
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 طعام «حوض المتوسط» مفيد لمرضى السكري.

  ـ وسياسات «الشرق األوسط» تأتي بالضغط والسكري والديسك 
والعمى المؤقت وأمراض القلب.

 الداخلية: مليون و٤٠٠ ألف سيارة تسير في شوارع الكويت ساعات الذروة.
  ـ ومنو اللي صرف اللياسن حق المستحق وغير المستحق وخال شوارعنا 

 أبواللطف  واحدزحمة!

 مواقيت الصالة والخدمات ص ١٠ 

 محطات السايرزم  د 

البعض   نتمنى لبعضنا 
الســـعادة والفرح واخلير 
فننتهز فرصة األعياد الدينية 
واملناســـبات االجتماعيـــة 
الشـــهيرة  العبارة  لنتبادل 
«كل عام وأنتم بخير» نقولها 
مشافهة أو مهاتفة أو كتابة 
عبر رسائل البريد أو اإلمييل 
أو خدمة الرسائل القصيرة 

على املوبايل.
  نتمنى السعادة والفرح 
ألنفســـنا ولآلخرين، غير 
أن املطالـــب واألهـــداف ال 
تتحقق باألمنيات، فصاحب 
الواقعة في أســـر  الذهنية 
التفكير الســـلبي لن يفرح 
وإن أغرقتـــه فـــي بحر من 
السعادة، ومثله الالهث وراء 
املادة أو املنصب أو نحوهما 
يبقى تعسا، فكلما حصل على 
شيء شعر باحلزن ألنه لم 
يحصل على الشيء اآلخر، 
والبّكاء الشّكاء لن جتدي معه 

محاوالت الفرح.
  يحدث ان نضحك كثيرا 
لسبب ما، غير اننا سرعان 
ما نتراجع ونرســـم احلزن 
على وجوهنا خوفا من حدث 
مقبل مرددين «اللهم اجعله 
خير» فنحن نخاف احلسد، 
ونخشـــى العني، حتاصرنا 
الريبـــة، ويطحننا الشـــره 
والطمـــع، ال نطالع الفقراء 
فنرضـــى ونحمد اهللا بكرة 
وأصيال، بل نطالع األثرياء 

لنبكي قلة البخت!
  الفرح واحلزن متوافران 
في السوق وكل يبحث عن 
ســـلعته املفضلة، وكل عام 

وأنتم بخير ورضا.
 

 شبهت السفيرة احملترمة ديبورا 
جونز في محاضرتها االخيرة الشعب 
الكويتي بطفـــل مدلل ولد وفي فمه 
ملعقة من ذهب وفي حسابه ١٠٠ ألف 
دوالر ال يعلـــم كيفية التصرف بها 
واحلقيقة ان ذلك التشبيه يحتاج الى 
توضيح فقد عاش الكويتيون ثالثمائة 
عام، عدا العقود القليلة املاضية، في 

ضنك من العيش وفقر مدقع.
< < <  

  فالكويت بلـــد ال زرع وال ضرع 
فيه، وال انهار او اشجار بل صحراء 
قاحلة شـــديدة السخونة لم تخلق 
اصال لعيش البشر لذا كثرت االمراض 
والوفيات بني اهله، كما مارس سكانه 
كل انواع االعمال املشروعة (غوص، 
جتارة، زراعة، صناعة سفن) وغير 
املشروعة (تهريب، قرصنة، غزو) 

للعيش والبقاء.
< < <  

  وقد فوجئ اجلميع عندما اكتشفوا 
في وقت متأخر انهم يعيشون فوق 
بحيرة من الذهب االســـود واصبح 
حالهم كحال شاب فقير بائس يعمل 
في اصغر املهن، هبطت عليه ثروة 
ضخمة لم يحسب لها حسابا فتحير 
هو واولياء امره في كيفية التصرف 
بها وهل يستمر في عمله اخلشن ام 
يتركه ويصبح من اصحاب االيدي 

الناعمة التي ال تعمل وال تنتج.
< < <  

  ومن ذلـــك فقد جرت في الكويت 
ابان حقبة اخلمسينيات وما بعدها 
محاولة حسنة النية واملقصد تروم 
اسعاد الشعب الكويتي بأقصر الطرق 
بعد معاناة قرون وذلك عبر التسريب 
السريع للثروة له عن طريق تثمني 
املنازل بأضعاف اسعارها وتفعيل 
عمليات التوظيف الصوري للمواطنني 
حتت شعار ان عهد الفقر والبؤس قد 
مضى وأتى عهد الغنى والسعد ولم 
تعد هناك حاجة الن يعمل الشعب 
الكويتي او حتـــى يتذكر كيف كان 

يعمل.
< < <  

  واطلقــــت االدارة احلكوميــــة 

الرصاصة االولى 
على كل ما ميت 
للماضي بصلة، 
فجــــرى هــــدم 
الكويت  ســــور 
التاريخي وازالة 
البيوت القدمية 

املثمنــــة رغم عــــدم احلاجة امللحة 
لالراضي املقامة عليها تلك البيوت، 
وتسابق الســــكان في تلك احلقبة 
اللقاء اثاثهم القدمي في الطرق وخلف 
ما تبقى من السور في ظاهرة ندر 
ان ترى شــــبيها لها لدى الشعوب 
االخرى حتى كادت الكويت ان تفقد 
ذاكرتها وتاريخها وصلتها باملاضي 
لوال رجال افاضل امثال العم سيف 
الشمالن ود.عادل عبداملغني وغيرهما 
من اخليرين ممن حافظوا على بعض 

ذلك التراث.
< < <  

  وقـــد كان باإلمـــكان رغم هبوط 
الثروة املفاجئ الذي ادار العقول ان 
نحافظ على املزايا املتوارثة للشعب 
العمل وروح  الكويتي كاجلدية في 
االبتكار وحب املغامرة وتســـليط 
الضوء عليها وجعلها قدوة لالجيال 
الالحقة بدال من محاولة محو املاضي 
بحلوه ومره، كما كان باالمكان اصالح 
ذلك املسار التدليلي الذي افسد الشعب 
والعودة عنه في مرحلة الحقة لوال 
فهمنا اخلاطئ للعملية الدميوقراطية 
وجعلها مسابقة في دغدغة مشاعر 
اخللق ما بني «بابا» مجلس و«ماما» 

حكومة، واحلديث ذو شجون.
< < <  

  آخر محطة: ١ - بسبب ضعف انظمة 
الثابتة والنقالة هنا في  االتصاالت 
لبنان لم نســـتطع الرد على رسائل 
التهنئـــة التي وصلت لنا عبر نظام 

sms فعذرا..
  ٢ - بدال من «اختالف» الزعامات 
السياسية اللبنانية على من يتولى 
حقيبة االتصاالت ملـــاذا ال «يتفق» 
اجلميع على حتســـني خدماتها في 
املواطنني  البـــدء تذليـــال ملعانـــاة 

والسائحني؟!

 تدليل الشعب الكويتي! سوق الحياة

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf1@hotmail.com 

 البقاء هللا 
 خالـد ثامـر عبداهللا الدوسـريـ  ٧٧ عاماـ  الظهرـ  ق٦ـ  ش١ـ  م٧٦ـ  ت: 

.٩٧٤٤٤٤٥٢
  بـدر حمـد صالح البنايـ  ٦٧ عـــامــــاـ  الرجـــال: العديـــليةـ  ق١ـ  ش 
الهاجريـ  م١٧ـ  ت: ٩٩٧٣٣٦٩٩، النســــاء:  صباح الســــالمـ  ق٥ـ  

الشارع االول ـ ج١٠ ـ م١٤ ـ ت: ٢٥٥١٠٤٠١.
  محمـد احلمـد العبداهللا اخلميسـ  ٧٣ عامــــاـ  الرجال: اليرموكـ  ق٤ـ  
الشــــارع االول ـ م٣٦ ـ ديوان اخلميس ـ مقابل مصنع الطابوق 
سابقا ـ ت: ٥٥٧١٥٠٤٠ ـ ٦٦٧١٥٢٣٣، النساء: االندلس ـ ق٩ ـ ش٢ 

ـ م٣٢ ـ ت: ٦٦٦٠٠٦٧٦ ـ ٢٤٨٩٠٤٣٥.
  عوض عبداهللا هذال الهاجريـ  ٥٨ عاماـ  الرجال: الفحيحيلـ  ق٢ـ  ش٦ 

ـ م٥٦ ـ ت: ٦٦٥٥٢٣٤٣ ـ النساء: الظهر ـ ق٥ ـ ش٦ ـ م١٨.
  شالح محماس خالد محمد العتيبي ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: فهد االحمد ـ ق١ ـ 
ش١٠٩ـ  م٢٠ـ  ت: ٩٩٠٤٢٠٦٠ـ  ٩٩٤٢٢٠٠٣، النساء: صباح السالم 

ـ ق٧ ـ ش١ ـ ج٦ ـ م٣٦ ـ ت: ٢٥٥١٣٠٦٩.
  سـالم مسـلم راشـد الشـحوميـ  ٧٥ عاماـ  الرجال:سلوىـ  ق٨ـ  ش٧ 
ـ م١٤ ـ ت: ٩٩٨٧١١٢٢ ـ النســــاء: ســــلوى ـ ق٥ ـ ش١٠٣ ـ م٨ ـ ت: 

٩٩٠٢٢٩٩٨
  بشرى عبداخلالق سعيد البخيت ـ ٦٣ عاما ـ الرجال: الروضة ـ ق٢ ـ ش 
سليمان بوكجيل ـ صالة دســــمان ـ ت: ٩٩٦٦٣٩١٣ ـ ٦٦٩٠١٨١٨ ـ 
النساء: الشاميةـ  ق٣ـ  ش٣٢ـ  م٧ـ  ت: ٢٤٨٣٥٧٠٧ـ  الدفن التاسعة 

صباح غد االربعاء.
  نايف سعد عبداجلليل األسطاـ  ٢٩ عاماـ  الرجال: العمريةـ  ق١ـ  ش١٠٣ 
ـ م٢٧ـ  ت: ٦٧٧٢٠١٧٧ـ  ٩٩٣٣٦٣٥٠ـ  النســــاء: الفــــردوس:ـ  ق٣ـ  
الشارع األولـ  ج٨ - م٢٠ـ  ت: ٢٤٨٩٧٣٠٥ـ الدفن التاسعة صباح 

غد االربعاء. 

 أمير زكي
  أمر مدير أمـــن محافظة مبارك الكبير العميد 
إبراهيم الطراح بتسجيل قضية الشروع في االنتحار 
بحق وافدة نيبالية أقدمت على تناول مبيد حشري 
بقصد االنتحار وكانت اخلادمة نقلت للعالج من 
اعباء شـــديد الى مستشفى العدان وأفاد األطباء 

بأن حالة اإلعياء ناجتة عن تناول مبيد حشري. 
من جهة أخرى، أندلع حريق جديد في ســـكراب 
امغرة ومتكن رجال االطفاء من انقاذ ٤ آسيويني 
من موت محقق بعد اندالع النيران وهو ما نتج 
عنه دخان كثيف فيما كان اآلســـيويون يغطون 

في نوم عميق. 

 انتحار نيبالية بمبيد حشري
  وحريق أمغرة كاد يصرع ٤ آسيويين

 متحّرش اعتدى
  على رجال أمن

 ضبط حدثين سلبا 
مصرية ببانشي 

 عبداهللا قنيص
  احتجز مواطن في نظارة مخفر 
الساملية متهما بالتحرش بالنساء 
واالعتداء على رجال امن وكانت 
عمليات الداخلية تلقت بالغا عن 
قيام شخص بالتحرش بالنساء 
في ســـوق جتاري وســـارعت 
الدوريات ومت توقيف املتحرش 
بصعوبـــة بالغة وتبني ان لديه 
ملفا في الطب النفسي اال ان املتهم 
قام باالعتـــداء على رجال االمن 
ليأمر مدير أمن حولي باحتجاز 
املواطن بتهم التحرش واالعتداء 

على رجال األمن.

 محمد الدشيش ـ عبداهللا قنيص
  تقدمت وافـــدة تركية ببالغ 
الى مخفر الســـاملية مدعية ضد 
شـــخص مجهول االقتراب منها 
وسلب شنطة كان بداخلها مبلغ 
٣٥ دينارا وهاتف نقال مشيرة 
الى ان اجلاني كان يستقل دراجة 
نارية. من جهة أخرى، متكن رجال 
جندة حولـــي من ضبط حدثني 
احدهما باكستاني واآلخر كويتي 
بتهمة سلب النساء في الشارع 
العام وكانت دوريات حولي ابلغت 
عن قيام شخصني بسلب وافدة 
مصرية ليتـــم تعميم اوصاف 
بانشـــي كان اجلناة يستقلونه 
ليتم ضبطهما وتعرفت عليهما 

السيدة املصرية. 

 حملة «األنس» أوقفت ١٣ سيدة و١٥ شابًا
الشــــقق التي استهدفت بلغت ٩ 
شقق في مناطق متفــرقة وكان 
اكثـــر هذه الشــــقق في منطقة 
حولي ومت ضبط ١٣ فتاة وسيدة 

و١٥ شابا.
  وأشار املصدر الى ان جميع 
املضبوطني مت اخذ تعهدات عليهن 
بعدم ارتياد الشقق املشبوهة هذا 
بالنسبة للكويتيني والكويتيات 
اما بالنسبة للوافدين والوافدات 
فتم التوقيع على قرار ابعادهم 

اداريا.
  ولفــــت املصدر الى ان بعض 
املوقوفات في الشقق املشبوهة 
خاصة بالنسبة للعربيات يعملن 
في محالت مالبس فاخرة تتبع 
مــــاركات عاملية ولديها أفرع في 

أسواق متعددة. 

بحصر الشقق التي ســبق ان ورد 
بشأنها بالغات ازعاج وشكاوى 

جيران.
  وأضاف املصدر األمني ان عدد 

 محمد الجالهمة
  نفذ قطــــاع األمــــن اجلنائي 
تعهداته بشــــأن مالحقة شــــقق 
األنس خالل أيام عيد الفطر املبارك 
وأسفرت حملة امتدت خالل امس 
األول وامس عن ضبط ٢٨ فتاة 
وشابا منهم كويتيون والبقية من 
غير الكويتيني ووافدون ووافدات 

عرب.
  وقال مصدر أمني ان تعليمات 
صــــدرت من مدير عــــام االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية اللواء 
عبداحلميــــد العوضي الى ادارة 
اآلداب برصد الشقق املشبوهة 
والتي تستــغل في اقامة حفالت 
صاخبة وخـــاللها يــتم احتساء 
اخلمــــور وممارســــة افعال غير 
أخالقية، وعليه قامت ادارة اآلداب 

 اللواء ثابت املهنا

 اللواء عبداحلميد العوضي

 السيارة محطمة بعد التصادم 

 النيابة أمرت بحجزه والعميد جابر وضعه في نظارة المخفر

 شرطي «النقرة» يبرر االعتداء على الموقوفات بالبحث عن «هواتف»

 تصادم على السادس كشف عن ُمدان باإلعدام وآخر بالمؤبد

 .. الطبطبائي: على «الداخلية» إقامة مراكز للمحتجزات بإشراف نسائي
 قال رئيس اللجنة البرملانية حلقوق اإلنسان النائب د.وليد الطبطبائي 
إن ما نشـــر في الصحف عن قيام عســـكري بالتحرش واالعتداء على 
نساء محتجزات في مخفر النقرة يدعو وزارة الداخلية إلى التعجيل 
في األخذ باملقترح الذي قدمته اللجنة الى الوزارة بإقامة مراكز حجز 
في كل محافظة خاصة بإيواء النساء تالفيا لتكرار مثل هذه التجاوزات 

املنكرة على احملتجزات.

  واضـــاف الطبطبائي «طالبنا الوزارة بإقامـــة مراكز حجز في كل 
محافظة تنقل إليها النســـاء احملتجزات في املخافر ليال وتكون حتت 
إشـــراف نسائي وذلك لتالفي مثل هذه التجاوزات املنكرة، ونرجو أن 
تســـارع الوزارة في األخذ باملقترح البرملاني، وان تتخذ الوزارة أكثر 
االجراءات حزما جتاه اي عسكري يستغل سلطته للتجاوز واالعتداء 

على الناس». 

  وأشار املصدر األمني الى ان مدير 
أمن حولي العميد يحيى جابر أمر 
بوضع الشرطي داخل نظارة مخفر 
النقرة الى رفقة بقية النزالء الذين 

كان الشرطي يشرف عليهم.
امني تصرف    واعتبر مصــــدر 
وكيــــل وزارة الداخلية املســــاعد 
لشــــؤون األمن العام اللواء ثابت 
املهنا باحالة الشرطي للنيابة داللة 
على اميان املهنا بتطبيق القانون 
على اجلميع وقناعته بأن اي اساءة 
تصدر عن رجل األمن تسيء للجهاز 
األمني بقدر ما تسيء الى شخص 

املتهم. 

بها اآلســــيويات الثالث في أماكن 
حساسة.

  وقال مصدر أمني ان وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء ثابت املهنــــا وبعد ان اطلع 
على التحقيقات وأشــــرف بنفسه 
على التحقيق مع اآلسيويات الثالث 
والشرطي شكل جلنة محايدة إلعادة 
التحقيق في القضية وكانت اللجنة 
باشــــراف املقدم وليد شهاب ولم 
تقتصر اللجنة على التحقيق في هذه 
القضية اخلطيرة وامنا ايضا وضعت 
تقريرا بشأن جتاوزات ارتكبت من 

رئيس وضابط املخفر.

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  امر وكيل نيابة حولي باحتجاز 
الشرطي الذي اتهم باالعتداء على ٣ 
موقوفات داخل مخفر النقرة على 
ذمة قضية اساءة استغالل السلطة 

وهتك العرض.
  وجاءت االتهامــــات تلك والتي 
مبوجبها ســــيحال الشــــرطي الى 
احملكمة في اعقاب اعترافاته تفصيال 
امام وكيل النيابة باالعتداء وكان 
تبرير الشرطي، وهو حديث التخرج، 
حينما سئل عن اسباب ارتكابه هذه 
املمارسات غير األخالقية انه كان 
يبحث عن هواتف نقالة رمبا حتتفظ 

 محمد الجالهمة
  قدم حادث مروري عنيف وقع على الدائري السادس الى رجال االمن مواطنا 
وآخر بدون على طبق من ذهب حيث ان الشخصني احدهما مطلوب للسجن املؤبد 
علــــى ذمة قضية اجتار في املواد املخدرة الى جانب ارتكابه لسلســــة من جرائم 
الســــرقة، واآلخر مطلوب لتنفيذ حكم باإلعدام صادر بحقه غيابيا لتورطه في 
قضايا سرقة وخطف واجتار في مواد مخدرة، فيما متكن ثالث يرجح ان يكون 
مطلوبا ايضا، من الهرب بعد ســــرقة مركبة شخص وقف لتقدمي املساعدة ونقل 
املصابني، وقام رجال االمن بوضع املطلوبني حتت الرقابة الصارمة اثناء تلقيهم 

للعالج في الفروانية.
  وقال مصدر امني ان بالغ تصادم اقترن بسرقة مركبة تلقته عمليات الداخلية 
اذ ابلغت العمليات عن تصادم بني مركبة صالون وســــيارة هاف لوري وتوجه 
عــــدد من رجال الطــــوارئ الطبية ومنهم مصطفى ياســــر وعاصم احمد وظاهر 
محمد وعبداهللا عابدين اضافة الى رجال امن وباالستعالم عن املصابني وعددهم 
اثنان تبني ان كليهما مطلوبان احدهما حلكم مؤبد واآلخر حلكم إعدام، وافاد احد 
شهود احلادث بأنه وفيما يسعف املصابني فوجئ بشخص كان في السيارة التي 

تصادمت مع الهاف لوري يسرق املركبة وينطلق بها. 


