
استشراء السفه السياسي، 
وتسّيد الغوغاء والفوضويني 
البقع السوداء واملظلمة على 
الكويتية،  شاشة السياسة 
وغيرهما م���ن عوامل، هي 
التي أدت ال���ى هذا الوضع 
املتأزم واحملتقن دما وقهرا 

وضجيجا، وبالضرورة هي تؤدي الى ذلك ونرجو 
أال تؤدي الى ما هو األسوأ.

ان الس���فهاء ممن أدت به���م رداءة االوضاع 
وس���فاهتها، الى ان يأخذوا ما ال يستحقون من 
حضور ومن جماهيرية تافهة، تتماهى معهم في 
الرداءة والس���فه والدونية، هؤالء السفهاء، لهم 
س���يد وقائد، يكون فيهم مبرتبة السفيه االكبر 
الذي يقودهم ويقود البالد معهم الى حيث النيران 
الباحثة عن مزيد، والى مناطق اجلمر امللتهب.

لبئس بالد يكون للسفيه االكبر فيها صوت 
مسموع وصورة مرئية، حترقان أخضر البالد 
وأكباد العباد، بينما أتباعه السفهاء الصغار تطيش 
البالهة في وجوههم وترسم خطوطا متلؤها أتربة 

احلقد والتدني واالستعالء الفارغ.
ان الكويت جس���د واحد قوامه ذلك املليون 
مواطن كويتي، ال ف���رق بني من حملوا احلراب 
وطعنوا بها وحوش الصحراء املفترسة الناهشة 
كب���د الوطن حني كان هذا الوط���ن الكويتي بال 
أبواب وال أسوار حتميه، مكشوفا للعراء ولألعداء 
وللطامعني في استعباده، وال بني من غاص في 
اجلب في ظالم اللي���ل الداجي، بحثا عن لؤلؤة 

تغذي صدر هذا الوطن.
هذه هي الكويت، بيضاء في س���واد الزمن، 
وبيضاء في ابيضاضه! وهذا هو الكويتي الذي 
دخل الدار وأِمن فيها أيا ما كان الدم الذي يسري في 

شرايينه أو العقيدة التي يحملها في صدره.
لم يضق صدر الكويت يوما بابن من أبنائها، 
إال بذلك السفيه الذي ال ثمن لقوله وال العتقاده 
وال لفهمه ملعنى الوطن، وما هي الكويت وكيف 
نشأت وكيف تسرب حبها في قلوب بنيها، ال حبا 

يزيد في قلب هذا وال ينقص في قلب ذاك.
ان ثقافة التملك الوطني السائدة عند بعض 
العوام من الدهماء، هي التي تفرز مثل هذا الفرز 
البغيض الذي يجعل البعض يداوي عقدة االنتماء 
الوطني لديه، باملزاي���دة على غيره والترخص 

واالسفاف في القول.
ان هذا السفيه جرحنا جميعا ككويتيني، لم 
يفرق في س���فاهته بيننا، حت���ى وإن ادعى هو 
ذلك، وس���همه الطائش اجلارح أصابنا جميعا، 
حضرنا قبل بدونا، وسنتنا قبل شيعتنا، وعلينا 
أن نتكات���ف جميعنا ضده ونفوت عليه فرصة 
حرق الوطن، لنجعله كالنار تأكل بعضها إن لم 

جتد ما تأكله!

السفيه األكبر
بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

يس���تخدم الكل���ب � 
أجّلك���م اهلل � في غالب 

االحوال ألمرين:
فإما انه مدرب لالثر 
وتتبع املسير، فينتفع 
به من أجل الكشف عن 
اجلرمية وتتبع خيوطها، 

واما ان يكون مس���تخدما من اجل »النباح« 
لعله في ذلك يرعب رعديدا او ُيسمع غريبا 
ال يعرف جيدا ان مصدر النباح كلب اجرب 

ال يقوى على املسير!
وبرأيي الشخصي كذلك فان الكلب كلما 
زاد نباحه زاد اليقني بأنه ال ميلك من احليلة 
س���وى النباح، وبصراحة الكالب زادت في 
ايامنا هذه، ولألسف يستخدمها اناس كثيرون 

السباب كثيرة!
وهن���اك نوعية من الكالب � أجّلكم اهلل � 
كلما متت تغذيتها زاد نباحها، ولكنها ال تنبح 
اال اذا رأت الشريف النظيف، اما اذا رأت من 
هم على شاكلتها سكتت واطمأنت ألنها بني 

احبتها ورفاقها!
كالب هذه االيام ل���م تعد داخل اقفاصها 
بل مت اخراجها وتلميعها وابرازها في املشهد 

السياسي!
كالب هذه االيام مستخدمة من قبل اناس 

اصابتهم سهام االمة فأرادت ان تنتقم.
وخالل احلملة االنتخابية املاضية سمعت 
من الكالب نباحا لم ارّد عليه النها تبقى مجرد 

حيوانات وعيب النزول ملستواها.
ومن ح���رك تلك الكالب ش���خص برأيي 
دلها على وسائل االعالم النه ضليع في هذا 

املجال.
شخص يحترق من الداخل من اجل االنتقام 
من كل من كان سببا في احالته للنيابة في 
مجلس عام 2006، وجد ضالته في كلب أجرب 
مس���عور له س���وابق في االهانة، كلب عاق 
مبجرد ان متكن من املشي نسي والده دون 

مساعدة او مساندة.
هذا الكلب أستغرب عدم سعي السلطات 
املختصة للحجر عليه وحجزه، بينما كنت 
اعتقد ان السلطات التي اقتحمت منازل الناس 
واعتقلت بعض نوابها خالل فترة احلل قادرة 
على مالحقة مثل هذا الكلب!! اال اذا كانت ولو 

بطريقة غير مباشرة مستفيدة من نباحه!
ورغم اني ال اعشق نظرية املؤامرة، وال 
اعتقد فيها اال أني مرغما سأنتظر ألتابع امرا 
او حكما او اجراء يرضي كل من نبح عليهم 
ذلك الكلب، وما اكثرهم ولألسف، فهم على 

وشك ان يصبحوا أمة!
يا اهلل تستر علينا من انفلونزا اخلنازير 

ونباح الكالب ومن كل قلب أسود.

مشروع لؤلؤة اخليران إجناز 
رائع بكل املقاييس، فهذا املشروع 
الفريد من نوعه والذي يعتبر أكبر 
مشروع عقاري إسكاني جتاري 
تشهده الكويت، حيث يقع على 
مس���احة 3.5 ماليني متر مربع، 
وبه مئات الوحدات الس���كنية، 
باالضافة الى األسواق الضخمة 
واملجمع���ات التجارية واألندية 
الرياضية والفنادق وغيرها من 
املرافق، هذا املش���روع التنموي 
والذي بني بأياد كويتية يجعلنا 
نخرج قليال من املشهد السياسي 
احملبط إلى مشهد تنموي وإجناز 
فريد قام به أبن���اء الكويت من 
القطاع اخل���اص وأنفقوا مئات 
املاليني من الدوالرات ليخرج لنا 
هذا املعلم الرائع وهذا املشروع 
املتميز والذي قّل ان نسمع في هذا 
الزمان عن مشروع »عليه القيمة« 
في ظل هذا التردي والتراجع الذي 
تشهده البالد، فنبارك للعم خالد 
املرزوق واألخ الكبير فواز املرزوق 
وإخوانه على هذا اإلجناز الكبير 
الذي توجه صاحب السمو األمير 
بافتتاح أولى مراحله، آملني ان 
يحذو القط���اع اخلاص حذوهم 
باإلنفاق على مش���اريع تنموية 
داخل الكوي���ت وليظهر القطاع 
اخلاص بصورة املنجز واملطور 
وليقن���ع الناس بدوره احليوي 
امللم���وس، ب���دل ان يكون فقط 
قطاعا رعوي���ا يأخذ من الدولة 

وال يعطي شيئا.
فعلى احلكومة ان تدعم القطاع 
اخلاص املنتج وتفّعل مثل هذه 
األفكار وتدعم مثل هذه املشاريع 
وتأخذ من هذه الفكرة بإش���راك 
القطاع اخلاص في حل القضية 
اإلسكانية ويجب ان نلغي فكرة ان 
احلكومة تعمل كل شيء، ولتترك 
الكويت ورجاالتها  املجال ألهل 
ليساهموا في اإلعمار والتنمية.

عندما ينبح الكلب إنجاز.. اللؤلؤة
واضح أمانة

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
alomaire@yahoo.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اجتماع لمديري المياه بالدول العربية لبحث أزمة نقص المياه.

ـ أرجو أن يكون شعارهم هذا العام »عطشان يا صبايا دلوني على السبيل«.
جامعة الكويت تقيم منتدى »أسبوع التنمية الوقائية«.

ـ يا جماعة الحين خلوا تصير عندنا تنمية صج وبعدين نسوي أسبوع وقائي 
أبواللطفواحدحقها.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة  ـ هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
أمر وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
املؤسس���ات االصالحية وتنفيذ االحكام اللواء 
انور الياسني بفتح حتقيق موسع للوقوف على 
اخللل الذي مكن البنغالي وامياه عبدالقادر من 
الهرب من داخل السجن املركزي، فيما مت تعميم 
اوصاف الس���جن وصورته على عموم املنافذ 
ورجال األمن س���واء في الدوريات الشاملة أو 
األمن العام، وقد كشفت عملية هروب البنغالي 
عن خلل كبير في نظام خروج ودخول النزالء 

والزائرين.
وحول كامل تفاصيل هروب البنغالي، سرد 
مصدر أمني تفاصيل ش���ديدة الغرابة، وأبرز 
الغرائب ان البنغالي خرج من الباب الرئيسي 
للسجن وظل في مواقف السيارات ألكثر من 30 
دقيقة يبحث عن سيارة تقله الى منطقة بعيدة 
عن الس���جن املركزي، وكان���ت هذه التحركات 
مرصودة من قبل كامي���رات املراقبة والتي مت 

تفريغها ومعرفة حقيقة هروب البنغالي.
واستنادا الى مصدر امني واستكماال ملا انفردت 
بنش����ره »األنباء« في عددها الص����ادر أمس، فإن 
البنغالي غادر عنبر 9 حيث يقيم الى مبنى مستشفى 
السجن املركزي، وبقي في املستشفى دقائق ووجد 
مالبس على االرجح مدنية عبارة عن دشداشة ثم 
خرج من املستش����فى متجها الى الباب الرئيسي 
وألقى الس����الم على رجال أمن السجن اخلارجي، 
ثم ومن خالل رصد الكاميرا س����ألهم عما اذا كان 
بإمكانه مقابلة احد النزالء فطلب منه االنصراف 

ألنه ال ميكن له ان يلتقي نزيال.
ثم انطلق الى مواقف السجن رغم العطلة وظل 
يبحث عن مركبة تقله من بني املواقف ملدة قاربت 

ال� 30 دقيقة ثم افتقدت أثره كاميرات املراقبة.
وأش����ار املصدر األمني الى ان املتهم البنغالي 
الهارب من قضايا ورغم كثرتها فإنها ليست خطيرة 
وعبارة عن سرقات وقضايا أخرى ال تستحق أن 

يغامر اآلسيوي بالهرب.

تأكيدًا لما انفردت بنشره »األنباء« حول حادثة الهروب من »المركزي«

البنغالي الهارب من السجن ارتدى دشداشة وخرج
من البوابة الرئيسية وكاميرات المراقبة رصدته لمدة 30 دقيقة 

احملامي محمد عبداللطيف الكندري احملامي عبداهلل الكندري املتهم البنغالياحملامي عادل عبدالهادي 

املتهمون األربعة وأمامهم املضبوطات

اجليب بعد سقوطها في احلفرة

أمير زكي
قام رج����ال مركز 
الش����ويخ  اطف������اء 
الصناع����ي بقي����ادة 
ط����ارق  النقي�������ب 
الس����عيد واملالزمني 
اول����ني حم����د الرائد 
ورائد سلطان بانتشال 
الدفع  مركبة رباعية 
بع����د س����قوطها في 
حف����رة نتج����ت عن 
انهي����ار ارضي ومت 
اخطار وزارة االشغال 
بالواقعة ملعرفة سبب 
االنهيار. وقالت ادارة 
العامة في  العالقات 
بيان لها ان عمليات 
االطف����اء تلقت بالغا 
في احلادية عش����رة 
مس����اء عن س����قوط 
مركب����ة داخل حفرة 
وان رج����ال االطفاء 
اخرجوا املركبة بعد 
بونش  االس����تعانة 
وتب����ني ان س����قوط 
املركب����ة نت����ج عن 
انخفاض في االرض.

انهيار أرضي يبتلع سيارة جيب

أصبعا حشيش تكشفان »كوكتيل مدمنين«

.. وجرعة مخدرات »زائدة« تقتل أميركيًا في مشرف

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
إيراني وعسكري »ولد شؤون« وآخرون من غير محددي 
اجلنسية جميعهم متت احالتهم يوم امس الى نيابة املخدرات 
بتهمة موحدة األولى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي 
واالجت���ار، أما جهة االحالة فه���ي االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات والتي يترأس���ها العميد الشيخ احمد اخلليفة، 
وحول القضية يقول مصدر امني ان معلومات وصلت الى 
العميد اخلليفة عن اجتار ايراني في املخدرات، وعليه مت 
تكليف ادارة العمليات بقيادة الرائد محمد قبازرد والذي 
استطاع اس���تدراج االيراني لبيع اصبعني من احلشيش 

مبقابل 100 دينار ليتم ضبطه.

وارشد اإليراني عن مواطن يعمل عسكريا في الدفاع 
»ولد شؤون« ويقيم في الساملية حيث انطلق قبازرد على 
رأس قوة وبتفتيش منزل العس���كري لم يعثر فيه على 
مخدرات اال ان التحقيقات معه دفعته الى ارش���اد رجال 
املباحث عن 200 غرام من احلش���يش وضعها في منور 
البناية التي يقيام بها، وأرشد املتهم الثاني عن متهم ثالث 
»بدون« يقطن باجلهراء وعثر في منزل املتهم الثالث بعد 
تفتيش���ه على 3 أصابع حشيش وارشد على متهم رابع 
عثر معه على اصبعني واعترف املتهمون بحيازة املخدرات 
للتعاطي واالجتار فيما ق���درت املخدرات املضبوطة مع 

املتهمني األربعة ب� 300 غرام من احلشيش.

محمد الجالهمة
لقي واف���د اميركي مصرعه داخ���ل منزله في منطقة 
مش���رف وحتفظ رجال االمن عل���ى ادوات قد تقود الى 
تسجيل القضية باعتبارها وفاة نتيجة تناول كمية من 

املواد املخدرة.
وقال مصدر امني ان عمليات الداخلية تلقت بالغا يفيد 

مبصرع اميركي داخل منزله في مش���رف، وتوجه رجال 
األمن وتبني لهم وفاته.

من جهة اخرى اقدم وافد هندي على االنتحار بتناول 
مواد تنظيف، وتلقت عمليات الداخلية بالغا عن محاولة 
االنتحار وقام رجال الطوارئ عقيل البلوشي ومحمد باقر 

بنقل املصاب الى مستشفى مبارك.

مؤمن المصري
في تطور س���ريع ومفاجئ 
طالب دفاع املتهمني في قضية 
أمن الدولة رقم 2009/19 املعروفة 
ب� »ش���بكة عريفجان« محكمة 
الت���ي عقدت أولى  اجلنايات، 
جلساتها أمس لنظر القضية، 
بإعادة التحقي���ق مع املتهمني 
مبعرف���ة احملكمة بعد أن ثبت 
على بعض املتهمني آثار التعذيب 
من خالل التقارير الطبية التي 

قدموها للمحكمة.
وقد وصل إلى هيئة احملكمة 
التي ترأس جلستها املستشار 
هشام عبداهلل تقرير من النائب 
الع���ام صدر ف���ي 2009/11/19 
جاء فيه أن النائب العام حامد 
العثمان قد استبعد شبهة جناية 
الشروع في القيام بعمل عدائي 
ضد دولة أجنبية من ش���أنه 
تعري���ض الكويت للخطر من 

األوراق.

اوراق الدعوى

وج���اء ف���ي الق���رار أيضا 
استبعاد ما نس���ب للمتهمني 
اتهام في  )أ.ك.( و)ب.ك.( من 
األوراق، ونسخ صورة من أوراق 
الدعوى وتخصص عن واقعة 
املث���ارة في األوراق  التعذيب 
وترس���ل إلى النيابة املختصة 

للتصرف فيها استقالال.
وحضر عن املتهمني فريق 
دفاع مكون من احملامني عادل عبد 
الهادي، جمال الكندري، عبداهلل 
الكن���دري، مب���ارك الوهيبي، 
عبدالعزي���ز الف���ارس، محمد 
عبد اللطيف الكندري، وشعيب 
الكندري )مناب���ا عن احملامي 

محمد منور املطيري(.

إخالء سبيل

وطالب احملام���ون بإخالء 
سبيل املتهمني بأي ضمان تراه 
احملكمة حيث أن بقاءهم باحلبس 
قد امتد ألكثر من خمسة أشهر 
بال جرمية اقترفوها، كما طالبوا 
بإعادة التحقي���ق في القضية 

مفاجآت خطيرة كشفتها أولى الجلسات

النائب العام يستبعد اثنين من المتهمين في »شبكة عريفجان«
ويلغي تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية

المحامون يطالبون بإعادة التحقيق مـع جميع المتهمين في القضية بمعرفة المحكمة

مبعرف���ة احملكم���ة أو إعادتها 
العامة للتحقيق فيها  للنيابة 

من جديد.
وأفاد فريق الدفاع بأن هناك 
ثالثة اعترافات للمتهمني في هذه 
القضية: األول كان وليد إكراه، 
والثان���ي كان وليد إرادة حرة 
)وهذا ما نعول عليه( والثالث 
كان ولي���د إكراه وهو الذي مت 
بعد خمس ساعات من إنكارهم 

أمام النيابة العامة.

ضابط الواقعة

وطالب احملامون باستدعاء 
إلى  الواقعة لالستماع  ضابط 
إفادته للوق���وف على حقيقة 
ما حدث، كما طلبوا اس���تدعاء 
الذي وقع  الش���رعي  الطبيب 
املتهم  الطبي عل���ى  الكش���ف 
)م.أ.( واستدعاء رئيس قسم 
الكيماويات التحليلية باإلدارة 

العامة لألدلة اجلنائية.
وقد قررت احملكمة تأجيل 
نظر الدعوى جللسة 18 يناير 
املقبل وأمرت باستدعاء النقيب 
سالم عبدالعزيز، ورئيس قسم 
الكيماويات التحليلية باإلدارة 
العام���ة لألدل���ة اجلنائية بدر 
عبدالعزيز والطبيب الشرعي 
توفيق حسن، وأمرت بإخالء 
س���بيل املتهم الثامن مع منعه 

من السفر.
العامة  النياب���ة  أن  يذك���ر 

أسندت للمتهمني من األول إلى 
السابع أنهم اتفقوا على ارتكاب 
جناية القيام بعمل عدائي ضد 
دولة أجنبية والذي من شأنه 
تعريض دولة الكويت للخطر 
وقطع العالقات السياسية مع 
دولة صديقة وذلك باالتفاق فيما 
بينهم على تفجير معسكر القوات 
األميركي���ة مبنطقة عريفجان 
واتخذوا العدة لذلك على وجه 
ال يتوقع من���ه أن يعدلوا عما 
اتفق���وا عليه. وذلك بأن أعدوا 
لهذا الغرض أسلحة نارية ثالثة 
مدافع رشاشة )كالشنيكوف( 
وبندقية ومسدسا ومواد تدخل 
في صناع���ة املتفجرات بقصد 
العدائي  العمل  استعمالها في 

سالف البيان.

سالح ناري

وأس���ندت للمته���م الثامن 
)س.م.( أنه أحرز سالحا ناريا 
)كالش���نيكوف( مما ال يجوز 
الترخيص بأي حال بحيازته 

أو إحرازه.
وتخلص الواقعة فيما شهد 
به ضابط مباحث أمن الدولة بأن 
حترياته السرية دلت على أن 
املتهم الرابع )ع.ق.( يقوم بأعمال 
القوات األميركية  عدائية ضد 
الكوي���ت وبالتحديد  بدول���ة 
معس���كر عريفجان حيث ورد 
اسمه ضمن شبكة إرهابية مت 

ضبطها في مملكة البحرين وأن 
املذكور له اتصاالت مشبوهة 
داخل وخارج الكويت وينتهج 

الفكر اجلهادي املتشدد.

إذن نيابة

النيابة  إذنا من  فاستصدر 
العام���ة ومتكن م���ن ضبطه، 
أق���ر بأنه تعرف  ومبواجهته 
على شخص بحريني عن طريق 
اإلنترنت وتوطدت عالقتهما ودار 
بينهما حديث عن القيام بعملية 
القوات األميركية  تفجير ضد 
في الكويت، وأخبره الشخص 
البحريني أن هناك عمليات يتم 
التحضير لها لتفجير معسكر 

القوات األميركية بالبحرين.
وأض���اف الضابط أن خطة 
املتهمني كانت تتلخص في قيام 
البعض منهم بإطالق النار على 
حرس بوابة معسكر عريفجان 
قب���ل دخول س���يارة مفخخة 
باملتفجرات لتفجير املعس���كر 
م���ن الداخل. ودل���ت حتريات 
ضاب���ط أمن الدول���ة على أن 
املتهم الس��������ابع كان مشاركا 
للمتهمني في تصنيع املتفجرات 
التي قام���وا بتصنيعها داخل 
مس���كن املتهم األول )س.ك.(. 
الثام���ن فقد دلت  املته���م  أما 
التحريات على أنه قام بتوفير 
عدد 2 كالشنيكوف وعدد من 

الطلقات للمتهم )س.ك.(.


