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الكبرى في هذه البطولة التي ستختتم في منتصف 
األسبوع املقبــــل.

وطالب بتكثيف الدعم لهذه الرياضة باعتبارها 
متثل احدى الهوايات لكثير من الشـــباب الكويتي 
خصوصا انها من األلعاب الرياضية التي ميكن أن 

حتقق اجنازات للكويت على املستوى الدولي.
وعبر الداهوم عن شكره لكل من يقوم مبساندة 
ودعم النادي معنويا وماديا »وفي مقدمتهم رئيس 
مجلس اإلدارة بنادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري 
الفهد والشيخ صباح ناصر فهد الناصر الصباح«، 
متمنيا أن يتحقـــق االجناز تلو اآلخر لهذه الهواية 

التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من التراث الكويتي.

أعلن النادي الكويتي لســـباق 
حمام الزاجل امس انه حقق اجنازا 
رياضيا عامليا غير مسبوق بحصوله 
على املركز األول في السباق الدولي 
ملسافة 246 كيلومترا والذي تبلغ 
قيمة مجموع جوائزه املالية مليون 
دوالر ويقـــام حاليا فـــي جنوب 
افريقيا مبشاركة 30 دولة من بينها 

الكويت.
وأبلغ رئيس النادي علي الداهوم 
»كونا« ان هذا االجناز الكويتي يعد 
األول من نوعه على املستوى العربي 
وكان أقرب املراكز العربية في هذا 
السباق مسجال باسم دولة االمارات 
املركز  التي حصلت على  العربية 
الدورية  التاسع في هذه املسابقة 

الدولية.
وقال ان االجناز العاملي اجلديد 
ســـجل باسم مشـــعل عيد مثيب 

بحصولـــه على املركز األول في الســـباق ليحصل 
على سيارة وجائزة نقدية مالية خصصت للمركز 
االول. وأهـــدى الداهوم هذا االجناز غير املســـبوق 
الى صاحب الســـمو األمير وسمو ولي العهد والى 
الرئيس الفخري للنادي الشيخ خالد سالم الصباح 
والى الشعب الكويتي عامة وهواة سباقات احلمام 

الزاجل خاصة.
وأعرب عن سعادته مبا حققه النادي من »اجناز 
فريد رفع به اسم وعلم الكويت عاليا في هذا احملفل 
الرياضـــي الدولي ولم يأت من فراغ بل جاء نتيجة 
عمـــل وجهد من جميع القائمني علـــى النادي دون 
استثناء«، متمنيا ان يتواصل النجاح لتحقيق اجلائزة 

اعلـنــت وزارة 
الصحة سحب دواء 
»درميول« من جميع 
الصيدليـــات فـــي 
القطاعني احلكومي 

واخلاص.
وأوضح الوكيل 
املســـاعد لشؤون 
االدوية والتجهيزات 
الطبيـــة في وزارة 
الصحـــة د.عمـــر 
السيد عمر ان قرار 
الســـحب ووقـــف 
التسجيل والتداول 
من الصيدليات جاء 

بناء على حتاليل مخبرية أثبتت ان هناك مادة كيميائية 
مضافة للدواء مضادة للحساسية لم تكن موجودة في 

الدفعات االولى منه.
واضاف عمر ان قرار السحب ايضا جاء بناء على 
مخالفة قرار تســـجيل االدويـــة النباتية في الكويت 
فـــي ادارة الرقابة الدوائية بخصوص حتليل االدوية 

النباتية.
ودعا عمر مســـتخدمي هذا الدواء الى التوقف عن 
تناوله فورا لتجنب املخاطر التي قد تكون مصاحبة 
له وانتظار املزيد من الدراسات والتحاليل املخبرية 
االخرى التي تقـــوم بها ادارة الرقابة الدوائية للتأكد 

من سالمة هذا الدواء.
كما دعا د.عمر مستخدمي هذا الدواء الى االتصال 
بـــإدارة الرقابة الدوائية فـــي وزارة الصحة في حال 

احلاجة الى السؤال او االستفسار عن هذا املنتج.

قال خبير التنبؤات اجلوية والبيئة عيسى رمضان ان الطقس 
سيشهد تقلبات تتمثل في تفاوت درجات احلرارة والرطوبة وسرعة 
الريـــاح مع فرصة لهطول بعض األمطـــار املتفرقة مع نهاية العام 

احلالي ودخول العام اجلديد.
وتوقع رمضان ان تتأثر الكويت مبنخفض جوي قبرصي اعتبارا 
من اليوم وان تســـتمر درجات احلرارة املرتفعة نسبيا وقد تصل 
العظمى الى 24 درجة مئوية وتســـتمر الرطوبة ودرجات احلرارة 

العالية نسبيا حتى املساء.
وقال ان الطقس اليوم سيكون غائما جزئيا الى غائم مع بداية 
انخفاض ملحوظ في درجات احلرارة فتصل العظمى الى 19 درجة 

مئوية مع فرصة ألمطار متفرقة تزيد فرصتها عصر اليوم.
وذكر رمضان ان أكثر األمطار ستتمركز في شمال الكويت وقد 
تكون رعدية في املســـاء عند عبور جبهـــة هوائية باردة تتحول 
فيها الرياح الى شـــمالية غربية وتنخفـــض درجات احلرارة أكثر 
غدا اجلمعة فتصل الدرجة العظمى الى نحو 17 درجة مئوية وتقل 

الســـحب وتتوقف األمطار وقد تثير الرياح النشطة الغبار العالق 
في املناطق الصحراوية.

وأضاف ان ســـرعة الرياح ستخف يوم السبت املقبل وسيعود 
ارتفاع درجات احلرارة فوق 20 درجة مئوية مع بداية السنة اجلديدة 

وخاصة في يومي األحد واالثنني املقبلني.
وأرجع رمضان ســـبب الدفء امللحوظ في هذا العام وفي فترة 
املربعانية خاصة الى انقطاع الكتل الهوائية السيبيرية الباردة عن 
منطقة الشرق األوســـط بسبب زيادة املنخفضات اجلوية العابرة 
للمحيط األطلسي. وقال ان درجات حرارة مياه احمليطات في نصف 
الكرة الشمالي ارتفعت، ما أدى الى تكون منخفضات جوية متتالية 
تسببت بأمطار وثلوج عارمة على شمال افريقيا وأوروبا وشمال 
منطقة الشرق األوسط وهي التي متنع تقدم املرتفعات السيبيرية 

القارية اجلافة.
وأضـــاف ان بعد عبور املنخفضات تأتينـــا املرتفعات البحرية 

الباردة والرطبة نسبيا مما جعل شتاءنا دافئا نسبيا هذا العام.

بعكس االنانية النبيلة 
املرء  التي تفــــرض على 
تطوير ذاته، تنتشر بيننا 
أنانية متوحشة تظهر جلية 
على سلوك بعض العاملني 
في االعالم الذين لهم اهداف 
شخصية واضحة فاضحة، 
والذين مــــن اجل حتقيق 
مصلحتهــــم الضيقــــة ال 
يتورعون عن هدم جدران 
الوطن واستعمال احلجارة 
املقدسة في ردم املستنقعات 

من حولهم.
قــــد ينجــــح االعالمي 
الســــباب طارئة لكنه لن 
يستمر بالنجاح ما لم يتخل 
عن شخصانيته، فالناس 
تتقبل او تتجاهل او تغفل 
عن الشــــخص االناني او 
الوصولي في جميع مناشط 
احلياة باستثناء االعالم 
حيث الناس تتملكها حالة 
نفور وحساسية سلبية 
ضد كل اعالمي يتحدث عن 
القضايا العامة وهو يدور 
حول نفسه، او يسعى الى 
تلميعها بغية الوصول الى 

منصب او مصلحة.
هذا النوع من االعالميني 
يصيب مــــن يدافع عنهم 
بأضرار فادحة، ويعرضهم 
»للنيران الصديقة« حسب 
التعبير العســــكري حني 
يرمي اجلندي النار ويجرح 
زميله في املعركة، فالذي 
يضع مصلحته الشخصية 
نصب عينيه لن يتمكن من 
رؤية او سماع  اآلخرين 
من قراء او مشاهدين وال 
يحســــب لفطنتهم أدنى 

حساب.

نيران صديقة
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

خطاب صاحب الســــمو 
األمير حمل في طياته الكثير 
املعاني والمس اجلرح  من 
احلقيقي وسلط الضوء على 
لب املشاكل واالزمات، ورسم 
طريقــــا ورؤية لتجاوز كل 
هذه االزمات التي تتعرض 

لها البالد منذ فترة، وفي هذه االيام على وجه 
اخلصوص.

ولنتمعن في بعض عبارات اخلطاب األميري 
عندما أكد ســــموه ان »املمارســــة السليمة هي 
التي تكون من خالل االدوات الدستورية وحتت 
قبة مجلس االمة، ال من خالل تأجيج املشاعر 
االثارة والتحريض.. عبر  واستخدام اساليب 
اخلطب ووسائل االعالم املختلفة«، وال شك في 
أن هذه العبارة كنا ومازلنا ننادي جميع االطراف 
حكومة ومجلســــا بااللتزام مبضامينها، ولعل 
القارئ للوهلة االولــــى يعتقد ان املقصود هم 
اعضاء املجلس، ولكن اعتقد ان الفهم الصحيح 
هــــو ان احلكومة ايضا معنية باخلطاب، وهي 
غير مبرأة مما يحدث،  بل هي طرف رئيســــي 
فيه علمت أو لم تعلــــم، وهو ما أكده صاحب 
الســــمو األمير في موضــــوع آخر من اخلطاب 
بقوله ».. وهو ما يحّمل املجلس واحلكومة معا 
مسؤولية التوصل الى تأمني مقومات راسخة 
تكفل بناء شراكة حقيقية وتعاون ايجابي بني 

السلطتني..«.
اذن على احلكومة مســــؤولية كما هي على 
االعضاء، ومما يجعل مسؤولية احلكومة أكبر 
كونها متضامنة ومتلك من االمكانيات واملقومات 
ما ال ميلكه اعضاء املجلــــس، والبد من النظر 
الى ان مــــا تقوم به احلكومــــة ومؤيدوها من 
محاكاة ألعضاء املجلس بنفس االساليب التي 
يستخدمونها هو أمر غير مقبول، وقد يؤجج 
نار التأزمي ويزيد املشاكل، ويتمثل ذلك في قيام 
مؤيدي احلكومة من اعضاء وغيرهم بالظهور 
الكبير في وســــائل االعــــالم ومهاجمة اعضاء 
مجلس االمة والتشــــنيع عليهم، كذلك ما قام 
به موالو احلكومة من اظهار الفرح واالحتفال 
بتجاوز االستجوابات عن طريق الغناء والعرضة 
واخلطب الرنانة في ســــاحة االرادة وتسيير 
املسيرات، وهو ما قابله الطرف اآلخر برد عنيف 

جدا لم يتوقعه أحد.
إذن املسؤولية مشتركة بني احلكومة واملجلس 
لضبط االمور واالبحار بســــفينة الكويت الى 

بر االمان.
فهل تعي احلكومة انها طرف محايد وخصم 
شريف مهما بلغ التأزمي وتعقدت االمور، ويجب 
عليها ان ترخي اذا شد الطرف اآلخر، وأال تقع 
في أخطاء فادحة وهفوات فاضحة وبعدها تلقي 

اللوم على الطرف اآلخر؟!

المسؤولية مشتركة
أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

عيسى رمضان

حمامة زاجلة

د.عمر السيد عمر

رمضان: تقّلبات الطقس واألمطار تعود اليوم

»الصحة« تسحب دواء »دريمول«
 من الصيدليات الحكومية والخاصة

السيد عمر دعا مستخدميه إلى مراجعة الوزارة النادي الكويتي لسباق الحمام الزاجل 
يحصل على جائزة سباق دولي بمليون دوالر

مصرع مواطن وإصابة 
فرنسي في مشاجرة

سرقة كيبالت
 بـ 20 ألفًا

أمير زكي
لقي مواطن 34 عاما مصرعه 
فـــي ظـــروف غامضـــة، حيث 
أبلغت عمليات الطوارئ الطبية 
عن وجود جثـــة مواطن بداخل 
سيارته، وأحيلت اجلثة للطب 

الشرعي.
من جهة اخـــرى، بتر اصبع 
طفل مصري داخل مدرســـة في 
الفحيحيل وأســـعف الطفل الى 

مستشفى العدان.
علـــى صعيد آخـــر، أصيب 
فرنسي بجرح قطعي اثر مشاجرة 
في منطقة الساملية ونقل للعالج 
الى مستشفى مبارك، كما أصيب 
مصري 30 عامـــا بجرح قطعي 
في اليـــد وجرح آخر في الرأس 
اثر مشاجرة بينه وبني آسيويني 

خلف نادي التضامن.
وفي شأن آخر، أصيبت وافدة 
اندونيســـية )21 عاما( بكســـر 
في القدم اثـــر محاولتها الهرب 
مـــن منزل كفيلها، وذلك بعد ان 
استخدمت الشراشف في محاولتها 

الفرار من الطابق الثاني.

 محمد الدشيش
أبلغ مسؤول شـــركة تعمل 
في مشروع تابع لوزارة الطاقة 
عن متكن مجهولني من ســـرقة 
كيبالت تتجاوز قيمتها 20 ألف 
دينار، ورفض املسؤول في بالغ 
تقدم به الى مخفر األحمدي اتهام 
احد بعينه بالســـرقة تاركا هذا 
األمر لرجال إدارة بحث وحتري 

محافظة األحمدي.
من جهة اخرى تقدم مواطن 
ببالغ يتهم فيه مجهولني بسرقة 
قطع حديدية وخردة من احلوطة 
التي ميلكها في ســـكراب امغرة 
امس وقال املواطن ان قيمة املواد 
املسروقة تتجاوز الـ 5000 دينار 
وقد مت تسجيل قضية وجاري 

البحث عن اجلناة.

تعطل باص سجناء استنفر القوات الخاصة
محمد الجالهمة

اســـتدعت القوات اخلاصة لتوفير اإلجراءات األمنية خالل نقل 
مجموعة من الســـجناء من باص تعطل الى باص آخر تابع لإلدارة 

العامة للمؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام.

وقال مصدر امني ان عســـكريا ابلغ عمليات الداخلية عن تعطل 
باص يقل ســـجناء مقابل منزل شـــخصية مهمة، ليتم إرسال قوات 
خاصة أشرفت على نقل السجناء الذين كانوا داخل قصر العدل على 

ذمة قضايا مدانني بها.


