
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 دراسة: األزمة االقتصادية تحسن الصحة وتقلل الوفيات في العالم.

  ـ غريبة رغم ان أصغر أزمة سياسية في الشرق األوسط أخطر من 
إنفلونزا الخنازير.

 دراسة: التلفون األرضي سينقرض بعد ٥ سنوات.
  ـ انزين قولوا حق «المواصالت» يا يسنعون خدماتهم يا نخلي تلفوناتهم 

 أبواللطف  واحد«تنقرض» بـ ٣ أشهر.

 مواقيت الصالة 
والخدمات

  ص ٩ 

 كالم مباشر  أمانة  بال قناع

 الول مـــرة يتحـــول 
منصب رئيـــس الوزراء 
الى مركز اهتمام ومحل 
جتـــاذب او تنافـــر بني 
السياســـيني  الفرقـــاء 
واملنضمـــني للجوقـــات 
السياســـية مـــن كتاب 

الصحافة واملنضوين اجلدد حتت ســـقف 
الصحافة الكويتيـــة والذين ـ رمبا ـ دخلوا 
حتت سقفها للتحلق حول هذا املنصب اما 

مدحا او قدحا.
  صار منصب رئيس الوزراء محال لتقييم 
الكاتب، فإن امتدحه او اشار اليه باستحسان 
او رضا، او حتى اثنى على منقبة حكومية 
شـــاردة وضالة وخرجت عفويا ودون نية 
وال ســـبق وال اصرار، صار هذا الكاتب ـ لو 
سولت له نفسه فعل ذلكـ  خائنا وال وطنيا 

ومرتزقا.
  اما اذا كان الكاتب من الصف املضاد فإنه 
في هذه احلالة يكون قد لبس حلة الوطنية 

وَعَرض بسيفها اللماع.
  اما نحن الذين نرى بأعني مفتوحة على 
الدوام، ما يتيح لنا ان نرى احلسن والسيئ 
واجليد والرديء، واخلالون من مواقف مسبقة 
ال عدائية وال رضائية فنفرح خلير ونبتئس 
لشـــر، نثني حينما جند ما يستحق الثناء، 
ونهجو حني يصدر من احلكومة ما يستحق 
الهجـــاء، فال دور لنـــا وال تقييم ونحن في 
نظر املتحاربني اولئك ناس على الهامش، ال 
نحرك آسن املياه وال نشرب صافيها، ورمبا 
ال نستحق ادنى درجات الوطنية وال حتى 

املواطنة.
الفريقــــــني    بالتأكيـــــــد ان ذينـــــــك 
املتحـــاربني واملختلفـــني حـــول ســـمـــو 
الرئيـــس والذين ينظـــرون اليـنـــا نظــرة 
دونية تزدرينـــا وجتردنــا مـــن كـــل قيمة 
وتخلـــع عنـــا كل عالقـــــة بهـــذا الوطن، 
لن يستمعــــوا الى نصائحنــــا بالكــف عن 
جعل منصــــب سمـــو الرئيــــس هدفا ودار 
حرب وغنيمـــة او كالشـــرف الرفيـــع الـــذي 
ال يســـلـــم مـــن االذى.. حتى يــراق على 

جوانبـــه الــدم.
  وال اظن انهم ســـينتهون حني نقول لهم 
ان طفولتهم السياسية وَحْبوهم على سطح 
الكتابة ال يخولهم لعب هذا الدور! والنصيحة 

االهم عودتهم الى احضان امهاتهم. 

 تقدم أعضاء التجمع السلفي النائب 
خالد السلطان والنائب د.علي العمير 
مع نواب آخرين باقتراح بقانون ملجلس 
األمـــة قبل ثالثة شـــهور فيما يخص 
معاجلة مديونيات املواطنني وجدولة 
القروض االستهالكية. وقد كانت الفكرة 
الرئيسية لهذا املقترح تتبلور في تنازل 

الدولة عن الفوائد املســـتحقة لها نظير ايداعاتها النقدية 
عن طريق املؤسســـات التابعة لها علـــى ان تقوم البنوك 
بإلغاء الفوائد الربوية على قـــروض املواطنني واالكتفاء 
بأصل الدين مع جدولته على أساس سنتني سماحا وعشر 
سنوات لتسديد األقساط املستحقة، كما نص االقتراح في 
مادتـــه الرابعة على حظر تعامل البنوك بالفوائد الربوية 

بعد ذلك كضمان لعدم عودة املشكلة مرة أخرى.
  ومما سبق نستطيع ان نخرج بعدة نقاط هامة ومحورية 

نلخصها باآلتي:
  أوال: ان التجمع الســـلفي ليس ضد معاجلة مديونية 

املواطنني بل هو مع اعادة جدولتها كما سبق ذكره.
  ثانيا: نص االقتراح في احدى مواده على  حظر التعامل 
بالفوائد الربوية بالنسبة للبنوك وهذا يأتي انسجاما مع 
املبادئ املعلنة للتجمع فيما يخص االلتزام باملبادئ الشرعية 

في جميع القوانني التي تقدم للمجلس.
  ثالثا: ان هذا املقترح يعد من أفضل املقترحات املقدمة 
ملعاجلة مشكلة قروض املواطنني ألنه قابل للتطبيق وهو 

األقل كلفة على الدولة من بني املقترحات املوجودة.
  رابعا: التجمع السلفي اوفى بعهوده التي قطعها على 
نفسه أثناء حملته االنتخابية بتقدمي حلول ملعاجلة هذه 

املشكلة بتقدمي هذا املقترح املثالي.
  خامسا: يجب العلم يقينا بأن السبب الرئيسي ملشكلة 
قروض املواطنني هو الفوائد الربوية احملرمة التي قصمت 
ظهور املواطنني البسطاء وان حظر هذه الفوائد مستقبال 
يضمن عدم عودة املشـــكلة كما انـــه يحقق العدالة وفيه 
مرضاة هللا تعالى والـــذي قال في محكم التنزيل (ميحق 

اهللا الربا ويربي الصدقات).
  ومما سبق أمتنى صادقا ان يرى هذا املقترح النور حتى 
نستطيع ان نطوي احدى صفحات املعاناة لدى املواطنني 

وان ينتهي اجلدل الدائر حول هذا املوضوع لألبد .
  شكرا لالخوة نواب التجمع السلفي والنواب محمد املطير 

ومخلد العازمي وشعيب املويزري على هذا املقترح.

<<<  

  نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات جلميع املسلمني 
مبناســــبة عيد الفطر أعاده اهللا علينــــا باخلير واليمن 
والبركات وأســــال اهللا ان يتقبل الطاعات ويغفر الزالت 
ويرفع الدرجات ويجعل جميع أيامنا في طاعته وابتغاء 

مرضاته.

 دخل د.شـــاكر مصطفى على 
املدير العام للهجرة العميد أحمد 
الوهيب عام ١٩٩٥ طالبا أن تكون 
إقامته على ابنته، بعد أن جتاوز 
السبعني، وكان قد أمضى أكثر من 
عشرين عاما من العمل في الكويت 
مدرسا في اجلامعة ومشرفا على 
توثيق التعليم..الخ، رفض العميد 
الوهيب قائال «القانون يســـمح 
ألمثالك بأال يكونوا حتت كفالة 
أحد، أنت كفيل نفسك» تأثر الرجل 
كثيرا بهذه اللفتة، حسبما سمعت 
منه مباشرة، يرحمه اهللا، وقبلها 
كان د. حسان حتحوت قد أمضى 
٢٦ عاما في الكويت، طبيبا للوالدة 
وأســـتاذا في اجلامعـــة، ثم قرر 
الهجــرة إلى الواليـــات املتحـــدة، 
قال لـــي يرحمـــه اهللا «جاءني 
اتصــال مـــن مكتـــب الشيخ سعد، 
يرحمه اهللا، يخبرني بأنه يريــــد 
رؤيتي وحدد لي موعدا للقائه، 
وقــد فاجأنـــي بانزعاجه لتركي 
الكويت، ورفضه البات ملغادرتها 
بعد هذه اخلدمة الطويلة، فلمـــا 
عـــرف الســـبب سكت قليال ثم 
رفع يده قائال، هذا شـــيء آخر، 
ال أســـتطيع منعـــك من التفرغ 
خلدمة اإلسالم فهـــذا عمل جليـــل، 
ولكن ال تتـــردد في العودة إلى 
بلـــدك متى ما شئت، مع أطيب 

التمنيـــات بالتوفيــق».
   لم ينس د.حســـان أبدا تلك 
املبادرة الكرمية، وعندما حدث 
العدوان اآلثم على الكويت قام 
بترتيب لقاء حاشد في كاليفورنيا 
حيث كان يقيم، شاركت فيه ١٦ 
جمعية إسالمية، وأصدر االجتماع 
بيانا واضحا ال يحتمل التأويل، 
يطلب من العراق االنسحاب من 
الكويت فـــورا، وعندما ترددت 
إحدى اجلمعيات واشـــترطت 
الواليات  إضافة «مع مطالبـــة 
املتحدة بعدم التدخل» قال لهم 
«متشكرون على رأيكم الكرمي، ال 
داعي ألن تكونوا من املوقعني على 
البيان، نحن أمام مسألة حياة أو 

موت لشعب 
كامـــل» وقد 
ســـمعت هذا 
من  الـــكالم 
شخص ليبي 
إلى  أوصلني 
بيت د.حسان 

في لوس اجنيليس صيف عام 
١٩٩١، فلما ســـألته هو عن هذه 
أعادها علـــي بنفس  احلادثـــة 

التفصيل، يرحمه اهللا.
   مناسبة هذا احلديث هي مبادرة 
وفاء جديدة من أهل هذا البلد في 
حق الشيخ محمود عيد يرحمه اهللا 
الذي قضى في الكويت أيضا أكثر 
من ٢٠ عاما في عمل إسالمي جليل 
ترك آثارا طيبة في املؤسســـات 
املالية اإلسالمية، وقد انتقل الى 
رحمـــة اهللا ليلة ٢٧ من رمضان 
ومت دفنه في اجلمعة األخيرة من 
الشهر الفضيل في جنازة مهيبة 
عكســـت حملة وفاء من هذا البلد 
الطيب، ما دعا أسرة الفقيد إلى 
نشـــر إعالن شكرت فيه الكويت 
التمويل الكويتي  وأهلها، وبيت 
الذي لم ينسه في مرضه بعد أن 
عمل فيه إبـــان صحته، والهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية التي 

استضافت املعزين.
  كلمة أخيرة: قال يحيى بن جعفر 
البرمكي: «لو قدرت أن أزيد في 
عمر محمد بن إسماعيل البخاري 
من عمري لفعلت، فإن موتي يكون 
موت رجل واحد، وموته هو فيه 
ذهاب للعلـــم» وهي لفتة كرمية 
من رجل ذي فضل، وقد جاء في 
األثر «إمنـــا يعرف الفضل ألهله 
ذووه» أي انه ال يجحد ذا علم وقدر 
العلم والقدر، والعكس  إال قليل 

صحيــح.
  وهي مناسبة الستذكار الشيخ 
ســـعد العبـــداهللا، يرحمه اهللا، 
ومبادرته سالفة الذكر بالعرفان 
والشكر، ولكل من قدم مثل مبادرته 
من أهـــل هذا البلد الكبير بأهله، 

ومببادراته الطيبة. 

 شاكر مصطفى.. محمود عيد.. حسان حتحوت.. وغيرهم اقتراح مثالي.. لمديونيات المواطنين  عودوا إلى أحضان أمهاتكم

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire12@yahoo.com 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 عربات اإلطفاء حتيط مبخزن األخشاب في أمغرة أمس 

 النجم تامر حسني محاطا باإلعالميني واملعجبني في املطار امس 

 تامر حسني: الجمهور الكويتي.. على الراس والعين 

 كالكيت عاشر مرة.. حريق جديد في سكراب أمغرة
 أمير زكي

  اندلع حريق جديد في سكراب أمغرة استنفر ١٠ مراكز اطفاء ملكافحته 
التي اســـتمرت ٩ ساعات وأتى احلريق بعدها على مخزن مواد انشاء 
على مساحة ١٢٠٠ متر مربع وبحسب مصدر اطفائي ان بالغا ورد الى 
غرفة العمليات في الســـاعة الثالثة فجر امس يفيد بوجود حريق في 
مستودع ملواد انشاء وبناء في سكراب اخلشب في أمغرة، فهرعت اثر 
البـــالغ مراكز اطفاء اجلهراء احلرفي واجلهـــراء والعارضية واملدينة 
واالسناد، باالضافة الى اطفاء اجليش واحلرس وبعد محاصرة احلريق 
واحلد من انتشاره خارج املستودع الذي تبلغ مساحته ١٢٠٠ متر تقريبا 
متت االستعانة باالسناد من مراكز الساملية القدمي ومشرف والشهداء 
والهاللي وذلك من اجل اخماد احلريق نهائيا واســـتخدمت في عملية 
املكافحة اجلرافات لينجح رجال االطفاء في اخماد احلريق بعد مكافحة 
استمرت نحو ٩ ساعات. وتواجد في موقع احلريق كل من مدير اطفاء 
محافظة اجلهراء باالنابة العقيد خالد السرهيد ومدير اطفاء محافظة 
مبارك الكبير باالنابة العقيد عبداهللا علي مبارك ورئيس مركز العارضية 
العقيد خالد االنصاري واملالزمني اولني عبدالرحمن احلسيني ومشعل 

املطيري وضابط العمليات املالزم حمد بن آل علي.

 ساهم في مكافحته ١٠ مراكز إطفاء

 مفرح الشمري
  وصل ظهر امس الى الديرة املطرب املصري تامر حسني الذي استقبلته 
جماهيره في قاعة املطار بكل حب ومودة حاملني صوره والفتات بأسماء 
أغانيـــه اجلميلة، ما جعل تامر يبادر بالســـالم عليهم والتقاط الصور 
التذكارية معهم من خالل اجهزة تلفوناتهم النقالة، وعبر تامر عن سعادته 
بوجوده في الكويت قائال: جمهور الكويت متذوق عظيم للفن وال يجامل 
احدا ابدا، وانا سعيدي بأنني استطعت دخول قلوبهم. وسأحاول ان ألبي 
طلباتهم خالل احلفل الضخم الذي ســـيقام في قاعة «الراية» مبشاركة 
بلبل اخلليج نبيل شـــعيل وأنا اعتبر اجلمهور الكويتي من اجلماهير 

«السمّيعة» ولذلك ستكون طلباته اوامر على «الراس والعني». 

QÉéjEÓd

9408
5317

ádÉ°Uh áaôZ  ≥≤°T

Iõ«‡ äÉØ°UGƒÃ

QÉéjEÓd ÜGOô°S óLƒj Éªc

 إحالة شرطي إلى النيابةبتهمة
  االعتداء على موقوفات في «النقرة» 

 أمير زكي
الوكيل    أحال 
لشؤون  املساعد 
االمن العام اللواء 
ثابت املهنا مساء 
امس شرطيا الى 
العامة  النيابــــة 
بتهمة االعتداء على 
٣ آســــيويات في 
مخفر النقرة حيث 
كان يعمل حارسا 
علــــى زنزانتهن، 
مصدر  وبحسب 
امني فان ضابطا 
النقرة  في مخفر 

واثناء حتقيقه مع ٣ آسيويات متهمات بالتغيب أبلغنه 
بقيام الشــــرطي املكلف بحراسة النظارة باالعتداء 
عليهن، وعليه ابلغ الضابط مسؤوله الذي قام بنقل 
االدعاء الى اللواء ثابت املهنا والذي قام بقطع اجازته 
وحضر بنفسه الى مخفر النقرة، وبالتحقيق تبني 
لــــه ان اغلب افراد قوة املخفر منحــــوا اجازات من 
مسؤوليهم وان قوة املخفر يومها كانت عبارة عن 
فردين فقط احدهما الشــــرطي املتهم باالعتداء على 
اآلسيويات الثالث رغم تعليمات املهنا بعدم منح اي 
رخص أو اجازات خالل فترة العيد لضباط وافراد 
املخافر، فأمر املهنا بإحالة الشرطي الى النيابة العامة 
وبفتح حتقيق مع مســــؤولي مخفر النقرة ملنحهم 

اجازات غير مرخص بها. 

 مصرع سائق هندي تفحمًا
  .. ومصرع ٣ وافدين بحادث على الوفرة

  
  أمير زكي هاني الظفيري

  شــــهد طريق الفحيحيل السريع صباح أمس حادثا 
مروريا مروعا أدى الى وفاة هندي تفحما في سيارته التي 
انحرفت اثر اصطدامها بسيارة أخرى لتصطدم بلوحة 
ارشادية وتشتعل فيها النيران، وتعامل مع احلادث مركز 
إطفاء حولي وتواجد في موقع احلادث رئيس مركز حولي 
باإلنابة املقدم محمد احملميد واملالزم أول هشام البناي 
واملالزم أول محمود قبازرد. من جهة اخرى لقي ثالثة 
وافدين مصرعهم مساء أول من امس اثر حادث مروري 
مروع شهده طريق الوفرة الســــريع وحتديدا بالقرب 
من الكيلو ٢٨ ليهرع رجال األمن ورجال اإلطفاء بقيادة 
املــــالزم أول عبداهللا الهدهود وخالد العجمي وعبداهللا 
بخش الذين قاموا بتقطيع املركبة وإخراج جثث الوافدين 
الثالثة التي حشرت بداخل املركبة اثر االصطدام وكذلك 

إخراج ٣ آخرين أصيبوا بإصابات خطرة. 

 اللواء ثابت املهنا 

 البقاء هللا 
 وليد دغمان معتوق العازمي ـ ٥ ســـنوات ـ الظهر – 

ق٢ – ش٦ – م٦٣ – ت:٥٥٩١٣٧٠٠.
  راشد محمد خميس الهاجريـ  ٨٤ عاماـ  الرجال: خيطان 
ـ ق٣ ـ ش٩٢ – م٧٠ – ت: ٩٩٠٣٨٧٣٦، النساء: 

بيان – ق٣ – ش٣ – م٨ – ت: ٩٩٦٠١١٠٥.
  محمد نايف املزعلـ  ٦٦ عاماـ  الرجال: بيانـ  ق٥ 
– ش٣ – م١٣ – ت: ٦٦٧٤٠٣٤١، النساء: القصور 

– ق٧ – ش٢٥ – م٢٨ – ت: ٩٩٦٤٦٢٥٢.
  طالب ابراهيم اجلدي ـ  ٤٤ عاماـ  احلسينية الهاشمية 
– الصليبخـــات – ق٤ – ش١١٤ – ج١ – م١ – ت: 

.٩٩٠٨٠٠٩٣ – ٦٦٤٧٤٦٩٧ – ٩٩٣٩٨٩٩٧
  عبداهللا عوض مفرج الرشـيدي – ٧٦ عاما – خيطان 

– ق٥ – م٢٧ – ت: ٩٩٠٨٧٧١٦.
  كرمية سينغ مبارك زوجة حسني  احمد علي مبارك 
– ٤٣ عاما – مســـجد االمـــام الباقر – جنوب 
الســـرة – الزهراء – ق١ – بجانب مستشـــفى 

جابر – ت: ٦٦٦٣٤٨١٧.
  حمد فياض معيان العنزي – ٧٣ عاما – الرجال: الرقة 

– ق٢ – ش١٠ – م٤٩٦ – ت: ٩٧٨٨٨٠٥٢، النساء: 
الرقة – ق٢ – ش٨ – م٥٣٠ – ت: ٩٩٠١٨٠٥٩.

  منيرة محمـد الناقع ارملة حســـني عبداهللا حمد 
العجيمـــان – ٩٢ عامـــا – الرجـــال: اجلهراء 
القدميـــة – ق١ – ش٣ (عبداهللا بن جدعان) – 
م ١٤٥ – ت: ٩٩٦١٧٠٠٧ – ٦٦٦٣٠٣٣٣، النساء: 
خيطـــان اجلنوبـــي – ق١ – ش١٥١ – م٥ – ت: 

.٩٩٧٥١٨٤٩
  خالـد صقـر خير اهللا جاسـم – ١٦ عامـــا – الرجال: 
الصليبية – ق١٠ – خلف مدرسة عبداهللا النوري 
– ت: ٦٦٤٣٢٥٠٦ – ٩٧٩١٥٨٦٢، النساء: الصليبية 

– ق١٠ – ش٤ – م١٦ – ت: ٢٤٦٧٦٢١٧.
  خليف ســـعادة ناصي العنتـــري - ٧٤ عاما 
- الرجـــال: اجلهراء - الواحة - ق ٣ بجانب 
خزانـــات الواحة ت: ٩٧٧٧٠٠٥٥ - النســـاء: 
اجلهراء - الواحة - ق ٣ - ش ٦ - م ٤٢- ت: 
٦٥١٤١٩٨٧ - الدفن بعد صالة العصر مبنطقة 

اجلهراء. 


