���يوية يقومان بسرقة احلديد 
املسلح في منطقة سعد العبداهلل. وفي التفاصيل 
ان تعليم���ات من مدير امن اجلهراء العميد عايض 
العتيبي الى النقيب مطر س���بيل بضرورة ضبط 

املخالفني في احملافظة لينتشر رجال األمن باشراف 
من سبيل في منطقة سكراب أمغرة ومنطقة العزاب 
في القصر ومدينة سعد العبداهلل ويتم ضبطه مع 
العمالة الوافدة باالضافة الى آسيويني مت ضبطهما 
باجلرم املشهود وهما يسرقان احلديد املسلح من 
احد املشاريع قيد االنشاء في منطقة سعد العبداهلل 

لتتم احالتهما الى جهة االختصاص.

3 يسقطون بحبوب وحشيش
و3 يتشبهون بالجنس اآلخر

محمد الجالهمة
متك���ن رجال جندة االحمدي من ضب���ط مواطن وبحوزته 20 
حبة كبتي في منطقة املهبولة لتتم احالته الى جهة االختصاص. 
كما متكن رجال االحمدي من ضبط مواطن في منطقة جابر العلي 
وبحوزته قطعة حش���يش لتتم احالته الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات. ومن جانب آخر فقد اشتبه رجال النجدة مبواطن على 
الطريق الساحلي املجاور ملنطقة ابو حليفة ليتم ايقافه، وبتفتيشه 
عثر معه على سيجارتني ملغومتني مبادة احلشيش، والى محافظة 
الفروانية فقد اس���تطاع رجال االمن إلق���اء القبض على مواطنني 
مطلوبني بعدة قضايا مالية ومدنية كمامت ضبط وافدين آسيويني 
مخالفني لقانون االقامة، والى محافظة حولي فقد اس���تطاع رجال 
جندة حولي اس���قاط ثاثة وافدين بتهمة التشبه باجلنس اآلخر 

ومتت احالتهم الى املباحث اجلنائية.

عربيتان ب� »ُسكر« في الفروانية
ووافدة تهرب من خاطفيها

محمد الجالهمة � عبداهلل قنيص
ألقى رجال أمن الفروانية القبض على وافدتني من اجلنسية العربية 
بحالة سكر واضحة وبتفتيش مركبتهما عثر بداخلها على زجاجة خمر 
مستورد نوع »رد ليبل« لتتم إحالة الوافدتني إلى جهة االختصاص. 
ومن جانب آخر فقد تقدمت وافدة عربية بباغ إلى مخفر الساملية تفيد 
بتعرضها للخطف واالحتجاز إال أنها وبحسب دعواها متكنت من الفرار 
من يد االشخاص الثاثة الذين اختطفوها، مشيرة الى انها ال تعرف 
أيا منهم. وفي التفاصيل ان الوافدة فوجئت مبركبة تتوقف بجانبها 
مبنطقة الس����املية وجتبرها على الصعود للسيارة ليتم حجزها في 

شقة لكن الوافدة استطاعت الفرار من الشقة واالجتاه للمخفر.

القبض على 3 لصوص في خيطان
سرقوا سيارة »مشروب طاقة«

عبداهلل قنيص � محمد الجالهمة
متكن رجال مباح���ث الفروانية من ضب���ط مواطنني وعراقي 
اجلنسية قاموا بعدة سرقات في احملافظة وذلك بعد تشكيل فرقة 

من رجال مباحث خيطان اثر تزايد السرقات في املنطقة.
وفي التفاصيل ان معلومات وردت الى مدير مباحث الفروانية 
العقيد منصور الهاجري عن ثاثة لصوص يقومون بسرقات مختلفة 
لتتم مراقبتهم وإلقاء القبض عليهم في منطقة خيطان حيث كانت 
السرقات عبارة عن سيارة ملشروب الطاقة واالستياء على مبلغ 
400 دينار، واخرى بالفروانية ب� 300 دينار وصالون نسائي في 
منطقة االندلس وكذلك في اجلليب، واعترف اللصوص بالسرقات 

التي ذكر مصدر امني انها تتجاوز األلف دينار.

بدون يبتّز عربيًا ب� »بلوتوث«
هاني الظفيري

ادعى وافد عربي تعرضه لابتزاز على يد ش���اب من فئة غير 
محددي اجلنس���ية مبنطقة تيماء اثر تصويره في مقاطع خادشة 
للحياء عن طريق هاتفه النقال. وفي التفاصيل ان الوافد العربي 
ابلغ والده ان الشاب قام بابتزازه عدة مرات ليصطحب االب ابنه 
ال���ذي ادلى باعترافاته كاملة امام رجال االمن وزودهم مبعلومات 
عن الش���اب الذي ق���ام بابتزازه وجار ضبط���ه واحالته الى جهة 

االختصاص من اجل معرفة حقيقة توجيه االتهام اليه.

لصا احلديد في قبضة رجال أمن اجلهراء

يعقوب اليعقوب


