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أين جلدي؟

تكتفي االبقار وس���واها 
من احليوانات العاشبة بأكل 
حش���ائش االرض مباشرة 
بينما يقوم االنس���ان بزرع 
القم���ح وحص���ده وطحنه 
وعجنه وخب���زه قبل اكله، 
التي  وكذلك يفعل باللحوم 
يغسلها ويشويها او يطبخها 
بالنار قبل تناولها، بعكس 
الس���باع والض���واري التي 
تنهش حلوم فرائس���ها نّية 

طازجة.
ابن سينا في  لقد الحظ 
»الطبيعيات« هذه اخلواص 
التي ال تتوافر للحيوان وأنقل 
عنه الفقرة التالية: »فاالنسان 
محتاج إلى أمور أزيد مما في 
الطبيعة مثل الغذاء املعمول 
واللباس املعم���ول، فلذلك 
يحتاج االنسان الى الفالحة 
الى صناعات اخرى  وكذلك 
حتى يكون هذا يخبز لذاك، 

وذاك ينسج لهذا«.
فنح���ن ال نكتفي مبا هو 
الطبيعة وذلك  موجود في 
بسبب »قدرتنا« على حتويل 
هذه املوجودات وتغييرها 
وتصنيعها، بعكس احليوانات 
التي تكتفي مب���ا جتود به 
الطبيعة م���ن طعام فتأكله 
مباشرة دون حتويل او تبديل 
مثلما تكتفي بلبس جلدها 
االصلي، فاحلمار الوحشي 

مخطط والفهد مرّقط.
 اما البشر، فلكل قوم زي، 
ولكل فرد ثوب يختلف عن 
االخر، فاالنسان يجز صوف 
اخلراف وينزع جلود الغزالن 
وف���راء الثعالب، وينس���ج 
االقمشة ليصنع منها ثيابا 
متع���ددة يغط���ي بها جلده 

االدمي.

صالح الساير
www.salahsayer.com

املتهم األول والرئيسي في فاجعة اجلهراء األخيرة ليست 
الزوج����ة التي لو لم حترق اخليمة املخالفة ألنظمة الس����المة 
الحترقت � رمبا � بسبب متاس كهربائي او شرارة من البوفيه، 
املتهم احلقيقي هو من يشجع الناس طوال الوقت على مخالفة 
القوانني املرعية ويهدد املسؤولني بوضعهم على املنصة فيما 

لو طبقوا القانون على املتجاوزين.
> > >                     

إن عقد جلس����ة طارئة حملاسبة املسؤولني عن املأساة يجب ان يسبقه عرض 
لتصريح����ات بعض الن����واب جتاه إزالة التجاوزات عل����ى أراضي الدولة ومنها 
بالطبع خيام  األف����راح والدواوين وغيرها، فإن ثبت ان النائب املعني كانت له 
مواقف حازمة ضد التجاوزات جاز له الكالم وإلقاء املسؤولية على من يريد، اما 
اذا ثبت العكس فحينها يجب ان يتم إسكاته ومنعه من استغالل املآسي للتثبت 

على الكراسي اخلضراء.
> > >

ومم����ا تعلمناه ضمن علوم الس����المة في جامعة جن����وب كاليفورنيا انك لو 
شاهدت سلكا كهربائيا مكشوفا يهدد بحرق املكان فاحلل لذلك اإلشكال ال يكمن 
في االكتفاء بتغطيته، حيث ان ذلك احلل »الفردي« سيقضي على اخلطر القادم 
من ذلك الس����لك إال انه سيفتح الباب مستقبال لظهور أسالك مكشوفة ثانية قد 
حترق املكان، احلل »املؤسس����ي« كما تعلمنا هو خلق أو إحضار جلنة س����المة 
تزور املكان بش����كل دوري ومن ثم تتم تغطية ذلك السلك وأي أسالك مكشوفة 

اخرى مستقبال.
> > >

وقد حتدثت قبل األمس مع اللواء جاسم املنصوري مدير االدارة العامة لإلطفاء 
القادم حديثا من دورة تعامل مع الطوارئ عقدت في جامعة هارفرد الش����هيرة، 
واوضح انه ش����ديد التأهل فيما يخص التعامل مع الكوارث ومما طرحه الدعوة 
لالقتداء مبوس����م احلج بالسعودية حيث يس����مح فقط بنصب اخليام املقاومة 
للحريق او التي يتم رش����ها مبواد متنع االحتراق السريع مع فرض وجود عدة 
مخ����ارج لها، كما طالب اللواء املنصوري مبن����ع وضع احلديد على نوافذ خيام 

وصاالت األعراس حتى ميكن استخدامها كمخارج للطوارئ عند الضرورة.
> > >

ومما طالب به كذلك منع استخدام السراديب ألفراح النساء، حيث يصعب على 
كبيرات السن صعود الدرج سريعا للنجاة، وان يكون هناك اشخاص محددون 
مس����ؤولون عن قضايا السالمة في صاالت األفراح، مبديا استعداد ادارة اإلطفاء 
لتدريبه����م، كما طالب مبنع وضع مدرجات النس����اء مقابل مخارج الطوارئ في 
االفراح وان يفرض استئجار خدمات الشركات املرخصة باإلطفاء كأحد مستلزمات 
قيام الفرح حتى ال يتحول ملأمت، مع ضرورة وجود نس����اء مؤهالت على اعمال 

الطوارئ ضمن افراح احلرمي.
> > >

ومما طرحه اللواء املنصوري فكرة إنشاء مركز وطني إلدارة األزمات والكوارث 
وضرورة ضم اإلس����عاف واإلطفاء حتت إدارة واحدة وان نحتاط بشكل مسبق 
لعملية س����قوط طائرة في الكويت أو غرق سفينة نفط في مياهنا اإلقليمية، ما 
قد يهدد محطات تقطير املياه وتوليد الكهرباء بالتوقف اذا لم نكن مس����تعدين 
بشكل مسبق ملثل تلك الطوارئ، وأشار الى احلاجة لعمليات تدريب متكررة على 

الطوارئ في الوزارات واإلدارات واملؤسسات والشركات العامة واخلاصة.
> > >

آخر محطة: بعد ان دفعنا الثمن غاليا، نرجو أال تسود على تشكيل املركز الوطني 
إلدارة الكوارث واألزمات منهاجية احملاباة واملجاملة واحملاصصة املعتادة، فأمر 

كهذا سيقتل ذلك املركز قبل ان يبدأ أعماله.

استغالل المآسي للتثبت على الكراسي
محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

عريف في »الداخلية« سقط بـ 75 كيلو حشيش
وعمه السجين يجلبها من إيران بواسطة مهربين متخصصين

ضبط موظف في مصفاة الشعيبة و4 سائقين آسيويين
يهربون البنزين والديزل إلى العراق 

المسروقات تجاوزت عشرات اآلالف خالل شهر ونصف

عبدالهادي العجمي
متكن رجال أمن املنشآت مساء أمس األول 
من ضبط موظف كويتي متورط في س����رقة 
الوق����ود )البنزين والديزل( م����ن نقاط البيع 
الرئيسية مبصفاة الش����عيبة وبيعه لسائقي 
صهاريج آسيويني والذين يقومون بنقله الى 
العراق وبيعه هناك، وقدرت قيمة املسروقات 
مبئات اآلالف من الدنانير بحس����ب ما افاد به 
أحد السائقني اآلسيويني الذين مت ضبطهم بعد 
اعترافه بأنه يقدم للموظف الكويتي 1600 دينار 
ع����ن كل تعبئة للصهريج العمالق الذي يعمل 

عليه، وانه قام خالل شهر ونصف بسرقة 36 
»درب« أي 36 حمولة صهريج عمالق قام بنقلها 
من الشعيبة الى العراق ودفع عن كل مرة 1600 

دينار للموظف الكويتي.
وجاء ضبط املوظف الكويتي بعد ان رصد 
رجال أمن املنشآت أول من أمس دخول مريب 
لعدد من الشاحنات في مصفاة الشعيبة خاصة 
انها صهاريج نقل وقود وجميعها دخلت بعد 
انتهاء العمل الرسمي من بيع احملروقات فقام 
رجال األمن باستيقاف سائقي الشاحنات وعددهم 
4 وأحيلوا للتحقيق لتأت����ي املفاجأة الكبرى 

من خالل اعترافات السائقني، اذ اعترفوا بأنهم 
يقومون بالتعاون مع املوظف الكويتي ويدخلون 
لتعبئة الوقود )البنزين والديزل( بعد انتهاء 
العمل الرسمي حيث يستخرج لهم التصاريح 
اخلاصة بالدخ����ول ثم يقوم����ون بدفع 1600 
دينار عن كل تعبئة للصهاريج العمالقة وأقل 
للصهاريج األصغر، واعترف السائقون بأنهم 
كانوا يقومون بهذا العمل منذ 6 أشهر. واشار 
املصدر الى ان رجال أمن املنشآت أحالوا السائقني 
األربعة وش����احناتهم الى رجال االدارة العامة 

للمباحث اجلنائية الستكمال التحقيقات.

االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة، 
في تصريح صحافي، ان ضبط 
العس���كري امنا يؤكد على ان 
مكافحة املخدرات قضية تلقى 
كل الدعم وان الداخلية ال تفرق 
في التعامل مع هذه الشريحة ما 
بني مواطنني او مقيمني، وكذلك 
ال تفرق بني رجل امن او املواطن 
الع���ادي، مؤك���دا ان توقيف 
العسكري ال يسيء للمخلصني 
من رجال الداخلية امنا اس���اء 
واحل���ق الضرر بالعس���كري 

ومستقبله الوظيفي.

شريكه في املواد املخدرة وهو 
عمه النزيل في »املركزي« ليتم 
اس���تدعاء عم املته���م النزيل، 
وبالتحقيق مع���ه اعترف انه 
شريك البن ش���قيقه وان هذه 
املخدرات يتم جلبها الى البالد 
عن طريق اتصاالته من داخل 
السجن مبهربني ويتم توصيل 
هذه املخدرات الى ابن شقيقه 
ليقوم باالجتار بها وتقاس���م 
الربح وزود النزيل رجال االمن 
باسم الشخص الذي يجلب اليه 

هذه املخدرات.
اكد مدي���ر عام  الى ذل���ك، 

دون هروب املتهم، وبعد ان سلم 
املتهم املخدرات الى مصدر رجال 
املكافحة اعلن رجال املكافحة عن 
انفسهم ليقوم املتهم مبحاولة 
لله���روب وانطلق بس���يارته 
بس���رعة جنوني���ة واصطدم 
مبركبتني تابعتني لالدارة العامة 
للمكافحة ليتم احكام السيطرة 
عليه، وبتفتيش منزله وسيارته 
عثر رجال املكافحة على نحو 75 

كيلو من مادة احلشيش.
ومض���ى املصدر بالقول ان 
رجال املكافحة احمللية اخضعوا 
املتهم للتحقيق ليعترف على 

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
العامة  متكن رجال االدارة 
ملكافح���ة املخ���درات بقي���ادة 
العميد الش���يخ احمد اخلليفة 
من ضبط عس���كري يعمل في 
وزارة الداخلية وبحوزته نحو 
75 كيلو من مادة احلش���يش، 
واعترف العسكري الذي يعمل 
في وزارة الداخلية برتبة عريف 
بانه يعمل حلساب عمه النزيل 
في السجن املركزي واحملكوم 
عليه بقضي���ة متعلقة بجلب 
املواد املخدرة، فيما يحاول رجال 
املكافحة ضبط شخص جلب 
هذه املخ���درات نوع »جميلة.. 

الشباب« بحرا من ايران.
واستنادا الى مصدر امني، 
فإن معلومات وصلت الى مدير 
ع���ام املكافحة العميد اخلليفة 
تفيد بوجود عسكري وصلت 
اليه كمية من املواد املخدرة وانه 
يحاول تصريفها في الس���وق 
احملل���ي، وعليه كلف���ت ادارة 
املكافحة احمللية بقيادة العقيد 
احمد الش���رقاوي ومس���اعده 
املق���دم محمد اله���زمي والرائد 
محمد قب���ازرد والنقيب حمد 
الصباح واملالزم اول عبدالعزيز 
العقيلي واملالزم علي حبيب، 
واستطاع فريق العمل استدراج 
العسكري لبيع 10 كيلوغرامات 
الف  من احلش���يش مقابل 12 
دينار، وحدد العسكري منطقة 
الفنطاس لتس���لم املبلغ املالي 
وتسليم احلشيش، وعليه مت 
اخطار وكي���ل نيابة املخدرات 
وتزويده بارقام املبالغ واعطى 
املكافحة  النيابة لرجال  وكيل 
احمللي���ة اذن���ا بتفتيش منزل 

وسيارة املتهم.
واضاف املصدر: حضر رجال 
املكافحة الى موقع تسليم الصفقة 
ووزعوا انفسهم بصورة حتول 

املتهم وامامه املضبوطات

6 آالف دينار 
طارت من »فاخرة«

3 هنود سكارى في سكراب ميناء عبداهلل
محمد الجالهمة

تقدم مواطن الى مخفر الصاحلية 
أمس ببالغ يفيد فيه بتعرض سيارته 
الفاخرة للس���رقة حيث  األميركية 
سرقت منها حقيبة حتوي مصوغات 
تقدر قيمتها بنحو 6 آالف دينار كان قد 
اشتراها من أحد احملالت قبل السرقة 

بدقائق وسجلت قضية.

هاني الظفيري
متكن رج����ال أمن االحمدي امس من ضبط 3 
هنود في س����كراب ميناء عبداهلل كانوا في حالة 
سكر بني. وبحسب مصدر امني فان دورية اعتيادية 
كانت تقوم بجولة في السكراب عندما ملح قائدها 
3 اشخاص يحاولون الهرب من امام الدورية فما 
كان من قائدها اال مالحقة الثالثة واإلمساك بهم 
وتبني انهم في حالة س����كر بني، وبالتدقيق على 
بطاقاتهم تبني انهم هنود يعملون في السكراب 

واحدهم مطلوب على ذمة قضية تغيب واعترفوا 
بانهم يقومون بشراء اخلمور احمللية من احد الباعة 
الكوريني الشماليني يعمل في السكراب وقدموا رقم 
هاتفه، وأحيل الهنود الثالثة الى مخفر املنطقة، 
بينما قام رجال األمن بتسليم رقم الكوري الشمالي 

الى رجال املباحث من اجل ضبطه.
من جهة اخرى، متكن رجال أمن اجلهراء من 
ضبط 4 وافدين ال يحملون اي اثباتات في سكراب 

أمغرة وعليه متت إحالتهم الى مخفر املنطقة.


