
محمد الجالهمة
احال رجال جندة االحمدي يوم 
امس الى مقر االدارة العامة للمباحث 
اجلنائي���ة وافدا س���ودانيا يدعى 
»فيغو« للتحقيق معه في اسباب 
حيازت���ه لكميات كبيرة من ادوات 
السحر والشعوذة فيما اكد مصدر 
أمني ان توقيف الس���وداني فيغو 
سيكشف عن تعامل السوداني مع 
السحر والشعوذة العوام طويلة مع 
احتمالية ان يكون قد أحلق الضرر 
بالعديد من االشخاص الذين استفادوا 
من خدماته لضرر اآلخرين خاصة 
ان ش���نطة يدوية وجدت بحوزته 
عثر بها على اعضاء بشرية وادوات 
اخرى تستغل للسحر والشعوذة، 

فيما لفت املصدر االمني الى ان الوافد 
السوداني سيتم اخضاع مقر سكنه 
للتفتيش لكشف ما هو اخطر من 

ذلك.
وقال مصدر أمني ان دورية لنجدة 
االحمدي اشتبهت في شخص يسير 
في ساحة ترابية مبنطقة املهبولة 
حيث مت الطلب منه التوقف اال انه 
القى بش���نطة كانت في يده داخل 
حاوية قمامة، ليتم اخذ الشنطة مرة 
اخرى وفيها وجدت ادوات السحر 

اخلطيرة.
من جهة اخرى اوقف رجال أمن 
الطرق اجلنوبية مواطنا وخليجيا 
وعثر بحوزتهما على 36 حبة كابتي 

وكف حشيش.

هاني الظفيري
قاد ب���اغ تقدم به احد املواطنني 
امس الى اكتش���اف حق���ل ألغام في 
منطقة القش���عانية يضم ما ال يقل 
عن 13 لغما، وقام رجال االمن بوضع 
حاجز أمني في محيط احلقل بإشراف 
النقيب غنيم الظفيري. وفي التفاصيل 
ان مواطنا كان يقط���ن اثناء عطلة 

االسبوع مع افراد اسرته ببر الصبية 
وحتديدا مبنطقة القشعانية ليعثر 
على جسم غريب تبني له الحقا انه 
لغم ليقوم بإبعاد أفراد أسرته واباغ 
عمليات الداخلية الذين حضروا فور 
ورود الباغ، وقاموا بتسييج املنطقة 
متهي���دا حلضور هندس���ة اجليش 

لتتعامل مع احلقل القاتل.

م���ع بداية هذا العام زرت غزة )فلس���طني القدمية( 
والسودان )فلسطني اجلديدة( وبذلك اكتملت لدي صورة 
وطننا العربي الكبير بعد ان زرت جميع دوله وأصبحت 
مؤها لتقسيم دولنا العربية بشكل أفضل من تقسيم 
األستاذ محمد حسنني هيكل )دول القلب ودول األطراف( 
الذي ل���م يزر إال 5 دول عربية كونه ميضي كل أوقاته 

وجل اجازاته في أميركا وأوروبا )العدوة(!
> > >

فا شيء يجمع دول القلب )بيروت، القاهرة، بغداد، دمشق.. الخ( وال 
ش���يء يجمع كذلك بني دول األطراف )الدار البيضاء، مقديشو، جيبوتي، 
مسقط، ابوظبي.. الخ( ال في التوجه السياسي وال االجناز احلضاري وال 
حتى املس���توى املعيشي عدا عن عنصرية هذا الطرح ممن يدعي االميان 
بالقومية العربية وهو احملارب األول لها عبر تقسيم أبنائها وتصنيفهم 

بشكل مهني بني أهل حضارة وأهل بداوة.
> > >

فالفارق الوحيد بني دولنا العربية يكمن في االجناز الذي سببه املباشر 
ه���و نوعية اإلدارات احلاكمة فأغلب الدول العربية التي متلك كل ش���يء 
من نفط وماء وطقس وسياحة واتساع أراض واملؤهلة الن تصبح أغنى 
دول العالم حيث ال ينقصها ش���يء من مقومات الثراء احلقيقي، هي في 
الواقع األفقر بسبب القيادات الثورية الغاضبة التي حكمتها، واما الدول 
العربي���ة املنجزة فهي األقل باملوارد حيث ال متلك إال النفط املتوافر لدى 
اآلخرين اال انها األكثر ثراء وتقدما بسبب القيادات احلكيمة التي احالت 

الصحارى اجلرداء إلى جنات خضراء.
> > >

نذك���ر تلك احلقيقة ونحن في بداية عق���د جديد يجب ان نقرر خاله 
مستقبلنا ومنهاج حياتنا فإما مسار احلكمة والهدوء والسعادة واالجناز، 
واما مسار الغضب واحلقد والتعاسة و»التقدم للخلف« املعتاد حتى ينتهي 
احلال بنا كحال الدول الثورية التي زرناها والتي تتمنى شعوبها املغلوبة 
على أمرها ولو جزءا قليا من الرفاه الذي نعيش���ه والذي ال يش���عر به 

ضحايا ظاهرة »الظلم الكاذب« املتفشية لدينا هذه األيام.
> > >

آخر محطة: 1 � مع تواتر االنباء عن كارثة زلزال »هاييتي«، نتذكر اننا نعيش 
في بلدان آمنة من الزالزل والبراكني واألعاصير والثلوج والسيول.

2� يذكر راحلنا الكبير د.احمد الربعي انه قال لبائع س���مك في احدى 
الدول الثورية ان أس���عاره أغلى بكثير من األسعار في عهد االستعمار 

فأجابه البائع: ارجع لنا عهد االستعمار وخذ السمك باملجان.
3- ويروي الزميل العزيز فؤاد الهاش���م انه س���أل ذات مرة مرافقه 
حال وصوله ملطار احدى الدول الثورية عمن بنى املطار فأجابه املرافق: 
»اإلجنليز« وس���أله مرة أخرى عمن بنى الطريق الذي يس���يران فوقه 
فأجاب���ه: »االجنليز« وح���ال وصولهما للفندق العام س���أله عمن بناه 
فأجابه: »االجنليز« فس���أله الهاشم وانتم ماذا فعلتم فأجابه: »نحن من 

طرد االجنليز«.. كفو.

 زار الباد رئيس جمهورية سلوڤينيا 
األس����بوع املاضي ومعه 90 من رجال 
األعم����ال للتعريف بفرص االس����تثمار 
والسياحة في بادهم، إضافة إلى التواصل 
احلضاري عبر محاضرة مهمة في كلية 
احلقوق، ليس����ت هي موضوعنا اآلن، 
ولكن لفت نظري حفاوة العم عبدالعزيز 
الغنام بضيوف الكويت من حني آلخر، 
والتي جعلت هؤالء يشعرون بأنهم في 
بلد مضياف على املستوى األهلي وليس 
الرسمي فقط، ضيافة حميمة تقترب معها 
تلك الوفود من هذا البلد وتتعرف عليه 
بطريقة مختلفة عما تراه في باد أخرى، 
فتبقى لدى الزائر ذكريات ال تزول على 
مر الزمن، كانت درجة احلفاوة مفاجأة 
بالنس����بة لهؤالء األجانب، فاملكان هو 
بيت مواطن ولي����س مبنى حكوميا أو 
عاما مثلما جرت العادة، واالستعدادات 
تنافس ما تقدمه أفضل جهة متخصصة 
باالس����تقباالت الرسمية، في كل شيء، 
واألهم من ذلك كله هي احلفاوة، لم يصدق 
اجلالس إلى جانبي من الوفد السلوڤيني 
على طاولة الطعام عندما أخبرته بأن 
من يقوم بدفع عرب����ة الطعام، ويوزع 
األطباق هم أبناء أسرة الغنام الذين كانوا 
يسابقون املوظفني املختصني باخلدمة 
لنقل األطباق الفارغة وتوزيع صحاف 
الطعام الفاخر بشكل منظم وأنيق أذهل 
احلضور، قلت لزميلي: »انظر، هذا يحمل 
شهادة الدكتوراه، وذاك مدير عام شركة 
كبيرة، والثالث والرابع..، إنهم يقولون 
لكم بأن خدمتكم شرف نتسابق للحصول 
عليه مع العاملني لدينا«.. تابعت قائا: 
»هذا األم����ر ال يعرفه زماؤك من الوفد 
وعددهم 90 ضيفا« قال الضيف: »اترك 
لي هذه املهمة، سأخبرهم بنفسي« ثم 

أخذ في الكام معهم بلغته.
 هذه املب����ادرة ال حتمل غرضا ماديا 
كما يحلو للبعض ترديده عندما يسمع 
مبب����ادرة غيره، فالبل����د صغير وكلنا 
يعرف جيدا ما يجري بالنسبة ملسألة 
االنتفاع، ولن ننقاد ملن فقد الثقة بكل 

ش����يء وكل أحد، بل 
الثقة في  رمبا فق����د 
نفسه التي بني جنبيه، 
وسنقف احتراما ملن 
ترك الشعارات جانبا 
وم����ارس املواطن����ة 

بنفسه، وبالتعاون مع أفراد أسرته.
شكرا للعم عبدالعزيز يحفظه اهلل، 
وألس����رة الغنام التي قدمت لس����نوات 
طويلة ص����ورة جميلة ع����ن الكويت، 
فهؤالء األجانب لن يتذكروا األس����ماء، 
ولكنهم س����يتحدثون في كل مكان عن 
»ان الكويتيني ش����عب ودود، مضياف، 
يعبرون عن تقديرهم للضيف بطريقة لم 
نرها في أي مكان آخر«.. لهذا كله، نقول 
ملن مارس املواطنة بشكل عملي، شكرا، 
وبحجم أبراج الكويت الثاثة، لقد كانت 

أفعالكم أبلغ كثيرا من األقوال.
كلم�ة أخيرة: الكام ع����ن نبذ الكراهية 
والتصدي ملن يش����يعها ف����ي الكويت 
ال ميكن حس����مه فق����ط بتعديل قانون 
املرئي واملس����موع، فقد انتشرت بيننا 
عادة السخرية من اآلخر عبر متثيليات 
جعلت - منذ زمن طويل - االستهزاء 
مادتها الرئيسية وقد تركنا احلبل على 
الغارب ملن يسخر من اآلخرين وغفلنا 
عن تأثيرها املدمر للنس����يج الوطني، 
واملستهزئ باآلخر إمنا يفعل ذلك ليقول 
لنا إنه أفضل من الش����خص اآلخر، قال 
اهلل عز وج����ل )يأيها الذي����ن آمنوا ال 
يس����خر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيرا منهم( وقال أيضا ).. فنسوا حظا 
مما ذكروا ب����ه، فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء(، يا قوم اسمعوا لنبيكم ژ 
»ال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال جتسسوا، 
وال حتسس����وا، وال تناجشوا، وكونوا 

عباد اهلل إخوانا«.
لق����د جنحت ماليزيا في اس����تيعاب 
تنوعها الديني »مالي، مس����لم، صيني، 
هندوسي« وكان هذا هو أساس النجاح 
االقتصادي الذي حققته، فهل نستفيد 

من التجارب الناجحة؟ 

عبدالعزيز الغنام.. نموذج من شعب الكويت المضيافالعرب بين القيادات الحكيمة والغاضبة واالستعمار!
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

السوداني »فيغو« يسقط
بعظام بشرية في األحمدي

اكتشاف حقل ألغام في بر القشعانية

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: »الخرف المبكر« يكلف كندا تريليون دوالر.

� على هذا المعدل العرب أفلسوا من زمان.
البرد تأخر وايد هالسنة والحرارة صاكه ال� 27 وإحنا في نص يناير

� كله بأمر اهلل بس خوفك يطلع لنا واحد من حبايبنا في المجلس 
أبواللطفواحدويطلب استجواب العجيري.

للإيجار باجلابرية

�صقق للعائالت غرفة و�صالة

يوجد حمل لالإيجار بال�صاملية
مبوا�صفات مميزة

94085317

في مسلسل تبثه المارينا FM بدءاً من اليوم

عبداهلل غازي المضف: 
»حبيبتي دايمًا« 

عمل درامي إذاعي 
مليء بالرومانسية 

وال يخلو من الكوميديا
مؤلف العمل عبداهلل غازي املضفص31

حس�ن عبدالعزيز حس�ن القصيبي � 81 عاما � 
الرجال: مشرف � ق2 � ش3 � ج1 � م11 
� ت: 97911236 � 97364333، النساء: 
اليرم����وك � ق4 � ش3 � م207 � ت: 

.25338380 � 99076929
عوض عبداهلل محمد ابوصميخ الدوس�ري � 76 
عاما � الرجال: هدية � ق2 � الش����ارع 
الثالث � م114 � ت: 99615152، النساء:  
هدية � ق2 � الشارع الثالث � م105 � 

ت: 99795788.
نايف حربي مبارك احلربي � 73 عاما � الرقة 

� ق2 � ش26 � م83 � ت: 99255559 
.99766660 �

احمي�د عب�دي غ�ازي العازم�ي � 57 عاما � 
الصباحي����ة � ق3 � ش1 � م530 � ت: 

.99819909
ارفيعة م�رزوق عبداهلل العتيبي � ارملة فاح 
مرزوق العصيمي � 82 عاما � الرجال: 
صباح السالم � ق9 � ش2 � ج3 � م67 
� ت: 65122255، النساء: القصر � ق2 
� ش4 � م8 � ت: 25423603 � الدف����ن 

بعد صاة العصر.

مواقيتالبقاء هلل
 الصالة 

والخدمات 
 ص 12

ضبطوا بعد 4 ساعات من الحادثة وجميعهم من أرباب السوابق

القبض على 11 شابًا »بدون« اقتحموا وحطموا مخفر النعيم ص11


