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في احلياة ال يتساوى األصيل والوضيع، 
الصالح والطالح، الكرمي والبخيل، الشجاع 

واجلبان..
يقول جبران خليل جبران:

وفي الزرازير جنب وهي طائرة
وفي البزاة شموخ وهي حتتضر

هكذا هي احلياة ناس رأيناهم في احلياة 
أُصالء بأخالقهم وتعاملهم وأثرهم.. وناس 
(ال يحوشك) إشكثر تقدر تبعد عنهم اركض 

واجري!
قال الشاعر:

ال تقــل أصلــي وفصلــي أبــدا
إمنــا أصل الفتى مــا قد حصل

قد يســود املــرء مــن دون أب
وبحسن السبك قد ُينفى الدغل

وبكل صراحة هذا يعني أن كل إناءٍ ينضح 
مبا فيه.

وتقول احلكمة الصينية البليغة:
أبدا ال يُخرج لك كيس الفحم طحينا أبيض!

في احلياة تقابل نوعني من البشر (إيجابي 
طيب حبوب) وباملقابل (سلبي لعني كريه)!

وكما قال الشاعر:
ليــس اجلماُل بأثــواب تزيننا

إّن اجلماَل جمال احلسن واألدِب

٭ ومضة: دائما أتذكر فيلم عنترة وعبلة 
وشيبوب (باألبيض واألسود) يقول عنترة بن 
شداد مخاطبا قومه ليفرز الطيب من اخلبيث:

 إن األفاعي وإن النت مالمسها
عند التقلُّب في أنيابها العطب

نعم.. عزيــزي القارئ الكرمي احذر في 
احلياة أصحــاب األنياب املشــرعة الذين 
ينتظرون حلظة غرسها في جسدك ساعة 

الصفر وال تعطهم الفرصة أبدا!
ما أعظم الشاعر السموأل حينما قال:

إِذا اَملرُء َلم ُيدَنس ِمَن الُلؤِم ِعرُضُه
َجميــُل َيرَتديــِه  ِرداٍء  َفــُكُلّ 

ومتر األيام والشهور والسنوات وجتد 
نفســك عزيزي القارئ وأنت جتدد رداءك 
احلرص كل احلرص أن يكون الئقا لك ميثل 
أصالتك وهويتك، يقول الشــاعر أبوالعالء 

املعري:
فإذا كان في لبس الفتى شرف له

فما السيف إّال غمده واحلمائُل

٭ آخر الكالم: من أجمــل النظم ما قرأته 
للشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي:

هــم أثوابهم يـــا جـــاهلني تغرُّ
 فـتـــخالهم وهم العبيد ملوكا

أنـتـم نظرمت ظاهري فضِحكتم
ونـظـرُت بـاطـنكم فعدت ضحوكا

فْلبنَق نضحك لست قّط بظاهري
أهـتـــمُّ إن يــُك باليــًا منهــوكا

كـــّال ولسـتـم تـحفلون بباطن
ان كان باطنكــم غــداً مهتــوكا

٭ زبــدة احلچي:  تبقــى احلقيقة أقولها 
وأكررها في كل كتاباتي تدنو من العظمة 
بقــدر ما تدنــو من التواضــع، وأقولها 
مختصرة: التواضع هو أن تخرج من بيتك 
فال تلق أحد إال رأيــت له الفضل عليك، 
ولنعلم جميعا أن أشــد العلماء تواضعا 

أكثرهم علما!
إن العجب والطاووسية والكبر من (مغريات 
الشــيطان) إلغواء البشر وهو رمبا يكون 
(جيناً) وحتما ال يريد أي إنســان أن يكون 

نسله نسل (فراعنة متجبرين)!
ما أحسن رداء التواضع واألصالة، وكما 
قال رســولنا الكرمي ژ: «وما تواضع أحد 

هللا إال رفعه اهللا عز وجل».
تذكرون ونحن ندرس على مقاعد الدراسة 
أحيانا يقول لنا معلمنــا آية من كتاب اهللا 
احلكيم: (وعباد الرحمن الذين ميشون على 
األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا 

سالما).
النصيحة لنــا جميعا: احللم والتواضع 
والسخاء وُحسن اخللق.. رداء جميل فالبسه!

في أمان اهللا..

ومضات

«األصالة» رداء!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

أخبار أمنية

العلي: منتسبو «التحقيقات» أمناء على العدالة وترسيخ األمن

املتهم بطعن «فني» وجاره وحارس أتلف ٣ مركبات وهرب
عبداهللا قنيص

احتجز مواطن في مخفر شــرطة 
أبوحليفة على خلفية طعن وافد آسيوي 
يعمــل فني كهربــاء وجــاره املواطن 
وحارس البناية اآلسيوي وإهانته رجال 

األمن وكذلك االشــتباه في انه بحالة 
غير طبيعية. وكشفت التحقيقات ان 
املتهــم، وهو مواطن في العقد الرابع، 
هــو من اتلف ٣ مركبــات على مقربة 
من شقة يستأجرها وهرب. الى ذلك، 
رفض الضابط الذي انتقل للقبض على 

املعتــدي مالحقة املتهم بقضية إهانة 
موظف عام رغم ان املواطن هدده بالقول 
«لو قربت مني راح اقطع أذنيك». وكانت 
عمليــات الداخلية تلقت صباح امس 
بالغا باعتداء مواطن على ٣ اشخاص 
واصابتهم اصابات غير خطيرة، ليتم 

ارســال قوة من املخفر وضبطه بعد 
طلب اسناد، ورفض اثنان من املصابني 
وهما اجلار واحلارس تسجيل قضية 
فيما متسك الفني بذلك وأرفق تقريرا 
طبيا. وفــي التحقيقات تبني انه قبل 

أسبوع أتلف ٣ سيارات.

محمد اجلالهمة 

أكــد وزير الداخلية الشــيخ ثامر 
العلي على أهمية األعمال التي تقوم 
بها اإلدارة العامة للتحقيقات بجميع 
قطاعاتها وأقسامها من تفان في العمل 
لترسيخ أن دولة الكويت واحة األمن 
واألمان، الفتا إلى أن منتســبيها هم 
األمناء على العدالة وحقوق املجتمع 
من مواطنني ومقيمني، كما أثنى على 
جهود االدارة من خالل وضعها آلليات 
عمل من شأنها ربط االدارة الكترونيا 
مــع العديد من اإلدارات ســواء داخل 

الوزارة أو خارجها.
وأشــار إلــى أن تطويــر أعمــال 
التحقيق واإلجراءات القضائية يأتي 
أثره في إرســاء قيم العدالة ودعمها، 
مشيدا باألداء املتميز ملنتسبي اإلدارة 
وجهودهم وتعاونهــم الدؤوب الذي 

يجسد روح املسؤولية.
وأبــدى وزيــر الداخليــة بعــض 
املالحظــات التــي من شــأنها وضع 
احللــول املناســبة لهــا والعمل على 
تبسيط اإلجراءات القانونية ومباشرة 
القضايا وســرعة البت فيها تسهيال 

على املواطنني واملقيمني.

تصريحات وزير الداخلية جاءت 
على هامش زيارته إلى اإلدارة العامة 
للتحقيقــات رافقه خاللهــا عدد من 
وكالء الوزارة املساعدين للقطاعات 
ذات الصلة، حيث اســتمع إلى شرح 
موجز عن اإلدارات واألقسام التابعة 
لإلدارة وآلية العمل بها، واطلع على 
إجراءات ومراحل التحقيق والتقنيات 
املستخدمة التي تسهم في سرعة ودقة 

األداء واإلجناز.
مــن جهة أخــرى، حــذرت وزارة 
الداخليــة املواطنــني مــن عمليــات 
نصــب واحتيال ظهرت مؤخرا يقوم 

بها بعــض ضعاف النفوس بانتحال 
صفة مسؤولني بوزارات الدولة إليهام 
ضحاياهم مبشــاريع وهميــة كاذبة 
مســتخدمني أرقــام هواتــف وبرامج 

اتصال إلكترونية.
الــوزارة باملواطنــني  وأهابــت 
إلــى توخــي احليطة واحلــذر من 
تلــك االتصــاالت االحتيالية جتنبا 
لســقوطهم ضحايا لتلك الصفقات 
الوهميــة وســرعة إبــالغ اجلهات 
املختصــة عنــد تلقيهــم مثــل هذه 
املكاملات املشبوهة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة حيالها.

«الداخلية» حتذر من عمليات نصب بصفة مسؤولني في الدولة

وزير الداخلية خالل زيارته ملقر اإلدارة العامة للتحقيقات

محافظ حولي واللواء العلي زارا مركز خدمة رعاية املتقاعدين
عبداهللا قنيص

قام محافظ حولي علي 
سالم األصفر يرافقه مدير 
عام مديرية امن محافظة 
اللــواء عبداهللا  حولــي 
العلي امــس بزيارة الى 
العامــة ملراكــز  االدارة 
اخلدمــة (ادارة رعايــة 
حيــث  املتقاعديــن)، 
اطلعــا علــى اخلدمــات 
املقدمة وتسهيل اجراءات 
املتقاعديــن، وكان فــي 
استقباله مساعد مدير عام 
مراكز اخلدمة العميد سعد 
الهمالن ومدير ادارة مركز 
رعاية املتقاعدين العميد 

محافظ حولي سالم األصفر ومدير أمن حولي اللواء عبداهللا العلي يتوسطان املشرفني على مركز رعاية املتقاعدينسيف املطيري.

مستشارة التغذية بـ «معجزة الشفاء»: 
العسل يزيد الكفاءة الصحية ملربي النحل

أيدت مستشــارة التغذية بشــركة عسل 
معجزة الشــفاء واستشارية العالج الغذائي 
د.هدى أحمد االعتقاد القائل أن غالبية النحالني 
يعمــرون ويحييون حياة صحيــة أكثر من 
غيرهم. وقالت إن العســل ومشتقات النحل 
غنية مبضادات األكسدة التي حتمي اإلنسان 
من األمراض اخلبيثة وتنشط أجهزة املناعة 
الطبيعية في جسده فيقاوم األمراض، فضال 
علــى احتــواء جميــع مشــتقات النحل على 
مواد عضوية نشــطة مضــادة للميكروبات 
والڤيروســات والفطريات كما يحتوي على 
مواد وانزميات حيوية تنظم التمثيل الغذائي 
والعمليــات احليوية في اجلســم مما مينح 
اجلســم التــوازن احليــوي فــي هرموناته 

ودهونه ونســبة الســكر وأمالح الدم عالوة 
على تنقية اجلسم وخاصة الكبد من السموم. 
واستدلت ببعض األحداث التاريخية، حيث 
يذكر املؤرخون أن فيثاغورث صاحب نظرية 
فيثاغورث الشهيرة، قد عاش أكثر من تسعني 
عاما، وكان طعامه يتألف من اخلبز والعسل، 
وأن أبا الطب (أبو قراط) الذي عمر أكثر من 
١٠٨ سنوات كان يأكل العسل يوميا، وفي حفل 
عشاء لالحتفال بعيد امليالد املئوي ليوليوس 
روميليوس، سأله يوليوس قيصر عن سبب 
قوة صحته العقلية واجلسمية حتى تلك السن 
املتأخرة، فأجاب: العسل من الداخل والزيت من 
اخلارج وأضافت، يحظى النحال باالستفادة 
بجميع منتجات النحل بحكم عمله وخبرته.

بالقرعة.. قبول ٣٠٠ بأكادميية سعد العبداهللا من  ١٥٧٢ متقدمًا

سعود عبدالعزيز

بحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام 

النهام وعدد مــن املتقدمني لاللتحاق 
باألكادميية كطلبة ضباط وأســرهم، 
أجريت مساء أمس في مقر األكادميية 
القرعة العلنية الختيار ٣٠٠ من أصل 

١٥٧٢، وكان في مقدمة احلضور العلي 
والنهام ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون التعليم والتدريب الشرطي 
اللواء ناصر بورسلي، وأجريت القرعة 

وســط تواجد إعالمي.  يشار إلى أن 
قرعة الطلبة الضباط للدفعة ٤٧ هي 
الثانية والتي جتري منذ أن قرر وزير 
الداخلية أن يكون القبول بنظام القرعة.

(متني غوزال)وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام حضرا القرعة العلنية الفريق عصام النهام يختار أول املقبولني 

براءة مالكة صالون من إسقاط شعر مواطنة بـ «صبغة»
محمد اجلالهمة

أيدت محكمة اجلنح املستأنفة براءة 
خبيرة صبغ ومالكة صالون شهير من 
التسبب بغير عمد في إصابة مواطنة 
بحروق في فروة الرأس واكزميا على 
شكل جروح وتقرحات وقشرة بفروة 
الرأس، وكان ذلك ناشــئا عن إهمال 
وعــدم احتياطها أثناء إعــداد املواد 

اخلاصة بالصبغة املراد وضعها على 
شعر املجني عليها مما أدى إلى تساقط 

شعرها.
وفيما أنكرت املتهمة االتهام املوجه 
إليها في التحقيقات، حضرت احملامية 
ايالف الصالح بصفتها وكيلة عن املتهمة 
وترافعت شفاهة وطالبت بإحالة الدعوى 
إلى الطب الشرعي في األدلة اجلنائية 
املدعية، وقدمت  لبيان حقيقة إصابة 

كذلك مقاطع ڤيديو أثناء صبغ الشعر من 
كاميرات الصالون، مؤكدة عدم ارتكاب 

موكلتها أي خطأ يستوجب العقاب.
واستجابت احملكمة للمحامية ايالف 
الصالح استنادا على أن تقرير الطب 
الشــرعي أكد أن اصابة املدعية تنتج 
عادة في بعض األشخاص من استعمال 
املادة امللونــة وقضت ببراءة املتهمة 
احملامية ايالف الصالحوهو ما أيدته محكمة اجلنح املستأنفة.


