
10 مصابين في مشاجرة دامية بـ »جنوب الجهراء«
رجال األمن حالوا دون تحول المستشفى إلى ساحة معركة

سكران يزعج المصلين 
في »القصور«

محاولة االنتحار تنتهي
بـ »كسر في الحوض«

أصيب نحو 10 أشخاص بإصابات متفرقة 
إثر مشاجرة نشبت بني مجموعة من األشخاص 
يقدر عددهم بأكثر من 40 شخصا في منطقة 
جنوب اجلهراء، وتفاوتت اإلصابات بني سطحية 
ومتوسطة وبالغة خاصة ان بعض املصابني 
تعرضوا لطعنات بآالت حادة ما استدعى نقلهم 
الى مستشفى اجلهراء وكان لرجال أمن اجلهراء 

دور في أال يتحول املستشفى الى ساحة معركة 
أو جتدد للمشاجرة.

وفي التفاصيل: ان بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية عن املش����اجرة ونقل املصابون الى 
مستشفى اجلهراء برفقة أقاربهم وأصدقائهم 
فأمر العميد عايض العتيبي بتوجيه قوة الى 
املستشفى برئاسة النقيب متعب حمد واملالزم 

مطلق القمالس والوكيلني سعد محذاف وحمد 
الرحيل����ي ليتم التدقيق على الش����باب الذين 
يريدون دخول املستشفى ليتم السيطرة على 
املتشابكني الذين أفادوا في التحقيقات األولية 
بان خالفات س����ابقة أدت الى وقوع املشاجرة 
ليأخذ كل منه����م تقريرا طبيا يفيد بإصاباته 

واالجتاه الى مخفر تيماء لتسجيل قضية.

هاني الظفيري
»اذا ابتليتم فاس����تتروا«، 
لم يطبق مواطن هذا احلديث 
وميتثل به، خصوصا بعد ان 
الدينية في  ضرب بالشعائر 
الشهر الفضيل عرض احلائط 
حيث قام بتناول املشروبات 
الروحية، ول����م يكتف بذلك 
حيث قام بازعاج املصلني طوال 
صالة فجر امس في احد مساجد 
منطقة القصور ليبادر املصلون 
بابالغ العمليات ليتوجه رئيس 
مخف����ر الع����دان العقيد وليد 
الشهاب ويتم ضبط املواطن 
واحتجازه في نظارة املخفر، 
ومت تس����جيل قضي����ة وجار 

احالته الى التحقيق.
من جانب آخر، اقدم خليجي 
في منطقة الصليبية على ابالغ 
رجال االمن عن شقيقه الذي 
يتناول املشروبات املسكرة ليتم 

ضبطه وتسجيل قضية.

أمير زكي
اثيوبية  اقدم���ت واف���دة 

)22 عاما( على محاولة انتحار 
بالقاء نفسها من علو في منزل 
كفيلها مبنطقة جابرالعلي، وقام 
رجال الطوارئ السيد الهاللي 
ومحمد احلالق بنقل االثيوبية 
والتي متثلت اصابتها في كسر 
بالذراع وكسر في الفخذ االمين 

الى مستشفى العدان.
من جهة اخرى، نقل بنغالي 
الى مستشفى الفروانية بواسطة 
محمد الفراج وجاسم القطان 
لالشتباه في اصابته بكسر في 
احلوض اثر سقوطه من علو 
في ش���ركة يعمل بها مبنطقة 

الضجيج.
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بـرعـايــة

السايرزم

عندما خاس البحر

نقرأ في كتب اللغة: خاس 
الشيء يخيس خيسا تغير 
وفسد واننت، وخاس الطعام 
والبيع كسد حتى فسد، ويقال 
للشيء حني يبقى في موضعه 
فيفس����د: خائس، وخاست 
اجليف����ة اي اروحت، ويقال 
اروح اللحم اننت، واروح املاء 
تغي����رت رائحته، ويبدو ان 
»اخليسة« صفة مالزمة لبحر 

الكويت، وإلى التفاصيل:
ففي بعض أوقات اجلزر 
وانحسار املياه عن الساحل 
تنبعث من هذا البحر باجتاه 
املدينة رائحة كريهة خائسة 
يطل����ق عليه����ا الكويتيون 
تس����ميات طريفة، غير انها 
روائ����ح تنبعث ألس����باب 
طبيعية ال عالقة لها بالتلوث 
الذي يتعرض له بحرنا هذه 
األيام عل����ى يد قتلة احلياة 

الفطرية.
)اخلويس����ات( موضع 
قرب الساحل الغربي جلون 
الكويت وأصل التسمية من 
اخليس وهو الشجر الكثير 
امللتف من القصب والنخل، 
وال عالقة لالس����م بالتلوث 
البيئ����ي، وكذل����ك ف����ي هذا 
اجلون »املظلوم« وحتديدا 
قرب املستش����فى الصدري 
يوجد موضع بحري يحمل 
اسم »اخلّيوسه« يعرفه هواة 

صيد االسماك.
غي����ر ان أوثق العالقات 
بني البحر و»اخليسة« جتلت 
في امللوثات التي نقلتها مياه 
الصرف الصحي الى البحر 
اث����ر فضيحة مضخة  على 
مش����رف. وال حول وال قوة 

إال باهلل.

صالح الساير
www.salahsayer.com

في اخلمسينيات وإبان الصراع السياسي 
بني مصر الثورية وإيران الشاهنشاهية، رّوج 
اإلعالم الشوفيني القومي ألكذوبة أن نكبة 
البرامكة متت بسبب أصولهم الفارسية، وهو 
افتراء غير منطقي حيث ال يصح االعتقاد 
بأن اخلليفة هارون الرشيد قد استيقظ ذات 
صباح ليفاجأ بتلك األصول الفارسية التي 
تصاهر معها وسّلم أبناءها الوزارات وقيادة 
اجليوش، إن إش����كالية البرامكة احلقيقية 
ف����ي كل مكان وزمان ه����ي فيمن يحيطون 
باملسؤول ويعزلونه حتى عن أقرب الناس 
له فال يرى إال ما يريدون له رؤيته وال يسمع 
إال ما يريدون له سماعه جاعلني من حربهم 

اخلاصة حربه وسلمهم سلمه.
> > >

كان امللك الليبي إدريس السنوسي – رحمه 
اهلل – رجال شريفا عفيفا زاهدا وقد اقترب 
منه أحد البرامكة اجلدد املس����مى إبراهيم 
الش����لحي القادم من اجلزائر فعّينه ناظرا 
خلاصت����ه امللكية، ويقول ولي عهده األمير 
حس����ن الرضا انه لم يكن يؤمن بالس����حر 
حتى رأى تأثير إبراهيم الشلحي على امللك 
فقد تسبب بالفرقة بينه وبني أبناء عمومته 
أحفاد السيد أحمد شريف السنوسي حتى 
جعل����ه ينزع عنهم ألقابه����م ويوقف عنهم 

مخصصاتهم.
> > >

وفي ي����وم اخلميس 5 أكتوبر 54 اغتال 
الدين السنوسي  الش����اب محيي  الشريف 
إبراهيم الشلحي انتقاما لظلمه لهم وتعديه 
عليهم فحزن امللك إدريس حزنا شديدا جعله 
يقرر ترك احلكم ومجاورة احلرمني في احلجاز 
وجنح بعض اخليرين في جعله يغير رأيه 
إال أنه أصر على إعدام القاتل رغم ش����هادة 
ميالده التي تثبت أنه قاصر وان تلقى جثته 
في نفس مكان مقتل ناظر خاصته إمعانا في 
إهانة أهله الذين هم أقارب من الدرجة األولى 
للملك والذي اش����تهر عنه طيبته الشديدة 
حتى ان عهده لم يش����هد قط حالة إعدام إال 
تلك، ويرى بعض املؤرخني ان في ذلك داللة 
إما على قوة تأثير أو ش����دة سحر الشلحي 

على امللك.
وعني امللك إدريس البوصيري الشلحي 
مكان أبيه إبراهيم وبدأ البوصيري بتدمير 
س����معة امللك الزاهد عبر مش����اريع الفساد 
التي تناولته����ا الصحف ومت احلديث عنها 
في البرمل����ان أمثال مش����روع طريق فازان 
واتفاقيات النفط ومشروع عني الدبوسية 

والبذخ الشديد في حفل 
الش����لحي  زفاف عمر 
الذي اس����تفز الشعب 

واجليش معا.
> > >

كما تدخل البوصيري 
ف����ي أعمال  الش����لحي 

وتش����كيل الوزارات كما يذكر رئيسا وزراء 
ليبيا الس����ابقان مصطفى بن حليم وعثمان 
الصيد في كتابي مذكراتهما فلم يستقر للحكم 
ق����رار خاصة في العام األخير للحكم ونعني 
1969 فقد أقيل رئيس احلكومة عبدالقادر بدرية 
كونه رفض أن مينح عائلة الشلحي جوازات 
سفر ديبلوماس����ية ثم حدث الشيء ذاته مع 
الرئيس����ني عبداحلميد بكوش وحسني مأزق 
وجنحت لطفية إبراهيم الش����لحي في تعيني 
ونيس القذافي الضعيف رئيسا للحكومة وهو 
الذي جنح العقيد معمر القذافي في االنقالب 
عليه في 1969/9/1 أي انق����الب القذافي على 

القذافي إبان سفر امللك للخارج للعالج.
> > >

ويذكر رئيس الوزراء عثمان الصيد أنه 
قال للسيدة لطفية الشلحي عندما زارته 
تبكي في سويسرا بعد االنقالب »اآلن ال 
ينفع البكاء بعد أن تسببتم أنت وإخوانك 
في خراب البلد وضيعتم امللك« وضمن 
أدبيات املعارضة الليبية ومؤرخيها ما 
يثبت أن انقالب العقيد معمر القذافي قد 
قط���ع الطريق على انقالب أعده العقيد 
)البرمكي( عبدالعزيز الشلحي مع صهره 
اللواء ش���مس الدين كي يستوليا على 
احلكم ومينعا عودة امللك من رحلة عالجه 
ف���ي اخلارج وهذا م���ا كان ينوي فعله 
األنذال مع ول���ي نعمتهم وقدميا قيل.. 

»ما حك ظهرك مثل ظفرك«.
> > >

آخـر محطة: )1( في مقاالت الحقة سنظهر 
دور »البرامكة اجلدد« في إس����قاط األنظمة 
اململكتني املصرية  الليبرالية املستقرة في 

والعراقية.
)2( نرج����و من األنظمة اخلليجية التي 
ه����ي أعمدة اخليمة في اس����تقرار دولنا أن 
يحذروا كل احلذر من اخلطر الشديد املتمثل 
في »البرامكة اجلدد« الذين يفرقون عامدين 
متعمدين بني األخ وأخيه واألب وابنه وأبناء 
العم والعمومة وبني احلاكم واحملكوم فديدن 
هؤالء دائما وأبدا مصلحتهم ال مصلحتكم 

واملوضوع ذو شجون.

البرامكة الجدد وتدمير األنظمة اآلمنة
محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

النادي العلمي: فلكيًا... 20 الجاري 
أول أيام عيد الفطر المبارك 

قال النادي العلمي الكويتي ان اول ايام عيد 
الفطر املبارك س���يكون يوم االحد 20 من الشهر 
اجلاري حيث يولد الهالل يوم اجلمعة في ال� 18 من 
الشهر نفسه الساعة التاسعة و44 دقيقة بالتوقيت 
احمللي. واضاف مدير ادارة علوم الفلك والفضاء 
بالنادي زيد القطان في بيان صحافي امس انه في 
ال� 18 من الشهر اجلاري تستحيل رؤية الهالل الن 

مولد القمر يكون بعد غروب الشمس. واوضح 
انه في يوم السبت 19 اجلاري يغرب القمر بعد 
غروب الشمس ب� 10 دقائق ويكون على ارتفاع 
درجتني فوق االفق وقت الغروب وعمره بحدود 
20 س���اعة و14 دقيقة، مضيفا ان الرؤية ممكنة 
لذلك اليوم وان كانت صعبة القترابه من االفق 

زيد القطانوقت الغروب بأقل من 5 درجات.

مصريان يسقطان بكيلوغرامين »شقراء«
أمير زكي

واصل رج���ال االدارة العام���ة ملكافحة 
املخدرات بقيادة العميد الشيخ احمد اخلليفة 
جهودهم لضبط جتار التجزئة، حيث متكن 
رج���ال املكافحة اول من ام���س من ضبط 
مصريني وعثر بحوزتهما على كيلوغرامني 
من حشيش »ش���قراء« غالي الثمن. ووفق 
مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير 
عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات عن حيازة 
وافدين ملادة احلشيش ومحاولتهما بيع هذه 
املخدرات في اوساط املتعاطني، وعليه شكل 
العميد اخلليفة فريق عمل من ادارة املكافحة 
احمللية والتي يرأسها العقيد احمد الشرقاوي 
ويساعده املقدم محمد الهزمي، وكان فريق 
العمل برئاسة الرائد محمد قبازرد والنقيب 
حمد الصباح واملالزمني اولني ناصر العجيمان 

وعلي عبداهلل وعبدالعزيز العقيلي.
وق���ال املص���در االمن���ي ان احد ضباط 
»احمللية« انتحل دور مدمن للمواد املخدرة، 
واس���تطاع اقناع احد الوافدين ببيع 500 
غرام من مادة احلشيش مقابل 750 دينارا، 
وابتل���ع الوافد طعم فريق املكافحة، وحدد 
مكان تسليم احلش���يش في اجلهراء على 
مقربة من محل اقامته، وبعد تس���لم الوافد 
والذي كان يرافقه ش���ريكه للمبالغ املالية 
املرقمة واملعلومة بالنسبة للنيابة العامة، 
مت القبض عليهما وجرى االنتقال الى غرفة 
يقطنان بها في اجلهراء ليعثر رجال املكافحة 
على كيلو ونصف الكيلو من املادة املخدرة 

نفسها.
واضاف املصدر ان الوافدين اعترفا بحيازة 
املخدرات بقصد االجتار وان هذه املخدرات 
تزرع في موطنهما وجتلب لهما عن طريق 
اشخاص جار ضبطهم ومتت احالتهما الى 

نيابة املخدرات.
املتهمان وأمامهما كمية املخدرات املضبوطة

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مجلس الجامعة العربية يرفض التطبيع »المجاني« مع إسرائيل.

ــ لوال انني اعرف ان تصريحكم بريء لقلت انكم تبحثون عن »شيك وشيكل«.
مترو دبي ينطلق اليوم.

ــ والمترو مالنا صار لنا سنين وبنين وإحنا نسولف عنه ما حطينا فيه حتى برغي.
أبواللطفواحد


