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الدول كاخليام التي تظلل على ساكنيها، وسط كل خيمة هناك 
العمود الذي ترتكز عليه والذي إذا ُكسر أصبحت اخليمة في مهب 

الريح، وأضحى ساكنوها حتت رحمة العواصف الرملية اخلانقة 
وأشعة الشمس احلارقة، وهذا ما حدث في كثير من بلدان العالم 

الثالث املنكوبة واملنهوبة التي قامت بجهلها واختيارها بكسر 
أعمدة خيامها فانتهت بالفوضى والتهجير والقتل والنحر.. فهل 

هذا ما نريده حقا لكويتنا في اليوم والغد؟!
> > >

عمود اخليمة الكويتية هو سمو األمير احملنّك الشيخ صباح 
األحمد حفظه اهلل، واإلساءة إليه والتطاول عليه من قبل القلة 
املنحرفة هو تطاول على كل كويتي شريف، فقد رأى البعض 
أن صبر القيادة ضعف، وحكمتها تسيب، والتسامح نقيصة، 

والتمسك بالدستور واحلرص على تطبيق القانون الذي مينعنا من 
التحول من وطن إلى غابة أمر ال يجوز السماح به.. راهن البعض 
على أن لغة التهديد والوعيد سترعب النظام فأخطأوا احلساب.. 

وأميا خطأ..!
> > >

فقد أرعبهم النظام بدال من أن يرعبوه.. أرعبهم بحرصه الشديد 
على تطبيق القانون والتمسك بالدستور.. أرعبهم باصطفاف 

الكويتيني كافة حوله وخلفه.. أرعبهم بإفشاله مخطط نقل ربيع 
الفوضى والدمار للكويت كما هددوا وتوعدوا، أرعبهم بدعم 

الدول اخلليجية ودول العالم لتحركه املبارك وما ميثله من شرعية 
دستورية.. أرعبهم بخطبه التي خرجت من القلب األبوي احملب 
لوطنه وشعبه فوصلت سريعا إلى قلوب الناس جميعا.. أرعبهم 

بحرصه وعمله الدؤوب على أن تبقى الكويت بلد أمن وأمان دائم 
وسط األعاصير احمليطة.. لقد راهنا وراهن الشعب الكويتي منذ 
البداية على حكمة وقدرة األمير احملنّك، على التعامل مع األحداث 
وجلم من يريد اإلضرار بالكويت وشعبها وكسبنا الرهان.. وأي 

رهان!
> > >

آخر محطة: )1( أبشر الشعب الكويتي بشمس تفاؤل وأمل 
ستشرق على كويتنا اجلديدة.. كويت التنمية والرفاه والتميز 

ال كويت التأزمي الدائم.. كويت العدل واملساواة وتطبيق القانون 
بحزم على اجلميع.. كويت الطائرة املقلعة بني طائرات األمم بعد 

أن طال أمد سكون وبقاء طائراتنا على األرض بسبب األزمات التي 
تلد أزمات والتي أصبحت من املاضي.

)2( ما نشهده هو كويت تشرق عليها شمس البيعة الثالثة ألسرة 
اخلير بعد البيعة األولى لصباح األول، وجتديد البيعة في مؤمتر 

جدة 90، والبيعة الثالثة هذه األيام هي انعكاس للتمسك بالشرعية 
ممثلة بسمو األمير ضد دعاة الفوضى واالنقالب على النظام 

واملطبلني للحكومة الشعبية.. الظاهر منهم.. واخلافي!

سالم: احدى أهم أدوات قياس قوة الدولة هي 
اإلجنازات )املشاريع، أنظمة الرعاية الصحية، 

استتباب األمن، توفير اخلدمات العامة بغير احلاجة 
للواسطة وال دفع الرشوة(.. مطلوب تيسير الوصول 

الى اخلدمات بشكل عادل ال يتميز فيه أحد على 
أحد، يا أخي.. في الكويت قصور كبير، صحيح 
هناك جهود طيبة إال أنها ال ترقى الى ما ميكن 
حتقيقه بسهولة في بلد صغير وثري كالكويت.
أحمد: بالطبع هناك قصور، وطاملا حتدثنا مع 
مسؤولني كانوا يبررون القصور بالتعقيدات 

الروتينية وبينا لهم أن هذا تهرب، فاملتابعة املستمرة 
تكسر أشد أنواع الروتني تعقيدا، والسؤال املطروح، 

هل بعض السياسيني راغب في معاجلة ضعف 
اإلجنازات أم استثماره للحصول على األصوات، 

وبالتالي فإن استمرار ذلك الضعف يكفل له العودة 
في كل انتخابات، والعكس صحيح؟

سالم: ملاذا تفترض سوء النية بهذا الشكل؟
أحمد: هل دور السياسيني في إلغاء املشاريع مسألة 

مجهولة لديك وحتتاج الى دليل؟ لقد وصل األمر 
الى إعالن وكالة فيتش للتصنيف »االحتجاجات 

السياسية تهدد التصنيف السيادي للكويت« وقد 
تتبعها بقية الوكاالت.

سالم: احصر احلديث في تنفيذ املشاريع، ملاذا يتردد 
املسؤول الذي لديه ميزانيات معتمدة، مجلس األمة 

اعتمد خطة التنمية باإلجماع، ما هي النتيجة؟
أحمد: كانت هذه اخلطوة كبيرة واحتاجت الى 

شجاعة من احلكومة ملتابعتها، ولكن مت إقرار اخلطة 
في فبراير 2010 ثم تال ذلك »طوفان استجوابات« 
بعضها تسبب في خناقة بني النواب على أولوية 

االستجواب، فيسارع الى مفاجأة زمالئه حتى يحقق 
السبق )...(، ممكن تقول لي لو كنت وزيرا أو وكيال 
أو وكيال مساعدا هل تستطيع اجلمع بني التحضير 

للردود والعمل على تنفيذ اخلطة التنموية؟
سالم: هذا شيء وهذا شيء، االستجواب ليس شيئا 
مرعبا، هذا سؤال مغلظ للتحقق من معلومة معينة؟

أحمد: هل أنت جاد فيما تقول؟ هل املستجوب يطلب 

الرد على معلومة أم أنه يحشد لطرح الثقة قبل أن 
يبدأ االستجواب؟ وإذا انتهى االستجواب ال يلتفت 
الى كل ما طرحه في ندوات التجييش التي تسبق 

االستجواب وال يتابع اإلصالح ألنه لم يكن الهدف 
األساسي من االستجواب.

سالم: ماذا تريد أن تقول بالضبط، هل املسؤولية 
على هؤالء النواب؟

أحمد: املسؤولية على احلكومة كونها تنازلت 
عن معظم اختصاصاتها باملخالفة للمادة 50 من 

الدستور، وبالنسبة لإلجناز البد من حتمل النواب 
- الذين تعرف الكويت كلها أنهم وراء إلغاء املشاريع 

الكبرى – للجانب األكبر من املسؤولية، خصوصا مع 
حجم النفوذ الذي أعطتهم إياه الصحافة.

سالم: الشاب الكويتي يبحث عن السكن، وال يهمه 
الكالم السياسي؟

أحمد: مبا أن النواب يديرون عملية اإلسكان من 
موقع برملاني »اللجنة اإلسكانية« وهم الذين أوقفوا 

بنوكا وشركات كانت تسهم في تخفيف األزمة 
اإلسكانية، فهم شركاء في حتمل املسؤولية، إذا 

أردت اإلنصاف فال تعف أيا من طرفي املسؤولية.
سالم: واحلل؟

أحمد: املوازنة ما بني الدور الرقابي والتشريعي بغير 
إفراط وال تفريط، وتشجيع العمل اجليد واجلهود 

املخلصة، مو معقول كل املشاريع فيها سرقة، شراء 
طائرات لـ »الكويتية« مر بكافة قنوات الرقابة، ملاذا 

مت إلغاؤها؟ تريد احلقيقة؟ ألنه لم يكن هناك وسيط، 
ومثل ذلك يقال عن معظم املشاريع امللغاة.

سالم: تقصد أنهم يعلنون محاربة السرقة، 
وميارسون شيئا آخر؟

أحمد: وهنا.. سكتت شهرزاد عن الكالم املباح.
كلمة أخيرة: تهنئة كبيرة للزميل الكابنت سامي 

عبداللطيف النصف لتوليه قيادة »الكويتية« من 
كابينة مجلس اإلدارة، ندعو اهلل سبحانه أن يوفقك 
لتحقيق اإلجناز املنتظر منذ زمن، وستجد كل دعم 

من املخلصني في هذا البلد، من مختلف املواقع، 
بإذن اهلل.

أمير احلكمة 
واحلزم.. أمير الغد 
املشرق

تراجع اخلدمات 
العامة مسؤولية 
مشتركة
 بعد خرق »الفصل 
بني السلطات«

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.44
الشروق 6.05
الظهر 11.32

العصر 2.36
املغرب 4.58
العشاء 6.18

مشمس والرياح شمالية 
غربية سرعتها 

من 8 – 28 كم/ ساعة
العظمى: 34
الصغرى: 18

أعلى مد:
3:40 ص – 6:37 م

أدنى جزر:
11:01 ص – 11:38 م

نيودلهيـ  أ.ش.أ: وجه نشطاء 
الترويج للقسوة  هنود تهمة 
ضد احليوانات لعارضة األزياء 
الســـمراء ناعومي  األميركية 
كامبل التي تنوي تشجيع مباراة 
لبولو الفيلة في الهند احتفاال 
بعيد امليالد اخلمسني لصديقها 
رجل األعمال الروسي »فالدميير 

دورونني«.
وأشارت تقارير إلى أنه من 
املقرر أن يسافر الشريكان إلى 
الهند األسبوع املقبل لالحتفال 
بعيد ميـــالد فالدميير برفقة 
الشـــخصيات  مجموعـــة من 
البارزة، وسيقام احلفل الرئيسي 
في فندق »عميد بهوان باالس« 
الـــذي ميلكه املهراجـــا والذي 
تبلـــغ تكلفته نحو 400 جنيه 

استرليني لليلة الواحدة.
وتعتبر أهم احداث احلفل 
مغامرة رياضية مثيرة لبولو 
الفيلة ستقام على أرض نادي 
البولو حيث سيستقدم »فيكرام 
سينغ« ابرز العبي البولو في 
عالم البولو الدولي سبعة من 
الفيلة للمشاركة في البطولة.

من جانبهم، ندد نشطاء هنود 
في مجال حقوق احليوان بأن 
اللعبة تعد مبثابة قسوة وعنف 
متارس ضد الفيلة، وتشـــكل 
انتهاكا ألحد أهم احليوانات التي 

متثل التراث الوطني للهند.

ناعومي كامبل 
متهمة بالترويج 

للقسوة ضد الفيلة

ناعومي كامبل

تعادال إيجابيًا في ختام اجلولة الثامنة من الدوري املمتاز

العربي والكويت يرفضان اخلسارة

كاظمة يخسر أمام اخلريطيات في »اخلليجية«

تعادل العربي مع الكويت 
1ـ  1 في املباراة التي جمعتهما 
مساء أمس على ستاد صباح 
الســـالم ليرفـــض الفريقان 
تعرضهما للخسارة األولى 
مع ختام اجلولة الثامنة من 
الدوري املمتاز ويبقى سجلهما 
حتى اآلن دون خسارة وحافظ 
األبيض على الصدارة بـ 20 
نقطة بينما تراجع األخضر 

للمركز الثالث بـ 14 نقطة.
ســـجل هـــدف الكويـــت 
التونسي شادي الهمامي من 
ركلة جزاء )18( بينما سجل 
هدف العربي أحمد عبدالغفور 
)55(. وتالعب الكويت بالعربي 
كيفما شاء وأضاع سيال من 

الفرص السهلة والتي كان لها 
باملرصاد جنم املباراة احلارس 
خالد الرشيدي إال أنه اخطأ 
في اخلـــروج إلحدى الكرات 
ليعـــوق عبدالهادي خميس 
داخل منطقة اجلزاء ليحتسبها 
احلكم ركلة جزاء صحيحة 
انبرى لها الهمامي ووضعها 
بسهولة على ميني الرشيدي 
)18( وكان املدافع البحريني 
سيد عدنان قد أبعد كرة من 
على خط املرمـــى أخطأ في 
ابعادها عبداهلل الشمالي ثم 
تصدى الرشيدي لتسديدتني 
األولى خميس ابعدها بصعوبة 
لتعود للبرازيلي روجيريو 
ويســـددها بقـــوة أبعدهـــا 

الرشيدي أيضا )14(.
ولم يكتـــف الكويت عند 
الهجوم  هذا احلد بل واصل 
وأضـــاع خميس كرة غريبة 
واملرمى خال بعـــد متريرة 
من التونســـي عصام جمعة 
وضعها اخلميس خراج املرمى 
)23(، والغريب في الشوط 
األول أن العربي لم تكن له أي 
كرة خطرة تذكر على مرمى 
مصعب الكندري ومع نهاية 
الشوط اجرى األخضر تبديال 
بإدخال عيسى وليد بدال من 

محمد جراغ.
وفـــي الشـــوط الثانـــي 
تغير احلال وانقلبت األمور 
العربي على معظم  وسيطر 

مجرياته وكأن املدرب أجرى 
11 تبديال دفعة واحدة وضغط 
البداية من أجل حتسني  من 
النتيجـــة وكان له ذلك بعد 
عرضيـــة من علـــي مقصيد 
وضعها احمد عبدالغفور في 
املرمى )55( وواصل العربي 
ضغطه من اجل تسجيل هدف 
التقدم إال ان التوقف الكثير في 
املباراة بسبب املشاجرات بني 
الالعبني تسبب في استعادة 
الكويت جلزء من مستواه في 
الشوط األول لتصبح املباراة 
هجمة هنا وأخرى هناك كان 
النجـــم األول فيهـــا حارس 

العربي الرشيدي.
 ٭عبدالعزيز جاسم

خســـر كاظمة فـــي أولى 
مبارياتـــه بـــدوري أبطـــال 
اخلليـــج مـــن اخلريطيات 
القطـــري 2-3 فـــي افتتاح 

مباريات املجموعة الـــــثالثة 
والتي أقيمــــت على ســـتاد 
والســــــــالم  الــصداقـــة 
وتضـــــــم املجموعة ايضا 

الشباب العماني.
ســـجل هدفـــي كاظمـــة 
يوسف ناصر )35( والصربي 
رادوڤيتش )75(، وســـجل 

أهداف اخلريطيات الكونغولي 
آالن ديوكو هدفان )7 و38( 
والبوركينـــي يحيى كيبي 

.)51(

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

حمدية صالح عبدالسالم، ارملة محمد جاسم 
املشخص ـ 81 عاما ـ الرجال: بيان ـ ق6 ـ ش4 
ـ ج2 ـ منزل7 ـ ت: 990802180 ـ 66700596، 
النساء: الفردوس ـ ق2 ـ ش1 ـ ج5 ـ منزل 11 ـ 

الباب اخللفي ـ ت: 99336350.
حمدة علي عيسى، ارملة احمد حسن عيسى 

الصابري ـ 90 عاما ـ الرجال: جابر العلي ـ ق2 ـ 
الشارع اخلامس ـ م25 ـ ت: 99959965، النساء: 

اخلالدية ـ ق3 ـ ش33 ـ م6أ ـ ت: 99888624.
محمد اسماعيل احمد الفيلكاوي ـ 76 عاما ـ 

الرجال: ضاحية مبارك العبداهلل )غرب مشرف( 
ـ ق2 ـ ش4 ـ م51 ـ ت: 99038382، النساء: 

الرميثية ـ ق3 ـ ش30 ـ م2.
عبداهلل حمد احمليميد ـ 80 عاما ـ الرجال: 

االندلس ـ ق3 ـ ش105 ـ 103 ـ م280 ـ ديوان 
الضاحي ـ ت: 99743088، النساء: الفردوس ـ ق1 

ـ ش1 ـ ج2 ـ م19 ـ ت: 99022982.
مترك فهاد مترك العجمي ـ 69 عاما ـ الصباحية 

ـ ق1 ـ ش9 ـ م310 ـ ت: 66333350.
وضحة مجهز مطلق العتيبي، زوجة عبدالرحمن 

خزام العتيبي ـ 68 عاما ـ الرجال: خيطان ـ 
ق5 ـ ش39 ـ م16 ـ ت: 99222248، النساء: 

خيطان ـ ق5 ـ ش عبداهلل بن املقفع ـ م110 ـ ت: 
.99045560

جاسم محمد حسن عرب ـ 76 عاما ـ الرجال: 
الرميثية ـ مسجد مقامس ـ ت: 66222091، 

النساء: القصور ـ ق7 ـ ش6 ـ م1 ـ الدفن التاسعة 
صباحا.
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