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يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية: الدورة الـ 64 للجمعية العامة لألمم المتحدة ستبحث 

قضايا عربية مهمة.
ـ وأال تحلون قضاياكم إال في بالد ما وراء أعالي البحار؟!

السنة اللي فاتت زادوا ميزانية »الزراعة« جم مليون لتطوير النخيل في الشوارع.
ـ غريبة مع إن النخل من سنة قاعد يموت.. انزين وين راحت الميزانية؟!
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)ع( حرف من حروف األبجدية 
العربية، والعني تعني الرقيب أو 
الديدبان الذي يأتي بأخبار العدو، 
وكذلك العني ينبوع املاء، وقائد 
اجليش، وعني الشيء حقيقته، 
أما عني الشمس فمركز شعاعها، 
البارزة  واألعيان الشخصيات 

في املجتمع.
العني حتسد وتبصر وتبكي 
وق����د  تنبئ عن مرض. وعاين 
الشيء أبصره وش����اهده فهو 
)ش����اهد عيان( ومن العبارات 
العربية الدارجة )أصبح أثرا بعد 
عني( أي اختفى بعد أن كان حتت 
املعاينة وفي مرمى البصر. ومن 
صفات العني )الدعجاء، الكحالء، 

النجالء، الوطفاء(.
من����ذ الق����دم ألهم����ت العني 
الش����عراء فكتبوا عنها، كقول 

جرير: 
»إن العيون التي في طرفها 
ح����ور قتلنن����ا ثم ل����م يحيني 

قتالنا« 
العني مس����احة  كما احتلت 
في األغنية العربية مثل أغنية 
»أبو عيون جريئة« و»أبو عيون 
فتانة« و»من أجل عينيك عشقت 

الهوى«.
»الصب تفضح����ه عيونه« 
فبعض العيون تكشف املشاعر 
املخبوءة. وفي األقوال اللبنانية 
املأثورة »كرمال عني تكرم مرج 
عيون« وقد يح����دث أن تطلب 
أمرا من ش����خص مؤدب فيرد 
علي����ك »حاضر م����ن عيوني« 
وأخيرا فالعني بالعني والس����ن 
بالسن، والعني عضو اإلبصار، 
كما تستخدم في الطرب كقولنا 

»ياليل ياعني«.

الكثير من املغرضني  فرح 
بالتصريح الذي أطلقناه قبل 
أي���ام فيما يخ���ص موضوع 
جدول���ة مديونيات املواطنني 
وفسروا ذلك على انه انشقاق 
الس���لفي وبداية  التجمع  في 

التصدع فيه.
وهكذا هم يتربصون بنا في 
كل صغيرة وكبيرة للنيل من 
التجمع وه���ذا امتداد للحملة 
الظاملة التي تعرض لها التجمع 
أثناء وقبل االنتخابات املاضية، 
ولكن أقول لهؤالء ال تفرحوا 
الس���لفي بإذن اهلل  فالتجمع 
متماسك وال خالف أو انشقاق 
بني أعضائه بل نحن جنتمع 
على طاع���ة اهلل وعلى احلق 
وكل ما فيه مصلحة لهذا البلد، 
وما التصري���ح الذي أطلقناه 
إال عب���ارة ع���ن توضيح عن 
اقت���راح بقانون تقدم  وجود 
التجم���ع ملعاجلة  به أعضاء 
مش���كلة مديونيات املواطنني 
وإعادة جدولتها وإلغاء الفوائد 
الربوية التي أثقلت كاهل الكثير 
من املواطنني كما لم يكن هذا 
التصريح مقصودًا به الرد على 
النائب علي العمير الذي نكن 
له كل التقدير واالحترام إذ ال 
خالف بني التصريحني إال في 
ذهن بع���ض وس���ائل اإلعالم 
التي تتمنى ذلك وهذا ما أكده 
الفاضل في تصريحه  النائب 
قبل يومني بأنه يؤي���د تنازل 
احلكومة عن الفوائد املستحقة 
لها على البنوك مقابل إسقاط 
إذن ال  املواطنني  الفوائد على 
تناقض وال خ��الف واحلم��د 

لل�ه.

مت افتتاح جامعة امللك عبداهلل 
ي����وم أمس برعاية خادم احلرمني 
الشريفني بحضور مكثف من قادة 
الدول ومدراء اجلامعات العاملية – 
هارفارد، ييل، اوكسفورد، كمبردج، 
IMT - وعدد من احلاصلني على 
جائزة نوبل ف����ي ميادين علمية 
متنوعة، وقد أش����رفت »ش����ركة 
ارامكو« على تأس����يس اجلامعة 
بتكليف من خادم احلرمني، حتدث 
البترول السعودي، د.علي  وزير 
النعيمي عن هذه املناسبة السعيدة 

فقال:
»لقد قطع����ت اجلامعة رحلة 
األلف يوم، وبدأت الدراسة يوم 15 
سبتمبر املاضي، وهي تعتمد رؤية 
امللك عبداهلل التي تتطلع إلى جامعة 
عاملية برؤية محلية سعودية« هذا 
اخلبر الذي سبقه في العام املاضي 
احتفال حاشد مبرور 75 سنة على 
تأسيس شركة ارامكو، يشيران الى 
نقلة من عصر التباهي بالعروض 
الذي ال  العسكرية لقطع السالح 
يزيد على أن يكون دعاية مجانية 
إلى  لشركات األسلحة األجنبية، 
عرض القدرات العلمية والعملية 
- وفي مناسبة مهرجان اجلنادرية/ 
الثقافية - وهو أسلوب حضاري 
من جهة وأكثر حفظا للموارد املالية 
والبشرية ألي دولة تنشد الرفاه 

احلقيقي ألبنائها.
ف����ي الكوي����ت مت تنفيذ مبنى 
جامعة أهلية هي »جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا« بشكل فاخر 
في منطقة مش����رف وبتكلفة 25 
مليون دينار، بينما اليزال مبنى 
اجلامع����ة احلكومية اجلديدة في 
منطقة الشدادية بال تقدم منذ 12 
سنة، رغم أن امليزانية املرصودة 
له هي مليار دينار، وال تفهم سبب 
رصد مبلغ ضخم كهذا في حني أن 
احلكومة نفس����ها قد نفذت مباني 
مجمع التعليم التطبيقي ل� 30.000 
طالب وطالبة في منطقة العارضية 
بتكلفة 150 ملي����ون دينار فقط، 
وبالبحث عن سبب ارتفاع املرصود 

للجامعة رغم 
ستخدم  أنها 
نفس العدد من 
جتد  الطالب 
أضافوا  أنهم 
للتصميم ملجأ 
 – – سراديب 

مبس����احات شاسعة جدا جدا – 4 
كيلومترات مربعة - وبتكلفة باهظة 
ال مبرر لها سوى سوء التخطيط 
الذي رأينا مث����اال صارخا له في 
تصمي����م محطة الصرف الصحي 

في مشرف.
اإلدارة احلكومية عندنا تعيش 
في حالة يرث����ى لها، وقد أجد لها 
بعض العذر في حالة الالاستقرار 
السياسي الذي نعيشه، فال يوجد 
وزي����ر يس����تطيع التفكي����ر وقد 
ص����درت بحقه ما يش����به مذكرة 
ضبط وإحضار من النيابة، مبجرد 
تسلمه منصبه، فيما يسميه نظامنا 
املضطرب »االستجواب حق لكل 
نائب« وهو الذي يعني عمليا أن 
»االستجواب هو حق للنائب في 
حلب املال الع����ام«.. إال من رحم 

اهلل.
إلى أن تتم معاجلة هذه املعضلة، 
سنترك الكويت في إجازتها السعيدة 
ل� 9 أيام، لنتابع أخبار العالم اجلاد 
من حولن����ا.. »أول مونوريل في 
الشرق األوسط.. أكبر جامعة في 

الشرق األوسط.. الخ«.
كلمة أخيرة: االس����تقالل اإلداري 
لشركة أرامكو يوجد له شبيه في 
االس����تقالل اإلداري لشركة نفط 
الكويت الذي كان من نتائجه متيز 
مدين����ة األحمدي ألكثر من نصف 
قرن، هل ميكن اإلف����ادة من هذه 
امليزة في إقامة مش����اريع تنموية 
عندنا، تعليمي����ة أو صحية على 
أساس تنافس األجهزة احلكومية 
مع بعضها البعض؟ لقد أنش����أت 
الشركة مستشفى األحمدي فقط، 
أال ميكنها أن تنشئ جامعة ومراكز 
طبية متخصصة في مناطق متفرقة 

من البالد؟

شركة نفط الكويت، هل يمكن أن تفعل ما فعلته »أرامكو«؟ال تفرحوا.. ال خالفعين
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»ضابط مباحث« يكلبش زوجته ويسلبها
عقد الزواج و3 هواتف و1600 دينار

ضبط 70 حبة في أم الهيمان وكبح 27 سيارة بالفروانية

6 مطلوبين من المطار إلى »الجنائي« و»المدني«

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
أحيل يوم أمس مواطن الى االدارة العامة 
ملباحث املخدرات بعد ان ضبط بحوزته 70 حبة 
كابت���ي في منطقة أم الهيمان. من جهة أخرى 
أحي���ل 5 وافدين بتهم���ة التحرش في حديقة 
اجلليب بعد بالغات مصدرها بعض السيدات، 

كما أصيبت طفلة بجرح قطعي حول العني بعد 
اصابتها بطلقة صادرة عن مسدس لعبة ونقلت 
الطفلة للعالج في مستشفى اجلهراء كما شن 
رجال مرور الفروانية حملة على الس���يارات 
التي تستغل األرصفة ومت حترير 45 مخالفة 

وكبح 27 سيارة.

محمد الجالهمة
اقتيد 6 مواطنني من مطار الكويت إلى إدارتي 
التنفيذ اجلنائي واملدني وذلك بعد اكتش���اف 

انهم مطلوبون وصادر بحقهم منع سفر.

وقال مصدر امني ان رجال منفذ مطار الكويت 
الدولي اوقفوا املواطنني الستة الذين كانوا في 
طريقهم لقض���اء عطلة العيد في دول عربية 

وأخرى آسيوية.

أمير زكي
»زوجي ضابط املباحث سلبني عقد الزواج 
و3 هواتف نقالة و100 دينار ومبلغ 1600 دينار.. 
كبلني باألس����اور احلديدية ملدة 72 ساعة.. قيد 
رجلي وعلقني ف����ي احلائط.. هددني بالقتل إذا 
أبلغت عنه« هذا ما أدعته سيدة تقدمت يوم أمس 
إلى مخفر اجلابرية برفقة محاميها، املواطنة والتي 
تعمل في جهة حكومية لم تكتف بأقوال فقط وإمنا 
ضمنت في محضر القضية والتي حملت عنوان 
سلب بالقوة وحجر حرية واعتداء بالضرب تقريرا 
طبي���ا يتضم���ن سحجات متفرقة في أج���زاء 
اجلس����د وآثار ض��رب وآث���ارا تؤكد استخدام 

كالبشات حديدي���ة في تكبي���ل السي��دة.
وقال مصدر أمني ان س����يدة كويتية تقدمت 
يوم أمس وكان برفقتها محاميها، مشيرة الى انها 

تعرفت على شخص أكد لها انه ضابط مباحث ومن 
ثم تزوج بها في التاسع من الشهر اجلاري وبعد 
اسبوعني من الزواج كشف عن وجهه القبيح إذ 
قام باالعتداء عليها بالضرب املبرح وقام بتعليقها 
مثلما تعلق املاشية وأجبرها على ان تزوده برقم 
حسابها السري وسحب مبلغ 1600 دينار. وقالت 
الس����يدة: بعد ايام من املعاناة والصراخ لدرجة 
عدم قدرتي على التحدث وكنت أرى املوت قريبا 
جدا استجاب زوجي لرجائي له بفك قيدي ومن 
ثم نقلي إلى منزل صديقتي في منطقة س����لوى 
بعد أن اجبرني على التوقيع على ايصاالت أمانة 
على بياض. واشار املصدر االمني الى ان السيدة 
قدم����ت بيانات غير كاملة عن زوجها اال ان هذه 
املعلومات لم جتزم حتى امس بأن الزوج ضابط 

مباحث كما ادعت املبلغ���ة.
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تصادم جديد على السادس يكشف
عن خمور وحشيش بحوزة بدون »انحاش«

هاني الظفيري
بعد أقل من 24 س����اعة عن كشف حادث مروري وقع على الدائري السادس 
عن مواطن مطلوب لتنفيذ حكم إعدام وآخر مطلوب حلكم باحلبس املؤبد، شهد 
طريق الدائري السادس ايضا حادث تصادم كشف هو اآلخر عن حيازة شخص 
من غير محددي اجلنسية ملواد السكر وقطعتني من مادة احلشيش واسفر احلادث 
عن اصابة 3 وافدين فيما متكن البدون والذي تسبب في احلادث من الهرب تاركا 
مركبت����ه والتي وجدت بداخلها املواد املخدرة. وقال مصدر امني ان رجال االمن 

سجلوا قضية بحق البدون الهارب ومت االيعاز الى املباحث بضبط املتهم.


