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«م � �وؤ� � �ش� ��ر الأل�� �ف� ��اظ
ال �ب��ذي �ئ��ة وال �� �ش �ت��ائ��م في
مجل�ش «ال�شوت الواحد»
ه� ��و الأوق� � � � ��ح والأك�� �ث� ��ر
م�ق��ار ن��ة ف��ي نف�ش الفترة
م���ن ال �م �ج��ال ����ش ال �ث��اث��ة
ال�شابقة» ...مركز اتجاهات
للدرا�شات
• كان «تدني م�شتوى
ال� �خ� �ط ��اب ب��ي��ن اأع�����ش��اء
مجل�ش  »2012أاحد ا�شباب
�شدور مر�شوم ال�شوت
الواحد ..وقلنا في حينها
ان مر�شوم ال�شوت الواحد
لفة،
لن يق�شي على هذه ا آ
وك�شفت ا ل�ف�ت��رة الزمنية
من ( )2012/12/2الى
) )2013/3/2م�شتوى
ت��دن��ي ل �غ��ة ال �خ �ط��اب بين
اأ ع���ش��اء مجل�ش ال�شوت
الواحد.
• ف�� �ب� ��ا ل� ��ر غ� ��م م��ن
م �ح��او ل��ة اأ ح��م��د المليفي
تجميل لغة خطاب مجل�ش
ب��و� �ش��وت ح�ي��ن ق��ال بعد
جل�شة تاأ جيل ا�شتجوابي
وزي� ��ري ال�م��ال�ي��ة والنفط
التي �شهدت الفاظا �شوقية
كقول:
• نواف الفزيع «احنا
اأح��رار يا وزي��ر النفط مو
نواب كاب مثل أاتباعك».
• وق � � � ��ول ع � �ب� ��داه
م� �ع� �ي ��وف «راح ن���ش�ط��ر
الوزراء بالدور».
• و ر د ح� � �م � ��ا د
ال��دو� �ش��ري ع �ل��ى في�شل
ال ��دوي� ��� �ش ��ان»ح ��ذاء ع��ال��م
م��ن علمائي ي���ش��واك انت
و�شاكلتك».
• و ف � � �ج� � ��ر خ��ل��ي��ل
عبداه الموقف حين قال
معتر�شا على ع��دم رفع
ال�ح���ش��ان��ة ع��ن الأع���ش��اء
«اللي يغلط علي انطره برا
واك�شر خ�شمه» ليرد عليه
زميله في المذهب ح�شين
القاف «واه ابرك لك لوما
كنت نائباً».
• ق� � � ��ال ا ل��م��ل��ي��ف��ي
م�ج�م��ا» ل�غ��ة ال �ح��وار في
ه��ذا المجل�ش اختلفت عن
المجل�ش المبطل الذي كانت
ت�شتخدم فيه األفاظ �شيئة».
• لكن �شرعان ما رد
عليه رئي�ش المجل�ش علي
الرا�شد «نتمنى عدم تكرار
العبارات التي ح�شلت في
جل�شة المجل�ش أام�ش ،وان
نرتقي في حواراتنا».
• ك�م��ا اب ��دت ال�ن��ائ��ب
م� �ع� ��� �ش ��وم ��ة ال � �م � �ب� ��ارك
امتعا�شها من «تدني لغة
الحوار بين اأع�شاء» مجل�ش
بو�شوت.
• و � � � �ش� � ��ور خ ��ا ل ��د
ال�شليمي م��ا ي �ح��دث في
ق��اع��ة ع� �ب ��داه ال �� �ش��ال��م..
«م�شايخ ل��م ي�شلموا من
ال���ش��ب وال���ش�ت��م ب��دع��وى
الحرية».
• لي�ش ه��ذا فح�شب
ب��ل ت�ط��ور الم ��ر فتجاوز
ا ن�ح��دار لغة الخطاب بين
النواب لت�شل الى النواب
م��ع الم��ان��ة ال �ع��ام��ة حين
غلط الع�شو الهر�شاني
على أا م �ي��ن ع��ام المجل�ش
م � �م� ��ا اغ � �� � �ش� ��ب الم � �ي� ��ن
ال � �ع� ��ام وان� ��� �ش� �ح ��ب م�م��ا
ا � �ش �ط��ر ر ئ �ي ����ش الجل�شة
الى رفعها.
عبدالرزاق الشايجي
@DrAlshayji

واإنه ل اعتبار للخبرة والكفاءة المهنية ،واإن اأهل الثقة والأقربين هم اأولى من
اأهل الخبرة والكفاءة!
هل ي��دري �شيادة الوزير أا ن��ه إا ذا أا ح�ش القائم على العملية التربوية
بالظلم واإه��دار حقوقه ،فاإنه حتما لن تكون لديه العزيمة ول الرغبة في
إاعطاء القدوة والمثل في العدل ،أاو تر�شيخ قيمة دينية واجتماعية مثل قيمة
الحق والم�شاواة؟
 اإن قرارا بترقية اإحدى مديرات المناطق لمن�شب اأرقى ،متخطية العديدلف�شلية ،لهو قرار يحيط به الكثير من الت�شا ؤولت.
ممن لهم ا أ
 كيف لهوؤلء الذين ظلمهم هذا القرار اأن يعطوا ما يفقدونه ،واأي تربية نرتجيهاممن يعانون الظلم والتجاهل في عقر دارهم؟ ،و�شوف تنعك�ش الآثار ال�شلبية لهذا القرار
على كل العملية التربوية والتعليمية ،و�شي�شتقر كل ما ينتج عن ذلك في عقول أابناء هذا
كم
الوطن باأنه ل مجال للتناف�ش بالعمل الجاد ،واأن الحقيقة الوحيدة ال�شامنة للحق هي ّ
الو�شاطة والمح�شوبية التي لديك لتنال ما ترغب!
 �شيدي الوزير ..اإن هدم اأمة ل يحتاج اإلى معاول في الأيدي ،ولكن تكفيه فقطب�شعة قرارات تف�شد اأجيالها القادمة.
أافيقوا يرحمنا ويرحمكم اه.

 من غرائب الأمور اأن تجد فاقد ال�شيء يريد اأن يعطي ما ل يملكه في�شبحع�ط��اوؤه وال�ع��دم ��ش��واء .وي�شبح من �شوء الحظ اأن تجد نف�شك ت�شاهد ما
يحدث .وترى إا�شرار فاقد ال�شيء على ت أاكيد ما يفعله دون أان يتنبه لعواقب
اأفعاله ،في�شبح لزاما عليك اأن تقوم بتنبيهه على اأقل تقدير ،مادمت ل تملك
إاثناءه عن فعله.
 وزارة التربية والتعليم ،التي نعهد لها بم�شتقبل الكويت لإع��داده،واأق�شد هنا اأبناءنا وفلذات اأكبادنا ،والتي من اأهم واجباتها «التربية» قبل
التعليم ،وتر�شيخ مبادئ الدين وال�شلوك القويم ،والعمل على تر�شيخ قيمنا
المتوارثة ،ومنها على �شبيل الح�شر ،العدل والم�شاواة وتكافوؤ الفر�ش ،واأن يكون ذلك
بالفعل قبل القول ،عمدت وعمد وزيرها اإلى هدم هذه القيم واإهدارها ،من دون اأدنى
اعتبار لما قد ينتج عن ذلك من آاثار مدمرة تن�شحب على الوطن ب أاكمله.
 وقبل اأن يدركني قائل باأن الأمر ل ي�شتحق ،اأقول :بماذا نف�شر ما يتخذ من قراراتغير مدرو�شة العواقب بتعيين أا�شخا�ش بعينهم وترقية البع�ش ،دون اعتبار لمدى الخبرة
والكفاءة وتخطي من هم اأقدم واأكفاأ؟!
 ما هي القيمة والمثل الذي تعطيه �شيا�شات الوزير في هذا الأمر ،وما الذي يريدأان ير�شخه في أاذهان العاملين بحقل التربية والتعليم؟ ،إانه ل مجال للتقييم المحايد،

د .طارق الكاظمي

اأ ق��د م��ت ��ش��ا ب��ة ع�شرينية على
�شرقة ماب�ش داخلية ولب�شها في
ل�شواق ال�شهيرة بمنطقة الري.
أاحد ا أ
وقال م�شدر اأمني اأن باغا ورد اإلى
رجال الأمن يفيد بوجود فتاة اأطلق
جهاز الإنذار �شفاراته عند خروجها
لمن
من ال�شوق ،مما جعل موظفي ا أ
يقومون باإرجاعها على الجهاز عدة
مرات ،اإل اأن الجهاز كان يطلق اإنذارا
في كل مرة تمر به ،فا�شطروا اإ لى
طلب ال�شرطة ،وخ��ال ه��ذه الفترة
كانت ال�شابة تطلق كلمات وجما
بذيئة بحق موظف ا لأ م ��ن ،وتدعي
اأن جهازهم عر�شها اإل��ى الإح��راج
أام ��ام ال�ن��ا���ش .وع�ن��د ح�شور رج��ال
النقطة ا لأ منية اأ يقنت اأ نها لن تفلت
بفعلتها ،بعد اأن علمت اأنهم �شيقومون
باإحالتها اإلى مخفر ال�شرطة.
و ح��او ل��ت ال�شابة أا ن تتمل�ش،
واأخ��ذت تبكي وتتو�شل اإليهم بعدم
ف�شحها اأمام اأ�شرتها ،حيث اعترفت
اأنها لب�شت قطعا من الماب�ش الداخلية
«الماركة» .وبعد تو�شات منها إالى
م��د ي��ر ا ل���ش��وق ،قبل بال�شلح معها
مقابل د ف��ع قيمة الماب�ش والتعهد
بعدم دخول ال�شوق مرة اأخرى.
(�ش.ع)

سعود العنزي
وقع حادث ا�شطدام �شدا�شي ل�شيارات
ريا�شية فجر اأم�ش في �شارع المطار الموؤدي
اإلى منطقة �شبحان ما اأ�شفر عن وفاة مواطن.
وفي تفا�شيل الحادث ،قال م�شدر اأمني اإن
غرفة العمليات تلقت باغا في ال�شاعة الثالثة
فجرا عن وق��وع ح��ادث ت�شادم م��روع في
�شارع المطار ،وعلى الفور توجهت فرق
اإطفاء �شبحان ومبارك الكبير ،وعند الو�شول
تبين أان الحادث عبارة عن ت�شادم �شيارتين
ريا�شيتين من جراء ال�شرعة الزائدة واحتراق
اإحداهما ،ما اأدى اإلى ا�شطدامهما ب�شيارات
تقف على جانب الطريق .واأ�شفر الحادث عن
وقوع حالة وفاة فورية إاثر ال�شطدام ل�شاب
كويتي يبلغ من العمر  27عاما ،واإ�شابة 6
�شباب بكدمات وج��روح ،وتم عاجهم في
الموقع ،فيما نقل اأحدهم اإل��ى الم�شت�شفى.

«
تعر�س وافد آا�ضيوي لل�ضرب وال�ضلب على
يد ملثمين في �ضاعة متاأخرة في منطقة �ضباح
النا�ضر .و اأ فاد المجني عليه خال التحقيق
معه ب أا نه كان ي�ضير على قدميه في �ضاعة

«

وت��واج��د ف��ي ال�م��وق��ع رج ��ال اأم ��ن الداخلية
وال�ط��وارئ الطبية ،وقد كان الم�شوؤول عن

الحادث المازم اأول عبداه عي�شى اأ�شكناني
من مركز مبارك الكبير.

»
مت أاخرة من الليل ،و إاذا بمركبة رباعية الدفع من
نوع «يوكن» تقترب منه ويطلب قائدها هويته،
وعند اإخراجها قام بمعية مرافقه على المقعد
الثاني ب�ضربه وتهديده ب�ضكين و�ضعاها

على �ضدره و�ضلبه محفظته وهاتفه النقال،
وتركاه واذا بالفرار اإلى جهة غير معلومة،
وتم ت�ضجيل ق�ضية بالواقعة.
(�س.ع)

ناصر العبدلي

demokwt@hotmail.com
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د .سامي ناصر خليفة

»

���ض��ب��ط��ت دوري��������ات ال���ط���رق
الجنوبية مواطنا مخمورا على طريق
ال�ضاليهات.
المواطن اأ ث��ار ال�ضبهات حوله
أاثناء قيادته لمركبته الرباعية باتجاه
ال�ضاليهات ب�ضكل غير طبيعي ،حيث
ك��ان يترنح يمينا و���ض��م��اا ،مهددا
اأ م��ن الطريق و�ضامة م�ضتخدميه،
واأثناء ذلك قام رجال ااأمن بمطاردته
واإجباره على التوقف ،وتم طلب اإثباته
وتبين اأ نه مواطن �ضكران «طينة»،
وبعد تفتي�س مركبته احترازيا ،تم
العثور على ث��اث زج��اج��ات خمر
م�ضتوردة .وتم تحريز الم�ضبوطات
و اإ حالة المواطن الى ا اإ دارة العامة
ل��م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات وت�ضجيل
ق�ضية بالواقعة.
(�س.ع)
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حتى الآن هناك «لب�ش» كبير ،كما
يبدو لي ،عند بع�ش المواطنين في
فهم الديمقراطية ب�شكل عام وحرية
ا ل� ��ر أا ي ب�شكل خ��ا ���ش ،فهناك من
بينهم من يعتقد اأن الديمقراطية هي
تلك التي توفر للفرد كل احتياجاته
وحقوقه كمواطن ول ترتب عليه أاية
واجبات تجاه وطنه ،وهناك اأي�شا من بينهم من يعتقد اأن حرية
الراأي هي تلك التي ت�شمح له ب�شتم الآخرين دون ا�شتثناء،
�شواء اأكان م�شوؤول حكوميا اأو مواطنا على األ يترتب على
ذلك اأية التزامات قانونية اأو اأخاقية.
لخر من يفهم الديمقراطية وحرية
هناك على الطرف ا آ
الراأي ،لكنه ي�شتخدمها في ت�شفية ح�شاباته مع خ�شوم له،
فمثا اإذا كنت اأحد ل�شو�ش المال العام و«هب�شت» في غفلة
من الزمن خم�شة مليارات دولر فالفر�شة �شانحة لك هذه
الأيام اأن تتهم ب�شكل مبا�شر ،اأو من خال اأدواتك ،م�شوؤول
حكوميا اأو نوابا �شابقين في البرلمان بالتجاوز على المال
العام اأو بال�شكوت عن تجاوزات على المال العام حتى تبرر
لاآخرين ما فعلته عندما كنت م�شوؤول حكوميا اأو كنت قريبا
من أاحد الم�ش ؤوولين.
تحالف «الملتب�ش» و«ال �ف��اه��م» ل��ه «اأج �ن��دة» ي�ح��اول اأن
يفر�شها على بقية المواطنين و ق��د غلفها ب�شعار يوحي
بالحر�ش على الديمقراطية والد�شتور وحرية الر أاي ،لكنه في
حقيقة الأمر يعمل على ت�شفيتها ببطء ،وقد وجدوا في بع�ش
الب�شطاء ممن يهرولون خلف �شراب ذلك التحالف مدخا
لت�شويق تلك المحاولة لكنهم اأخفقوا رغم �شخامة الإمكانيات
المتوفرة لهم من قنوات تلفزيونية و�شحف ورقية واإلكترونية
و أاموال تكاد ت�شل إالى مايين الدنانير توزع في كل اتجاه إال
في اتجاه الحاجة الحقيقية للمواطن الب�شيط.
ربما �شيحاولون الكرة مرة اأخرى ،فالملتب�ش �شيعمل على
لخرين ي�شرقونه إاذا
أان «يحلب» المال العام تحت ذريعة أان ا آ
بقي في ح�شاب الدولة «فلن�شرقه نحن» قبل اأن يتبخر ،وقد
اأ قنع نف�شه بهذا الكام على اأ �شا�ش اأن��ه �شريك في الثروة،
و م��ن يفهم الديمقراطية ويعي م�شامينها ف�شيعمل على
تبيي�ش �شفحته من جديد من خال اتهام الآخرين والت�شكيك
بذممهم ،لعل وع�شى من خ��ال تلك الفو�شى العارمة أا ن
يح�شل على �شك بالوطنية وربما �شهادة باأنه المحافظ الأول
على المال العام.
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وقع �ضاب ناعم في قب�ضة
�ضرطي مرور ،لتزويره أاوراقا
ر�ضمية ،وانتحاله �ضخ�ضية
�ضقيقته.
ووفق م�ضدر اأ مني ،فاإ نه
و ف���ي نقطة تفتي�س ثا بتة
بمنطقة ال�ضالمية ،ا�ضتبه رجل
ااأم���ن ف��ي اإح���دى المركبات،
وعند اإ يقاف قائدها وتوجيه
بع�س اا�ضتف�ضارات له� ،ضك
ال�ضرطي في أا م��ره ،إا ذ كانت
ال�ضابة التي تقود المركبة
«تفتعل ا اأ ن��وث��ة» ،وتحاول
تنعيم �ضوتها بقدر ااإمكان ،ما
دفع رجل المرور لطلب إاثباتها
ال�ضخ�ضي ،وعند ااطاع على
بطاقتها ال�ضخ�ضية ،اكت�ضف
ال�ضرطي اأ ن حاملة البطاقة

لي�ضت �ضوى «�ضاب مت�ضبه»،
حيث كان ال�ضرطي نف�ضه قد
�ضبط ال�ضاب نف�ضه قبل ثاثة
اأ �ضهر و اأ حاله اآ نذاك اإ لى جهة
ااخت�ضا�س.
ال�����ض��اب ال��ن��اع��م ،وعند
مو ا جهته بفعلته  ،ا عتر ف
ل��رج��ل ااأم���ن ب �اأن��ه «ن��اع��م»،
وا�ضتغل ال�ضبه الكبير بينه
وبين �ضقيقته ،وق��ام ب�ضرقة
بطاقتها ك إا ثبات .وعليه ،تم
�ضبط ال�ضاب و اإ حالته اإ لى
مخفر المنطقة ،حيث �ضجلت
بحقه ق�ضية ت��زوي��ر اأ وراق
ر�ضمية وت�ضبه ،وجار إاحالته
اإ لى الجهات المخت�ضة ،حتى
يتم اإجراء الازم بحقه.
(�س.ع)

فعلت غيرة الن�شاء ما ل يفعله الم�شتحيل ،حيث جمعت الغيرة
�شرتين ،ووحدت جهود مواطنة كويتية و�شرتها البدون ،عندما اتفقتا
على زوجهما ،وقاما ب�شرب و�شحل مع�شوقته الجديدة.
بداية الق�شية ،كما رواها م�شدر اأمني ،تعود اإلى اأن ال�شرتين �شكتا
في �شلوك زوجهما ،حيث يقوم بالحديث مع �شديق له بهاتفه النقال
لوقت طويل أاثناء و ج��وده في منزلهم بمنطقة ال�شالمية ،حتى قامت
اإحداهما ب�شرقة هاتفه ومعرفة الرقم الذي ي�شتقبل منه المكالمات .وبعد
اكت�شاف احتمال و�شول �شرة ثالثة لهما ،اتفقتا على مراقبة زوجهما.
وبعد أان تبين لهما مكان مع�شوقته ،انتظراها حتى تنزل من عملها في أاحد
ال�شالونات بمنطقة ال�شالمية ،وقامتا بتلقينها در�شا في فنون ال�شرب
الن�شائي ،تخلله و�شات من الع�ش و�شد ال�شعر ،وتم ت�شجيل ق�شية من
المجني عليها في مخفر �شرطة ال�شالمية �شد ال�شرتين.
(�ش.ع)

