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أمير زكي - عبداهلل قنيص
أحيل رقيب أول يعمل في أمن 
احملاكم ال���ى املباحث اجلنائية 
ادعاء 5  ف���ي  للتحقي���ق معه 
مساجني انه منحهم سندويشا 
محشوا بإصبعي حشيش كان قد 
عثر عليه معهم بعد عودتهم من 
قصر العدل إلى سجن اإلبعاد.

وفي التفاصيل كما يوردها 
مصدر أمني ان رجال س���جن 
االبعاد أخضع���وا 5 نزالء بعد 
عودتهم من قصر العدل للتفتيش 

قبل ايداعهم العنابر.
وعث���ر معهم عل���ى كيس 
يحوي عددا من السندويشات 
قال النزالء اخلمسة وهم )عراقي 
وفلس���طيني وهندي وسوري 

وبدون( ان رقيبا اول يعمل في أمن احملاكم منحها 
لهم اليصالها الى أحد النزالء معهم وانهم قبلوا 
حملها معهم كخدمة انسانية، وأوضح املصدر ان 
رجال األمن وجدوا سندويشا شكله غريب للغاية 

وبفتحه وجدوا بداخله اصبعي حشيش.

وأضاف املصدر انه باخضاع 
النزالء اخلمسة للتحقيق أنكروا 
متام���ا معرفته���م مبحتويات 
السندويشات وأصروا على ان 
من منحهم الكيس الذي يحوي 
السندويشات رقيب اول في أمن 
احملاك���م، واعترف أحد النزالء 
أثناء اخضاعهم للتفتيش بأنه 
كان يعلم محتويات السندويش 
امللغوم وقدم رقم هاتف الرقيب 

األول واسمه.
وذكر املصدر انه متت احالة 
النزالء اخلمس���ة الى املباحث 
اجلنائية واتصل رجال املباحث 
بهاتف الرقيب األول اال انه كان 
مغلقا واس���تدلوا على مسكنه 
وألقوا القبض عليه مساء امس 
االول وجار التحقيق معه ملعرفة صلته بقطعتي 
احلشيش ومعرفة عالقته بالنزيل الذي اعترف 
عليه. وقال املصدر ان مدير عام املباحث اجلنائية 
العميد علي اليوسف أشرف بنفسه على التحقيق 

مع الرقيب األول.

في الستينيات تآمرت امبراطورية 
الشر السوفييتية القابعة في موسكو 
على االمة العربية مرتني بقصد احراج 
الرئيس جم���ال عبدالناصر، االولى 
عندما دفعت املعتوه عبدالكرمي قاسم 
للمطالبة بالكوي���ت »حلرق« فكرة 
الوح���دة العربي���ة، والثانية عندما 
بدأت في مثل هذه االيام من عام 67 
بتحريض النظام الثوري القائم آنذاك 
بدمش���ق على املزايدة واالدعاء بأن 
اس���رائيل تهدد بغزوهم بعد حادث 

ضرب اجلرار الزراعي.
> > >

وابلغت موسكو في حينها رئيس 
مجلس االمة املص���ري محمد انور 
الس���ادات الزائر لها بأن اس���رائيل 
ستغزو س���ورية، كما خدعت وزير 
احلربية شمس بدران عندما وعدته 
بأن تدخل احلرب م���ع مصر ان لم 
تكن ه���ي البادئة بالهجوم، مما مهد 
ملبدأ قبول الضربة االولى، وقد كشف 
الباحث العسكري عبده مباشر في 
كتاب صدر له عن »اسرار وحقائق 
احلروب املصرية االس���رائيلية« ان 
وزير حربية ناص���ر الفريق محمد 
فوزي ابلغه ان قرار االنسحاب الذي 
تس���بب في هزمية 67 لم يصدر من 
مسطول قرية اسطال املشير � مجازا 
� عبداحلكيم عامر، بل اتى مباشرة 
من الرئيس عبدالناصر الذي سبق 
له ان اصدر قرار انس���حاب مماثال 
ابان حرب 56 ضمن خطابه الشهير.. 

»هنحارب«.
> > >

»الهيكلية« نس���بة ملضلل العقل 
العربي محمد حس���نني هيكل أكلت 
»الناصرية« نسبة لعبدالناصر، ولم 
تبق منها اال هياكل خاوية وعظاما 
متكسرة كما اتى في احد التحليالت، 
يدعم وميول فاحش الثراء الس���يد 
محمد حسنني هيكل جريدة »الشروق« 
اليساري في  الليبرالي  النفس  ذات 
الس���احق جلريدة  مقابل االنتشار 
»املصري اليوم« ذات التوجه الليبرالي 
املهندس  الوس���طى، والتي اسسها 
ص���الح دياب وهو رج���ل رائع في 
فكره وتوجهه السياسي االصالحي، 
ويرأس حتريرها زميلنا سابقا في 
»األنباء« املبدع مجدي اجلالد، وقد 
دعيت للكتابة في تلك الصحيفة التي 
بات توزيعها يقارب توزيع جريدة 

»االهرام« اعرق 
الصحف العربية 

قاطبة.
> > >

وتقوم جريدة 
 » ق و لش���ر ا «
االي���ام  ه���ذه 

الهيكل���ي الصحافي  النه���ج  وعبر 
)من الصح���اف( املعتاد القائم على 
الغوغائية والتضليل والتوريط بدعم 
ترشيح د.محمد البرادعي للرئاسة، 
وتدفع مبناصرين زائفني تلبس���هم 
اجلالليب ت���ارة ولبس العمال تارة 
اخرى الظهار ذلك التأييد »االعالمي« 
الزائ���ف، وقد اس���تخدم البرادعي � 
ومثله امين نور � املساجد والكنائس 
للترويج آلرائهما السياسية، وهو ما 

اثار استهجان الناس.
> > >

وقد نشرت مجلة روز اليوسف 
لقاء مطوال مع شيخ اساتذة الطاقة 
النووية في مصر د.محمد ناجي ذكر 
ضمنه ان عمليات التفتيش املكثفة 
التي اختص بها د.البرادعي بلده هي 
ما قضى نهائيا على امكانية تطوير 
مصر خليارها النووي، ارجح شخصيا 
ان دفع البرادعي للواجهة يقصد منه 
تلق���ي الصدمة االول���ى واالحتراق 
لصالح ترشيح الحق للسيد عمرو 

موسى بعد تركه ملنصبه احلالي.
> > >

آخر محطة: حليف صدام السياسي 
واحملامي والنائب طلعت الس���ادات 
اسقطه اهلل في شر اعماله بعد اتهامه 
بتلقي الرشاوى من رجل االعمال عز 
الدين ابو عوض مقابل مس���اعدته 
للحصول على شركة سياحية! طلعت 
بأسلوبه الكوميدي والبلدي الشهير 
ادعى ان البرادعي سيتهم كذلك بأنه 
سرق قنبلتني نوويتني خبأهما في 
جيبه )!(، واضاف ان بعض زمالئه من 
نواب املعارضة تلقى رشاوى ضخمة 
� يعني اشمعنى انا � حتى ان احدهم 
اشترى قصرا منيفا ووضع »كنبة« 
امامه وجلس عليها ألن اصله � حسب 

قوله � كان حارسا او بوابا!
االكيد ان طلعت »طلع« من احلياة 
السياسية املصرية التي اعلن اعتزاله 
لها ب� »فضيحة مجلجلة«! وعقبال 
او »البكري« لنائب  املبكر  اخلروج 

واعالمي آخر.

فشل اليهودي »نفتالي بانيت« في 
إدارة شركته األولى التي أسسها في 
»تل أبيب« في مجال برمجة احلاسوب، 
ثم أعاد الكّرة بعد أن راجع أس����باب 
الفش����ل فوجد أنها ترجع الى اإلدارة 
غير الس����ليمة، وبع����د أن صحح هذا 
اخللل جنح في تطوير نظام الكتروني 
جديد حلماية التحويالت البنكية عبر 
االنترنت فحق����ق جناحا كبيرا جعل 
شركة أميركية تشتري شركته ب� 145 
مليون دوالر، ورغ����م هذا النجاح اال 
أن »نفتالي« َقِبل أن يعمل بغير راتب 
في حكوم����ة نتنياهو بوظيفة »مدير 
مجلس املس����تعمرات« ومارس أعمال 
عنف استهدفت زراعة مليون يهودي في 
أراضي الفلسطينيني من خالل االستيالء 
على أراضيهم الزراعية وطردهم منها 
بحج����ة عدم احلص����ول على رخصة 
بناء، حيث ترفض البلديات الترخيص 
للفلسطينيني بينما هي ترخص بسهولة 
لغيرهم، ثم يقوم »نفتالي« بشق الطرق 
داخل تلك األراضي ويقسمها الى أحياء 
سكنية فاخرة، يعيش الفلسطينيون 
خارجها في خيام رثة وظروف معيشية 
بالغة السوء، هذا الرجل »نفتالي« لم 
يشغله جناحه كرجل أعمال عن رسالته 
كيهودي مخلص ألمته، لهذا فقد خدم 
في بداية حياته املهنية في وحدة رئاسة 
األركان احلربية وش����ارك في عملية 
اغتيال ابو جهاد في تونس وثالثة من 

القادة الفلسطينيني في بيروت.
نحن أمام منوذج لرجل األعمال الذي 
يتبنى فكرا يقابله رجال األعمال عندنا 
� أو أكثرهم � ممن يعتبر احلياة ليست 
أكثر من صراع على الدينار واالستمتاع 
بتحطيم اآلخرين، فقط ال غير، ثم ال 
تطول األيام به حتى يرى أن املال الذي 
جمعه كان سببا لنشوب حرب ضروس 
بني أبنائه، وظهور خصال سيئة ممن 
كان يعتبره���م أطفاال صغارا فإذا هم 
كالذئاب في البرية يصدق فيهم القول 
املعروف »وينشأ ناشئ الفتيان فينا 
على ما كان عوده أبوه« فتتبخر الثروة، 
وتبقى احلسرة على األسرة، فتجتمع 
عليه »خسارة املال في الدنيا وخسران 

اآلخرة وسوء العاقبة فيها«.
لقد بلغ اخالص »نفتالي« لقضيته أنه 
انتقد إدارة »ايهود أوملرت« للحرب على 
غزة عام 2006 ألنها تسببت في مقتل 
13 جنديا اسرائيليا رغم أن عدد القتلى 
الفلس���طينيني قد بلغ 1400 معظمهم 

من املدنيني العزل 
ُقتلوا وهم  الذين 
في بيوتهم، ودفعه 
حماسه الى اقتراح 
تش���كيل حرك���ة 
شعبية اسرائيلية 
تعمل على جتديد 

الروح اليهودية الصهيونية في صفوف 
الشعب اليهودي وتعمق اميانه بدولة 
اسرائيل والعمل على أساس أن »اسرائيل 
هي هي أرض الشعب اليهودي وحده، 
الذي له مطلق احلق في السيادة عليها، 
وال ميلك أحد حق التنازل عن أي شبر 
منها«.. »لهذا فمن حقنا انتزاع ملكية أي 
أرض نحتاج لها لبناء املستوطنات«.

نعم، نحن بحاجة الى منوذج جيد 
لرجال األعمال الذين تكون مواهبهم 
سببا في إحياء القيم الكرمية وتقوية 
روابط املجتمع، واذا كانت الصورة 
الرائج���ة بيننا هي للتدميريني، فإن 
ذلك لن يخفي صورة أخرى ألشخاص 
دائب���ي احلركة فيما ينف���ع الناس، 
يتحرك���ون وكأنهم »ن���اس وقف« 
وقتهم ومالهم وعالقاتهم ومعلوماتهم، 
كل ذل���ك يبذلونه بال مقابل دنيوي، 
هؤالء موجودون وبكثرة، ولوالهم ملا 
رأينا كثيرا من املنجزات التي تزين 

حياتنا.
> > >

كلمة أخيرة: كان في السجن مع اإلمام 
أحمد بن حنبل لص تأثر برفقة اإلمام 
وأحاديثه، فتغير حاله وحرص على 
أداء الصالة، وعندما كان اإلمام أحمد 
يؤخذ ليضرب بالس���ياط حتى يذعن 
ملطلوب خصومه، فيما كان يراه باطال، 
ق���ال له اللص التائب: »ي���ا إمام، إني 
ألجلد في السرقة مائة سوط وما أقر 
مبكانها، ف���ال أكون أصبر على باطلي 
منك على حقك، فإمنا هي أول ضربتني 
ثم لن تشعر بوقع السياط بعدهما«.. 
بالقياس، كيف يثابر اليهودي التاجر 
نفتال���ي ويكون اصبر على باطله من 

بعضنا على احلق؟!
ف���رس للبي���ع على احد  عرضت 
الصحابة بس���عر 300 دين���ار، فقال 
لصاحب الفرس »فرسك أثمن من ذلك، ال 
اقل من اربعمائة«. ثم عاينه بدقة وقال 
له »ال اشتريه بأقل من ثمامنائة«. قيل 
له: لم تفعل ذلك؟! فقال »بايعت رسول 
اهلل ژ على اركان االسالم، والنصح 

لكل مسلم«.

األثرياء أنواع .. »نفتالي« )2 – 3(المسطول القادم من أسطال

كالم مباشرمحطات »الداخلية«: من لديه دليل على دخول 
إسرائيليين إلى البالد فليأت به

 بعد الهجوم الالذع الذي ش����نه النائب د. فيصل املس����لم عل����ى خلفية ما ذكره
 ل� »األنباء« حول دخول اس����رائيليني إلى البالد وعزمه على توجيه سؤال برملاني 
لوزير الداخلية نفت وزارة الداخلية دخول مجموعة من االسرائيليني الى البالد موخرا 
بجوازات سفر اسرائيلية نفيا قاطعا، واكدت الداخلية في بيانها الذي اصدرته امس 
انه ال سند له من الواقع وال اساس له من الصحة. واكدت الوزارة في بيان صحافي 
ان من يحمل جواز سفر مختوما بختم اسرائيلي مينع على الفور من دخول البالد.
واضافت ان من لديه دليل على دخول اسرائيليني الى الكويت فليقدم هذا الدليل اما 

االتهامات املرسلة فهي تثير البلبلة دون داع.

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سماعات عمالء الـ »سي.آي.إيه« الخفية
تغزو آذان الطلبة كوسيلة »غش« في االمتحانات!

حركة البيع تنشـط بين طلبة الجامعـة والمعاهد والثانوي في مواسـم االختبارات
حسين الشمري

»ه���ل تري���د ان تغش في 
امتحان���ك؟ نح���ن نس���اعدك 
وبأس���عار تنافس���ية«، هذه 
اجلمل���ة تنطبق متام���ا على 
التجارية  عدد م���ن احمل���الت 
املتخصصة ف���ي بيع االجهزة 
االلكترونية الدقيقة والتي بدأت 
تضع اعالنات خاصة للطلبة 
او »الراغبني في  »الغشاشني« 
الغش« ومتأل اعالناتها املجمعات 
التجارية الت���ي تقع فيها تلك 

احملالت.
»األنب���اء« رص���دت بعضا 
من تلك احمل���الت في محافظة 
االحم���دي وجميعه���ا وضع 
اصحابها اعالنات لبيع سماعات 
التي  الس���ماعة  او  »املايكرو« 
اصبحت تعرف هذه االيام وبني 
طلبة الثانوي واجلامعة باسم 
»س���ماعة االمتحانات«، وهي 
س���ماعة اصغر من عملة ال� 5 
فلوس حجما وتستخدم كوسيلة 
اتصال، والتقت »األنباء« عددا 
من باعة ه���ذه احملالت لكنهم 
رفض���وا احلديث ع���ن عالقة 
املايكرو باالمتحانات،  سماعة 
وق���ال احدهم: ه���ذه االجهزة 
الدقيقة تعرف  االلكتروني���ة 
باس���م اجهزة التجسس ولها 
راغبون ومنه���م الطلبة، وهم 
من يستخدمها للغش، لكن نحن 
نبيعها الهداف اخرى، ورفض 
البائع احلديث ع���ن االهداف 

االخرى املزعومة.
بائع آخر التقيناه قدم جزءا 
من احلقيق���ة، لكنه لم يعلنها 
كاملة عندما قال: هذه السماعة 
املايكرو جتد رواجا في نهاية 
الكورس���ات بالنس���بة لطلبة 
اجلامعات والتطبيقي وكذلك 
طلبة الثانوية نهاية العام وهم 

يستخدمونها للغش.
التي  وبحس���ب االعالنات 
اصبحت »على عينك يا تاجر«، 
فإن سعر السماعة املايكرو ذات 
االسالك يصل الى 110 دنانير، اما 
سماعة املايكرو البلوتوث فيصل 

سعرها الى 130 دينارا.

وتعمل هذه السماعة � بحسب 
االعالنات � بكفاءة عالية بحيث 
ميكن ربطها بجهاز موبايل او 
اتص���ال، اذ ميكن للمتصل ان 
يقوم بنقل املعلومات الى الطالب 
الذي يضع الس���ماعة اخلفية 
والتي يوض���ح احد الباعة ان 
هذه السماعة يستخدمها رجال 
احلراسات اخلاصة في تنقالتهم 
بديال ع���ن اجهزة الالس���لكي 
احملمولة وتش���اهد كثيرا في 
االفالم االميركي���ة التي يظهر 
فيها عمالء ال� »س���ي.آي.إيه« 
وه���م يضعونها ف���ي آذانهم، 
وقال البائع: نحن ال نس���اعد 
على الغش، نحن مجرد جتار 
نقوم بعرض بضاعة وال عالقة 
لنا بكيفية استخدام املشترين 

لها.

سعرها يتراوح بين 110 و130 دينارًا

شرح وصور تبني حجم سماعة عمالء الـ »سي. آي. إيه«

اعالن بعرض 3 أمتار ملصق على مدخل احد املجمعات التجارية الشهيرة مبحافظة االحمدي

80 ألف دينار سقطت في الشارع
من عربة نقل أموال بمنطقة الشويخ

مباحث األحداث يلقون القبض على المتغيبة الهاربة من »الجنائية«

مواطن أراد تأديب ابنه فتسبب له في عاهة مستديمة

قانون منع االختالط »واحذروا غضب اهلل« 
 بقلم: ذعار الرشيدي

رحمة الظالم وقسوة المظلوم!  
بقلم: م. ضاري محسن المطيري

دعوة إلحياء جهود تكريم شهداء الكويت  
بقلم: نافع كساب الظفيري

سلطان األباريق!  بقلم: د. محمد القزويني
طبيب جزار   بقلم: سعد فهد الحرمل 
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الشمالي: كاميرات متطورة لمراقبة نظارات المخافر

عبداهلل قنيص
يجري رجال مباحث الشويخ حتقيقاتهم مع سائق 
س����يارة نقل أموال فقد 80 أل����ف دينار كان يحملها 
في السيارة بعد ان تس����لمها من احدى املؤسسات 
لنقلها الى احد البنوك احمللية. وبحسب مصدر أمني 
فان الس����ائق من خالل روايته قام بتسلم املبلغ من 
احدى املؤسسات التجارية الكبرى وقام بوضعه في 
خزين����ة عربة األموال ولكن عند وصوله الى البنك 
الذي ستودع به األموال )80 ألف دينار( فوجئ بباب 
اخلزينة مفتوحا، وقال السائق وهو مصري اجلنسية 
ان الباب األوتوماتيكي للخزينة كان معطال منذ اكثر 
من شهر وانه سبق ان حذر مسؤوليه ونبههم الى 
العطل الذي في باب خزينة سيارة نقل األموال التي 
يعمل عليها. وكان مسؤولو شركة نقل األموال التي 
يعمل فيها الس����ائق املصري قد توجهوا الى مخفر 
الش����ويخ مبلغني عن فقدان مبلغ ال� 80 الف دينار، 
ومت تسجيل قضية. وأخضع رجال املباحث السائق 
املصري للتحقيق دون توجيه تهمة رسمية له خاصة 

انه قال اثناء التحقيق »س����بق ان ابلغت املسؤولني 
بوجود عطل في باب اخلزينة ويوجد عدد من التقارير 
الت����ي تثبت صحة كالمي«، نافي����ا امام احملققني ان 
يكون له يد في املوضوع، وأعاد التأكيد على أنه ال 
يعلم كيف؟ وال أين؟ سقط كيس األموال الذي يحوي 
ال� 80 ألف����ا. وقال املصدر في حديثه ل� »األنباء« ان 
التحقيقات مستمرة مع السائق ملعرفة ما حدث في 
هذه القضية. وأوضح املصدر ان مسؤولي الشركة 
املالكة لسيارة نقل األموال قالوا لرجال املباحث انه 
بعد ابالغهم بحادثة فق����دان مبلغ ال� 80 الف دينار 
ارسلوا عددا من سيارات الشركة والسائقني لتتبع 
خط سير السيارة التي فقدت منها األموال بحثا عن 
الكي����س الذي يحوي املبل����غ اال ان محاوالتهم التي 
استمرت زهاء ال� 6 ساعات باءت بالفشل. ويعتقد 
املصدر األمني انه اذا كانت رواية الس����ائق حقيقية 
فهذا يعني ان شخصا ما التقط املبلغ. وال يزال رجال 
مباحث العاصمة بقي����ادة العقيد منصور العتيبي 

يجرون حتقيقاتهم حول القضية.

أمير زكي
متكن رجال املباحث اجلنائية أمس من ضبط 
املتغيبة القاصر التي قام شرطي من اجلنائية 
باالعتداء عليها، وقام بتهريبها بعد ان هددته 
باالبالغ عنه ما لم يقم بتهريبها من نظارة احلجز، 
وهو ما قام به خشية على مستقبله الوظيفي 
غير ان كاميرات املراقبة كشفته. وقال مصدر 

أمني ان رجال مباحث األحداث بقيادة العقيد 
بدر الغضوري متكنوا من حتديد مكان املتغيبة 
الهاربة في شقة مبنطقة الساملية، حيث تقيم 
مع صديقة لها، وباقتيادها الى التحقيق اعترفت 
بانها أغوت الش����رطي ليعتدي عليها برضاها 
وانه بعد ان قام بفعلته هددته بأنه ان لم يطلق 

سراحها ستقوم بإبالغ رؤسائه عنه.

هاني الظفيري
تقدمت مواطن���ة الى مخفر الواحة أمس 
ببالغ تتهم زوجها بالتسبب في عاهة مستدمية 
البنها الصغير، وقالت املواطنة لرجال األمن 
وبحوزتها تقرير طبي: لقد قام زوجي بضرب 

ابننا الصغير بغية تأديبه، غير أنه بالغ في 
الضرب الى درجة انه تسبب في ثقب طبلة 

أذنه بشكل أفقده السمع فيها. 
وقدمت املواطنة التقرير، وجار استدعاء 

األب ملواجهته.

كشف وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن 
العام اللواء خليل الشمالي، ان هناك خطة متكاملة 
لتزويد املخافر مبنظومة امنية الكترونية متكاملة 
للمراقبة عبر الكاميرات لكل ما يدور في اروقة املخافر 
ونظارات التوقيف. وش����دد الشمالي ان التعليمات 

صدرت بالتعامل احلازم مع كل من تسول له نفسه 
التعدي على مخافر الشرطة والعاملني فيها، مؤكدا ان 
هيبة رجل االمن ممثل القانون ال متس وال يجب ان 
تكون عرضة للتصرفات والسلوكيات غير املقبولة 

من جانب قلة قليلة ال متثل مجموع املواطنني.

كتاب آراء

العميد الشيخ علي اليوسف

سندويش ملغوم بإصبعي حشيش
يحيل رقيبًا في الداخلية إلى »الجنائية«


