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اقترحت في أكثر من مقال سابق 
كوس���يلة للحفاظ عل���ى الوحدة 
الفئوية  التفرقة  الوطنية ومن���ع 
والطائفي���ة وإلظه���ار التضحية 
احلقيقية للكويت، أن يكتفى باالسم 
االول والثاني للمواطنني لتطبيق 
مبدأ املساواة الدستورية كحال الدول 

املتقدمة التي تكتفي مبسمى »جون سميث« دون العودة 
ألصله وفرعه وطائفته، ومن ثم يتم احلكم على الناس 

عبر أفعالهم ومراجلهم ال على حسبهم ونسبهم.
>>>

هذه االيام ما ان يتوظف ش���اب كويتي مقبل على 
احلياة يطمح خلدم���ة وطنه حتى يواجه بحقيقة ان 
اس���مه عدوه، فإن كان ينتمي لطائفة أو فئة يعاديها 
� دون ذنب � مس���ؤوله، تبدأ منذ اليوم االول عمليات 

التخذيل والتحبيط واحملاربة.
>>>

ومثل ذلك الضرر الذي يتعرض له شاب آخر ينتمي 
لنفس توجه مسؤوله، حيث يش���جع على التراخي 
والكسل بحجة ان ذلك املسؤول يريد تبييض وجهه 
أمام »اجلماعة« متناس���يا ان تراخيه يضر أكثر مما 
ينفع، وان ذلك الشاب سيدفع ثمن تدليله حال تغيير 

املسؤول، وهو ما يحدث في أغلب االحيان.
>>>

ووجه مدمر آخر للموضوع، فما أن يأتي مسؤول 
اصالحي إلصالح الفساد في وزارته أو ادارته أو مؤسسته 
ويبدأ بتفعيل القانون ضد املتجاوزين حتى يصيح من 
ينتمي لفئة أو طائفة أخرى بأن ذلك املسؤول االصالحي 
يس���تقصده ويبدأ بوصمه بالفئوية أو الطائفية في 
مجتمع يعتمد على السماع دون التحقق في كل اموره، 
متناسيا ان ذلك املسؤول االصالحي قد طبق القانون 
على اجلميع وقد يكون قد بدأ بجماعته قبل غيرهم.

>>>
وأحد أكثر االمور ضررا بالوحدة الوطنية هو قضية 
»الفزعة« الفئوية أو الطائفية وعملية االصطفاف السريع 
مع هذا الطرف أو ذاك ال على معطى عدالة القضية، بل 
ضمن تخندق غير وطني تضيع خالله مفاهيم العدالة 
واإلنصاف ويقترب البلد مع كل قضية فزعة مما يشبه 
اصطفاف امليليشيات املتناحرة قبل بدء حروبها وهدم 

البلدان والبنيان على رؤوس اجلميع.
>>>

آخر محطة: التهنئة القلبية للشاعر ناصر بن ثويني 
العجمي على حصوله على لقب شاعر املليون، ومبروك 

للكويت فوز ابنها املوهوب على أقرانه اآلخرين.

اسمك عدوك

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة طبية: إنجازات الفرد في الماضي تحدد مدى سعادته أو تعاسته 

مستقبال.
ـ وعلى هذا المقياس سينتظر العرب مستقبال أسود.

إحصائية »الصحة«: نسبة المدخنات في الكويت %2.
ـ ولو عديتوا األصوات الناعمة اللي تنادي »ولعة يا معلم« في مقاهي 

أبواللطفواحدالشيشة النسبة راح تصك 12% وبالمرتاح.

البقاء هلل
عبدالهادي مطلق اجلهبل 
� 86 عام����ا  املطيـري 
الناص����ر  � صب����اح 
م21   � ش7   � ق2   �
 �  99971143 ت:   �

.66506669
زيـد خالـد باطـح العدمي 
الشـمري � 77 عام����ا � 
 � القصر   � اجله����راء 
ق1 � ش2 � ج3 � م30 
 �  99284939 ت:   �

.99628299
عصام عبدالرزاق سـلطان 
 � عام����ا   54  � أمـان 
الرج����ال: ضاحي����ة 
� ق1  السالم  عبداهلل 
� ش نصف اليوسف 
� ج14 � م9 دي����وان 
عبدالرزاق أمان � ت: 
النساء:   ،99683438
ضاحي����ة عب����داهلل 
السالم � ق1 � ش نصف 
اليوسف � ج14 � م12 
� ت: 99610155 الدفن 

التاسعة صباحا.
الدغيـم  سـعود  مطلـق 
 � � 88 عاما  الرشـيدي 
العمري����ة � ق4 � ش1 
� م53 ت: 94979555 
الدف����ن   99997011  �

التاسعة صباحا.
محمد شبيب شبنان العجمي 
� 68 عام����ا � الرجال 
الهيمان  ام  والنساء: 
� ق6 � ش10 � م24 � ت: 
99415236 � الدفن بعد 
صالة العصر مبقبرة 

صبحان.
وليد سـالم سـعيد سالم 
الرخيمـي � 47 عام����ا � 
 � الروضة  الرج����ال: 
 � البارودي  ق5 � ش 
العمران  � ديوان  م5 
 �  99750976 ت:   �
النساء:   ،55544252
االندلس � ق8 � ش3 � 
م75 � ت: 94044498 
� 99114454 � الدف����ن 

التاسعة صباحا.

مواقيت  الصالة 
والخدمات
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كاميرات المراقبة توّثق بالصور »بدون« وسوريًا
يسرقان ماكينات الطوابع عن طريق »الجر« بالسيارة

»أبوشهاب« ينجو من الموت في بيروت.. ويواجه صدمة

مواطنة تتهم »منّجد« إيراني بإحراق أثاث منزلها
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

تقدمت مواطنة الى مخفر الصليبية مساء 
أول من أمس تتهم وافدا إيرانيا بإحراق منزلها 
في الصليبية، وقالت ف���ي بالغها انها تركت 
منزلها ملدة 24 س���اعة ليق���وم منجد إيراني 
بتنجيد األثاث في املنزل، وكانت قد اختلفت 
معه على الس���عر، وعندما ع���ادت وجدت ان 
الصالة الت���ي كان يعمل االيراني على تنجيد 
أثاثها قد احترقت جزئيا، وعليه قدمت بالغها، 
موضحة انه���ا تتهم اإليراني باحلريق العمد، 
خاصة انها عندما ع���ادت الى املنزل حاولت 
االتصال به لكنه أغلق هاتفه النقال، وسجلت 

قضية وجار استدعاء املنجد.
م���ن جهة أخرى تقدمت مواطنة الى مخفر 
القيراون تتهم زوجها العربي بس���رقة أثاث 
عش الزوجية، وقالت في بالغها انها اختلفت 

م���ع زوجها الذي هجر املن��������زل ملدة 3 أيام 
وعندما عادت مس���اء أم���س األول وجدت ان 
األجهزة الكهربائية وقطعا من األثاث وبعض 
مص���وغاتها الذهبي���ة قد اختفت من املنزل، 
موضح�����ة ان الباب لم يكسر، وطالبت بإحضار 
احد جيرانه���ا الذي ش���اهد الزوج وهو يقوم 
بتحميل أثاث منزلها ومت تسجيل قضية وجار 

است������دعاء الزوج.
من جهة اخرى س���جل مواط���ن في مخفر 
اجلهراء قضية بعنوان سرقة واتالف مال الغير، 
مش���يرا الى ان املسروقات رغم انها ال تتعدى 
عش���رة دنانير فإن اجلناة أحلقوا تلفيات في 
الزجاج بكلفة 80 دينارا وس���جل رجال األمن 
قضية سرقة واتالف واحيلت القضية للمباحث 
لرمبا يتم توقيف اللصوص الذين أقدموا على 

سرقة ال� 10 دنانير من مركبة املواطن.

من بدء تصوير مسلسل »أبو جانتي«، وقد أصيب 
مخرج العمل زهير قنوع ومحطة روتانا بالفزع 
واخلوف والذهول على املصري الذي يعول كثيرا 

على هذا املسلسل الكوميدي املنتظر.
ويشارك في املسلسل كوكبة من جنوم الدراما 
السورية منهم: خالد تاجا، منى واصف، أمين 
رضا، أندريه سكاف، تاج حيدر، شكران مرجتى، 

فادي صبيح، فرح بسيسو وغيرهم.

جنا املمثل السوري الشهير سامراملصري 
من موت محقق اثناء وجوده في لبنان لالنتهاء 
من تسجيل اغنية حتمل عنوان »أنا سوري« 
ينوي املصري اطالقها في احتفال س����ورية 
بعيد اجلالء القادم، في السابع عشر من أبريل 

اجلاري.
وقال النجم الس���وري � الشهير بشخصية 
»أبوشهاب« التي قدمها في مسلسل »باب احلارة« 
� بعد دخولي ڤيال الصديق ياسر قشلق )رجل 
أعمال فلسطيني( في منطقة »بحمدون« بلحظات 
اصطدمت شاحنة كبيرة محملة باألحجار بالڤيال، 

وحولت سورها الى رماد.
وأوضح املصري ان منظر الڤيال والشاحنة 
احملطمة كان يدعو للذهول، واملدهش انها صدمت 
اجلدار من اجلهة التي كان يقف بها بسيارته قبل 

حلظات، بحسب صحيفة الدستور األردنية.
وأضاف الفنان الس���وري، الذي بدت عليه 
عالمات الصدمة والذهول: كانت حلظات رهيبة، 
شعرت وكأن زلزاال قويا قد ضرب املنطقة برمتها، 
ولكن اهلل س���ّلم ولم نصب إال بالذعر الشديد، 
ولم يتأذ أحد جراء هذا االصطدام غير املتوقع 

على اإلطالق.
ورغم الدهشة الشديدة واخلوف يذكر املصري 
لقطة هروب احلارس من »كابينة« احلراس���ة 
للڤيال عندما رأى السيارة مقبلة نحوه ونحو 

الڤيال.
وقد جاء هذا احلادث املخيف قبيل خمسة أيام 

بحزم مع اي محاولة لتمكني املتهم 
من الهرب، ومت اقتياده الى مباحث 
ابوحليفة واعت���رف الحقا على 
شريكه السوري، كما اقر بصحة 
الص���ور والتي ج���اء فيها قيام 
البدون والسوري بربط املاكينتني 
باحلبال وسحبهما بالسيارة ومن 
ثم س���رقتهما بالكامل من داخل 

املستوصف.
ومت وضع ملف قضية السرقة 
التي وصفها مصدر امني بالغريبة 
امام مس���اعد مدير  واملبتك���رة 
عام املباحث اجلنائية لش���ؤون 
احملافظات الشيخ مازن اجلراح 
والذي امر بفتح حتقيق موسع مع 
اللصني ملعرفة عدد اجلرائم التي 

ارتكباها بهذه الطريقة.

مباحث االحمدي بالتحريات ومن 
ثم االستعانة بكاميرات املراقبة 
والتي حددت هوية اللصني بصورة 

تقريبية من خالل تقريبها.
واشار املصدر: الى ان رجال 
املباح���ث قام���وا بطباعة صور 
ث���م قاموا برحلة  اللصني ومن 
لضبط اجلناة ومت الوقوف على 
هوية احد اللصني وتبني انه بدون 
ابوحليفة، ليسارع  ويقطن في 
رجال االمن الى مس���كن البدون 
ويتم ضبط���ه، وبالتحقيق معه 
انكر التهمة، مؤكدا انه بريء لتتم 
مواجهته بصور له اثناء قيامه بجر 
احدى ماكينات الطوابع بالسيارة، 
ليقوم مسرعا محاوال إلقاء نفسه 
من منزل ذويه، وفي هذه االثناء 
جتمع عدد من اقاربه في محاولة 
للدفاع عن املته���م، اال ان رجال 
املباحث اكدوا انهم سيتعاملون 

عبداهلل قنيص
اإلن���كار مت���ت مواجهت���ه 
بالتصوي���ر، ف���كان االعت���راف 
الصريح، هذا ما حدث مع شاب 
بدون وآخر سوري اجلنسية مت 
القبض عليهما يوم اول من امس 
في منطقة املنقف، وقد قام رجال 
املباحث يتقدمه���م العقيد عادل 
احلمدان بنقل البدون للعالج من 
كدمات حلقت به اثناء محاولته 
الفاشلة للهرب بالقفز من منزل 

ذويه.
وق���ال مصدر امن���ي ان امني 
مستوصف ابوحليفة ابلغ وزارة 
الداخلية عن اكتش���اف س���رقة 
ماكينت���ني للطوابع م���ن داخل 
املس���توصف، وعليه قام رجال 

شاحنة اصطدمت بڤيال كان يقيم بها

العميد الشيخ مازن اجلراح

سامر املصري
د.رياض اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« اليوم 
د.عادل ميش���يل رياض من 
مستشفى الراشد، أخصائي 
املسالك البولية والتناسلية 
� البورد األوروبي، واحلاصل 
على ماجستير املسالك البولية 
وذلك بني الساعتني 7 و9 للرد 
على أسئلة القراء، وذلك على 
الهواتف التالية: 24830238 
 �  24830514 � 24830322 �

داخلي: 131 � 318.

مصرع وافد سوري
 في حادث تصادم مرّوع 

على طريق العبدلي
محمد الجالهمة

لقي وافد سوري مصرعه 
اثر حادث تصادم بني مركبة 
نوع هاف لوري وشاحنة على 
طريق العبدلي واسفر احلادث 
ال���ى جانب وفاة الس���وري 
عن تلفيات ش���ديدة حلقت 
باملركبتني واصابة س���ائق 

الشاحنة بجروح بسيطة.
من جهة أخ���رى أصيب 
بنغالي باش���تباه بخلع في 
الكتف وق���ام فني الطوارئ 
الس���هو  الطبي���ة مش���عل 
وعبدالرحمن بهبهاني بنقل 
املصاب إلى مستشفى الفروانية 
كما اصيب مواطنان بجروح 
وكس���ور اثر حادث مروري 
وقع على طريق الغزالي ونقل 
املصابان الى مستشفى مبارك 
بواسطة عادل العمران، كما 
اصيب مواطن 54 عاما بجروح 
متفرقة نتيجة حادث س���ير 
السابع ونقله  الدائري  على 
الى مستشفى العدان عدنان 
الريحاني. م���ن جهة أخرى 
أخ���رى اصيب هن���دي )34 
عاما( بجروح مقابل منطقة 
العقيلة ونقله عمران البني 

الى مستشفى العدان.

وجوه في الضوء

نورية السداني..
 المحاربة

 المنتصرة دائمًا  
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