
محطات السايرزم بال قناع

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ريچيم الشوربة يقتل عارضة أزياء بريطانية في 3 أشهر.

 ـ وسياسة »شوربة« التصريحات العربية يمكن أن تقتل أحالم شعب
 في  5 ثواني.

»اإلطفاء« تبدأ في تطبيق نظام البصمة على اإلطفائيين بالمراكز.
ـ انزين وإذا عندهم حريقة استمرت 16 ساعة اعتقد يبصمون بتناكرهم!

أبواللطفواحد

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كما اس���تعجلوا في اإلدانة مما أساء 
لسمعة الفقيد اس���تعجلوا مرة اخرى 
في قفزهم ألسباب الفاجعة والقول انها 
»انتحار« رغم انه لم متض إال سويعات 
قليلة على الوفاة وحتى قبل ان تنتهي 
عملية التشريح الكاملة لتظهر على سبيل 
املثال ما اذا كانت هناك بقايا بارود في 
يد الفقيد وهو ما يحدث فيما لو كان هو 

من استخدم املسدس ام غير ذلك.
> > >

وحتويل جرمية قتل خافية الى انتحار 
ظاهر هو احدى أكثر وسائل إخفاء اجلرائم 
ش���يوعا في العالم، وإذا كنا في عاملنا 
العربي ال نتقن كيفية تدبير ذلك األمر 
حتى ان بعض املسؤولني العرب قد ثبت 
»انتحارهم« بأربع او خمس رصاصات، 
فإن محترفي اجلرمية املنظمة قادرون 
على القيام بذلك العمل بش���كل يخفي 

متاما معالم اجلرمية.
> > >

ف���ي مقابل نظري���ة االنتحار أعطي 
10 أسباب تفند وترفض تلك الفرضية 
ومنه���ا: )1( ان القضية الت���ي اتهم بها 
الفقيد لم تصدر بها أحكام إدانة كما ان 
اغلب أحكامها في العادة هي عبارة عن 
تعويضات واسترداد أموال )2( حتى لو 
صدرت أحكام إدانة من احملاكم األميركية 
فمعروف ان الدول ومنها الكويت ال تسلم 
رعاياها لدول أخرى اضافة ملا هو معروف 
من قدرة احملامني األميركيني الفائقة على 
الدفاع والوصول للتسويات والتعويضات 
خارج احملكمة وهذا بافتراض السيناريو 

األسوأ اي ان هناك أخطاء قد حدثت.
 > > >

)3( االكتئاب الذي يؤدي الى االنتحار 
هو االكتئاب الذي يستمر ألشهر وسنوات 
طويلة وقد أتى ف���ي لقاء ل� »العربية« 
مع احد أصدقاء الفقيد انه كان منشرح 
الصدر بعد أداء صالة العشاء في الليلة 
الس���ابقة، كما كذب أخ���وه ما قيل على 
لسانه من ان الفقيد كان مكتئبا في أيامه 
األخيرة )4( اعتاد املنتحرون ان يكتبوا 
رسالة وداع أخيرة يشرحون فيها أسباب 
انتحارهم ولم يجد احد رسالة انتحار 

لدى الفقيد.
> > >

)5( الذي ينوي االنتحار ال يخس���ر 
أموال���ه بتوكيل مح���ام للدفاع عنه في 
احملاكم األميركية كما أتى في رس���الته 
املتفائلة التي نشرت في الصحف قبل يوم 

من انتحاره املزعوم 
)6( أتى في شهادة 
اخلادمة انه أحضر 
سندويتشات في 
ذلك الصباح فهل 
يهتم حقا من ينوي 
االنتحار بأن يسد 

جوعه قبل رحيله؟!
> > >

)7( كذلك تواترت أنباء عن اتصاله 
مبقر عمله لالعتذار عن احلضور بسبب 
اجتماعات س���يعقدها مع آخرين خارج 
العم���ل فما حاجة من ين���وي االنتحار 
لالعتذار ع���ن الذهاب للعمل؟! )8( كان 
الفقيد متدينا ومن ثم ميلك الوازع الديني 
ال���ذي مينعه من قتل النفس خاصة ان 
القضية ال تس���تحق التضحية بالذات 

ألجلها.
> > >

)9( اش���ترى الفقيد مسدسا للمرة 
االول���ى في حيات���ه قبل ش���هرين من 
احلادثة وال يخرج س���بب الش���راء عن 
احتمال���ني أولهما الرغب���ة في االنتحار 
وه���و ما يتنافى مع ما اخبرني به ابني 
الذي ش���اهده وحتدث معه على إحدى 
الرحالت وحتدي���دا بتاريخ 6/21 وكان 
يرت���دي الكمام طوال الوقت خوفا على 
حياته، ولو كانت لديه نية لقتل نفسه 
لسعد كثيرا بالتقاط ڤيروس اإلنفلونزا 
القاتل ال محاولة تفاديه ومن ثم يصبح 
االحتمال الثاني للشراء هو خوفه على 

حياته من أطراف خارجية أخرى.
> > >

)10( االنتحار عبر طلقة خلف األذن 
اليمن���ى ه���و الوضع األمث���ل النتحار 
العسكريني من محترفي حمل األسلحة 
في الدول املتقدمة، فكيف عرف الفقيد 
ذلك املوضع في وقت ينجو فيه 10% من 
محاولي االنتحار باملسدس بسبب جهلهم 

بالطريقة الصحيحة للقيام به؟
> > >

آخر محطة: مع رفضنا القاطع لنظرية 
االنتحار نورد نص الفتوى رقم 13395 
الصادرة بتاريخ 2004/5/31 من اللجنة 
الدائمة للبحوث واإلفتاء برئاسة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز، رحمه اهلل، ومن ضمنها 
»من أقدم على قتل نفس���ه فهو مرتكب 
لكبيرة من الكبائر ولكن يجوز ان يترحم 
عليه وأن يدعى له كما يجوز تعزية أهله 

وأقاربه ألنه لم يكفر بقتل نفسه«.

10 أسباب تنفي نظرية االنتحار مطعم البشر
املل������ح 
م��ال���ح في 
ملكس���يك  ا
ومال���ح في 
اندونيسيا، 
وكذل������ك 
لس�����ك�ر  ا

طعمه حلو في اليونان مثلما 
هو حلو في باكس���تان، ورغم 
ان حاسة التذوق لدى االنسان 
واحدة هي لس���انه، ورغم ان 
جميع البش���ر يتشابهون في  
اجلهاز الهضمي فإنهم يختلفون 
في نوع الطعام الذي يهضمه 

هذا اجلهاز.
الش���عوب تعتبر  فبعض 
اخلبز وجبتها األولى وبعضها 
يستهويه األرز أو البطاطس، 
وما هو وجبة شعبية هنا قد 
يكون مكروها هناك. فالبعض 
يأكل حلم اخلنزير والبعض 
اآلخ���ر يح���ّرم تناول���ه. في 
الشرق األقصى يقبلون على 
أكل جراء الكالب، وفي آس���يا 
الوس���طى يش���ربون حليب 
القريبة  الفرس، واملجتمعات 
من األنه����ار ال تستنكف أكل 

الضف����ادع.
السمكة املفضلة في الكويت 
قد ال تك���ون كذلك في اليابان 
الت���ي يفضل أهله���ا تن���اول 
الغرب  البح���ر. وفي  أعشاب 
يفضل���ون حلم البق���رة وفي 
الهن���د يقدس���ونها، وبعض 
الناس يعجبون ممن يتناول 
حلم اجلمل ويعتبرون البعير 

من الديناصورات.
فالناس فيما يأكلون مذاهب. 
بعضهم يتناول الضب مشويا، 
وبعضهم يلتهم اجلراد مسلوقا، 
والبعض يتناول حساء الثعابني 
قبل أن يأكل ش���رائح من حلم 
الس���الحف. فالن���اس على ما 
اعتادوا علي���ه منذ طفولتهم، 
ميلكون جهازا هضميا واحدا 
الطعام  ويختلفون على نوع 
املهضوم لتدفع بقية الكائنات 

ثمن اختالف البشر.
صالح الساير
www.salahsayer.com

استمرار النفس الطائفي والطبقي والقبلي 
في وتيرته التصاعدية مؤش���ر سيئ للغاية 

للمقبل من االيام.
ففي الفترة املاضية بدأنا نش���هد تسويقا 
س���يئا ملفاهيم لم تكن بهذه احلدة من قبل، او 
لعلها في اسوأ االحوال لم تطف على السطح 

بهذا الشكل املقزز.
فبعض القوى السياسية ساهمت والتزال في 

حربها التكتيكية الجهاض بعض االستجوابات او التحركات املناهضة 
لرأيها عن طريق حتريك النعرات الطبقية والقبلية والطائفية، ولقد 

جنحت في مسعاها الى حد بعيد ولألسف.
اليوم وجدنا من يتكلم علنا ان االستجواب الفالني هو استجواب 
للبدو ضد احلضر، وعلى احلضر ان يتضامنوا مع الوزير او الوزيرة 

الفالنية.
وفي مجلس 2006 الذي تشرفت بتمثيل اهل الكويت فيه سمعت 
احد اقطاب العمل االس���المي يقول هذا التجمع من النواب ملناس���بة 

سياسية معينة ولالسف!
فالقدوة او من يفترض بهم ان يكونوا قدوة انتهكوا كرامة الوطن 

ألجل املصلحة السياسية.
حتى ف���ي انتخابات الدائرة االولى هناك من س���عى خللق تكتل 
طائفي من اجل مصاحله، وتكتل آخر حضري � بدوي ألجل الوصول 

للكرسي!
اصبحنا ندمر في هذا املجتمع لكي نصل ملرادنا السياسي دون ان 

نستشعر حجم اخلطر احملدق بهذا الوطن.
كنا كقبيلة العوازم والنزال نعتبر انفس���نا من اهل الكويت دون 
ان نصف انفس���نا كبدو او حضر، وتعايشنا طوال تاريخنا الوطني 

مع الشيعة بحب واحترام وتقدير.
فجأة هناك من قال لنا في االنتخابات املاضية بإنكم بدو س���نة ال 

عالقة لكم باحلضر وال صالت لكم بالشيعة!
فجأة اكتش���ف احد اولئك ان كالمه عن البدو واحلضر سيخسر 
بس���ببه كل اصوات البدو كما يقول، ليؤكد من جديد بأنه من اصول 

قبلية ! يعني بدوي وحضري، اما البقية فهم اما بدو واما حضر!
مبثل ه���ذا الفكر الرخيص متت ادارة املع���ارك االنتخابية عندنا 
ومت تصنيفنا ومتت االشارة إلينا دون ان نتكلم عن رؤيتنا ملستقبل 

هذا البلد.
الكويت وطن واح���د البنائه املخلصني مهما اختلفوا في الفكر او 

العقيدة.
الكويت وطن للسالم واحلب بني ابنائه ومع اآلخرين، وطن يحتمل 

السني والشيعي، البدوي واحلضري ويخدم كل ضيف.
بلد هويته االس���الم وديدنه االخالق ومنهاجه العروبة، واصالته 

كرم الطباع وكرم االستقبال.
هذا البلد لن يستفيد إذا جنحنا في انتخابات مجلس االمة، ودفع 

هذا البلد الفاتورة.
هذا البلد لن يس���تفيد اذا تدمر من اجل بقاء وزير على كرس���يه 

او رحيله.
هذا البلد لن يس���تفيد اذا هلك مس���تقبله لس���طر في كتاب يراد 

حذفه.
وبالتأكيد لهذا البلد رب يحميه، وجند يخدمونه ولهذا البلد منوت 

ونحيا، ونقدم الغالي والنفيس.
من اجل هذا البلد فقط يصبح السقوط جناحا يا وطني، فالنجاح 
الذي نريد ان تبقى آمنا مس���تقرا هانئا وأن يبقى شعبك على وحدته 

ووطنيته.
وطني.. وطن النهار.. سلمت للمجد.

وطني الكويت سلمت للمجد
قرأت مقال���ة ملن كتب، 
مشيدا ب� »وطنية« العب كرة 
قدم مصري، كان عرض عليه 
ثالثون مليون جنيه مصري، 
للعب ألحد االندية اخلليجية، 
ولكنه رفض العرض متمسكا 
باللعب داخل بالده، واعتبر 

كاتب املقال أو كاتبته ذلك موقفا وطنيا يستحق 
الشكر.

الوطن ال يجني على ابنائه، وال يبخس���هم 
حقوقه���م وال يقف حائال دون مصاحلهم، وكل 
مواطن يشكل جزءا من وطنه، ومجموع املواطنني 

هو الوطن كله.
إن اللعب بعواطف االغرار والبسطاء والسذج، 
وزرع مفاهيم خاطئة ل� »الوطنية« يهدمان الوطن 
وال يخدمانه، وليس من الوطنية أن ميتنع العب 
مميز عن االس���تفادة املالية من متيزه وكفاءته 
ومهارته، فضال عن ان وجوده في اخلارج للعب 
مع فريق خارجي، هو مبنزلة الرسالة الوطنية 
التي يحملها املواطن لتش���ريف صورة وطنه 

وتلميعها.
ملاذا يطبق مفه���وم الوطنية في هذا احليز 
الضيق على الالعب فقط؟ فماذا مثال لو زرعنا 
هذا الفهم اخلاط���ئ للوطنية في عقل الطبيب 
واملهندس واملدرس واالستاذ اجلامعي واملمثل 
واملطرب والعامل واملهني، ومت غرس هذا املفهوم 
في عقولهم، بحيث تك���ون العقيدة أو العقدة 
الوطنية قائم���ة على ان من يعمل خارج بالده 
يكون ناقص الوطنية، وان العمل داخل البالد 

هو الوطنية الكاملة.
لقد غنت »أم كلثوم« في البالد العربية كلها 
تقريبا، وأقامت فيها احلفالت، وبالذات في أعقاب 
نكسة 67 دعما للمجهود احلربي، ومثلها فعل 
املطرب���ون كلهم، فهل كان ذلك الفعل وطنيا أم 
غير وطني؟ والكثير الكثير من العلماء واالطباء 
املصريني غ���ادروا بلدهم وعملوا خارجه، فهل 
احمد زويل أو رضوان السيد أو مجدي يعقوب أو 
فاروق الباز، خانوا وطنهم أو نقصت وطنيتهم، 
حينما عملوا خارج مصر ومتيزوا وخدموا العلم 
والبشرية ورشهم العالم مباء الورد ونثر عليهم 
الزهور، ويزورون بلدهم كأبطال مميزين ذوي 
وطني���ة عالية ترفع رؤوس���هم ورأس وطنهم 

ومواطنيهم؟
البد من حترير العقلي���ة العربية من الفهم 
الس���اذج ملفهوم الوطني���ة، فالوطنية ال تعني 
االلتص���اق بالت���راب الوطني، بق���در ما تعني 
رفع قيمة االنس���ان وتطوير قدراته وحتقيق 

مصاحله.

أسوار حول »الوطنية«!

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

بدريـة محمد درويش صوار � 
52 عاما � اجلابرية � 
ق11 � ش108 � حسينية 
ت:   � البلوش���ي 
 99031041 � 99017206

.99020890 �
فهـد مـرزوق خليفـة مفرج 
 � � 16 عام���ا  اخلليفـة 
 � القصر   � اجله���راء 
شارع األصمعي � ق1 
� م35 � ت: 66216122 
الدفن   �  97654444 �
بعد ص���الة العصر 

مبقبرة اجلهراء.
مناحي يالـوس خلف العنزي 
� 85 عام���ا � الرجال: 
الصليبخ���ات � ق2 � 
ش102 � بجانب روضة 
اللؤلؤ � ت: 99996899 
� النساء: العارضية � 
ق10 � ش1 � ج2 � م19 � 
ت: 67788516 � الدفن 

التاسعة صباحا.

البقاء هلل

الصفحة  األمنية 
ص 8

مواقيت الصالة والخدمات   ص 24

حملة أمنية للمباحث الجنائية استهدفت 6 شقق مشبوهة
في المنقف وحولي والسالمية والحصيلة 17 امرأة و25 رجاًل

3 أطنان روبيان حصيلة اليوم األول لصيده واألسعار 80 ديناراً للسلة ص11

رقم هاتف يكشف
اللص البنغالي

هاني الظفيري
تقدم وافد بنغالي إلى مخفر 
اجلليب ببالغ يفيد فيه بتعرضه 
للس���لب بالقوة على يد بنغالي 
آخر ال يعرف عنه س���وى رقم 
هاتف���ه، حيث يعم���ل كمندوب 
شركة شحن وقال مصدر أمني 
ان املجني عليه أفاد بأن مواطنه 
املندوب اتصل به مدعيا أنه يحمل 
له طردا من بالده غير أنه فوجئ 
به يضربه ويسلبه حافظة نقوده 
ويول���ي هاربا، وأوضح املصدر 
أنه وبواسطة بيانات رقم الهاتف 
استخرج اسم اللص وجار العمل 

للقبض عليه.

أمير زكي
في ترجمة لتعليمات وزير 
الداخلية الش����يخ جابر اخلالد 
ووكيل وزارة الداخلية بالوكالة 
الوزارة املساعد لشؤون  وكيل 
الفريق غازي  األمن اجلنائ����ي 
العمر بضرورة وضع حد للشقق 
املش����بوهة خاصة الشقق التي 
صدرت عنها بالغات ازعاج من 
مواطنني ومقيمني، قال مصدر 
أمني ان قوة من املباحث اجلنائية 
ش����نت حملة في غضون األيام 
القليلة املاضية على شقق انس 
في محافظة األحمدي وحتديدا في 

منطقة املنقف ومحافظة حولي ممثلة في منطقتي 
حولي والساملية وجرى توقيف 17 فتاة وسيدة من 
مختلف اجلنسيات الى جانب توقيف 25 شابا ورجال 
غالبيتهم من الكويتيني، كما ضبط على اثر حمالت 

املداهمة تلك عدد من زجاجات املواد املسكرة.
وأضاف املصدر األمني ان مداهمة ش����قتني في 
منطقة املنقف انتهت الى توقيف 9 سيدات و7 رجال، 
مشيرا الى ان بعضا من املوقوفات يحملن اجلنسية 
الكويتية حيث مت إلزامهن بالتوقيع على تعهد بعدم 
ارتياد األماكن املشبوهة وكذلك الرجال من الكويتيني 
أما بالنسبة للوافدات فتم احتجازهن والتوقيع على 

كتب بإبعادهن عن البالد، والطلب 
من ذويهن تدبير تذاكر طيران 
إلبعادهن دون عودة مرة أخرى 
الى البالد. وأشار املصدر األمني 
الى ان حملة حولي والس����املية 
التي شملت 4 شقق انتهت الى 
ضبط 8 سيدات و18 رجال وان 
معظم املوقوفات في شقة الساملية 
وحولي هن من جنسيات عربية، 
مؤكدا عل����ى ان االجراء املتعلق 
باالبعاد شمل ايضا املضبوطات 
في ش����قق األنس، موضحا ان 
بعضا من النساء املوقوفات في 
ش����قق حولي والساملية يعملن 
في محالت مش����هورة لبيع املالبس واألزياء. وأكد 
املصدر ان جميع الش����قق التي اس����تهدفها رجال 
املباحث اجلنائية جاءت بشأنها بالغات وشكاوى 
وان رجال املباحث وقبل عمل أي مداهمة يقومون 
بجمع التحريات وفي حال خلصت التحريات الى 
اس����تخدام الشقة ألعمال غير مشبوهة يتم اخطار 
النيابة العامة التي متنحهم اذنا بالتفتيش. ودعا 
املصدر جمي����ع املواطنني واملقيمني الى االبالغ عن 
أي شقق مشبوهة، مشيرا الى ان هذه البالغات يتم 
التعامل معها بسرية كما يتزامن مع هذه املعلومات 

حتريات يقوم بها رجال املباحث اجلنائية.

الفريق غازي العمر

)أسامة البطراوي(حصيلة اليوم األول من صيد الروبيان


