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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
30 مليون نيجيري مصابون بضغط الدم.

ـ ال يوجد تفسير سوى أنهم إما من أصول عربية أو عاشوا في دول عربية لفترة.
اهلل يسامح اللي صمم دوار صليبخات الجديد.

ـ ألنه أول مرة بحياتي أشوف دوار »مثلث«.
أبواللطفواحد

نحن الحطب
عرس النار الذي 
اندلعت حرائقه في 
اجلهراء يتشابه في 
نتائجه املأساوية مع 
العمليات اإلرهابية 
التي تتقصد ضرب 
األماك���ن املزدحمة 

بالناس بهدف ازه���اق أرواحهم دون 
ان تكون لهؤالء الناس عالقة مباشرة 

بالفاعل.
فالضحايا الذين سقطوا في العرس 
كانوا مدعوين الى حفل زفاف ولم يكن 
حضورهم كطرف في القضية الشخصية 
التي أشعلت احلريق، فتساوى موتهم مع 
موت األبرياء الذين ينزلون فندقا يتعرض 

للتفجير على يد عصابة إرهابية.
صحيح ان اإلرهاب جرمية حتدث 
بهدف قتل اكبر عدد ممكن من الناس 
بعكس جرمية عرس النار التي حصدت 
أرواح األبرياء دون ان تتقصدهم، غير 
ان الصحيح أيضا هو ان »ثقافة العنف 
والقس���وة« جتمع ما بني اجلرميتني 

املتشابهتني في  النتائج.
إن انتش���ار ثقافة العنف والقسوة 
في مجتمعنا الكويتي ظاهرة مؤسفة 
تتجلى على أكثر من صعيد، منها ازدراء 
الوافدين وجتاهل أهلنا البدون وكذلك 
التهور في قيادة السيارات وشجارات 
الشبان واالعتداءات املتكررة على األطباء 
واملعلمني ورجال األمن، كما تتجلى في 

خالفات الرأي بني كتاب الصحف.
انها نار دون لهب تستعر فينا ونحن 

احلطب.

صالح الساير
www.salahsayer.com

أمرنا اهلل سبحانه بالتوسط واالعتدال 
واتباع احلق في جمي���ع أمورنا فقال 
تعالى: )يأيها الذين آمنوا كونوا قوامني 
هلل شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنئان 
قوم على أال تعدل���وا...( وقال تعالى: 
)وكذلك جعلناكم أمة وس���طا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 

شهيدا(.
فاملسلم مطالب بأن يجعل من اتباع 
احلق معيارا يقيس ب���ه األمور ويزن 
به املواقف، ولكن ما يحصل اليوم في 
املشهد السياسي هو خالف ذلك، فنجد 
ان غالبي���ة اعضاء مجل���س االمة على 
فريقني األول االعضاء احملسوبون على 
احلكومة وهم الذين تدعمهم احلكومة 
وتسّير مصاحلهم ولهم الضوء االخضر 
في اجهزة الدولة املختلفة وال يقف او 
يتعطل لهم موض���وع او معاملة وهم 
من س���اهمت احلكومة واحملس���وبون 
عليها بكل اإلمكانيات في جناحهم في 
االنتخابات فهؤالء هم محامو احلكومة 
واملنافحون واملدافع���ون عنها باحلق 
والباطل ويتص���دون لكل من يعارض 
احلكومة س���واء من اعض���اء مجلس 
األمة او غيره���م وأصواتهم مضمونة 
مع احلكومة في كل ما تريد على الرغم 
من ان هؤالء ليس لهم أداء يذكر داخل 
املجلس وال يحضرون اجللس���ات وال 
يشاركون في اللجان ومع ذلك جند ان 
مقعدهم شبه دائم في املجلس بسبب 

الدعم احلكومي.
أما الفريق الثاني فهو املعارض الشديد 
للحكومة في كل شيء سواء كان بحق 

او باطل فهذا الفريق 
يعل���م ان املعارضة 
اصبحت ثقافة عند 
الكثي���ر وهي ورقة 
رابحة وكرت مرور في 
االنتخابات ووسيلة 
مضمون���ة للنجاح 

والوصول للمقعد النيابي، خاصة وهم 
يعلمون ان الشعب الكويتي متذمر من 
االداء احلكومي الضعيف واملترهل والذي 
تسبب في تعطيل التنمية وتفاقم الكثير 
من املشاكل لغياب الرؤية واتباع سياسة 
الترضية وردود االفعال وكل شيء »ماشي 
على البركة«. فبالتالي هم معارضون على 
طول اخلط ويحّملون احلكومة املسؤولية 
في كل ش���اردة وواردة لعلمهم ان هذا 

املسلك يكسب ونتائجه مضمونة.
وب���ني هذين الفريقني م���ن هم على 
التوسط واالعتدال واتباع احلق وتغليب 
املصلحة العامة في كل قضية، فهؤالء 
دائما م���ا يدفعون نتيجة مواقفهم هذه 
ألنها في السياسة ال تكون دائما ورقة 
رابح���ة وال حتقق مصلحة آنية وليس 

لها أثر فعال في الغالب.
ولك���ن مع ذلك فإن من يس���لك هذا 
الطريق يكسب رضا اهلل أوال ويكسب 
نفس���ه وذاته وهو األه���م، فما الفائدة 
من ان تكسب كرس���ي املجلس وتفقد 
ذاتك وس���معتك ومبادئك وتنسى انك 
مؤمتن ومحاسب امام اهلل عن كل اعمالك 
وبالتالي ال ينفعك حينئذ اال اتباعك للحق 
وامتثالك ألوامر اهلل سبحانه وتعالى 

ورسوله ژ.

مع أو ضد الحكومة.. تكسب!
أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

البقاء هلل
فهـدة فهد خلف الدريبان، أرملة س���عد محمد 
السعد � 74 عاما � الرجال: الروضة � ق1 
� ش حن���ني � م17 � مقابل فرع اجلمعية 
� ت: 97921062، النساء: الشعب � ق6 � 

ش61 � م9 � ت: 22617975.
هاشمية أبو احلسـن األمني، أرملة راضي سعد 
عواد املياس � 72 عاما � العزاء للنساء 
فقط: ضاحية فهد األحمد � ق2 � ش202 

� م16 � ت: 23630897.
ناصر فالح النون � 93 عاما � الرجال: الفروانية 
� ق2 � ش141 � م154 � دي���وان الدكتور 
ب���راك ناصر الن���ون � ت: 99222603 � 
99799994، النساء: الرابية � ق4 � ش8 

� م19 � ت: 24721006 � الدف���ن الس���اعة 
التاسعة صباحا.

سالم دودان عبداهلل الشمري � 66 عاما � الرجال: 
القصر � ق1 � ش4 � م140 � ت: 66665822، 
النساء: مدينة س���عد العبداهلل � ق3 � 
ش308 � م466 � ت: 67744675 � الدفن 
الس���اعة التاس���عة صباحا في مقبرة 

اجلهراء.
مسيرة بالدي معزي الظفيري، أرملة محمد ضحوي 
مطارد الظفي���ري � 65 عاما � اجلهراء � 
العيون � ق3 � ش3 � م90 � ديوان البالدي 
� ت: 99895355 � الدفن بعد صالة العصر 

في مقبرة اجلهراء.
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عمر العيسـى: أتمنى 
أن تكون أغلبية أعضاء 
مجلـس األمـة مـن 
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مختار القيروان صباح 
نطالـب  العنتـري: 
بتحديــد تبعيــة 
القيـروان لمحافظة 
معينــــة ص 19

نجاة لبنانيين وأميركيين
من الموت غرقًا قرب الدوحة

أمير زكي
انقاذ مركز  متكن رجال مركز 
الشويخ البحري من انقاذ 4 وافدين 
)اميركي����ني ولبنانيني( من املوت 
غرقا بعد غرق يخت صغير كانوا 
يستقلونه في رحلة صيد. قال مدير 
ادارة العالقات العامة في االطفاء 
املقدم محمد البناي ان بالغا ورد 
بغرق يخت على مقربة من مزارع 
اسماك الدوحة حيث توجه رجال 
مركز انقاذ الشويخ البحري وتبني 
ان هناك 4 أشخاص متعلقني مبقدمة 
الزورق ليت����م انقاذهم ومخاطبة 
ادارة الطوارئ الطبية لتقلهم الى 
مستشفى الصباح لتلقي العالج، 
البن����اي املواطنني  املق����دم  ودعا 
واملقيمني الى ضرورة حيازة اجهزة 
األمن والسالمة خالل القيام بنزهات 
بحرية مع إخطار وزارة الداخلية 
مبكان توجههم بحيث يتم تقدمي 

ما يلزم في حال طلب ذلك.

مباحث حولي يضبطون خليجياً مطلوباً بـ 26 قضية

قذائف ومدافع عراقية في شعاب أم المرادم

أمير زكي
متكن رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية وحتديدا رجال ادارة مباحث 
حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن السهيل 
ومساعده املقدم وليد الدريعي والرائد 
حسني دشتي واملالزم اول محمد شهاب 
من ضبط خليج���ي تبني انه مطلوب 
ب� 26 قضية م���ن بينها قضايا نصب 
واحتيال وانتحال صفة الغير اضافة 
الى عدم دفعه فواتير اقامته بعدد من 

الفن���ادق الكويتية، فيما رجح مصدر 
أمني ان يكون املتهم مطلوبا بقضايا 
اخرى لم يتم تسجيلها أو لم يتم حتديد 

املتهم فيها.
وقال املصدر األمني ان تعدد قضايا 
النصب واالحتيال وتركزها في نطاق 
محافظتي العاصمة وحولي، دعا مدير 
عام االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
لتشكيل فريق عمل من مباحث حولي 
ليتمكن رجال مباحث حولي من ضبط 

املتهم داخل احد الفن���ادق حيث كان 
يقيم بداخلها حني ممارسة هوايته التي 
يفضلها وهي االقامة الكاملة دون دفع 

الفواتير.
وبحسب اعترافات املتهم اخلليجي 
ان���ه دأب على الس���كن ف���ي الفنادق 
مستخدما اسماء مختلفة ومنتحال صفات 
الغير امام الفنادق والسكن في الفنادق 
الكويتية مبختلف درجاتها ثم مغادرتها 

خلسة دون ان يدفع حق االقامة.

عثر اعضاء فريق الغوص التابع للجمعية الكويتية 
حلماي���ة البيئة على مدف���ع عراقي و3 ذخائر أخرى 
للمدفعية في ش���عاب جزيرة أم امل���رادم، وتبني ان 
جميعه���ا من مخلفات الغزو العراقي الغاش���م على 

الكويت عام 1990.
وأعل���ن الفريق أن مجاميع العم���ل والتي تعمل 
حاليا إلنهاء مشروع رفع املخلفات الضارة بالشعاب 
املرجانية من حديد واطارات بجزيرة أم املرادم عثرت 
على 3 قذائف للمدفعي���ة العراقية اضافة الى املدفع 
وذلك اثناء املسح القاعي للغواصني في أعماق 3 الى 

6 أمتار.
وذك���ر الفريق أنه على الفور مت ابالغ رجال خفر 
السواحل مبواقع القذائف واملدفع ومت تطويق املنطقة 
اجلنوبية للجزيرة لعدم دخ���ول مرتادي اجلزيرة 

للموقع خوفا على سالمتهم.
واشار الفريق الى ضرورة اخذ احليطة واحلذر لرواد 
اجلزيرة من هذه املخلفات احلربية وابالغ السلطات 

املختصة فور مشاهدتهم ألي جسم غريب.
هذا واجلدير بالذكر أن فريق الغوص قد عثر على 

غواص يتفقد املدفع العراقي الغارق3 قذائف اخرى للمدفعية العراقية قبل ايام قليلة.


