
كالم مباشرالسايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

لألعياد وق���ع مختلف 
في النفس البش���رية تبعا 
للمجتمع���ات التي تعيش 
فيه���ا. فالعيد ف���ي املانيا 
يختل���ف ع���ن العي���د في 
الكوي���ت التي تغيب عنها 
قيم العم���ل وتكاد تختفي 
هواج���س الك���دح وطلب 
الرزق لدى مواطنيها الذين 
يتوافر لهم الوقت للزيارات 
األسبوعية أو اليومية في 
بلد صغير املساحة ميتلك 
جميع مواطنيه سياراتهم 

اخلاصة.
فذل���ك واق���ع كويت���ي 
يختلف عما يجري في املانيا 
حيث يعيش األملان حتت 
ضغوط العمل واإلنتاج فال 
ميلكون الوقت الكافي لتبادل 
الزيارات العائلية أو القيام 
باملناسبات االجتماعية. لذا 
يهتم األملان، على س���بيل 
املث���ال، باالحتفال في عيد 
امليالد )الكريسماس( الذي 
يشكل لهم فرصة للتواصل 

مع األهل واملعارف.
إن فرحة املهندس األملاني 
القادم من مدينة هانوڤر إلى 
ميونيخ في والية باڤاريا 
ليشارك األهل بالكريسماس 
تختلف عن فرحة املوظف 
الكويتي وهو يبارك ألهله 
العيد بعد شهر  أيام  بأول 
من اللقاء اليومي على مائدة 

إفطار رمضان.
كم���ا ان فرح���ة طفلة 
الفيوم  مصرية في مدينة 
بفستان العيد تختلف عن 
فرحة طفلة كويتية غارقة 
في بحر من األلعاب والثياب 

وجوالت املوالت.

»كثرة اجلدل وقلة العمل من أهم 
أسباب تخلف األمم« هذه واحدة من 
توجيهات حكيمة وجهها صاحب السمو 
األمير يحفظه اهلل في خطابه السنوي 
الذي يلقيه في هذه األيام املباركة من 
كل عام، وقد حدد في خطابه إرشادات 
ثمينة للس����ير بأم����ان واخلروج من 

الوضع احلالي املتراخي، نعم ل����م يكن خطابا تقليديا، 
وهذه 10 وصايا من بني ما ورد في ذلك اخلطاب:

� »التطورات« حولنا متسارعة، ونحن لسنا مبعزل 
عنها.

� »احلرية« هي مدعاة لتوحيد الصف، ونبذ من يدعو 
إلى التفرقة.

� االقتداء بسلوك اآلباء في »احلفاظ« على أمن الوطن 
واستقراره.

� يتوج����ب علينا أن نعي حجمن����ا وإمكانياتنا، وأن 
نس����تخلص العبر من »األحداث املؤملة التي جتري من 

حولنا«. 
� أكرر دعوتي لوسائل اإلعالم كي متارس النقد برزانة 

دون تهويل أو »تضليل«.
� »استبدلوا اجلدل بالعمل« واخلالف بالتسامح.

� وحدتنا الوطنية كانت »وسيلة أساسية للتحرير« 
يجب أن نحافظ عليها.

� حريق اجلهراء املؤسف جسد أصالة شعبنا و»تكاتفه 
في السراء والضراء«.

� حرية القول والعمل ال تعني سوء استخدامها و»اإلساءة 
للوطن وثوابته«.

� إث����ارة النعرات الطائفية والقبلي����ة ال نقبل بها في 
»وطن ال يفرق بني أبنائه«.

الالفت لالنتباه أن وسائل اإلعالم، وحتديدا الصحافة، 
احتلت حيزا ثابتا ومتكررا في تنبيهات سمو األمير الناهية 
عن تكثيف أسلوب اجلدل ونشر اليأس والقنوط بدال من 
احلث على العمل واإلنتاج، كل في موقعه وبحسب طاقته، 
وقد أوضح سموه أن املسؤولية ال تقتصر على من يتولون 
مناصب رسمية »كل فرد على هذه األرض راع ومسؤول 
عن رعيته« وذلك مصداقا للحديث الشريف »كلكم راع، 
وكلكم مس����ؤول عن رعيته« وقد جاء تأكيد سموه على 
هذا املعنى الس����امي: ».. وفي طليعة املسؤوليات امللقاة 
على عاتق كل مواطن التزامه بدينه واعتزازه بوطنيته 
والتمس����ك مبكارم األخالق«.. معززا ملا سار عليه نظام 
هذه الدولة املسلمة العربية، منهيا أي »شنشنة« حول 

هذا األمر.
كلمة أخيرة: عبارة... »الكويت هي الكيان الذي يجمعنا« 
من سموه تفيد بأن الكويت هي منطلق جناح من جنح 
من مؤسساتنا الوطنية، وربح واستفاد من عناصر القوة 
في هذا الوطن، وعليه أن »ميدح« السوق الذي ربح فيها، 
مبعنى أن يعزز استقراره وترابطه، ويدفع عنه تشتيت 

وحدة الصف، أيا كان املبرر.

الوصايا العشر في خطاب الليالي العشرالعيد عيدان

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أم���ة الع���رب التي كان���ت خير أمة 
أخرجت للناس أصيبت بلعنة، فاألنظمة 
الديكتاتورية تدمرها والتحول لألنظمة 
الدميوقراطية ال ينفعها وال يعمرها في 
ظل ما نراه قائما في لبنان والكويت )أقدم 
دميوقراطيتني عربيتني( واليمن والسودان 
والعراق.. إلخ، ومن ذلك األزمات السياسية 
الطاحنة التي يشهدها لبنان هذه األيام 
بس���بب عدم ممانعة اجلنرال عون في 
ان مي���وت لبنان ألجل ان يحيا ويتوزر 

صهره )املعطل( جبران باسيل.
> > >

وما يقوم به اجلنرال ال عالقة له بقوى 
8 آذار بقدر ما هو متصل بشخصية عون 
غير املفهومة وغير احملبوبة، فعالقته مع 
رئيس اجلمهورية سيئة بسبب مطالبته 
بوزارة الداخلية، وعالقته بالرئاسة الثانية 
سيئة ومازال الرئيس بري يدعم اختيار 
سعد احلريري لتشكيل احلكومة بعكس 
اجلنرال، اما عالقته بالرئاس���ة الثالثة 
فتعاني من االنقطاع التام، ومتتد عالقة 
اجلنرال السيئة باآلخرين للسياسيني 
واالعالميني الذين يعيبون عليه عدم قيامه 
بأدنى واجب���ات الضيافة حني يزورون 

داره بالرابية.
> > >

ومع انتهاء احلرب العراقية � االيرانية 
لم يجد صدام اح���دا يدفع له ويدفع به 
ملناكفة س���ورية بالدم اللبناني بأفضل 
من اجلنرال عون لذا لم تكن حربه آنذاك 
حرب استقالل وحترير، بل حرب ارتزاق 
وتدمير قام خاللها بشن سلسلة حروب 
دمرت الش���رقية وقتل���ت املئات بحجة 
توحيد البندقية املسيحية وأحلقها بحرب 
اخرى على الغربية ملنع انتخاب رئيس 
اجلمهورية، كما رفض اتفاق الطائف الذي 
اوقف احلرب األهلية، واساء عون ملقام 
البطرياركي���ة التي دعمت ذلك االتفاق، 
كما تصادم مع »جميع« النواب وأعلن 
عدم ش���رعيتهم وفرض الرقابة واغلق 
التلفزة في املنطقة  الصحف ومحطات 

الشرقية التي يسيطر عليها.
> > >

وفي نوفمب���ر 89 ذك���رت صحيفة 
»لوكانار« الفرنسية أن هناك من اودع 
مبلغ 15 مليون دوالر في حساب اجلنرال 
عون في بنك باريس الوطني وان فوائد 
ذل���ك املبلغ تصل الى مائ���ة الف دوالر 

)أو دين���ار عراقي( 
ش���هريا ولم ينف 
اجلنرال حقيقة تلك 
الفضيحة املجلجلة 
اته���م املجلة  ب���ل 
الفرنس���ية بخيانة 
الس���رية املصرفية 

وه���دد مبقاضاتها.. عافاك ي���ا جنرال 
خيانة األوطان ما فيها شيء خيانة سرية 

املصارف شيء كبير!
> > >

وإشكالية رئاسة احلكومة وصالحياتها 
أنها ومنذ عهد االستقالل األول غير محددة 
مبدة كحال الرئاسة األولى )6 سنوات( 
والرئاسة الثانية )4 سنوات( كما أنها 
وبحق اس���م على غير مسمى، فدستور 
ما قب���ل »الطائف« كان يعطي رئاس���ة 
اجلمهورية حق تسمية رئيس الوزراء 
واختيار الوزراء ثم ترأس بش���كل دائم 
اجتماعات مجلس الوزراء األس���بوعية 
� اي ال ي���رأس رئي���س مجلس الوزراء 
اجتماع���ات احلكومة � وفي حال انعقاد 
مجلس الوزراء دون وجود الرئاسة األولى 
يسمى االجتماع »باملجلس الوزاري« وال 

تعتبر قراراته دستورية او ملزمة.
> > >

وبعد عام 90 اتفقت الرئاسات الثالث 
)الهراوي، بري، احلريري( على احلكم 
الوزارات بطريقة »الترويكا«  وتشكيل 
وظل ذلك االتفاق غير املكتوب س���اريا 
ومت حتت مظلته تعمير ما دمرته احلرب 
األهلية حتى انتهى بتدمير موكب الرئيس 
رفيق احلريري والوصول لإلشكال احلالي 
الذي هو بداية ألحداث جسام قادمة للبنان 

واملنطقة مع بدايات عام 2010.
> > >

آخ�ر محطة: يخبرنا أحد مستش���اري 
النائب وليد جنبالط املقربني أن السبب 
احلقيقي لتموضعه اجلديد هو معلومات 
اكيدة وصلته ب���أن هناك حربا مذهبية 
قادم���ة الى لبنان عل���ى معطى قرارات 
احملكم���ة الدولية قد تكون اش���د وطأة 
من احلرب الطائفية الس���ابقة وقد رأى 
جنبالط بحكمته املعهودة ان يبعد طائفته 
الصغيرة عنها عبر التموضع الوسطي 
بني قوى 14 و8 آذار، واهلل يحمي لبنان 
العزيز على القلوب واملنطقة من أخطار 

ما هو قادم.

يموت لبنان ليحيا جبران

يا ألطاف اهلل خووش حچي
32 مليون مدمن على الكحول والمخدرات في أميركا.

� ولدينا 338 مليون عربي مدمن على التصريحات السياسية الفارغة.
البنك الدولي: دخل الفرد الكويتي 46 ألف دوالر سنويا.

� وديون الفرد الكويتي 52 ألف دوالر سنويا يعني آخر المطاف مطلوب 
6 آالف.

مفرح الشمري
يس���تعد فنان العرب محمد عبده في غضون االيام املقبلة 
لتسجيل اغنية وطنية خاصة ملساعد وزير الداخلية للشؤون 
االمنية صاحب السمو امللكي االمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
مبناسبة سالمته من محاولة االغتيال االخيرة التي نفذها احد 
االنتحاريني في منزله، وستحمل عنوان »موقف محمد«، وهي 
من كلمات صاحب الس���مو امللك���ي االمير خالد الفيصل »دامي 
السيف« وتصدى لتلحينها فنان العرب الذي وصف في تصريح 
صحافي موقف مساعد وزير الداخلية للشؤون االمنية صاحب 
السمو امللكي االمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بأنه درس 
من دروس الشهامة والتسامح وعظيم االخالق، مؤكدا ان هذه 
االغنية هي امتداد العماله الوطنية التي طاملا تشرف بغنائها 
للوطن وقياداته في ش���تى املناسبات، متمنيا ان يحفظ اهلل 

والة االمر من كل مكروه.
االغنية ستطرح في االسواق كأغنية »سينغل« وسيتزامن 

طرحها مع بثها في التلفزيون السعودي ومن كلماتها:
جنب اللي ما وقف موقف محمد

ابن عمي نايف قروم الرجال
حجم االرهاب شهم ما تردد

لني شتت شمل جتنيد الضالل
من جانب آخر، انتهى فنان العرب محمد عبده من تصوير 
حلقة لبرنام���ج »نقطة حتول« الذي س���يبث على محطة ال� 
MBC الشهر املقبل وهي من تقدمي االعالمي سعود الدوسري، 
وسيتطرق فيها لقضايا كثيرة في الساحة الغنائية اخلليجية 

والعربية.

بعنوان »موقف محمد« ومن كلمات األمير خالد الفيصل

فنان العرب يتغنى بسالمة
األمير محمد بن نايف

الهندي املزور وأمامه كمية اخلمور احمللية املضبوطة  معه

فنان العرب محمد عبده

أمير زكي
أمر مدير دوريات جندة حولي العقيد سلمان املزعل ومساعده 
املقدم حمد الديهان باحالة وافد هندي الى االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية للتحقيق على ذمة قضيتني وهما حيازة خمور محلية 

بقصد االجتار وحيازة رخصة سوق مزورة.
وكانت اح���دى دوريات ليل جندة حولي واثناء جتولها في 
مناطق حولي لتوفير االمان للمصلني في ليالي العشر األواخر 
من رمضان اشتبهت في سيارة يابانية صغيرة يقودها آسيوي 
ولدى الطلب من قائدها التوقف حاول الهرب جريا على االقدام 
ليتم توقيفه وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على كرتون خمر 
وبتفتيش اآلس���يوي وج���د م���عه 150 دي�ن��ارا اعترف بانه��ا 
حصيلة بيع اخلم���ور ورخ��صة قيادة تب���ني ان ارقامها غير 
مطابقة الس���مه او الرقم املدني له اال ان الرخصة عليها صورة 

الهندي.

أسرة كويتية تحتجز وتكبل ابنتها باألساور 
وتعتدي عليها بالضرب ألنها »مطلقة«

هندي يسقط ب� »محلي« و»مزورة«

أمير زكي
تنازلت املقيدة باس���اور حديدية عن قضيتها ورفضت ان 
حتيل والدها واش���قاءها الى القض���اء بتهمة حجز حرية فأمر 
وكيل نيابة االحمدي باالستجابة الى طلب املجني عليها ورفض 
تسجيل قضية بحق اسرة السيدة املقيدة والتي يروي قصتها 
مص���در امني قائال ان احد املواطنني ابلغ عمليات الداخلية عن 
مشاهدته لسيدة مكبلة باالساور احلديدية وعلى جسدها اثار 
اعتداءات وحشية حيث مت توجيه دورية الى موقع البالغ ومن 
ثم ارسال الس���يدة املكبلة الى مستشفى العدان لتلقي العالج 
وبالتحقيق معها اف���ادت املجني عليها ب���ان والدها ووالدتها 
واشقاءها قاموا باحتجازها لكي يجبروها على البقاء في املنزل 
وعدم مغادرته خاصة انها مطلقة وقالت انهم منذ ايام اعتدوا 
عليها بالضرب املبرح وكبلوها باالساور احلديدية ووضعوها 

في غرفة معزولة.
واضاف املصدر في وقت الحق من التحقيق ابدت الس���يدة 
املكبلة رغبتها امام وكيل النيابة في عدم تس���جيل قضية ضد 
والدها واش���قائها ومت االس���تجابة لطلبها اال ان وكيل النيابة 
أمر باس���تدعاء اسرة املجني عليها لتسجيل تعهد عليهم بعدم 

التعرض لها او االعتداء عليها.

أمير زكي � محمد الجالهمة
العبدلي  أحبط رجال جم���رك 
احلدودي يوم أمس األول محاولة 
ضخ أكثر من 100 ألف حبة مخدرة 
نوع كبتي حاول وافد إيراني يعمل 
سائقا تهريبها الى البالد مستعمال 

إطار مركبته االحتياطي.
وق���ال مراق���ب جم���رك ميناء 
العبدلي احلدودي فرحان العجمي 
ان أحد رجال اجلمرك اش���تبه في 
اإليراني أثن���اء دخوله الى البالد 
قادم���ا من العراق حيث مت الطلب 

منه التوقف لتفتيش الش���احنة، 
الفتا الى ان االيراني ارتبك وحاول 
الهرب اال ان رجال اجلمرك أوقفوه 
ومتت االستعانة بكالب األثر ليتم 
العثور عل���ى احلبوب مخبأة في 

االطار االحتياطي.
واشار العجمي الى ان االيراني 
أحيل ال���ى االدارة العامة ملباحث 
املخدرات للتحقيق معه ومعرفة 
هوية األش���خاص الذي���ن هربت 
لصاحلهم هذه احلبوب التي فاقت 

ال� 100 ألف حبة نوع كبتي.

ضبط 100 ألف حبة مخدرة في »سبير« بشاحنة إيراني
100 غرام هيروين تحيل شابين إلى »المخدرات«

عبداهلل قنيص - محمد الجالهمة
100 غرام هيروين كانت كفيلة باحالة شابني كويتيني الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات. وقال مصدر امني ان احدى 
الدوريات اشتبهت في مركبة يبدو من بداخلها في حالة غير 
طبيعية، ليتم اخضاعها للتفتيش ويعثر فيها على الهيروين. 
كما ألقى رجال جندة حولي على طريق الفحيحيل السريع 

القبض على شابني عثر معهما على مواد مخدرة واحيال الى 
االختصاص.

من جهة أخرى، ضبط رجال جندة االحمدي وافدا هنديا 
باملهبولة عثر معه على كيس به مادة بيضاء يرجح ان تكون 
هيروين، وأحيل الى االختص���اص، وكذلك ضبط بحوزته 

قطعة بنية صغيرة يرجح ان تكون حشيشا.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق
أبواللطفواحد


