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عندم����ا كان اآلخرون ف����ي اإلقليم 
يعاملون بلدانه����م كما تعامل الكعكة 
ونحن نعامل بلدنا كما تعامل الدول 
سبقناهم بخمسني عاما، وعندما بدأنا 
بالتعامل مع بلدنا مبنهاجية الكعكة 
التي يتم التسابق على قسمتها وأكلها 
وحتولوا هم للتعامل مع مشروع بناء 
الدولة أصبحوا يس����بقوننا بخمسني 
عاما وهذه هي اإلجابة املختصرة على 
السؤال املتكرر الذي يطرح يوميا »ملاذا 

تقدموا وتخلفنا«؟!
> > >

ففي مشروع الدولة تبنى املشاريع 
خلدم����ة جميع الناس وفي مش����روع 
الكعكة تسرق املشاريع لتنفيع القلة 
من ذوي احلظوة والبأس، في مشروع 
الدولة تتصاعد روائح العطور والبخور 
من املشاريع التنموية الناجحة وفي 
مشروع الكعكة تفوح روائح املجاري 
البش����رية من املش����اريع  واملخلفات 
التدميرية للفرخة املذبوحة أو الكعكة 

املقسومة.
> > >

في مش����روع الدولة يخطط لبقاء 
الوطن ألف عام، وفي مشروع الكعكة 
يختفي الوطن في أقل من الف دقيقة او 
حتى ثانية، في مشروع الدولة يستخدم 
السالح للدفاع عن األوطان ضد الغاصب 
احملتل حماية لألجي����ال القادمة، في 
مشروع الكعكة يأتي الغاصب واحملتل 
من الداخل فيستخدم السالح وعموالته 

إلسعاد أجياله املقبلة دون غيرهم.
> > >

في مشروع الدولة أول من يدعم هو 
املسؤول النزيه والنظيف وفي مشروع 
الكعكة أول من يؤجج ضده ويضحى 
به هو املس����ؤول العفيف والشريف، 
في مش����روع الدولة يقرب املنظرون 
وحملة األفكار وفي مش����روع الكعكة 
يقرب املوظفون وحملة األسرار، في 
مشروع الدولة يضحى بألف مسؤول 
فاسد ألجل الوطن، في مشروع الكعكة 
يضحى بالوطن ألف مرة إلنقاذ مسؤول 
فاس����د واحد فيحمل على األكتاف كي 

يغرق ويغرقهم معه.
> > >

في مش����روع الدولة االعتداء على 
املال العام خط أحم����ر يطرد ويعزل 

من يقوم به، وفي 
الكعكة  مش����روع 
االعتداء على املال 
العام خط أخضر 
يطرد ويعزل من 
ب����ه، في  ال يقوم 
الدولة  مش����روع 

ميتلئ املجتم����ع باألصحاء نفس����يا 
وجسديا فتش����عر بالسعادة والرضا 
عل����ى وجوه اجلميع، وفي مش����روع 
الكعكة تتفش����ى األمراض اجلسدية 
والنفسية على اجلميع ويطغى احلقد 
واحلسد فينعكس احلزن والبؤس على 

النفوس.
> > >

في مشروع الدولة يتسابق الشعب 
ونواب����ه ومس����ؤولوه عل����ى العطاء 
والتضحية والبذل وفي مشروع الكعكة 
يتسابق الشعب ونوابه ومسؤولوه على 
األنانية واجلشع والبخل، في مشروع 
الدولة يتسابق املسؤولون على الدفاع 
عن مشاريعهم »النظيفة« في وسائل 
اإلعالم، في مش����روع الكعكة يختفي 
هؤالء املسؤولون حتت جنح الظالم 
كونهم يعلمون إنه ال يوجد هناك ما 

يستحق الدفاع عنه.
> > >

في مش����روع الدولة اجلميع حتت 
القانون واحملاسبة وفي مشروع الكعكة 
اجلميع دون اس����تثناء فوق القانون 
واحملاسبة، في مشروع الدولة يضحى 
باألرواح ألجل الوطن، في مش����روع 
الكعكة يضح����ى بالوطن ألجل حفنة 
قليلة من أرواح املتجاوزين والسارقني، 
الناس  الدولة يتسابق  في مش����روع 
للحروب دفاعا عن الوطن، في مشروع 
الكعكة يتسابق الناس للهروب مخرجني 

ألسنتهم لذلك الوطن.. املنهوب.
> > >

آخر محطة: )1( في مش����روع الدولة 
يزهو ويفرح الرجال فخرا مبا حققوه 
وفي مش����روع الكعكة يبكي الرجال 

كالنساء حزنا على وطن أضاعوه.
)2( الشكر اجلزيل للزميل النائب 
علي الدقباسي لتقدميه مقترح قانون 
جترمي دعاوى الكراهية، راجني سرعة 
اإلقرار وتشديد العقوبات قبل ال يضيع 

علينا الوطن.. الكيكة..!

مشروع الدولة ومشروع الكعكة
تبدأ السبت القادم الدراسة الفعلية 
في أكبر جامعة بالش����رق األوسط وهي 
»جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية« 
وتبلغ مس����احتها 36 مليون م2، شمال 
جدة، وكان خ����ادم احلرمني قد عهد إلى 
ش����ركة »أرامكو« مهام االش����راف على 
تأسيس اجلامعة التي قررت منذ بداية 
تأسيسها إنشاء وقف مببلغ 10 مليارات 

ريال لألبحاث العلمية. 
أبرز واجبات اجلامعة اجلديدة:

»التغيي����ر  صناع����ة  تق����ود  أن   �
التعليمي����ة« احمللية  ضمن املنظوم����ة 

واإلقليمية.
� مد جسور التواصل بني احلضارات 

والشعوب.
� تق����دمي حلول عملية للعقبات التي 

تعترض النشاط التنموي.
� أن تعمل على زيادة حجم االرتباط 
بني البحث العلمي والتنمية الصناعية 

واالقتصادية.
� إعطاء مفهوم متطور للبحث العلمي 
املنفتح بحرية جلميع العلماء من مختلف 

دول العالم.
� أن تكون حاضنة للمؤسسات البحثية 
والصناعية األهلية لتحويل أبحاثها إلى 

منتجات عملية.
 ولتنفيذ هذه الواجبات عقدت اجلامعة 

شراكات علمية مع اجلهات التالية:
� جامعة سنغافورة الوطنية.

� املعهد الفرنسي للبترول.
� مؤسسة »وودز هول أوشانو غرافيك« 
لعلوم البحار، م����ع التخصص بالبحر 

األحمر.
� اجلامعة األميركية بالقاهرة.

وقد عق����دت اجلامعة في 2009/6/15 
اتفاقية ش����راكة إستراتيجية مع شركة 

داو للكيماويات، تشمل االتفاقية:
� رعاية برنامج التعاون الصناعي.

� إنش����اء هيئة بحوث مشتركة بني 
الطرف����ني في اس����تخدام احملف����زات في 

الصناعة.
� إيجاد سبل جديدة إلنتاج املشتقات 

الكيميائية.
� إنشاء مركز لالبتكار تابع للجامعة 
يبحث »استخالص ثاني أكسيد الكربون 
� االس����تخالص املع����زز للنفط � حتلية 
املياه باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح«.

وق����د مت تعيني 
ارنس����تو  الس����يد 
اوتشيللو من طرف 
شركة الداو مسؤوال 
لالتصال باجلامعة، 
وه����و ف����ي الوقت 
نفسه مدير البحوث 

والتطوير لشركة الداو في أوروبا والشرق 
األوسط، وبهذه املناسبة صرح الرئيس 
التنفيذي لشركة الداو: »على الرغم من 
أن ش����راكتنا قد بدأت منذ فترة قصيرة 
إال أننا نثق في أنها س����تنعكس إيجابا 
على توفير احللول التكنولوجية جلميع 
االحتياجات اليومية، ونحن سعداء جدا 
لهذه الشراكة اإلستراتيجية مع مؤسسة 

تعليمية بهذا املستوى«.
الشراكة املزدوجة للجامعة  بالطبع 
مع الشركات املتخصصة ستمنحها قوة 
بحثية وتطبيقية غير مسبوقة بالنظر 
الى أنه في شركة الداو 46000 مهندس 
وعامل فني ينتش����رون ف����ي 160 دولة 
حول العالم، وقد بلغ����ت مبيعاتها في 
العام 2008 مبلغ 58 مليار دوالر كما أنها 
تضم نخبة من العلماء في مجال التنمية 
املستدامة، وقد صرح رئيس جامعة امللك 
عبداهلل البروفسور تشون فونغ شي � 
من سنغافورة � قائال: »رؤية جامعة امللك 
عبداهلل هي حتويل االقتصاد السعودي 
إلى اقتصاد علمي تطبيقي، ويسعدنا أن 
تكون شركة الداو شريكتنا في حتقيق 
هذه املهمة، بالنظر الى خبرتها التي متتد 
الى 112 عاما وهي تزخر باالبتكارات في 

مجال العلوم والتكنولوجيا«.
> > >

كلم�ة أخيرة: قرار الكويت شراء شركة 
الداو-كيمكال بني على دراس����ة معمقة 
استغرقت سنتني، ولكن مت وضع مصير 
هذا القرار حتت رحمة مساجالت عبثية 
ال صلة لها باحلقائق االقتصادية، أدت 
طريقتنا الس����طحية في إدارة مواردنا 
الطبيعي����ة واملالي����ة ال����ى حرماننا من 
»ارامكو« كويتية، و»داو-كيمكال« نصف 

كويتية، وال عزاء لألجيال القادمة.
)مالحظة: تترأس جامعة امللك عبداهلل 
شخصية علمية راقية من سنغافورة � 
يعني »مو مس����لم« � وهي رسالة ملن لم 
يلحظ بعد أن املسلمني أكثر انفتاحا من 

غيرهم(.

أكبر جامعة في الشرق األوسط تعقد شراكة إستراتيجية مع »الداو«
كالم مباشر

هلل
قاء 

الب

مواقيت الصالة 
والخدمات 

وبرامج رمضان  
ص 12

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ريو دي جانيرو تنتزع لقب أكثر مدن العالم سعادة.

� وأعرف 70 مدينة في »أوسطنا« يمكن أن تنافس على لقب أكثر المدن 
تعاسة.

شرطة باريس تشن حملة على الباعة المتجولين أسفل برج إيفل.
� ولو ربعنا يستوردون جم شرطي فرنسي عشان يشنون حملة تحت 

أبواللطفواحدبرج »التحرير«.

الصورة الرقمية األولى التي تلتقط لظهور جنم سهيل في سماء الكويت بتاريخ 4 سبتمبر

الحماد : سهيل »دلق« أمس

ضبط 8 أسلحة 
شوزن و200 طلقة 

في العبدلي

مرصد »المرزم« حسم موعد ظهوره

املرزم الفلكي عن طريق الرصد والتصوير 
باستخدام الكاميرا الرقمية اثبت ان »سهيل« 

يشاهد في سماء الكويت فجر يوم 9/4.
واشار احلماد الى ان جنم سهيل يقع في 
مقدمة مجموعة السفينة النجمية ويعتبر ثاني 
أملع جنم في السماء بعد جنم الشعرى اليمانية 
وظهور هذا النجم يعتبر داللة على حتسن 
الطق����س واعتداله في آخر الليل، ومن واقع 
تغاير االجواء في اجلزيرة العربية وترحال 
البادية اهتم ابناء اجلزيرة العربية منذ القدم 
مبطالع النجوم ومتابعة ظهورها والسؤال 
عن اوقاتها والبعض يضع تزامن تلك االنواء 

ويربطها بحياته اليومية ومتطلباتها.
وم����ن هنا برزت اهمية ه����ذا النجم فيما 
يحدث من تغير على منط حياة السكان في 
اجلزيرة العربية في الس����ابق والذي استمر 
حتى يومنا هذا، ويقال بالعامية عند مشاهدة 

النجم »دلق سهيل«.

محمد الدشيش
متكن اعضاء مرصد املرزم الفلكي من رصد 
وتصوير حلظة ظهور جنم سهيل الول مرة 
في سماء الكويت، وعلى عكس التوقعات التي 
اشارت الى ان سهيل لن يظهر في الكويت اال 
في السادس من الشهر اجلاري إال ان الفريق 
متك����ن من رصده في منطقة الس����املي ومع 
حلظات اشراقه االولى والتي كانت في متام 
الساعة 5:07 من فجر امس اجلمعة املوافق 4 
سبتمبر في االجتاه اجلنوبي قريبا من االفق 
واستمر نوره لفترة قصيرة قبل ان يتالشى 

مع شروق الشمس.
واشار مدير مرصد املرزم الفلكي م.مساعد 
احلماد الى انه مت رصد ظهور جنم سهيل في 
هذا التاريخ بخالف ما كان معتمدا من تواريخ 
اخرى، حي����ث ان اآلراء تضاربت في اآلونة 
االخيرة حول موعد مشاهدة جنم سهيل في 
الكويت، غير ان الرصد الذي قام به مرصد 

هاني الظفيري
شنت مديرية أمن اجلهراء 
ام���س حملة عل���ى هواة 
القنص في منطقة العبدلي، 
وأشرف على احلملة مدير 
أمن محافظة اجلهراء العميد 
عاي���ض العتيبي وانتهت 
احلملة بضبط عدد 8 اسلحة 
ش���وزن و200 طلقة، فيما 
رجح مصدر امني ان يكون 
القنص قد تخلصوا  هواة 
من املزيد من اسلحة الصيد 
من خالل دفنها، خش���ية 
تورطهم في قضية حيازة 
سالح والتي تصل عقوبتها 
الى السجن 3 اعوام، مؤكدا 
ان هذه احلمالت ستتواصل 
نظرا خلطورة الصيد على 

مرتادي البر.
وقال املصدر االمني ان 
حملة اجلهراء شارك فيها 10 
دوريات أمن، مشيرا الى ان 
االسلحة الشوزن املضبوطة 

ضبطت داخل 4 سيارات.

لولوة سلطان راشد بورسلي � زوجة عبدالرزاق 
داود احلني���ف � 75 عام���ا � الرجال: 
ضاحية عب���داهلل الس���الم � ديوان 
احلنيف � ق1 � ش نصف اليوسف � 
ج16 � م10 � ت: 22544908 � 97447332، 
النساء: كيفان � ق4 � ش45 � م3 � ت: 

.99017979 � 24811735
عبيد نواف سالم العنزي � 83 عاما � األندلس 

� ق8 � ش7 � م3 � ت: 99790220.
صديقة عبدالك�رمي حبيب عابدين جراغ � أرملة 
محم���ود كاظ���م ج���راغ � 75 عاما � 
الرجال: بيان � مسجد اإلمام احلسن 
� ت: 99993835، النساء: الرميثية � 
حس���ينية جراغ � ق1 � شارع ناصر 

املبارك � م102 � 99112599.
س�عود خالد بدر علي بس�يس س�ريع العتيبي � 

3 أعوام � الرق���ة � ق2 � ش2 � م409 
)العزاء اليوم السبت 2009/9/5( � ت: 

.99806898 � 99057646
هند عبدالرحمن الدوغجي � 48 عاما � الرجال: 
مشرف � ق6 � الشارع اخلامس � م33 � 
ت: 25394466، النساء: اجلابرية � ق10 

� ش18 � م30 � ت: 99888890.
أمهاني السيد أحمد السيد عبدالرحمن � أرملة 
عبداهلل الس���يد يوس���ف � 92 عاما � 
الرجال: العدان � ق2 � ش85 � م107 � 
ت: 99652653، النساء: الزهراء � ق3 

� ش40 � م17 � ت: 99712306.
عل�ي عبدالرزاق فرح�ان الس�الم � 47 عاما � 
الرجال: مسجد محمد باقر � الزهراء 
� ت: 66455577، النساء: الرميثية � 

ق10 � ش103 � م16.

لطيفة رشدان الفهد � أرملة اسكندر عبداهلل 
اسكندر � 84 عاما � الرجال: النزهة � 
ق3 � ش34 � م5 على الدائري الثالث 
� ت: 66744299، النساء: القرين � ق3 

� ش22 � م29.
لطيفة مبروك الهاجري � 85 عاما � الرجال: 
الس���املية � ق2 � ش���ارع عبداهلل بن 
مسعود � م15 خلف اجلامعة األميركية 
� ت: 25734474، النس���اء: املسيلة � 
الشريط الساحلي »ب« � ق1 � ش31 � 

م12 � ت: 25526111.
حم�ود غاف�ل زهيمي�ل العتيب�ي � 63 عاما � 
األحمدي � ق1 � ش20 اجلنوبي � م695 

� ت: 99369642.

اعضاء مرصد املرزم أثناء محاولتهم تصوير جنم سهيل أمس


