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ولد الشاعر الهندي طاغور 
ف���ي أس���رة متح���ررة تنبذ 
التعص���ب عكس���ت أفكارها 
اإلنس���انية عل���ى الش���اعر 
الفيلس���وف ال���ذي كان أول 
آسيوي يحصل على جائزة 
نوبل لآلداب، ولو ان طاغور 
ول���د في الكوي���ت لكان أحد 
مرشحي االنتخابات الفرعية 
أو داعية يثير الفنت املذهبية 
البش���رية أعماله  وخلسرت 

الرائعة.
أم���ا بيتهوڤ���ن الذي ولد 
ف���ي املاني���ا حي���ث الناس 
يحتضن���ون الفنون الراقية 
ويهتمون باملوسيقى، فقد كتب 
السيمفونيات اخلالدة هناك، 
ال هنا، ولو ان هذا املوسيقار 
)األصمخ( ولد في بالدنا حيث 
ازدراء املوس���يقى واحتقار 
الفنون ل���كان إرهابيا يعمل 
في مجال تفخيخ السيارات 

في تورا بورا.
برع ابن س���ينا في الطب 
والكيمي���اء، فرعاه »نوح بن 
منصور« أح���د حكام الدولة 
العيش  السامانية، ووفر له 
الكرمي، وذلك أمر لن يحدث لو 
عاش ابن سينا في بالدنا حيث 
الرعاية مرهونة بشرب فنجان 
القهوة في ديوان املسؤول وإال 

اعتبرك من خصومه.
الكاتب اإلجنليزي وليام 
شكسبير الذي كتب للبشرية 
أروع النصوص املس���رحية 
اخلال���دة، لو ان���ه عاش في 
الكويت لكان شكسبير هذه 
األيام مش���غوال ب�»س���لق« 
مسرحية أطفال لعيد األضحى 

املبارك!

بداية أشكر جريدة »الراي« على ما نشرته يوم 
أمس األول.. »النيابة العامة اعتبرت ما ورد بشأن 
اإلعالنات االنتخابية ومسؤولية وزارة الداخلية، 
ش���بهة مخالفات إدارية، إن صحت«.. السبب هو 
أننا قد نشهد دورا أكثر فاعلية للصحافة في إظهار 
احلقائق بعيدا عن أسلوب خلط األوراق وتشويه 
س���معة املخلصني، بل التركيز عليهم مع األسف 

الشديد، مبا يخفف الضغط على املشبوه احلقيقي!
وأيضا كل الش���كر للسيد النائب العام لكالمه الواضح الذي جاء 
فيه: »ان املالحظات ال تثير سوى شبهة مخالفات إدارية، إن صحت، 
ولي���س فيها ما يدل على وق���وع أي جرمية على وجه التحديد، ولم 
يثبت أن أحدا من موظفي الوزارة قد تعمد االختالس أو االستيالء على 
ربح لنفس���ه أو لغيره من األموال العامة محل العقد، أو أن يكون قد 
أضر ضررا جسيما بهذه األموال بسوء نية«، وقد زاد وزير الداخلية 
في الدفع نحو زيادة الوضوح للرأي العام بأن طلب إحالة نفسه إلى 
محكمة الوزراء مسلحا بثقة كبيرة بسالمة موقفه املباشر من األوصاف 
التي استخدمها من يحرض في موضوع وعينه على موضوع آخر - 
االنتخابات الفرعية – في بعد تام عن نص القسم الشهير »..باألمانة 
والصدق« وقرب تام من الصورة املخجلة )ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
اآليات ليسجننه(، وهي صورة امرأة العزيز ذات االتهام الظالم الذي 

ثبت بطالنه، فلما ثبت زاد إصرارها على الظلم!
من جانب آخر، بدأت وزارة اخلارجية االستعدادت العملية لتفعيل 
دور الديبلوماسية االقتصادية لتعزيز مركز الكويت في السوق املالي، 

من خالل خطوات، أبرزها:
- تس���ويق الفرص االستثمارية في الكويت أو معها في اخلارج 

)النفط، النقل، القطاع املالي..الخ(.
- متابعة تنفيذ أعم���ال القمة االقتصادية العربية وما متخضت 

عنه من مشاريع مشتركة.
- تطوير التعاون التجاري مع دول اخلليج واجلوار.

- تدريب الديبلوماسيني اجلدد للقيام بهذا الدور.
وإذا كانت ثقة بعضنا ضعيفة باالقتصاد احمللي بس���بب ظروفنا 
املعروفة، فليس هذا حال املؤسسات املالية الدولية واخلليجية، فقد 
تزايد أعداد املؤسسات املالية الدولية واخلليجية التي فتحت فروعا لها 
في الكويت، وقد عبر عن هذه الثقة السيد عبدالعزيز الغرير، رئيس 
بنك املشرق اإلماراتي بقوله: »السوق الكويتي جاذب لالستثمارات 
طويلة األجل، ال تس���تعجلوا احلكم على الشركات املتعثرة، ستبدأ 
بالتعافي بعد 2010، لنا ديون تصل إلى مليار دوالر على تلك الشركات، 

ولسنا قلقني«.
نعم، املس���تقبل زاهر بإذن اهلل، وخطة الدولة معدة بشكل جيد، 
ويكفي أن ننفذ نصفها أو أقل حتى تتحول الكويت من التردد واخلوف 

إلى اإلقدام والشجاعة التي عرفت بها.
كلم�ة أخيرة: مبروك ملؤسسة عبدالعزيز البابطني الثقافية احتفالها 
مبرور 20 س���نة من العطاء، كان آخرها إص���دار معجم يضم أعمال 
ش���عراء العربية ف���ي 25 مجلدا تضم نتاج 8000 ش���اعر، كما تقوم 
املؤسسة بابتعاث 2500 طالب للدراسة منذ عام 1974، وهي خطوات 
يش���كر عليها األخ احملترم بوسعود، راجني له التوفيق والقبول من 

اهلل عز وجل.

وزير الداخلية.. ثقة عبدالعزيز الغرير بالكويتهناك ليس هنا
كالم مباشرالسايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

موظف في »األشغال« وسائحة پولندية يسقطان ب� 330 غرام حشيش

السجن 10 سنوات لشرطيين اتهما باالعتداء على خادمات
واالستئناف تبرئ ضابطًا من تهمة تعاطي الحشيش

مؤمن المصري
قض����ت محكم����ة اجلنايات أمس برئاس����ة 
املستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد 
علي بحبس شرطيني بالداخلية عشر سنوات 
مع الش����غل والنفاذ مع إحالة الدعوى املدنية 
إلى احملكمة املختص����ة بعد إدانتهما باالعتداء 
على ثالث آسيويات أثناء احتجازهن مبباحث 
الهجرة بسبب مخالفتهن لقانون اإلقامة. وعقب 
صدور احلكم صرح احملامي خالد املهان املوكل 
من قبل السفارة الفلبينية للدفاع عن الشاكيات 
بأنه يشكر القضاء الكويتي العادل النزيه على 
هذا احلكم الذي يجب أن يس����طر مباء الذهب. 
كما عبر عن شكره للعميد عبداهلل الراشد مدير 
مباح����ث الهجرة ورجاله املخلصني الذين كان 
لهم الفضل بعد اهلل في كش����ف هذه اجلرمية 
وإحالتها للقضاء، مضيفا أن هذا اإلجناز يحسب 

لوزارة الداخلية كلها. كان احملامي املهان خالل 
اجللسة السابقة قد طالب بتوقيع أقصى العقوبة 
على املتهمني ملا اقترف����ت أيديهما مع إلزامهما 
متضامنني بأن يؤديا للمجني عليهن مبلغ 1001 

دينار على سبيل التعويض املؤقت.
من جه����ة أخرى، ألغت الدائ����رة اجلزائية 
الس����ابعة مبحكمة االس����تئناف أمس برئاسة 
املستشار سالم اخلضير وعضوية املستشارين 
مفرح اجلداوي ومحمد عبد املنعم وأمانة سر 
محمد السبع حكم محكمة أول درجة القاضي 
بحبس ضابط شرطة خمس سنوات مع الشغل 
والنفاذ التهامه بإحراز وحيازة مادة احلشيش 
بقصد التعاطي وقيادة سيارة حتت تأثير مسكر 

وقضت ببراءته من التهم املسندة إليه.
كان دف����اع الضابط احملام����ي فيصل عيال 
العنزي خالل جلسة املرافعة قد دفع بانقطاع 

صلة موكله باملواد املخدرة واملؤثرة العقلية 
املضبوطة كما دفع بعدم صحة االتهام املنسوب 
إلي����ه. ودفع العنزي بخل����و األوراق من دليل 
صحيح ومشروع يؤكد صحة ذلك االتهام كما 
دفع بكيدية االتهام وتلفيقه من قبل الش����اهد 

الوحيد للواقعة.
ودفع العنزي ببطالن إجراءات القبض الواقعة 
على املتهم وكذلك انتفاء أركان جرمية إحراز 
املخدر وطالب ببراءة موكله من التهم املسندة 

إليه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه 
بدائرة مخفر شرطة املباحث اجلنائية محافظة 
العاصمة أحرز مادة احلشيش وكان ذلك بقصد 
التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك 
قانونا وقاد السيارة حتت تأثير مخدر ومسكر 

على النحو املبني بالتحقيقات.

أمير زكي � محمد الجالهمة
أح���ال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الش���يخ أحمد اخلليفة يوم امس إلى نيابة 
املخدرات مواطن يعمل في وزارة األش���غال ووافدة 
پولندية حضرت إلى البالد بكارت سياحة مبلف قضية 
حملت عنوان حيازة م���واد مخدرة بقصد التعاطي 
واالجتار. .كما أرفق في ملف القضية 1600 دينار عثر 
رجال املباحث عليها بحوزة املتهمني، ووفق مصدر 
أمن���ي فإن معلومات وصلت إلى مدير عام احملافظة 
عن حيازة شاب كويتي للمواد املخدرة واستضافته 
لوافدة پولندية في شقة يستأجرها مببلغ يتجاوز 
ال� 600 دينار ولهذا الغرض يتاجر في احلش���يش، 
وعليه جرى تكثيف إدارة العمليات والتي يترأسها 
املقدم نبيل املطيري ويساعده الرائد النشط محمد 

قبازرد.
وقال مصدر امني ان املطيري وقبازرد وعددا من 
ضباط العمليات استطاعوا حتديد مكان اقامة املواطن 
وصديقته الپولندية في منطقة اجلابرية ليتم دهم 
الشقة بعد التأكد من وجود مخدرات بداخلها وعثر 
داخل الش���قة على 300 غرام، كما عثر في ش���نطة 
الپولندية على 30 غرام���ا اضافية إلى جانب 1600 

دينار.
وأشار املصدر الى ان املتهم عاد وأكد املعلومات 
الواردة الى العميد اخلليفة من انه يتاجر في املخدرات 
باالتفاق مع صديقته التي حتضر الى البالد بصورة 
دائم���ة، كما تقوم صديقته هي األخرى باالجتار في 

املخدرات بني أوساط األوروبيني.

األمطار استمرت في الهطول حتى مساء أمس على العاصمة

العجيري: »السوداني« سبب األمطار والغبار والرطوبة
الجمعان: درجات الحرارة ستنخفض بدءًا من الغد

هطول االمطار على شمال ووسط 
البالد بينما كان نصيب املنطقة 
اجلنوبية اقل حظا، وعزا ذلك الى 
تقلب الطقس بشكل عام وطريقة 

تكون الغيوم.
واشار اجلمعان الى ان الرياح 
الغربية  الشمالية والش���مالية 
ستبدأ بالهبوب على البالد بدءا 
من الغد ما يعني ان تبدأ موجة 
البرودة ويبدأ حتول الطقس الى 
البرودة والتي سيستش���عرها 
الناس خاصة في وقت الليل ما 
يعني ايذانا بدخولنا الى املتغير 
املناخي من الدفء الى البرودة 
والتي معها ستنخفض درجات 

احلرارة بشكل ملحوظ.

التي  الكثيفة  الغيوم  الرغم من 
غطت س���ماء البالد اال ان كمية 
االمطار كانت متواضعة وتركز 

الطقس في مرصد املرزم الفلكي 
خالد اجلمعان ان يتوقف هطول 
االمطار اليوم واوضح انه وعلى 

هاني الظفيري
عزا العال���م الفلكي د.صالح 
العجيري التقلبات التي شهدتها 
البالد واملتمثلة في هطول امطار 
مصحوبة مبوجة غبار ورطوبة 
الى تأثر البالد باملنخفض اجلوي 
السوداني الذي يتسبب في هبوب 
الرياح املصحوبة بغيوم والتي 
تصطدم بجبهة هوائية دافئة ما 
يجعل تس���اقط األمطار متفرقا 
على عكس م���ا حدث في معظم 
أنح���اء اجلزي���رة العربية التي 
ش���هدت مناطقها هطول أمطار 
كثيفة كما ف���ي عرر في اململكة 

العربية السعودية.
من جانبه، توقع رئيس قسم 

خالد اجلمعان

موظف »األشغال« وبجانبه السائحة الپولندية وأمامهما كمية املضبوطات

د.صالح العجيري

زيد القطان

القطان: هالل ذي الحجة يولد 16 الجاري
والعيد سيوافق الجمعة 27 نوفمبر

اعتمادا على الحسابات الفلكية

16 دقيقة بعد غروب الشمس 
ويك���ون ارتفاعه عن األفق 4 

درجات.
وأف���اد القط���ان بصعوبة 
رؤيت���ه في تلك الليلة اما في 
املنورة  املكرمة واملدينة  مكة 
والرياض وصن����عاء وعدن 
فسي�مكث اله����الل اكثر من 20 
دقيقة اي يكون ارتف�����اعه عن 
األف���ق اكثر من 5 درجات مما 

يجعل الرؤية ممكنة.
وقال القط����ان: انه بن����اء 
على ذلك سيكون ي��وم االربعاء 
18 نوفمبر اجل���اري غرة ذو 
احلج���ة وي���وم اخلمي����س 
املواف���ق ال� 26 م���ن نوفمبر 
الوقوف بعرفة ويوم اجلمعة 
اي���ام عيد  27 نوفمب���ر اول 

األضحى املبارك.

كون���ا: قال���ت ادارة علوم 
الفلك والفضاء بالنادي العلمي 
الكويتي انه وفقا للحسابات 
الفلكي���ة اخلاص���ة باألهل���ة 
واملواقي���ت ف���ان والدة هالل 
ش���هر ذي احلجة يتكون في 

16 نوفمبر اجلاري.
وق���ال مدي���ر االدارة زيد 
القطان ان حتديد مواعيد بداية 
القمرية اصبح سهال  االشهر 
وميسرا وبدقة بفضل ما تيسر 

من وسائل علمية حديثة.
انه عن  القط���ان  واضاف 
طريق الض�����وابط الشرعية 
واحلسابات الفلكي�����ة نتمكن 
من معرف���ة اوق����ات الصالة 
القب����ل���ة وكذل���ك  وجه���ة 
اوق����ات ش���روق وغ����روب 
الشمس والقمر وكافة االجرام 

السماوية.
واوضح القط���ان انه بناء 
على تلك احلس���ابات الدقيقة 
والضوابط الشرعية فان هالل 
ش���هر ذي احلجة لعام 1430 
هجريا س���يولد يوم االثنني 
املواف���ق 16 نوفمبر اجلاري 
في متام الساعة 2.22 من بعد 
الظهر حس���ب توقيت دولة 

الكويت.
واش���ار الى ان���ه في يوم 
الثالث����اء املوافق 17 نوفمبر 
اجل���اري تغي����ب الش���مس 
عص�������را   4.52 الس���اعة 
ويغي����ب القمر الساعة 5.08 
قبل الغروب أي سيمكث الهالل 

)أحمد باكير(


