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لي���س من احلكم���ة الرد 
أفعال الطيش والعبث  على 
بانفعالي���ة قد جتن���ح بنا 
فتأخذن���ا بعيدا ع���ن جادة 
الصواب، ف���إذا كانت فطنة 
العق���اء مطلوبة في جميع 
األوقات فإنها مطلوبة أكثر في 
األوقات الصعبة او احلرجة 
الت���ي تتطلب ضبط النفس 
والس���مو بها ع���ن مصيدة 

التشنج.
إن خّي���رت العاق���ل بني 
النوم ظاملا او النوم مظلوما 
فس���يختار الثانية، ذلك ان 
استعراض العضات وحتشيد 
املظاهرات يسحب من رصيد 
املرء ويجعل���ه في مصاف 
الطائش���ني املتهورين الذين 
هم على استعداد حلرق غابة 
كاملة من اجل ش���واء ارنبة 

صغيرة للعشاء.
اعجب من نواب في البرملان 
ميلكون األدوات التشريعية 
والرقابي���ة وله���م في قاعة 
عبداهلل السالم صولة وجولة، 
واعاميني لهم في مضامير 
االعام شنة ورنة، وسياسيني 
لهم في حقل السياسة كّر وفّر، 
الشارع  ينخرطون في جلة 

حيث الهرج واملرج.
يفعلها اجلاهل ألنه جاهل، 
ويفعلها املعتوه ألنه معتوه، 
لكن ماذا عن العالم العارف 
العاقل؟ هل يرضى لنفس���ه 
ووطن���ه ان يكون في خانة 
واحدة م���ع من ليس عليهم 

حرج؟!
»ه���ارد لك« ي���ا كويت، 
ففي االختب���ارات األخيرة.. 

لم ينجح أحد!

لم ينجح أحد
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أكاد أجزم بأن احلكومة هي سبب هذا 
التوتر الذي نحن فيه، وظهور بوادر 
فتنة من هنا وهناك ُعلمت أو لم ُتعلم، 
وحت���ى أكون موضوعيًا في رأيي هذا 

أدلل عليه باألسباب اآلتية:
أوال: إن التصعيد الذي تعيشه الباد 
منذ أيام هو بسبب ذلك السفيه اجلاهل، 

وما بثه من برامج في قناته السيئة، وكنت قد حذرت في 
مقال س���ابق قبل أكثر من شهرين بعنوان »من يوقف هذا 
السفه؟« من هذا السفيه ولكن ال حياة ملن تنادي، ألن حكومة 
ردود األفعال ال تتحرك حتى »تقع الفاس في الراس« وال 
تب���ادر إلى وقف اخلطر حتى يقع، فقد كان بإمكانها وقف 
هذا السفيه عند حده منذ أولى بداياته على الفضائيات في 
السب والشتم واالس���تهزاء بأبناء الشعب الكويتي ولكن 
تركته، وقد تكون متعمدة، وأكاد أجزم بأنه لوال احلشود 
اجلماهيري���ة في ندوة النائب مس���لم البراك الغاضبة ملا 

اتخذت احلكومة ضد هذا اجلاهل أي اجراء!
ثاني���ا: إن ما أظهره هذا اجلاهل ف���ي قناته من وثائق 
ومستندات رسمية فيما يخص اجلنسية واملزدوجني يثير 
في نفوس���نا الشك والريبة حول كيفية حصوله على هذا 
الكم من الوثائق والتي يستحيل أن يكون قد حصل عليها 

إال بتسهيات حكومية.
ثالثا: ال يعقل أن وزارة اإلعام لم تعلم ان هذه احملطة 
تبث من الكويت، ألنها بدأت البث التجريبي منذ أش���هر، 
فهل يعقل ذلك؟! أم انها تورطت فيما حصل فراحت تروج 

التصريحات املتناقضة من هنا وهناك؟
رابعا: الكل مجمع على أن هذا اجلاهل ال ميكن أن يفعل 
ما فع���ل إال بدعم وتأييد من أط���راف حكومية أو أطراف 
متنفذة وبالتالي ال يعقل أن يتكلم إنسان بكل هذه العبارات 
وبهذا السقف العالي من التطاول إال وهو مسنود، ونذكر 
س���كوت وزارة الداخلية عنه أثن���اء توزيع األموال داخل 
إدارة االنتخابات وكذلك استقبال كبار املسؤولني له، وما 
بحوزته من معلومات ومستندات رسمية، كل هذا يجعلنا 

جنزم بأنه دمية يحركها الغير.
إن عل���ى احلكومة أن تتخذ جمي���ع االجراءات الازمة 
حلفظ أمن الباد وذلك وفق الدس���تور والقانون ويجب 
عليها ان تبادر لتافي الفتنة قبل وقوعها وان تكون على 

قدر املسؤولية وإال فهي ال تستحق البقاء بعد ذلك.

»وذّكر«.. والتهويل

الضجة املفتعلة حول مركز »وذّكر« وذلك بسبب الفتة 
كتبت عليها عبارة تستند إلى صحيح السنة النبوية وتتوافق 
مع مذهب الدولة الرسمي وهي عقيدة أكثرية أهل الكويت 
وال متس بشكل أو بآخر أي مذهب أو طائفة، والتي افتعلها 
بعض أعضاء مجلس األمة ألسباب قد تكون انتخابية أو 
مقاصد أخرى ال نعلمها قد تكون على حس���اب أمن البلد 
واستقراره، ال اعتقد ان كل هذه الضجة كانت في محلها، 

فقليل من العقل واحلكمة فالبلد ال يحتمل أرجوكم.

اقطعوا دابر الفتنة
أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

شكوى ضد الجويهل من سعدون حماد

السعدون يحّذر من المنجمين وتنبؤات العام الجديد

»اإلطفاء« تكافح حريقًا وهميًا شب في يخت
مصرع مواطن اصطدمت سيارته بعربة تنظيف

إصابة 3 فتيات وشاب في حادث على طريق الفحيحيل

بداًل من حبسه عشر سنوات

»االستئناف« تقضي بإيداع مواطن »الطب النفسي«

بث هذا البرنامج إيجاد 
طرح جديد وشاذ للنيل 
من شرفاء املجتمع من 
نواب وكتاب وناشطني 
سياس����يني لغاية في 
نفس من أراد بث مثل 
هذه السموم. وإن ما 
آتاه اجلويهل يتجاوز 
جرائم املرئي واملسموع 
إلى جرائم تهدد النسيج 
الكويتي.  االجتماعي 
ومنها م����ا قام به من 
املساس بكرامة الشاكي 
)النائب سعدون حماد( 
من املساس بكرامته وجتريح شخصه 
وتوجب احتقاره بني الناس ومتثل تعرضا 

لسمعته وكيانه.
وطالب العتيبي بالتحقيق في الشكوى 
واتخاذ كل اإلجراءات القانونية الازمة 
في حق املشكو في حقه وحتقيق الواقعة 
متهيدا إلحالته للمحاكمة، مع حفظ كل 
حقوق الشاكي في االدعاء املدني ومطالبة 
املش����كو في حقه بتعويض مؤقت قدره 

5001 د.ك.

مؤمن المصري
تقدم احملامي غازي 
العتيبي أمس بشكوى 
للنائب العام املستشار 
حامد العثمان بصفته 
النائب  وكي����ا ع����ن 
سعدون حماد العتيبي 
مطالبا بالتحقيق مع 
محمد اجلويهل على 
خلفي����ة ما قاله بقناة 
الس����ور الفضائي����ة 
النائب  مما اعتب����ره 
العتيبي يقع حتت بند 
القذف والسب املجرم 

بالقانون.
وق����ال العتيبي في ش����كواه إن قناة 
الس����ور الفضائية التي ميتلكها املدعو 
محمد اجلويهل قامت ببث برنامج تضمن 
الكثير م����ن البذاءات واملفردات الغريبة 
على مجتمعنا الكويت����ي الذي لم يعهد 
في تاريخه مثل هذه التصريحات التي 
تش����ق صف الوحدة الوطنية ومتاسك 

املجتمع.
القصد من  العتيبي: وكان  ويضيف 

وق���دره واعتبروا ان لكل ب���رج خواص تختلف 
عن خواص البرج االخر وم���ن يولد في برج ما 
فان البرج يسيطر على قراراته ومصيره ونوع 
س���لوكيات هذا الفرد واضافوا الى ذلك ان وجود 
كوكب ما من الكواك���ب املعروفة في ذلك الوقت 
وهي عطارد والزهرة واملريخ واملش���تري وزحل 
في برج معني اثناء والدة شخص ما ايضا يؤثر 

ذلك في مصيره.
وقال السعدون ان هذا املفهوم انتقل الى اليونان 
والرومان واستمر علم التنجيم الى يومنا هذا وهو 
يعتبر من الناحية العلمية »فنا غير صحيح وليس 
له اي اساس علمي وكل ما يكتب في املطبوعات 
والكتب اخلاصة بالتنجيم وما يذاع في القنوات 
التلفزيونية الفضائية وغيرها هو نوع من الدجل 
واستغال جهل االنسان املسكني الذي يبحث عن 
املجهول من وراء دجالني استغلوه ماديا وحصلوا 

على الشهرة واملجد الزائف«.
وبني انه »سبق ان حالفت الصدفة بعض تنبؤات 
الدجالني في بعض االحيان ولكن ما لم يتحقق من 
تنبؤاتهم الكثير الكثير، لكن هذا االنسان املسكني 
الذي يلهث وراءهم بسبب جهل او خوف وبسبب 
انتق���ال هذا االرث القدمي الي���ه من والديه او من 
مجتمعه واقرانه مازال يصدقهم لعله يجد مخرجا 

من مشاكله او يتحقق شيء من نبوءاتهم«.

وصف الباحث الفلكي عادل حسن السعدون 
التنبؤات التي يطلقها املنجمون عند نهاية كل سنة 
ميادية للتنبؤ بأحداث الس���نة اجلديدة وقراءة 
الطالع باستخدام االبراج الفلكية، باخلدعة الشائعة 

التي تهدف الى التكسب املالي.
وقال الفلكي السعدون منذ بداية معرفة االنسان 
بنجوم الس���ماء فقد قسمها الى ابراج لكي تسهل 
عليه معرفتها مبينا ان االبراج هي مجموعة من 
النجوم املتقاربة ظاهري���ا وتوحي للناظر اليها 
بأنها تشبه حيوانا او انسانا او اداة مثل صورة 
العقرب واالسد او االوزة او انسان اسطوري مثل 

هرقل او راعي املاعز وغيرها.
وذكر ان االبراج عرفت قدميا منذ ايام الصينيني 
والبابلي���ني والهنود ونظرا ال���ى ان االبراج تقع 
على دائرة الكس���وف وهي الدائرة التي تس���ير 
عليها الشمس والكواكب واالرض وحددت مدتها 
ب� 365 يوما وهي السنة االرضية وعدد البروج 12 
برجا وبتقسيم عدد ايام السنة على عدد البروج 
ينتج عن ذلك ان الش���مس متر بكل برج ملدة 30 

يوما تقريبا.
واضاف انه الى هذا احلد فان الكام عن البروج 
يتميز باملوضوعية واحلس العلمي اال ان ما حصل 
ان البابليني وغيرهم من الشعوب ربطوا ما بني 
االبراج وما بني مصير البش���ر وطباع االنس���ان 

جلاهزية االطفاء البحري وتقييم ادارة احلادث 
والقيادة ومدى فعالية التنسيق مع املراكز البرية 

واجلهات احلكومية ذات العاقة.
وحث رجال االطفاء املشاركني بالتمرين على 
بذل املزيد م����ن اجلهد والعطاء في أداء اعمالهم 
على أكمل وجه خدمة للوطن واملواطنني، معربا 
عن شكره لشركة املشروعات السياحية ونادي 
الفحيحي����ل البحري وادارة الط����وارئ الطبية 
واالدارة العامة خلفر السواحل لدورها الفاعل 

في التمرين.
من جانبه، أشاد مدير نادي الفحيحيل البحري 
خالد املذن بجهود رجال االطفاء التي س����اهمت 
بنجاح التمرين ش����اكرا لإلدارة العامة لاطفاء 
تعاونها مع اجلهات االخ����رى من اجل تطبيق 

شروط السامة.

مركبتهم الرياضية ومركبة تستقلها الفتيات الثاث، 
وقال فني اول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد 
ان االصابات تختلف بالنسبة للشاب في ألم الركبة 
وبالنسبة للفتيات جاءت عبارة عن جروح وكسر 
مفتوح واصابة بالرأس والعمود الفقري، مشيرا 

الى ان اصابة الفتاة االخيرة خطرة.
واضاف بوحيمد ان رجال الطوارئ محمد نصر 
وزيد العدواني ومحمد جاء ومحمد العطار ويوسف 
فرح قاموا بنقل املصابني االربعة الى مستش���فى 
العدان، كما متت االستعانة برجال االنقاذ بقيادة 

النقيب عمر بورسلي واحمد حمزاوي.

كونا: نف����ذت االدارة العام����ة لاطفاء أمس 
بالتعاون مع شركة املشروعات السياحية تدريبا 
عمليا ملكافحة حريق نش����ب ف����ي يخت بنادي 
الفحيحيل البحري ضم����ن املرحلة الثالثة من 

خطة االدارة للتدريبات العملية.
وشدد نائب املدير العام لقطاع املكافحة وتنمية 
املوارد البشرية في االدارة العامة لاطفاء العميد 
يوسف االنصاري في تصريح عقب تنفيذ التمرين 
على اهمية مثل هذه التدريبات في رفع مستوى 

الكفاءة عند رجال االطفاء.
وأكد االنصاري ايض����ا اهمية التدريب على 
املكافحة واالنقاذ داخل النوادي البحرية وتسليط 
الضوء على القصور في اجراءات الس����امة في 
هذه النوادي وإيجاد خطة للطوارىء بينها وبني 
االطفاء. واعتبر ه����ذه التمارين مبنزلة اختبار 

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
لقي مواطن 32 عاما مصرعه مساء امس االول اثر 
اصطدام مركبته بسيارة تنظيف كانت تقوم بأعمال 
التنظيف على طريق الغزالي ونظرا النحشار جثة 
املواطن قامت االدارة العامة لاطفاء بإرسال مركز 
اطفاء الشويخ بقيادة املازم اول عبداهلل الغديري 
ووكيل ضابط خالد امان، وقام رجال الش���ويخ 
باخراج جثة املواطن كما حضر من ادارة الطوارئ 

الطبية كل من شريف محمد وناصر عبود.
من جهة اخرى نقلت 4 كويتيني منهم 3 فتيات 
الى مستش���فى العدان جراء ح���ادث تصادم بني 

املباركي����ة وهو فاقد 
الوعي.

وعندما اقتربت منه 
سيارة الدورية وطلب 
منه ضاب����ط الواقعة 
ال  وج����ده  هويت����ه 
يستطيع الكام بشكل 
جي����د وش����اهد على 
مقعد السيارة األمامي 
كيس����ا باس����تيكيا 
به مس����حوق بيجي 
اللون وملعقة عليها 
آثار داكنة اللون تبني 
أنها ملخدر الهيروين. 
ومبواجهته باملضبوطات أقر بأنه تخصه 
بقصد التعاطي، فتمت إحالته للجهات 

املختصة.
وبتاريخ 2009/5/13 قضت محكمة 
اجلنايات مبعاقبة املتهم باحلبس ملدة 
عشر سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة 
املخدر املضبوط. استأنف املتهم احلكم 

فقضت االستئناف بحكمها املتقدم.

الدائ����رة  لغ����ت 
الثالث����ة  اجلزائي����ة 
االستئناف  مبحكمة 
أمس برئاسة املستشار 
خريب����ط  فيص����ل 
وعضوية املستشارين 
جني����ب املا وصاح 
الدين يونس ومحمد 
فري����د ال����زارع ف����ي 
أمناء  حضور رئيس 
سر الدوائر اجلزائية 
س����امي العنزي حكم 
محكم����ة أول درجة 
القاضي بحبس مواطن 

عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت 
بإيداعه مستشفى الطب النفسي ليتلقى 
العاج من اإلدمان ملدة ال تقل عن ستة 

أشهر.
الواقعة حسبما حصلتها  وتخلص 
محكم����ة أول درج����ة في أن����ه بتاريخ 
2009/3/11 مت ضبط املتهم أثناء تواجده 
بسيارته بساحة ترابية بالقرب من سوق 

اليزال صاحب السمو حفظه اهلل ورعاه 
يعشق التحرك منفردا دون حراسة ودون 
تقييد، نصادفه أحيان����ا هنا وهناك فيرد 
التحية مبثلها وأحسن بشوشا متواضعا 

وبسيطا رغم عظيم مكانته.
والتزال الناس تتناقل بعض القصص 
التي حتكى عن تواضع ذلك األب وأخاقه 

الرفيعة، ويذكر أحد اإلخوة في ديواني أن مجموعة من احلداقة 
دخلوا باخلطأ إلى »طروب« منتزه صاحب السمو طلبا للمساعدة 

ألنهم عانوا من عطل في الطراد.
وجدوا شخصا يجلس على املسنة وحيدا وأمامه مجموعة 
من خيوط الصيد، طلبوا منه املساعدة فأشار إليهم بأن يدخلوا 

ليرتاحوا ولهم ما طلبوا بإذن اهلل.
ه����م ال يعلمون حتى هذه اللحظة أن هذا الرجل هو صاحب 
الس����مو بش����حمه وحلمه حفظه اهلل، حتى نادى سموه على 
اخلدم ليسحبوا طرادا آخر ألولئك احلداقة يكملون به رحلتهم 

بأمان.
شخصيا كنت في عشاء عند الشيخ خالد األحمد أطال اهلل 
في عمره، عندما دخل علينا سمو ولي العهد ونحن على مائدة 
الطعام.. أصر س����موه علينا بعدم القيام وب����دأ يقبلنا ونحن 
جلوس في تواض����ع عظيم لرجل عظيم اس����مه نواف األحمد 

اجلابر الصباح.
هذه الص����ور تتكرر مع كثير من رموزنا بكل تأكيد ونتابع 
يومي����ا الكثير من األحداث لألخ الفاض����ل رئيس مجلس األمة 
الذي، ورغم م����ا حباه اهلل من نعم، يزداد وبكل أمانة تواضعا 

يوما بعد يوم.
األخ الكبير أحمد الس����عدون جتده في كل مناسبة عند أهل 
الكوي����ت، وخصوصا في كل ع����زاء، وأحيانا جتده يجلس في 
أماكن قريب����ة من كبار الزوار ولم نره يوما ميتعض أو يحزن 

حفظه اهلل.
سمو رئيس مجلس الوزراء إذا زارك في مناسبة تخجل من 
احلدي����ث معه وإليه، يجلس أينما كان ويتبادل احلديث مع أي 
ش����خص مهما كان مقامه، واهلل يش����هد أني لم أقل إال ما رأيت 

وواجهت.
العضوية لها احترامها وهيبتها ووقارها، وتلك الهيبة من 
ش����خصية صاحبها ال من مكانه في حفل أو حملاولته الدخول 

دون استئذان في دائرة حكومية.
العضوية هيبتها من احترام الذات والقانون، وان تكون متلك 
قرار نفسك، وان حتترم الناس وتقدرهم.. شخصيا تعلمت من 
بعض أخطاء غيري ومن أخطائي كذلك ولكني ال أذكر بحمد اهلل 
أني اعترضت على مكاني في حفل معني أو دخلت دون استئذان 

على مسؤول أو حاولت التعدي على أحد إطاقا.
هذه رسالة لنائبني فاضلني في املجلس البلدي واجهتهما في 
حفل بحضور ورعاية صاحب السمو أقاما الدنيا ولم يقعداها 

من أجل موقعهما داخل القاعة.
أحدهما على األقل أعرف طيبة أهله ودماثة أخاقهم، واآلخر 

أدعو اهلل ان تنتهي منه ال� »أنا«.. في أقرب وقت.
خالص احلب واالحترام لإلخوة في املجلس البلدي.

رسالة تواضع
واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

ضبط 45 زجاجة خمر محلية 
بحوزة هنديين في الجليب

ابن عاق يضرب والده 
واختفاء كلب أوروبي في ظروف غامضة!

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال امن الفروانية بقيادة العميد غلوم حبيب من ضبط 
وافدين من اجلنس���ية الهندية وبحوزتهما 45 زجاجة خمر وكيس 

محلي في وكر مبنطقة اجلليب.
وف���ي التفاصيل ان معلومات وردت الى العميد غلوم والذي امر 
على الفور بتجهيز قوة باش���راف العقيد وليد الش���هاب الذي داهم 

الوكر وعثر بداخله على الكمية املذكورة.
وإلى منطق���ة املهبولة فقد امر العمي���د عبدالفتاح العلي رجاله 
بقيادة الرائد فالح الهذيلي بضبط وافد آسيوي اثر ترويجه للخمور 
التي يضعها بأكياس محلية ليت���م ضبطه وبحوزته ثاثة اكياس 

خمور محلية.
على صعيد اخر ابلغ مندوب بوزارة الكهرباء عن سرقة 230 متر 
نحاس من محول تابع لوزارة االش���غال عن طريق مفتاح مصطنع 

خصوصا انه لم توجد اي آثار تكسير على بوابة احملول.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
تقدم مسن الى مخفر خيطان بباغ ضد ابنه العاق الذي قام ببيع 
اغراض املنزل ومحتوياته دون ان يعرف املسن سبب اقدام ابنه الذي 

لم يستمع اليه حينما حاول منعه من اخذ االغراض.
وفي التفاصيل التي يرويها املصدر ان االبن حينما استدعي الى 
مخف���ر خيطان قام بتهديد والده بالقت���ل ليأمر احملقق بحجز االبن 

العاق متهيدا إلحالته الى النيابة العامة.
ومن جانب آخر فقد تقدم مواطن الى مخفر تيماء مس���جا ضد 
زوجته قضية بعد ان عاد الى منزله ولم يجدها وفش���ل في معرفة 

مكان تواجدها.
من جهة أخرى، تقدمت مواطنة وابلغت عن سرقة كلب اوروبي 
داخل مخفر الفحيحيل، مش���يرة الى ان الكلب الذي يتجاوز سعره 

300 دينار سرق في ظروف غامضة.

املتهمان وامامهما كمية من اخلمور املضبوطة

زورق اإلطفاء أثناء التدريب الوهمي عربة التنظيف التي اصطدمت بها سيارة املواطن

السيارة التي كانت تقل الفتيات الثالث والشاب بعد احلادث

احملامي غازي العتيبي

املستشار فيصل خريبط


