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محطات

يوم أليم ..في حرب الشوارع

ل �ق �ي��ت م ��واط� �ن ��ة م �ص��رع �ه��ا ج� � ��راء ح ��ادث
تصادم مركبة بعمود على طريق الخليج
العربي.
وذك� ��رت ادارة ال �ع��الق��ات ال �ع��ام��ة واالع ��الم
ب� �ق ��وة االط � �ف� ��اء ال � �ع� ��ام ع� ��ن وق� � ��وع ح� ��ادث
ت � �ص� ��ادم م ��رك �ب ��ة م� ��ع ع� �م ��ود ع �ل ��ى ط��ري��ق
الخليج العربي ادى الى وفاة مواطنة ،وقد
ه��رع��ت للتعامل م��ع ال �ح��ادث ف��رق��ة اط�ف��اء
مركز السالمية .على صعيد آخ��ر ،اصيب
 3مواطنين منهم حالتان حرجتان جراء
حادث انقالب مركبة على طريق الصبية،
كما تمكن رجال االطفاء من اخماد حريق
م �ح ��دود ف ��ي م �ح��ل م �ج��وه��رات ف ��ي ش ��رق،
وذكرت قوة االطفاء العام بأن فرق االطفاء
تعاملت مع حادثين األول انقالب مركبة
ع�ل��ى ط��ري��ق ال�ص�ب�ي��ة اس �ف��ر ع��ن اص��اب��ة 3
م��واط�ن�ي��ن م�ن�ه��م اث �ن��ان ف��ي ح��ال��ة ح��رج��ة،
وقد تعامل مع الحادث رجال اطفاء مركز

سامي عبداللطيف النصف

واملزيد من خصائص
املجتمع الكويتي ()2

ال�ص�ب�ي��ة .وف��ي ال �ح��ادث اآلخ ��ر ه��رع رج��ال
اطفاء مركز الهاللي الى بالغ حريق محل
مجوهرات ف��ي اح��د المجمعات التجارية
بمنطقة شرق وعند الوصول الى الموقع
تبين بأن الحريق محدود وتم اخماده من
دون وقوع اي خسائر تذكر.
وفي حادث تصادم وانقالب مركبة مقابل
اح � ��دى ال � �م� ��دارس ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ف �ن �ط��اس
اص �ي��ب  6ط��ال �ب��ات ب �ج ��روح م �ت �ف��رق��ة وت��م
ن�ق�ل�ه��م ال ��ى ال�م�س�ت�ش�ف��ى لتلقيهم ال�ع��الج
ال � � ��الزم .وذك � ��رت ق� ��وة االط� �ف ��اء ال� �ع ��ام عن
ت �ع��رض س��ت ط��ال �ب��ات الص ��اب ��ات متفرقة
ص �ب��اح أم� ��س ب �ع��د وق � ��وع ح � ��ادث ان �ق��الب
وتصادم بين ثالث مركبات مقابل احدى
المدارس في منطقة الفنطاس ،واوضحت
االدارة ب��أن غ��رف��ة العمليات وج�ه��ت فرقة
اط� �ف ��اء م ��ن م ��رك ��ز ال �م �ن �ق��ف ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
ال �ح��ادث وت�ب�ي��ن اص��اب��ة ط��ال �ب��ات ت �ت��راوح
اع � �م� ��اره� ��ن ب� �ي ��ن  14و 15ع ��ام ��ا ب �ك �س��ور
ورضوض متفرقة.

«الدستورية» رفضت دعوى بطالن االنتخابات
التكميلية في «الخامسة»
كتب مشعل عبداهلل

قضت المحكمة ال��دس�ت��وري��ة ب��رئ��اس��ة المستشار محمد بن
ناجي برفض الطعن االنتخابي المقدم م��ن ال�م��واط��ن طالل
ال ��دب ��وس ب �ب �ط��الن االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ل�م�ج�ل��س االم ��ة
األخيرة في الدائرة الخامسة واعتبارها كأن لم تكن واعادة
فتح باب الترشيح .وكان الطاعن قد أكد في صحيفة طعنه ان

النائب عبيد الوسمي قام بالتأثير على الناخبين بالترهيب
وغيرهم بالترغيب وذلك بغرض االدالء لصالحه بأصواتهم
ف��ي ص�ن��دوق االق �ت��راع ،وم��ا تبعه م��ن شبهة االس�ت�ي��الء على
ال��دول��ة ،وف �س��اد ،وض��خ أم ��وال سياسية دون رادع ،م��ا يزيد
من التأثير غير الديموقراطي للنخب القوية على العملية
االنتخابية ،ويساعد بتفويض الثقة في الديموقراطية فضال
عن شرعيتها .وفي موضوع آخر ،قضت المحكمة الدستورية
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ب��رئ��اس��ة ال�م�س�ت�ش��ار م�ح�م��د ب��ن ن��اج��ي ب �ع��دم ق �ب��ول ال�ط�ع��ن
ال��دس �ت��وري ال�م�ق��دم م��ن واف ��د ب �ش��أن م�ك��اف��أة ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة
بالقطاع الخاص النتفاء مصلحته في الدعوى.
وقالت في حكمها إن قضاء محكمة الموضوع بوقف الدعوى
ال �م��وض��وع �ي��ة وإح ��ال ��ة األم� ��ر إل ��ى ال�م�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ال
يعد فصال ف��ي ش��رائ��ط قبول ال��دع��وى الدستورية أم��ام هذه
المحكمة.

● «ال �خ��داي» أو الغفلة ع�ن��ده سلعة رائ �ج��ة وه��ي
ً
ً
ليست قوال مرسال كما يحدث مع بعض الشعوب
ًُ
األخ � ��رى ،ب��ل ع �م��ال ي �ع �م��ل ب��ال �ح��دي��د واألس �م �ن��ت
وال�ك��ون�ك��ري��ت كلفته م�ل�ي��ارات ال��دن��ان�ي��ر وتعكسه
األخ � �ط� ��اء ال �ك �ب ��رى ف ��ي م �ش��اري �ع��ه ال �ك �ب ��رى م��ن
ال�م�س�ت�ش�ف��ى األم �ي ��ري إل ��ى ج �س��ورن��ا وك�ب��اري�ن��ا
وط��رق�ن��ا ال�ف��ري��دة ال�ت��ي ت�ن�ه��ار م��ع ن ��زول أو قطرة
مطر.
ً
● أكثر شعوب األرض تعلما وايمانا في الوقت ذاته
بالشعوذة والخرافة والشائعة فبعض كبار أطبائه
يحاربون التطعيم ويتعالجون عند محال العطارة
وهم أول ناشري الشائعات دون تمحيص!
● أش �ه��ر ب�ل��د ف��ي ال�ح�ق��د وال�ح�س��د ح�ي��ث يحسد
الغني الغني والفقير ًالفقير والفقير الغنى وحتى
أن الغني يحسد أحيانا الفقير على موته في يوم
الجمعة ...أو أي يوم آخر في األسبوع.
● «األم��ان��ة» مشكلة كبيرة عند البعض منه فال
ي��ؤت�م��ن ع�ل��ى ش��يء إال س��رق��ه ،وب��ال �ع��ادة ال� ُّ�س��راق
الكبار ه��م األق��ل ح��اج��ة للمال ،كما أن م��ن بعض
ُس��راق��ه رج��ال دي��ن ي��دع��ون ل��أم��ان��ة واالس�ت�ق��ام��ة،
وبعض كبار دع��اة محاربة الفساد هم من كبار
الفاسدين!
● َّ ما يبنى عند غيره ،يبنى عنده بعشرة أضعاف
ال��ث �م��ن وع� �ش ��رة أض� �ع ��اف ال ��زم ��ن وب� � �  10/1من
الجودة!
● يعتقد كثيرون من أف��راده أن عمليات تخفيف
ال� � ��وزن وال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ص �ح��ة ي �ت��م ف �ق��ط ع�ب��ر
االلتحاق باألندية الصحية ودفع ثمن االشتراك لذا
يشتركون وال يحضرون!
● يبني أول جسر ف��ي العالم ي��وص��ل للمجهول،
وكباري فوق أقل الطرق  -ال أكثرها  -ازدحاما فال
يستخدمها أحد قط...
***
آخر محطة:
َّ
ط �ب �ي �ع��ي أن م� ��ا س �ب ��ق وم � ��ا س �ي �ل �ح��ق ه��ي
بعض الصفات النشاز ل��دى بعض منتمي
ال�م�ج�ت�م��ع ب��ال�ك��وي��ت وي�ق��اب�ل�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر من
ال� �ص� �ف ��ات اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ال� �ح� �م� �ي ��دة ك��ال �ك��رم
والنخوة والفزعة وإغاثة الملهوف ..إل��خ...
وإلى الغد!

إلى رحمة اهلل
■ طارق فالح حسن « 74عاما» ،شيع ،العزاء في المقبرة
فقط ،ت.94411069 :
■ خليل يوسف فرج نعمه « 101ع��ام» ،شيع ،العزاء
في المقبرة فقط ،ت.99259022،99808396 ،99592068 :
■ عبداهلل نصار مطلق الشريعان « 88عاما» ،شيع،
ال��رج��ال :ال�ع��زاء في المقبرة فقط ،ت،97366464 ،99123000 :
النساء :السالم ،ق  ،1ش  ،119م  ،18ت.99814398 :
■ فاطمة مهدي علي بوناجمة ،أرملة حسين علي
الزقاح « 79عاما» ،شيعت ،ت.55622610 ،99977297 :
■ اشراق حسن داوود ،أرم�ل��ة سلمان راش��د العقروقة
« 60عاما» ،شيعت ،ت.66500444 ،97979990 :
■ فهد عبدالرحمن علي العمر « 18ع��ام��ا» ،شيع،
العزاء في المقبرة فقط ،الرجال ،99675111 ،99751166 :النساء:
.99615550 ،99444177

■ بشار عبداهلل علي المحميد

« 43عاما» ،شيع ،ت:

.99792787

الجمال الطائر
القاهرة « -راهنلا»
استمتعت ملكات جمال العالم
للمراهقات الالتي يستعدن لحفل
التتويج برحلة ال تنسى في البالون الطائر
بمدينة األقصر األثرية في جنوب مصر
استمتعن فيها برؤية آثار مصر الخالدة
من فوق البالون ،فيما استمتع أهالي
األقصر والزوار األجانب الذين تزدحم
بهم المدينة في هذا الوقت من كل عام
بجمال من مختلف الجنسيات يطير
بالبالون في سماء األقصر.
وتعد رحلة «البالون الطائر» في سماء
مدينة األقصر ليس لها مثيل على
اإلطالق بين كل مدن العالم التي توجد
فيها هذه الرحلة ،فسواء في تركيا أو
األرجنتين أو بريطانيا ،فإنها جميعها ال
يمكن أبدا أن تنافس طبيعة «األقصر»
وجوها الساحر والمنظر المبهر من أعلى
للنيل واآلثار المحيطة به.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

