
نتحمد لالخوة في اململكة بسالمة 
مساعد وزير الداخلية السعودي االمير 
محمد بن نايف على جناته من محاولة 
االغتي���ال والتي تظهر في جانب منها 
وخاصة بعد تفجيرات بغداد االخيرة 
ان هناك من بدأ يضع كبار املسؤولني 
وال���وزارات احلساس���ة ضمن اهدافه 

التخريبية.
> > >

ويلقب االمير محمد بن نايف ب� »مهندس« تفكيك احلركات 
االرهابية في الس���عودية ال بالعنف ب���ل بالعلم واحلكمة 
عبر املناصحات التي متت بالسجون لبعض دعاة التطرف 
وانعكس���ت خارجها، كما س���اهم عمله الدؤوب في سقوط 
كثير من اخلاليا النائمة في اململكة والدول املجاورة كحال 
اخلليتني اللتني اعلن عن اكتش���افهما مؤخرا في السعودية 

والكويت.
> > >

وسيهل علينا في اخلليج بعد فترة وجيزة عيدا الفطر 
واالضحى وما نش���هده من تواصل معتاد بني املس���ؤولني 
والناس، املف���روض ان يتم هذه املرة اتخاذ اجراءات امنية 
مشددة ابان تلك اللقاءات وان نبتعد عن تقدمي حسن النوايا 
بدال من احلذر الواجب حتى ال »تقع الفاس بالراس« ويتم 

الندم بعد وقوع الكوارث.
> > >

وكان احد شيوخ التشدد املسمى سليمان الدويش قد افتى 
قبل ايام بقتل مؤلف مسلسل طاش ما طاش يحيى االمير ومن 
يقف خلفه وأسمى الشيخ االمير بالغراب، وقال ان الغراب 
يحل قتله شرعا في احلل واحلرم ويربط بعض املدونني بني 

ذلك القول ومحاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية.
> > >

وللشيخ الفاضل سليمان الدويش لقاء عجيب وغريب 
مع قناة الدليل ميكن مشاهدته على اليوتيوب قال ضمنه انه 
رفض رد السالم على االعالمي السعودي عبدالرحمن الراشد 
وانه »يبصق« على االعالمي السعودي اآلخر د.تركي احلمد، 
اال انه اعترف مبالطفته ومخالطته للصحافيات البريطانيات، 
وقال ان سبب تصرفه املذكور مع االجنليزيات � الذي انكره 
في البدء اال انه اقر به في النهاية بسبب وجود شهود عليه 
منهم د.عبداحملس���ن العواجي � هو انه كان بصدد دعوتهم 
لالس���الم! وقد عقب املذيع وهو للعلم اعالمي ملتح فاضل 

بالقول ان السبب قد يكون »فتنة النساء« التي ال ترد.
> > >

آخر محطة: قبل ربع قرن ش���اهدنا نق���د الوزراء والنواب 
ضمن االعمال الفنية امثال »حرم سعادة الوزير« و»حامي 
الديار« و»ممثل الش���عب« و»فرسان املناخ« وغيرها، وقد 
ضاقت الصدور وتغيرت االح���وال فيما بعد عندما غيرنا 
اسم مسرحية »بشت الوزير« الى »بشت املدير« وقد صاحب 
حماية املس���ؤولني من النقد سوء االدارة واالداء والكوارث 

والنكبات التي ابتليت الكويت بها.

بينما تغرق األمم املتحدة 
في أحالمها الوردية، وهباتها 
اخليرية، وعطاياها اجلزيلة، 
وتطنب في مدح بالدنا فيما 
يخص »احلريات« ومستواها 
»املرتفع«، حس���ب ما تراه 
األمم املتح���دة في أحالمها 

الوردية، جند وزارة اإلعالم في بالدنا تناكف 
األمم املتحدة ومتاحكها وتخضخض عظامها من 
أجل إيقاظها من تلك األحالم الوردية، ولتكف 

يدها عن تلك الهبات والعطايا املجانية.
وزارة اإلعالم ليست مثل األمم املتحدة تغرق 
في األحالم الوردية، ألنها وزارة »اإلعالم« ال وزارة 
»األحالم« والفرق واضح بني »اإلع« و»األح«! 
فيرجى من األمم املتح���دة التيقظ واالنتباه، 
ألن وزارة االعالم ال األحالم ردت سريعا على 
تقرير األمم املتحدة الوردي، مبطاردتها للقنوات 
الفضائية اخلاصة، بقصد تكميمها وتعتيمها، 
حتى ال تصدق أو يصور لها شيطانها تصديق 

»احلريات« في بالدنا الكويت.
وزارة االعالم – حسبما قرأنا في الصحف – 
ستحيل تلك القنوات إلى النيابة العامة، ألنها 
أنتجت برامج لم تخضع ملراقبة وزارة االعالم 

أو إشرافها.
أعتقد ل���و وصل اخلبر إلى »بان كي مون« 
أم���ني عام األمم املتحدة الذي أصدرت منظمته 
ذلك التقرير الذي ميتدح مستوى احلريات في 
الكويت، لصعد إلى سطح منظمته وألقى بنفسه 
إلى األرض منتحرا، ألنه ارتكب خطيئة كبرى 
بح���ق »احلرية« التي لم متر قط على س���ماء 

الكويت ولم تدق بابها يوما.
ما الذي تريده وزارة االعالم من خالل تقييد 
االعالم اخلاص؟! هل تريده أن يكون نس���خة 
مريضة من برامجها وأدائها املتعثر، وانتاجها 
البرامجي السقيم العليل، والذي يعجز أطباء 

األرض قاطبة عن ترميمه ومعاجلته؟!
م���ا نحن على يقني منه، أن االعالم اخلاص 
كشف عورات وزارة االعالم وأظهرها للمأل مبا 
فيها من معايب ومصائب، وأن الغيرة وليس 
غيرها هي التي تدف���ع وزارة االعالم حملاربة 
االعالم اخلاص، الذي أرجو أال يستجيب أصحابه 
لوزارة االعالم، بل يتعني عليهم التعامل وفق 
منهجية اعالمية صحيح���ة، وجتاهل وجود 
وزارة االعالم الغيورة واحلقودة والضعيفة، 
التي حتس بأن تلفزيونها لن يكتب له البقاء 

في ظل وجود القنوات اخلاصة.
في���ا »بان كي م���ون« اس���حب تقريرك أو 

انتحر!

القتل في الحل والحرم اسحب أو انتحر
محطات بال قناع

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكنت اجهزة وزارة الداخلية 
العامة خلفر  وحتدي���دا االدارة 
العام���ة  واالدارة  الس���واحل 
للمباح���ث اجلنائية من إحباط 
ضخ نحو 150 كيل���و من املواد 
املخدرة وجرى توقيف 3 بحارة 
ايرانيني ومواطن���ني، فيما بلغ 
اجمال���ي املخدرات التي ضبطت 
فعليا 98 كيلوغراما، وذلك بعد 
ان متكن البح���ارة من إلقاء 52 
كيلوغرام���ا في ع���رض البحر، 
خاصة بعد شعورهم بأن رجال 
وزارة الداخلية كش���فوا عملية 

التهريب تلك.
وقد متكن رجال اإلدارة العامة خلفر السواحل من انتشال املخدرات 
الت���ي مت إلقاؤها في املي���اه وتقدر بحوال���ي 50 كيلوغراما من مادة 
احلشيش، وكيلوغرام من مادة الترياق املخدرة. ومتت إحالة املتهمني 

واملضبوطات الى جهة االختصاص.
واس���تنادا الى مصدر امني فإن معلوم���ات وردت الى مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية اللواء عبداحلميد العوضي عن ان 
هناك صفقة لتبادل املخدرات ستتم على مقربة من جزيرة فيلكا فجر 
التاس���ع من رمضان، وعليه مت التنسيق بني اللواء العوضي ومدير 
عام االدارة العامة خلفر الس���واحل العميد جاسم الفيلكاوي، وشكل 
لهذا الغرض فريق عمل من املباحث اجلنائية ومباحث خفر السواحل 
مكون من العقيد مبارك العميري مدير ادارة مباحث خفر السواحل 

ومساعده املقدم انور احلمدان.
وقال املصدر األمني: اتخذ رجال مباحث خفر السواحل ورجال املباحث 
اجلنائية مواقعهم على مقربة من ميناء فيلكا بانتظار وصول الصفقة 

املتفق عليها، مشيرا الى ان رجال 
اثناء مراقبتهم  املباحث رصدوا 
زورقا يق���ل كويتيني وطرادا به 
3 بح���ارة بصدد تب���ادل املواد 
املخدرة في عرض البحر ليعلن 
رجال وزارة الداخلية عن أنفسهم 
ايرانيني  ويتم توقيف 3 بحارة 
ومواطن���ني وعثر معهم على 98 

كيلو من مادة احلشيش.
وقال املصدر االمني: أخضع 
البحارة اإليراني���ون للتحقيق 
فاعترفوا بأن إجمالي الش���حنة 
التي كانوا بصدد تس���ليمها الى 
الكويتيني ه���و 150 كيلو وأنهم 
حينم���ا رصدوا دوري���ات خفر 
الس���واحل ألقوا 52 كيلو في عرض البح���ر وكانوا بصدد التخلص 
من بقية الكمية لوال التدخل السريع من قبل رجال وزارة الداخلية.
من جهة اخرى أش���اد مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الش���يخ احمد اخلليفة بالتعاون بني ضباط وزارة الداخلية، 
مؤكدا ان قضية املخدرات قابلة للعالج وتقليل املعروض من السموم 
املخدرة ش���ريطة تعاون جميع االجهزة وتعاون املواطنني واملقيمني 

من خالل اإلبالغ عن اي ممارسات تتعلق باملخدرات.
وأكد العميد اخلليفة ان أبواب اإلدارة العامة للمخدرات مفتوحة 
لتلقي اي معلومة بشأن االجتار في املواد املخدرة او تعاطيها، مشيرا 
الى ان جميع هذه املعلومات يتم التعامل معها بس���رية تامة، مذكرا 
بان البالغات التي يتقدم به���ا أولياء امور او أقارب متعاطني يطلق 
عليها ف���ي القانون بالغات إدمان وال يعاقب املبلغ عنه او يحال الى 
احملكمة حتى ولو ضبطت معه مواد مخدرة من حشيش او هيروين 

أو غيرهما.

العميد جاسم الفيلكاوياللواء عبداحلميد العوضي

املتهمون الـ 5 وأمامهم كمية املخدرات املضبوطة معهم في جزيرة عوهة

بالتعاون بين اإلدارة العامة للمباحث الجنائية وخفر السواحل

ضبط 3 إيرانيين ومواطنين بـ 150 كيلو حشيش
والمهربون ألقوا 52 كيلو غرامًا في البحر قبل القبض عليهم

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
المشاعر السلبية تؤثر سلبيا على صحة القلب.

ـ أعان اهلل قلوب العرب فالمادة الخام للمشاعر السلبية تصنع في بالدهم.
تقرير: إذا كنت تبحث عن أفضل رواتب في العالم.. فاذهب إلى سويسرا.

ـ وإذا كنت تبحث عن أسرع الرواتب تبخرا في العالم فحياكم في الكويت.
أبواللطفواحد


