
إصابة مدير صيدلية 
»الفروانية« بجروح 
خطيرة إثر حادث
أمام المستشفى

أمير زكي
أصي����ب مدي����ر صيدليات 
الفروانية بجروح  مستشفى 
خطيرة أدخ����ل على اثر هذه 
اإلصابات مستشفى الفروانية 
جراء حادث تصادم بني مركبتني 
دفع رباعي، وذلك بعد انتهاء 
مدير الصيدلي����ات من عمله 
وحتدي����دا حلظة خروجه من 
الرئيسية  بوابة املستش����فى 
حي����ث يعمل. وق����ال مصدر 
امني ان مركز جليب الشيوخ 
طل����ب منه االنتق����ال إلخراج 
اللتني  املركبتني  املصابني من 
تعرضت����ا لتلفيات ش����ديدة، 
وتوج����ه للتعامل مع احلادث 
النقيب  رئيس مركز اجلليب 
بدر الطرقي واملالزم اول علي 
حشمير فيما اكد مصدر امني 
ان اح����دى املركبتني جتاوزت 

اإلشارة الضوئية احلمراء.

وباء خطير يجتاح البالد له تداعيات أشد 
وأقسى علينا بكثير من وباء إنفلونزا اخلنازير، 
ذلك الوباء هو »التعميم« الذي يدل على السذاجة 
والتسطيح وقلة الثقافة العامة ويتسبب تفشيه 
وانتشاره السريع والواسع في تشطير وتقسيم 

البالد وضرب وحدتها الوطنية في مقتل.

> > >

فما ان يتضايق حضري من ممارس���ة موظف قبلي او العكس 
حتى يعمم ما يش���عر به على جميع اآلخري���ن، واألمر كذلك بني 
منتمي الطوائف املختلفة فأي غلطة او هفوة لش���يعي او س���ني 
يتم حتميل كل املنتمني اآلخري���ن لهذا املذهب او ذاك تبعات تلك 

الغلطة او املقولة.

> > >

وقد حاول البعض ان يستخدم ثقافة »التعميم« اخلاطئة لتحميل 
امل���ال العام كلفة تقارب 30 مليار دوالر )8.5 مليارات دينار( عبر 
تعمي���م خطأ، تعرض له مقترض، عل���ى 270 الفا من املقترضني 
اآلخري���ن دون دليل أو قرينة تثبت ان اجلميع تعرضوا ملثل ذلك 

اخلطأ.. إن مت!
ومثل ذلك قانون البدون الذي ساوى و»عمم« حقوق من تواجد 
على أرض الكويت منذ الس���تينيات ويس���تحق اجلنسية حسب 
القوانني املرعية، ومن قدم إليها في التسعينيات او حتى بعدها من 
أصحاب »الهوسات«، وقد تلقيت في هذا السياق رسالة من الزميل 
الكاتب فيصل حامد السوري املقيم في الكويت منذ أكثر من 50 عاما 
)نصف قرن( يشتكي فيها مر الشكوى من وضعه القائم ويطلب 

لقاء املسؤولني لرفع معاناته املستمرة مع اإلقامة والكفالء.

> > >

ومن قضايا التعميم املس���يئة مس���ميات قميئة وقبيحة مثل 
»أصحاب الدماء الزرقاء« غير املسبوقة في القواميس السياسية 
واإلعالمية للدول األخرى والتي يطلقها من يش���اء على من يشاء 
بقصد اإلساءة دون ان يعلم مطلقها بأنه يسيء لنفسه قبل غيره 
كونه يقر بالدونية جتاه اآلخرين فهم حسب مقولته اصحاب دماء 
أنق���ى وأطهر من دمائه، والغريب ان من توجه لهم تلك الس���هام 
الظامل���ة من األبرياء لم يقل أحد منهم قط إن دمه او وضعه أفضل 

من اآلخرين، فهل بعد تلك املظلمة مظلمة؟!

> > >

آخر محطة: ضمن املبادرات الطيبة واملعتادة ل� »السفراء« عبدالعزيز 
البابطني توجه وفد شعبي كويتي صباح امس للرياض حيث التقى 
سمو األمير امللكي سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض وسمو األمير 
امللك���ي احمد بن عبدالعزيز نائب وزي���ر الداخلية قبل ان يلتقي 
بعد الظهر بولي العهد الس���عودي سمو األمير امللكي سلطان بن 
عبدالعزيز للتحمد له بسالمة الوصول بعد رحلة عالجه باخلارج 
وقد حمل كبار املسؤولني السعوديني الوفد الكويتي أجمل وأطيب 

التحيات للكويت قيادة وشعبا.. وشكرا وما قصرتوا.

كانت البداية مع مصطلح 
»ابن���اء البادية« حتى ثبت 
بالدلي���ل القاطع ان الكويت 
احلديثة تطورت وطوت حياة 
البحر والبداوة، فلجأ الناحت 
الى اختالق مصطلح »املناطق 
النائي���ة« الذي س���رعان ما 
تهاوى بعد ان تأكد للعاملني 
عدم وجود مناط���ق نائية 
في بالد صغيرة املس���احة 

كالكويت.
حار الناحت فيما ينحت 
حتى تفتق ذهنه عن مصطلح 
»املناطق اخلارجية« نسبة 
للس���ور، غير ان املصطلح 
تهدم حاملا ادرك الكويتيون 
انهم جميعا يقطنون خارج 
السور، فاضطر الناحت الى 
ابتداع مصطلح مضطرب آخر 
هو »ابناء القبائل« الذي لم 
التاريخ  امام حقائق  يصمد 
واجلغرافيا وعلم االجتماع.
»ابن���اء  مصطل���ح  ان 
القبائل« وتخيل اخلصوصية 
االفتراضية، مصطلح ضار 
بأصحابه، فهو يوفر حجة 
لط���رف واهم آخ���ر يتخيل 
خصوصية وهمية يسميها 
»عي���ال بطنها« وتلك نظرة 
نرجسية تنظر للوطن وكأنه 
لعبة الكراسي املوسيقية التي 

يفوز بها من يجلس أوال!
عوض���ا ع���ن التمس���ك 
باملصطلحات اخلائبة وغير 
الدقيقة ينبغي من اجلميع 
االصرار على التمسك بصفة 
»املواطن���ة« فه���ي الصفة 
التي  الوحي���دة  الوطني���ة 
حتصن الناس من ش���رور 

اوهامهم.

طلبت من صديق أن يساعدني في معاجلة 
جهاز الكمبيوتر، سألته »أين ومتى أحضره 
لك؟« قال »ال حتضره لي، فقط افتح اجلهاز« 
وبعد بضع خطوات قال لي »أنا اآلن أحتكم في 
جهازك، سأصلحه وهو عندك بالبيت« وبالفعل، 
التعليمات على الشاش���ة »الكنترول  رأيت 
عند فالن«.. وتساءلت »إذا كان صاحبي هذا 
يستطيع أن يسيطر على جهازي وأن يصلحه 
وهو جالس في مكان آخر، واذا كانت محطات 
الفضاء تستطيع أن توجه مركبات تسير على 
بعد مئات األلوف م���ن األميال بني الكواكب 
السيناريو  البعض عندنا  فلماذا يس���تبعد 
الذي حتدثنا عنه في موضوع ضرب أبراج 

نيويورك في أحداث سبتمبر 2001؟!
لقد أسكتونا بسرعة حتت التهديد بسالح 
»أنتم حتت تأثير نظرية املؤامرة« وبذلك مت 
تسجيل أضخم قضية في التاريخ املعاصر ضد 
متهم مشاغب مشهور بالصراخ، مثلما تفعل 
أجهزة البوليس في حاالت كثيرة يطلب إليها 
إحضار متهم بأي ثمن لتفادي غضب املسؤولني 
بسبب التأخر في إلقاء القبض على اجلاني 
احلقيقي، لقد رفض الش���ارع األملاني – في 
استفتاء - حتميل شوية عيال مسؤولية عملية 
سبتمبر 2001 بالكامل، واعتبروا حجم الدقة 
من الناحية الفنية أرقى بكثير مما لدى هؤالء، 
ومثل هذا الرفض حدث في فرنس���ا، إن هذا 

املوضوع يحتمل سيناريو من مرحلتني:
»األولى« مت فيها استدراج هؤالء الشباب 
والتغرير بهم، وهو أمر سهل، للقيام بعملية 
اختطاف للطائرات األربع وإنزالها في مطارات 
مختلفة من أجل املطالبة بإطالق سراح الشيخ 
عمر عبدالرحمن واألسرى الفلسطينيني في 
سجون اسرائيل والكف عن حتريض احلكومات 
العربية على العائدين من أفغانستان... وهي 
مطالب عاطفية بس���بب ما يش���اهده هؤالء 
على شاش���ات التلفزيون مما يجري لألسر 
الفلسطينية التي تطرد من منازلها لتعيش في 
خيم بالقرب من مجمعات تقام على أراضيهم 

للقادمني اجلدد من پولندا وروسيا.
»الثانية« بدأت فور اجناز اجلزء األول من 
اخلطة، واقتحام هؤالء الشباب قمرة القيادة، 
وقد ش���اهد الركاب اجل���زء األول من عملية 
اختطاف وأخبروا ذويه���م به عبر الهواتف 
النقالة، ثم بدأ اجلزء الثاني بسيطرة طرف 
ثالث من األرض عل���ى قمرة القيادة، وعزل 
الطيارين نهائيا داخ���ل القمرة، ال اتصاالت 
وال قدرة على توجيه الطائرة، وهو أمر ممكن 

متاما من الناحية التقنية، 
وم���ن ث���م مت توجيهها 
بدقة فائقة نحو األبراج 
والپنتاغون، باستثناء 
حالة واحدة تسبب فيها 
العراك بإسقاط الطائرة 
في فرجينيا، وبالنسبة 

ملن يرفض مناقش���ة هذا املوضوع من حيث 
املبدأ فسوف نحمله مسؤولية ما سيكشفه 
التاريخ من حقائق مذهلة مت تغييبها بسبب 
تعطيل التحقيق اجلاد، وترتب على ذلك ازهاق 
أرواح مئات األلوف من البشر وترسيخ حالة 
العداء بني الشرق اإلسالمي والغرب األميركي 
ال لسبب سوى رفض البعض الكشف مبكرا 
عن أمور بديهية متت تغطيتها بسرعة مذهلة 

بشراشف شبه شفافة!
عندما يتتبع اإلع���الم املتخصص أقوال 
نتنياهو عام 1998، ابان رئاس���ته الس���ابقة 
للحكومة اإلسرائيلية حينما صدم بسبب رفض 
الرئيس كلينت���ون لقاءه في البيت األبيض 
عل���ى خلفية تعنته في التجاوب مع مطالب 
واشنطن لتحريك عملية السالم، عندها صدرت 
منه عبارة »سنحرق الواليات املتحدة بسبب 
هذا املوقف« هذه العبارة سجلتها الكاميرات، 
ومت بثها وميكن الرجوع إليها بسهولة، عند 
التحقيق في اجلرائم املعقدة ال يهمل احملققون 
ورق���ة صغيرة مت العث���ور عليها في موقع 
اجلرمية، وهذا التصريح هو واحد من قرائن 
كثيرة سيتمكن التحري املتخصص من الربط 
بينها، وأيضا التحقيق في العالقة اإلستراتيجية 
بني اللوبي الصهيوني املستفيد األول، ولوبي 
شركات السالح، املستفيد الثاني، وكيف أثمر 
هذا الزواج الش���رير مولودا مسخا عاث في 

الكرة األرضية فسادا حينا من الدهر.
كلمة أخيرة: لقد اعتذرت استراليا عن الشقاء 
الذي تسببت فيه للشعب االسترالي األصلي، 
وستعتذر أميركا يوما ما للشعوب اإلسالمية 
عن التنكيل الذي طالها بفعل فاعل، وحتديدا 
الشعب الفلسطيني، علما بأن هذا الشعب هو 
أيضا م���ادة لعبث وتالعب أجهزة املخابرات 
الت���ي اخترقته عبر تلك املنظمات التي يدار 
أكثرها من تل أبيب، وتطلق صواريخ ال تصيب 
أحدا سوى الشعب الفلسطيني، حيث يحرص 
مطلقوها على حتاشي إصابة أهداف إسرائيلية 
ويصرون على تصويرها بأشرطة ڤيديو يتم 
تزويد تل أبي���ب بها لإلفادة منها بطريقتهم 

اخلاصة!

وباء »التعميم« القاتل لن نملّ من المطالبة بالكشف عن الفاعل الحقيقيورطة المصطلحات

محطات كالم مباشرالسايرزم

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: العرب أكثر شعوب العالم تفاؤال بعبور األزمة العالمية.

ـ على االرجح.. ألنه لم يعد من الممكن ان تكون اوضاعهم اسوأ مما هي 
عليه اآلن.

»الزراعة« تعد خطة مشروع لزراعة أسطح المنازل لتقليل التلوث.
ـ أحسن شيء سويتوه ألن جرافات فرق اإلزالة ما تقدر توصل السطوح.

أبواللطفواحد

أكد أنه ليس من المعارضين له

العمير: »هال فبراير« يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية
دعا نائب مجل����س األمة د.علي 
العمي����ر جميع فئات هذا الوطن ان 
تتخذ من هذا املهرجان سبيال إلخراج 
البالد من محاوالت التشتيت للوحدة 
الوطنية والتشكيك في الوالء مؤمال 
ان تصب انشطة املهرجان في دورته 
اجلديدة في هذا االطار من اجل تعزيز 
الوحدة الوطنية. وقال د.العمير في 
تصريح صحافي للجنة االعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 ان الكويت 
تعاني من اشكاليات عديدة تنبه لها 
اجلميع في مقدمتهم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وكانت 
توجيهات����ه واضحة بضرورة عدم 
السماح بأي شيء يهز كيان املجتمع 

الكويتي ويؤثر على وحدته.
وأشار العمير الى ان مهرجان هال 
فبراير عليه دور حيوي في اعالء شأن 
الروح الوطنية خصوصا انه يتزامن 
مع احتفاالت الكويت بعيدي الوطني 
والتحرير، مشددا على ضرورة ان 
يتضمن املهرجان التذكير والتأكيد في 
ذات الوقت على ايام العزة والنصر 

واالستفادة من التاريخ العطر.
ان����ه ليس مع  وأك����د د.العمير 
االصوات التي تتعالى من آن آلخر 
بأنه ال داعي ملهرج����ان هال فبراير 
وذلك ألن شبابنا وابناءنا في حاجة 
الى التذكير الدائم مبا مرت به البالد 
واالستفادة من ذلك بالتأكيد على حب 
الكويت التي قدمت الكثير ألبنائها 

الذين يجب عليهم رد اجلميل.

د. علي العمير

وليد خالد يوسـف املرزوق � 52 عاما � الرجال: 
دي���وان املرزوق � الش���امية � ق7 � ش77 � 
م14 � ت: 24816890 � النس���اء: الفنطاس � 
الطريق الساحلي � ق1 � م800055 � مقابل 
أب���راج عالية وغالية � منزل وديوان خالد 
يوس���ف املرزوق وأوالده � ت: 23717122 � 

الدفن العاشرة صباحا.
محمـد سـالم امليمونـي الدوسـري � 87 عاما � 
الرج���ال: العي���ون � ق1 � ش15 � م45 � ت: 
67005885 � 66668272 � النساء: اجلهراء 
� ق2 � ش عب���داهلل بن جدعان � م36 � ت: 

.99029063
صغيرة منالن رطيب العازمي، أرملة عايض سالم 
علي السحيب العازمي � 79 عاما � الرجال: 
القصور � ق6 � ش17 � م6 � ت: 55520444 � 

النساء: مبارك الكبير � ق6 � ش8 � م20.
راشد شديد عبداهلل الصنيدح � 84 عاما � الرجال: 
الفحيحيل � ق9 � ش19 � م7 � ت: 23911433 � 

99795202 � النساء: الفحيحيل � ق9 � ش19 
� م7 + ضاحية علي صباح السالم � ق4 � 

ش22 � م3 � ت: 94420008 � 23278633.
خلود محمد عبداهلل الرشيدي � 38 عاما � الرجال: 
� ت:  � م43  � ج4  � ق5 � ش1  الف���ردوس 
65955515، النس���اء: خيطان � ق6 � ش37 

� م72.
بقم محمد ابراهيم بن شـيبة � 77 عاما � الرجال: 
الشرق � حسينية معرفي � ت: 22428558، 
النساء: املنصورية � ق1 � ش13 � ج12 � م3 � 

ت: 22518160 � الدفن التاسعة صباحا.
خالدة سلطان خالد املرزوق � زوجة احمد حسني 
العوضي � 46 عاما � الرجال: سلوى � ق5 � 
ش10 � م333 � ت: 99518950، النساء: سلوى 

� ق3 � ش5 � عمارة 345.
احمـد ابراهيم احمد عبداهلل � 17 عاما � الرجال: 
الشعب � ديوان الكنادرة � ت: 99018389، 

النساء: القصور � ق1 � ش44 � م27.

البقاء هلل

مواقيت  الصالة والخدمات  ص 20

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
إدارة  فتحت 
بح���ث وحتري 
محافظة  األحمدي 
بقي���ادة العقيد 
ع���ادل احلمدان 
حتقيق���ا يهدف 
ال���ى التوص��ل 
إل���ى ه�وي������ة 
شخ�ص مجه�ول 
يرج�ح ان يكون 
طالب�ا اقدم على 
االتص�ال بإدارة 
جامع�ة خاص�ة 

في منطقة ابوحليفة للبالغ عن وجود قنبلة 
س���وف تنفجر وقال مصدر امني: فور ورود 
البالغ مت اخطار وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء د.مصطفى الزعابي 
والذي سارع الى موقع البالغ وقام باالتصال 
باالجه���زة املختصة بالتعام���ل مع مثل هذه 
النوعية من البالغات، حيث حضرت ادارتا األثر 
املزودة بالكالب البوليسية، وإدارة املتفجرات 
ومت اخالء الطالب والطالبات بواس���طة قائد 
منطق���ة الفحيحيل املق�����دم رائ����د النومس 
ولم تس���فر عملية متش���يط اجلامع����ة عن 
أي مواد متفج���رة فيم����ا لم يعرف مصي���ر 
االمتحانات التي ك������ان مق���ررا ان جت���رى 

ي���وم ام��س.
عل���ى صعيد آخر قال فن���ي أول الطوارئ 
الطبية ورد بالغ في وقت تزامن مع بالغ القنبلة 
في اجلامعة وهو ب���الغ حمل نفس احملتوى 
حيث ابلغ صاحب مصبغة بان مواطنة أبلغته 
بوجود قنبل���ة إال أن صاحب املصبغة عاود 
واتصل بالعمليات، مش���يرا الى ان املتصلة 
عاودت االتصال به واعتذرت عما صدر منها، 
ه���ذا وقامت إدارة الطوارئ الطبية بإرس���ال 
عدد من سيارات االسعاف ومت تقدمي الرعاية 
الصحية لطالبة اصيبت بانهيار عصبي جراء 

علمها بوجود قنبلة في اجلامعة.

بالغين كاذبين عن وجود قنبلة
األول في كلية والثاني في مصبغة

استنفار أمني أمام مبنى الكلية في أبوحليفة

اللواء د.مصطفى الزعابي


