
البقاء هلل

مقاالت الزمالء 
كتاب الصفحة 
األخيرة ص 47

مواقيت الصالة 
والخدمات وبرامج 

رمضان  ص 12

بني فهي�د محمد رضوه 
العجميـ  56 عاماـ  
رجال: الظهرـ  ق2 
ـ م84 ت:  ـ ش3 
99700587، نساء: 
جابر العليـ  ق3 

ـ ش15 ـ م10.
مبارك سعد زويد الزعبي 
ـ 72 عاماـ  رجال: 
صباح الناصر ـ 
ق3 ـ ش1 ـ م109 
 ،99700788 ت: 
صباح  نســـاء: 
الناصـــر ـ ق3 ـ 
ت:  م41  ـ  ش12 

.66778872
الفلي�ج  أم�ان  فض�ة 
أرملة بالل سعد 
السعد ـ 76 عاما 
ـ القادسية ـ ق4 
م15  ـ  ش45  ـ 
ـ   99815915 ت: 

.66033316
نورة بديوي ناصر الشمري 
أرملة نزال السهو 
الشمريـ  76 عاما 
ـ رجال: جنوب 
اجلهراءـ  ســـعد 
العبـــداهلل ـ ق6 
ـ م136  ـ ش606 
 ،99056636 ت: 
ـ  الواحة  نساء: 
ق3 ـ ش1 ـ م444 

ت: 99819960.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
موقع أسترالي يبيع كل »ألف صديق« ب� 177 دوالرا.

� وفي الشرق األوسط يمكنك ان تشتري مليون عدو بتصريح سياسي »مجاني« 
واحد.

صينية تعرض حظها »السعيد« للبيع.
� أقترح على حكومتنا تحاول تشتريه ألنه حظنا هاليومين من حفرة لدحديرة.

أبواللطفواحد

ماء زمزم ضيف ديوانيات الكويت في رمضان
الخليفة: الكويت الثالثة عالميًا في مكافحة المخدرات

بفضل جهود رجال »المكافحة« لمواجهة »المافيا«
أمير زكي - محمد الجالهمة

واصل رجـــال االدارة العامة 
ملكافحـــة املخـــدرات عملهم في 
مكافحة ومالحقة جتار املخدرات، 
فبعد ايام من اعالن االمم املتحدة 
من خالل تقريرها الســـنوي ان 
الكويت تعـــد الثالثة عامليا في 
مكافحـــة املخـــدرات ومالحقة 
املهربني بعـــد الواليات املتحدة 
وكنـــدا واالولـــى عربيا. متكن 
رجـــال االدارة العامة من القاء 
القبض على تاجر جتزئة مصري 
اجلنسية عثر بحوزته على نصف 
كيلو حشـــيش الى جانب 500 
دينار اعترف بانها حصيلة بيعه 
للحشيش خالل يوم واحد فقط. 
وضبط الوافد املصري في منطقة 
الساملية بعد معلومات عن اجتاره 
في املخدرات واستدراجه لبيع 
اصبعني من احلشـــيش مقابل 
100 دينـــار وضبط نحو نصف 
كيلو من مخدر احلشيش ماركة 
»جبلة«. الى ذلك، اعتبر مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
الشـــيخ احمد اخلليفة  العميد 
احتالل الكويت الترتيب الثالث 
عامليـــا واالول عربيا في مجال 
مكافحة املخدرات انه احدى ثمار 
تشكيل ادارة متخصصة ملكافحة 
املخدرات في الكويت. وقال العميد 
اخلليفة في تصريح صحافي له 
ان وصول الكويت لهذا الترتيب 
املتقدم يبرهن ومبا ال يدع مجاال 
للشك ان هناك جهودا مخلصة 
تعمل ألجل حماية البالد من مافيا 
املخدرات الذين استهدفوا الكويت 
جراء متتع الفرد فيها مبستوى 
دخل مرتفع، مؤكدا ان هذا االجناز 
جاء رغـــم االمكانيات املتوافرة 
حاليا. واضاف العميد اخلليفة 
ان هـــذا التصنيف املتقدم ليعد 
حافزا ملزيد من العطاء، مشيدا 
في الوقت ذاته بحرص احلكومة 
ممثلة في القيادة السياسية على 
توفير كل ما من شأنه دعم جهود 

املكافحة املخدرات وتقدمي الرعاية 
الصحية.

وردا علـــى ســـؤال حـــول 
التصنيـــف املتقدم للكويت في 
مجـــال رعاية املدمنـــني واتباع 
سياسة تقليل العرض وما نتج 
عنه من خفـــض الطلب وزيادة 
االسعار قال العميد اخلليفة: كل 
هذه االمور تصب في خانة واحدة 
وهي ان الكويـــت تهتم بجميع 
من يقيم على ارضها سواء في 
جزئية مالحقة جتار املخدرات 
محليا وضبط الكميات املخدرة 
أو التي كانت فـــي طريقها الى 

أيادي املتعاطني.
وجدد العميد اخلليفة التأكيد 
علـــى ان االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات تؤمن بأن يدا واحدة 
ال تصفـــق، داعيا الـــى تعاون 
مختلف املؤسسات وتعاون اقارب 
املتعاطني حلماية البالد وحماية 
أبنائهم مـــن االضرار اخلطيرة 
لتعاطي املواد املخدرة واالجتار 
بها، وان اي شخص يشعر بأن 
قريبه مدمن للمواد املخدرة ما 
عليه سوى التردد على االدارة 
والتقدم ببالغ ادمان، مشيرا الى 
ان هذه البالغـــات يتم التعامل 
معها بسرية وال يعاقب املدمن أو 
يحال الى احملاكمة بتهم تتعلق 

بالتعاطي أو باالجتار.

في تصريح له بعد ضبط موزع مصري بنصف كيلو حشيش

يحرص الكثير مـــن الدواوين في الكويت 
في شهر رمضان الفضيل على تقدمي ماء زمزم 
املبارك لضيوفها الذين ال يترددون في تناوله 

والدعاء لصاحبه باالجر والعافية.
ويحرص حجيج بيـــت اهلل احلرام او من 
يؤدي العمرة بعد امتام مناسكهم على تعبئة 
عبوات بالستيكية من مياه زمزم ليصطحبوها 
هدايا الى األهل واألحباب في بلدانهم السيما انه 

الهدية التي ال ميكن احلصول عليها 
اال من مكة املكرمة.

وحـــني يقـــدم صاحـــب 
الديوانية هذا املاء لضيوفه 

فانه يبحـــث عن االجر 
والدعـــاء وذلـــك ملا له 
مـــن وقع كبيـــر في 
نفوس املسلمني كما 
انه يعـــد من اعظم 
املعدنيـــة  امليـــاه 
املستخدمة في العالج 
واالستشـــفاء على 

مستوى العالم.
وقـــال صاحـــب 
الديوانيات  احـــدى 
احمـــد الســـعيد انه 

يحرص على توفير ماء 
الديوانية  زمزم لرواد 

بشكل دائم خصوصا في 
شهر رمضان وذلك ملا لهذا 

املاء من بركة وعافية.
واضاف ان الكثير من الكويتيني 

حريصون على توفير كميات كبيرة من 
ماء زمزم في املساجد في شهر رمضان الفضيل 

طلبا لالجر والدعاء.
واشـــار الى ان أهمية ذلك املاء في رمضان 
تكمن في وجوده على مائدة االفطار للتبرك به 
والدعاء عند شربه مشيرا الى ان الكثيرين من 
الكويتيني يحرصون على ان يفطروا مباء زمزم 

وذلك لتوافره بشكل كبير على مدار العام.

وقال ان هناك تنافسا كبيرا في تقدمي املشروبات 
الباردة في رمضان حيت تقدم العصائر وماء 
زمزم الذي دائمـــا يكون في املقدمة ملا فيه من 
فوائد ومن املعروف انه من أعظم املياه املعدنية 

املستخدمة في العالج واالستشفاء.
وعن مدى توافر ماء زمزم ذكر الســـعيد ان 
هناك محالت خاصة كثيرة تبيع هذا املاء ويبلغ 
ســـعر العلبة الصغيرة 100 فلس بينما يبلغ 

سعر الكبيرة ثالثة دنانير.
ولفت الى ان بئر مياه زمزم 
العظيمة لم تنضب أبدا منذ 
أن ظهـــرت للوجـــود بل 
العكس فهي متدنا  على 
باملزيد من خيراتها ومن 
انها التزال  املعروف 
حتتفظ بنفس نسب 
مكونات مياهها من 

األمالح واملعادن.
وملاء زمزم أسماء 
تزيد على 60 اسما 
أشهرها زمزم وسقيا 
احلاج وشراب األبرار 
وطيبة وبرة وبركة 
وعافية ومت اجراء عدة 
دراسات علمية بهدف 
معرفة مصدر هذه املياه، 
وخلصت تلك الدراسات 
الى ان بئر زمزم تستقبل 
مياههـــا من صخـــور قاعية 
تكونت من العصور القدمية وذلك 
عبر ثالثة تصدعـــات صخرية متتد 
من الكعبة املشـــرفة والصفا واملروة وتلتقي 

في البئر.
وال يوجد ماء أطهر وأنقى من ماء زمزم على 
وجه األرض فهو للخائف امان وللمريض شفاء 
وللجائع طعام وبئر زمـــزم تفيض منذ آالف 
الســـنني من دون ان جتف أو تنقص ووردت 

أحاديث كثيرة في فضل ماء زمزم.
املتهم وأمامه املضبوطات 

العميد الشيخ احمد اخلليفة

سالمات وما تشوف شر يا بو فيصل
تعرض مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشـــيخ احمد اخلليفـــة لوعكة صحية جراء 
االرهاق استلزمت دخوله املستشفى األميري إلجراء 

الفحوصات والتي جاءت مطمئنة.
سالمات وما تشوف شر يا بوفيصل.


