
مؤمن المصري
عدلت الدائرة اجلزائية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار نصر 
س���الم آل هيد وعضوية 
املستشارين محمد بيومي 
وأحمد باظة وأمانة سر 
العوض���ي حكم  ع���ادل 
محكمة أول درجة وقضت 
باالمتناع عن النطق بعقاب 
مواطن بعد إدانته بتهمة 
سرقة ممتلكات مواطنة 
أثن���اء تواجدها مبواقف 
حديقة الشعب بعد إلغاء 
احلكم بحبسه 5 سنوات 

مع الشغل والنفاذ.
وق���د أي���دت احملكمة 

حكم أول درجة القاضي ببراءة املتهم من تهمة 
الشروع في خطف املجني عليها. وتخلص واقعة 
الدعوى فيما شهدت به املجني عليها بأنها في 
يوم 2009/9/28 قام املتهم )طليقها( بإجبارها 
على التوقف بسيارتها مبواقف حديقة الشعب 

وطلب منها الركوب معه 
بسيارته إال أنها رفضت 
النتهاء عالقتها به بطالقها 
منه خلعا، فأمسك املتهم 
بها وح���اول إدخالها إلى 
سيارته منتويا خطفها 
ملواقعتها إال أنها قاومته 
واستغاثت باملارة الذين 
جتمعوا حولهما فقام املتهم 
بضربه���ا بيديه وجذب 
حقيبتها واستولى على 
هاتفني نقالني متتلكهما 
املجن���ي عليها ثم التقط 
حجرا من األرض وقذفه 
عل���ى زجاج س���يارتها 

األمامي فكسره.
 2009/12/6 وبتاريخ 
قضت محكمة اجلنايات ببراءة املتهم من التهمة 
األولى )الش���روع في اخلط���ف( بينما قضت 
بحبس املتهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن 
التهمة الثانية )السرقة( وغرمته 100 دينار عن 

التهمة الثالثة )إتالف مال الغير(.

هاني الظفيري
اضطر مواطن في العقد السادس من عمره 
أمس االول الى اطالق النار على أحد ابنائه بعد 
أن مل املواطن م����ن تهديدات ابنه املتواصلة له 
بالقتل، كما قام املواطن ومبس����اعدة أحد ابنائه 
مبالحقة االبن العاق الذي كان يترصد األب خارج 
املنزل واالصطدام به عنوة وضربه، وحس����ب 
املصدر األمني فإن االبن العاق والذي س����بق أن 
هدد والده املسن أكثر من مرة اتصل بوالده ليال، 

وقال له: »سأقتلك أنا خارج املنزل اآلن«، فما كان 
من املواطن بعد أن تلقى تهديد ابنه اال أن تناول 
سالحا ميلكه واصطحب ابنه وخرج من املنزل 
حيث يقف ابنه العاق وقام بإطالق رصاصتني 
باجتاه سيارة ابنه، حيث كان يقف بها امام املنزل، 
ليفر االبن العاق حاملا شاهد والده يحمل مسدسا 
ويطلق النار، وقام املواطن وابنه الذي صحبه 
مبطاردة االبن العاق ليصطدما به ويوقفاه عنوة 
وينهاال عليه ضرب����ا، وتلقت عمليات الداخلية 

منذ إطالق النار بالغا لتتوجه دوريات ش����رطة 
ويلقي رجال األمن القبض على األب وابنه الذي 
ش����اركه، وينقل االبن العاق الى املستشفى ومت 
احتجاز االب وابنه بتهمة الشروع في قتل االبن 
العاق وإطالق نار وحيازة سالح غير مرخص. 
يذكر ان االب قد توجه قبل فترة بنداء الى وزير 
الداخلية حلمايته من ابنه العاق، اال أن نداءاته 
لم تلق آذانا صاغية حتى انتهى األمر الى أن قرر 

حماية نفسه بنفسه من ابنه العاق.

صالح الساير
www.salahsayer.com

السايرزم

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
وزراء النقل العرب صادقوا على مخطط الربط البري بين الدول العربية.

ـ »صادقوا« بحسب ترجمة »جماعتنا« معناه ان هذا األمر لن ينتهي قبل 
122 عاما.. على األقل!

شنقول لديرتنا بمناسبة عيد استقاللها.
ـ »عيدج عيدنا.. وكل عام وانتي بخير يا ديرة الخير«.

أبواللطفواحد

هاتفن���ي قائال »زين 
سويت فيه« فارجت علّي 
األم���ر، ولم أك���ن أعرف 
»ماذا س���ويت ومبن؟« 
وحني طلبت منه الشرح 
والتوضيح، فاجأني، بفهمه 
الغريب ملا كتبته قبل أيام 
عن »مؤمتر املطيريجية«، 
وأضاف بإصرار عجيب 
أنه »متأكد« من انني أقصد 

فالنا من الناس!
بعد مش���قة أوضحت 
له أن ال فالن وال س���واه 
من البشر طفا على سطح 
تفكيري أثناء كتابة ذلك 
انني  املق���ال. صحي���ح 
كنت أس���خر م���ن كثرة 
املؤمترات في بالدنا غير 
اني لم أك���ن أقصد أحدا 
بعينه، وكل ما في األمر 
انها فك���رة برزت لي من 
مخبئها فقررت اصطيادها 
وتناول املوضوع بصورة 

ساخرة.
ثمة مش���كلة تتعلق 
ببعض القراء، خاصة مع 
ذلك النوع من املقاالت التي 
ال يكتب عليها »اسم املرسل 
إليه« واضحا، حيث يندفع 
القارئ املتعطش لكشف 
سر القضية الغامضة إلى 
لعب دور التحري الشهير 
هيتشكوك، فيشطح في 
البعيد حتى يتجاوز فكرة 

الكاتب ونواياه.
الكتابة تختصر  إنها 
احلياة.. فمثلما يس���قط 
الكات���ب في فخ س���وء 
التعبير يس���قط القارئ 

في فخ سوء التقدير.

الكتابة جريمة غامضة
متر علين���ا ذكرى 
حترير الكويت من الغزو 
العراقي اآلثم وهي مليئة 
بالذكريات األليمة التي 
عشناها داخل الكويت 
طوال الشهور السبعة 
لالحتالل، وإذا كان ثمة 

شيء نتذكره بهذه املناسبة فهو نعمة اهلل 
تعالى علينا وفضله إذ س���خر لنا العالم 
بأسره ليقوم بنصرتنا ونحن البلد الصغير 

الذي ال يكاد ُيرى على اخلريطة.
وال���ذي البد من ذكره ه���و احلال التي 
كان عليها أهل الكوي���ت الصامدون على 
ثراها والذين انطبق عليهم قول اهلل تعالى 
)إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم..(، وبالفعل أهل الكويت تغيروا 
لألفضل فأعطاهم اهلل ما أرادوا، فقد كان 
الناس أقرب م���ا يكونون إلى اهلل وكانت 
املساجد تكتظ باملصلني، وأكف الدعاء كانت 
ترتفع من قبل الكبي���ر والصغير، وكان 
صيام االثن���ني واخلميس، وكانت مظاهر 
التدين قد بدت على الكثير من أهل الكويت 
وبدأت اإلميانيات ترتفع والتوكل على اهلل 
يزيد، وكان اليقني بنصر اهلل متوقدا في 
النفوس، لقد نصرنا اهلل وأذهب عنا الهم 
واحلزن وحفظ بالدنا وأعراضنا وأموالنا 
من بطش الغ���زاة املعتدين فكان البد من 
شكر هذه النعمة والرجوع إلى اهلل بالفضل 
واملنة، وال ينبغي نسيان ذلك واملجاهرة 
باملعاص���ي ومحاربة الثوابت الش���رعية 
ونسيان كل ما حصل أثناء االحتالل دون 

عبرة واستفادة.
ولنا عبرة في قول اهلل تعالى )هو الذي 
يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 
جاءتها ريح عاص���ف وجاءهم املوج من 
كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا اهلل 
مخلصني له الدي���ن لئن أجنيتنا من هذه 
لنكونن من الش���اكرين. فلما أجناهم إذا 
هم يبغون ف���ي األرض بغير احلق. يأيها 
الناس إمنا بغيكم على أنفسكم متاع احلياة 
الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم مبا كنتم 

تعملون(.
فلتكن ذكرى التحرير مناس���بة شكر 
هلل تعالى وإظهار الطاعات ونبذ املعاصي 
واملنكرات حتى تدوم النعم، البد من شكر 

املنعم وعدم نكران فضله علينا.

الكويت الشقيقة  حتتفل 
يومي اخلامس والعش���رين 
والس���ادس والعشرين من 
شهر فبراير باليوم الوطني 
التاسع واالربعني وذكرى يوم 
التحرير التاسع عشر، حيث 
متثل كل من املناسبتني بداية 
مرحلة مهمة في تاريخ الكويت 
الكويت  احلديث، فاستقالل 
كان بداية االنطالقة السياسية 

واالقتصادية والثقافية للكويت وإرساء أسس 
الدولة احلديثة، حيث اعلن استقالل الكويت في 
عهد الشيخ عبداهلل السالم الصباح يرحمه اهلل 
وواصل مس���يرة احلكم من بعده امراء الكويت 
والذين دعموا ركائز احلكم الى ان تسلم من بعدهم 
االمارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الذي واصل املسيرة بكل حكمة واقتدار ملا يتمتع 

به سموه من خبرة ودراية ونظرة ثاقبة.
وخالل ال� 49 عاما املاضية نشأت وترسخت 
العديد من مؤسسات املجتمع املدني والتي في 
مجموعها تشكل عنصرا مهما من عناصر استقرار 
املجتمع الكويتي وتس���اهم ف���ي دفعه للتطور 
والتقدم والبناء عل���ى ما حتقق للكويت خالل 

السنني املاضية من نهضة اقتصادية شاملة.
وذكرى يوم التحرير تذكرنا جميعا بالتضحيات 
التي قدمها شعب الكويت األبي وشهداؤه االبرار، 
كما انها متث���ل بداية املرحلة الثانية في تاريخ 
الكوي���ت املعاصر والذي خرجت فيه من محنة 
االحتالل الغاشم، واستطاعت خالل فترة وجيزة 
ان تواصل مسيرة النمو واالزدهار، وان تستمر 
ف���ي دورها الفعال مع ش���قيقاتها دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية كعنصر نشط في 
املجموعة العربية واملجتمع الدولي يسعى للحفاظ 
على األمن واالس���تقرار في املنطقة اخلليجية 

وخارجها.
وان���ي النتهز هاتني املناس���بتني الوطنيتني 
للكويت ألش���يد بالعالقات التاريخية املتميزة 
بني الشقيقتني اململكة العربية السعودية ودولة 
الكوي���ت، وهي عالقات تاريخي���ة تزداد متانة 
مع مرور االيام حتى أصبحت مثاال يحتذى به 
في العالقات الدولية، كما انتهز هذه املناس���بة 
ألتقدم بالتهنئة الى صاحب السمو الشيخ صباح 
األحم���د أمير الكويت والى كل من س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمد األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، 
يحفظهم اهلل، وآل الصباح الكرام والى الشعب 
الكويتي الش���قيق، داعيا اهلل عز وجل أن يدمي 
على الكويت نعم األمن واالستقرار والرخاء وان 

يحفظها من كل مكروه.

نعمة التحرير
أعياد الكويت بداية مرحلة مهمة

امانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

العجيري من بيروت: هالسنة... 100 يوم من الغبار

ان تزي���د ايام الغبار على ال� 100 ي���وم، وهو اقل من 
العام املاضي، وهي ايام ستكون متفرقة طوال السنة 
ولن تأتي متوالية. وذكر العجيري ان ش���هري يونيو 
ويوليو سيكون نصيبهما 50 يوما من الغبار خاصة 

مع ايام البوارح.

محمد الدشيش
»هذا العام سنشهد ما ال يقل عن 
100 يوم من الغبار وهذا ما اتضح لنا 
خالل اليومني املاضيني اللذين شهدا 
موجة غبار تدنت معها مستويات 
الرؤية بشكل قياسي« بهذه اجلملة 
عّلق العالم الفلكي د.صالح العجيري 
على الطق���س املتقلب الذي اليزال 
مسيطرا على البالد حتى امس، وقال 
العجيري ف���ي اتصال هاتفي معه 
من بيروت حي���ث يقضي اجازته 
هناك بعيدا عن »الغبار«: ورغم ان 
الرياح كانت هادئة أمس وأول من 
امس إال ان الغبار لف املنطقة بشكل 
كثيف، واحلم���د هلل، ان الرياح لم 
تكن سرعاتها عالية وإال كان الوضع 
س���يصبح اسوأ، وبصفة عامة من 

خالل واقع القراءات احلالية فالغبار ترسب امس وبقي 
عالقا في اجلو إال أنه سينقشع صباح اليوم.

وح���ول توقعات���ه ملوجات الغبار له���ذا العام قال 
العجيري: الس���نة املاضية كانت سنة مطيرة وبلغت 
ايام الغبار نحو 175 يوما متفرقة ولكن هذا العام اتوقع 

ذكر أن األتربة ترسبت أمس والغبار ينقشع صباح اليوم

)كرم دياب ـ أسامة البطراوي(الغبار ظل مسيطرا على البالد حتى وقت متأخر من مساء امس وفي االطار د.صالح العجيري

البقاء هلل

مختارون ومناطق

مختار »الظهر« 
عبداهلل المزين

 لـ »األنباء«:  المنطقة 
تعاني  من اإلهمال 

وقلة المرافق الخدمية 
ومشكلة التجاويف 

األرضية لم ُتحّل
 ص 28

مواقيت الصالة 
والخدمات ص42

محمد علي حسني القطان � 77 عاما � الرجال: بيان � ق12 � الشارع 
األول � م30 � ديوان القطان � ت: 99859293، النساء: اجلابرية 

� ق5 � ش15 � م7 � ت: 25334393.
جزاع عبداهلل عقيل الشـمري � 20 عام���ا � اجلهراء � العيون � ق2 � 

ش3 � م478 � ت: 66898983.
حصة حمود البرقش � أرملة محمد سيف الرشود � 89 عاما � الرجال: 
اخلالدية � ق1 � ش بابل � م11 � ت: 99337791، النساء: الشهداء 

� ق4 � ش405 � م41.
سـليمان محمد ناصر النصراهلل � 63 عاما � الرجال: ضاحية عبداهلل 
السالم � ش صنعاء � ديوان النصراهلل � ت: 99647535، النساء: 

مشرف � ق2 � ش األول � م28 � ت: 25383222.
محمد عشوي مرزوق الظفيري � 42 عاما � غرناطة � ق1 � ش1 � م21 � 

ت: 99066996 � 99880606.
بدر عبداهلل سـيف الدوسـري � 37 عام���ا � الرجال: خيطان � ق10 � 
ش15 � م21 � ت: 66208060، النساء: النهضة � ق2 � ش204 � 

م8 � ت: 94974278.
وفـاء أحمد علي الصفـار � زوجة فاضل عبداهلل درويش العرادي � 
46 عاما � الرجال: احلس���ينية العباسية � املنصورية � ق2 � 
ش28 � ت: 99236236، النس���اء: حسينية أم أحمد بو عباس 
� الدعي���ة � ق4 � ش44 � م12 � ت: 99512395 � الدف���ن الثامنة 

والنصف صباحا.
أمينة صياح شعيل زحام اخلالدي � زوجة عبدالعزيز سعود العبدلي � 
43 عاما � اجلهراء � القصر � ق3 � ش5 � م327 � ت: 99688991 

.66662932 �

االمتناع عن النطق بعقاب مواطن
حاول خطف طليقته وسرق هاتفها

مواطن يطلق النار على ابنه بعد أن أهملت »الداخلية« نداءاته

سيارات غطتها االتربة جراء املوجة الغبارية

بقلم: سفير خادم 
الحرمين الشريفين 

د.عبدالعزيز الفايز

املستشار نصر سالم آل هيد


