
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 دراسة: التأنيب يقلل ذكاء األطفال.

  ـ ولم «يتلف» عقول العرب صغارا وكبارا سوى تأنيب حكوماتهم.

 صينيان يتبرعان بقرنيتيهما يوم زفافهما.

  ـ مو عندنا هنيه الواحد يقول لك «عيوني لك» وما تشوف منه حتى ظفر.

 أبواللطف  واحد

 مواقيت الصالة والخدمات ص ١٠ 

 كالم مباشر محطات

 إجنـــازات تناقلتها وكاالت األنباء من دول 
خليجية شقيقة جعلتنا نتحسر في الكويت 
علـــى حالنا، فمـــا ينجز لديهم خالل أشـــهر 
قليلة ال نستطيع القيام مبثله خالل سنوات 
أو عقـــود طوال مع فـــارق واضح في نوعية 
املنتج النهائي حيث قلة الزالت وانعدام الفساد 
لديهم تقابلهما وفرة األخطاء اجلسيمة وكثرة 

العموالت والرشـــاوى لدينا حيث أضحت مشـــاريعنا الكبرى.. 
فضائح كبرى!

< < <  
  ومما زاد الطني بلة صدور تقرير منظمة الشفافية العاملية الذي 
كشف عن ان جيراننا اخلليجيني يسبقوننا في مؤشرات النزاهة 
والشـــفافية، وإذا ما علمنا ان دولنا اخلليجية الشقيقة ال متلك ما 
منلك من أدوات رقابية كمجلس األمة وديوان احملاسبة والقضاء 
املستقل وحرية الصحافة ومنظمات املجتمع املدني والنقابات الخ 
وهو ما يعني ان دولهم ستتقدم أكثر في جداول الشفافية العاملية 

حاملا تستكمل بناء تلك املؤسسات القادمة على الطريق.
< < <  

  وإذا كان هـــذا واقعنا مع كل تلك األدوات الرقابية التي منلكها 
فكيف ســـيصبح حالنا فيما لو ُحل البعض منها مستقبال وعطل 
بعضها اآلخر؟ لقد طغى الفســـاد وانتشـــر في البر والبحر ولم 
نقرأ في التاريخ عن بلد حصل فيه ما يحصل لدينا وانتهى حاله 

بخير وصالح.
< < <  

  ومما يستغرب منه حقيقة ان الكويت األكثر فسادا هي األكثر 
في مظاهر التدين حيث ال يســـمح فيها مبا يسمح به لدى بعض 
جيرانها من الدول اخلليجية التي ال تعرف الفساد، وقد نشر قبل 
أيام الكاتب والروائي املصري د.عالء األســـواني (صاحب روايات 
عمارة يعقوبيان وشـــيكاغو ونيران صديقـــة) مقاال في جريدة 
الشـــروق املصرية قال ضمنه ان الفضيلة تتحقق بطريقتني إما 
تديـــن حقيقي ينهى عن املنكر ومـــرادف متاما لألخالق احلميدة 
أو عن طريق األخالق وحدها حتى لو لم تســـتند لظاهرة التدين 
كاحلال في اليابان والدول املتقدمة مفضال األخالق دون تدين على 

ادعاء التدين دون أخالق.
< < <  

  إن تلك التقارير الدولية أشبه باملاء البارد الذي يوقظ النائمني 
قبل أن يغرق املركب الذي يقلنا جميعا بعد ان نخر الفساد والسوس 
في أجنابه وتســـابق بعض ركابه على خرق قاعه وسرقة خشبه 
ومساميره، إننا بحاجة ماسة لتغيير جذري في املسار والوجوه قبل 
خراب البصرة التي ال تبعد – للعلم – كثيرا عن بلدنا والتي يضرب 

بها املثل للداللة على من يروم اإلصالح بعد فوات األوان.
< < <  

  آخر محطة: يقول الشاعر املبدع حمود البغيلي:
ــن ــدي ــي مـــن ال ــت ــوي ــك ــب ال ــشــع ــوا ال ــت ــي ــم   اع

ـــوا حـــقـــوقـــه وضــــاعــــت حــقــوقــه ـــت ـــرق   وس
ـــف املـــاليـــني ـــه ـــل   دمــــــرتــــــوا الــــــديــــــرة ب

ـــه بـــديـــتـــوا ابـــوقـــه ـــوق   كــــل مــــا انـــتـــهـــت ب
ـــعـــدل واالخــــــــالص ســـيـــف الـــقـــوانـــني ـــال   ب

ـــن اهــــل الـــيـــديـــن الــســروقــه ـــدي ــع ي ــط ــق   ي

 أسس األخ الفاضل عبدالعزيز البابطني 
مركزا ثقافيا فـــي القاهرة، وأصر الوزير 
املختص هناك على أن يحمل املركز اسمه 
قائال: «...حتى يســـتمر أبناؤك من بعدك 
في االهتمام به» تذكرت هذه املعلومة في 
غمـــرة مالحقة أحد النـــواب لدينا الوقف 
الثقافي الذي بادر البابطني به، رغم أنه كيان 

مســـتقل عنه يخضع إلشراف مجلس نظارة يتولى التصرف 
في ريع هذا الوقف الذي اقتطع منه ١٠٪ لصالح األمانة العامة 
في الكويت والباقي يخصص ألوجه اخلير في مجاالت التعليم 

عامة، والعناية باللغة العربية بشكل خاص.
  لقد درجت الدولة عندنا علـــى تخصيص أراض ألغراض 
صناعية وجتارية، وللمؤسســـات والبنوك، وللمزارعني في 
الوفرة والعبدلي، وملربي األغنام.. الخ، جميع هؤالء يدفعون 
أجرة رمزية ولكن أكثرهم يؤجر تلك األراضي بأغلى األثمان 
ومنها ما يباع باملاليني، بينما في هذا الوقف جند أن الدولة قد 
حصلت على برج ضخم يتسم بالفخامة تصميما وبناء، أسهم 
األخ البابطني فيه مببلـــغ ٠٠٠٫٥٠٠٫٢ دينار ولم تدفع الدولة 
أي نقود وســـتحصل على صرح يحمي اللغة العربية ومعه 
مصدر مالي منتظم ميول البرامج والبعثات الدراسية في هذا 
املجال وال يكبدها أي مصاريف، ترى، ملاذا يجوز إطالق أسماء 
أشخاص كثيرين على مدارس ومسارح وشوارع تنشئها الدولة 
وال يجوز إطالق اسم عبدالعزيز البابطني على وقف بادر إلى 
تأسيسه مباله وبجهود ضخمة كثيرة سبقت إنشاءه وأثبتت 
جديته؟! وهو اليوم يحرص على اســـتمرار تلك اجلهود من 
بعده، بطريقة ذكية يشـــكر عليها من حيث الفكرة والتنفيذ 
والعفة معـــا؟ لقد حقق لنا هذا الرجـــل مكانة ثقافية بجهده 
الفردي، وقد رأينا في معركة منصب «مدير اليونسكو» كيف 
تصارعـــت الدول لبلوغ هذا املوقع الثقافي الرفيع، ملا للثقافة 
من وزن في مقياس الدول احلديثة، وفي مقدمتها رعاية اللغة 

األم، وهو الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الوقف.
  في احلقيقـــة إنني أتعجب من قـــدرات الذين يرصدون 
النجاح ثم يتنافســـون لإلجهاز عليه، ويتعقبون العاملني 
بجد واجتهاد، ثم.. يقفزون بسرعة معترضني طريقهم، من 
املستفيد من هذه القدرات التدميرية؟ ملاذا نضخ معلومات 
خاطئة في نفوس الناس عبر أسئلة ملغومة، تتأخر اإلجابة 
عنهـــا من جانب اجلهات املختصـــة ـ كالعادة ـ فتحدث بني 
الناس بلبلة ال أســـاس لها سوى تشويش تخدمه صحافة 

«التشويق للتسويق»!
  نعم، لقد ســـمعت مـــن يتذمر من قيام هذا املبنى بســـبب 
تلك احلملة، وعندما استفســـرت من جهتني (البلدي، الوقف) 
اتضح لي أنني ـ وكثيرا من الناس ـ كنا ضحية لتلك اجلهود 
املدمرة التي ال تريد لهذا البلد أن يعود الى مكانته املميزة في 

شتى امليادين.
  جزاك اهللا خيرا يا أخ عبدالعزيز، وكل من أســـهم في هذه 
اجلهود، شكرا كبيرا من جميع الغيورين على هذا البلد، وعلى 

اللغة العربية العصماء، امضوا على بركة اهللا. 

 إطالق األسماء على المدارس والشوارع «مجانًا» إنجازهم وفسادنا!
  «وقف البابطين» يستحق نفس المعاملة! 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf1@hotmail.com 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 البقاء هللا 

 محمـد عبداهللا جابر العجمي ـ ٨٨ عاما ـ الرجال: النهضة ـ ق١ ـ 
ش١١٨ ـ م٦٧ ـ ت: ٩٩٠٢٣٧٧٥ ـ النســـاء: الصليبية ـ ق٢ ـ 

ش١٩ ـ م٥٠ ـ ت: ٢٤٦٧٨٦٥١.
  إبراهيم حسـن محمد العبيدلي ـ ٧٠ عاما ـ الرجال: هدية ـ ق٥ ـ 
ش٢٧ـ  م٧ـ  ت: ٢٥٤٣٧٠٥١ـ  ٩٧٥٠٠٠٤٠ـ  النساء: القصور 

ـ ق٢ ـ ش٣ ـ م١٥ ـ ت: ٩٧٥٠٠٠٣٠ ـ ٦٥٩٣٠٠٠٠.
  شنار سعود شنار املطيري ـ ٨٥ عاما ـ الرجال: ضاحية عبداهللا 
السالمـ  ق٤ـ  شارع سيد علي سيد سليمان، ج٤٨ـ  م١٠ـ  
مقابل ثانوية يوسف بن عيسىـ  ت: ٢٢٥٤٧٩٣٩ـ  النساء: 

الشامية ـ ق٥ ـ ش٥٧ ـ م١٠ ـ ت: ٢٤٨١١٢٨٠.
  ساير حمدان محمد الظفيري ـ ٧٥ عاما ـ مدينة سعد العبداهللا ـ 

ق٦ ـ ش٦٠١ ـ م٣٣ ـ ت: ٩٩٧٦٣٩٩٦.
  مصطفى عبداهللا علي حسنيـ  ٦٩ عاماـ  الرجال: حسينية األوحد 
ـ املنصورية ـ شارع املنصورية ـ ق١ ـ م٣ ـ مقابل النادي 
العربي الرياضي ـ ت: ٩٧٩٣٩٩٩٤ ـ النساء: الروضة ـ ق١ 

ـ شارع هشام بن عبدامللك ـ ج١٧ ـ م١٢ ـ ت: ٢٢٥١٢٨٥٢.
  دخيل عبداحملسـن فريح احلبشـي ـ ٩٣ عاما ـ الرجال: اجلهراء 
القدمية ـ ديوان جاسم احمليسن احلبشي ـ خلف مجمع 
وارة ـ ت: ٩٩٧٩٧٠٠٢ ـ النســـاء: القصر ـ ق٣ ـ الشـــارع 

الرابع ـ م٤١ ـ ت: ٢٤٥٧٠٢٤٠.
  خورشـيدة حسـن حبيب احلداد ـ ٧١ عاما ـ حســـينية البلوش 
ـ اجلابريـــة ـ ق١١ ـ ش٣ ـ ت: ٦٦٠٥٦٠٣٩ ـ ٩٧١٦٦٦٨٥ ـ 

.٦٦٤٩٢٤٢٩
  مرمي يوسـف حمد اللوغاني ـ ٥٠ عاما ـ الرجال: العمرية ـ ق٢ ـ 
ش٢ ـ م٤ ـ ت: ٦٦٦٢١٥١٣ ـ النســـاء: العمرية ـ ق٢ ـ ش١ ـ 

م٢٩ ـ ت: ٢٤٧١٢٠٥١.
  ناصر مفلح مبارك الرشيديـ  ٣٦ عاماـ  الرابيةـ  ق٤ـ  ش عبداهللا 

اخلالدي ـ م ٢٩ ـ ت: ٩٩٧١١١٥٩  الدفن التاسعة صباحا. 

 محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
  احتجـــز مواطـــن في مخفر 
اجلليـــب ووجهت اليـــه تهمة 
امن املطار  االعتداء على رجال 
واملساس بالذات األميرية والسكر 

وإقالق راحة.
  وكان مواطن وصل الى مطار 
الكويت قادما من دولة خليجية 
وكان واقعا حتت تأثير السكر 
ولدى وصوله الكويت أهان رجال 
األمن ليتم نقله الى مخفر اجلليب 

ليواصل مساسه برجال األمن 
ومساسه بالذات األميرية.

  من جهة أخرى، ألقى رجال 
أمـــن الصاحلية القبض على ٧ 
القمار  آسيويني كانوا يلعبون 
والى جوارهـــم زجاجات خمر 
محلي في منطقـــة الصاحلية، 
وجاء ضبط اآلسيويني السبعة 
بعد بالغ تقدم به مواطن وعثر 
معهم علـــى ٤٧ دينارا وأوراق 

لعب. 

 القبض على مواطن عاد
 ُعثر على جثثهم في إحدى الغرف بعد إخماد النيران  سكران من «خليجية»

 مصرع ٣ مصريين في حريق مخزن مخالف بالعباسية

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  لقي ٣ مصريـــني مصـــرعهم يـــوم أمس فيــما أصيب ٥ 
أشـــخاص بإصابات متفرقة بيــنهم ٣ من رجـــال االطفــاء 
ووافدان مصريـــان وذلك في حـــريق اندلــع بقســـيمة في 
منطقة اجلليب كانت تســـتغل في تخزين األثاث املستعمل 
والســـجاد فيما أكد مديـــر إدارة العالقات العامة في االطفاء 
العقيد نبيل احلسينان ان القسيمة تفتقر الشتراطات السالمة 
الى جانب كونها غير مؤهلة ألن تستخدم كمخزن بأي حال 

من األحوال.
  واكتشف رجال االطفاء جثث املصريني الثالثة بعد انتهائهم 
من التعامل مع ألسنة اللهب واخماد النيران عند فتح احدى 
الغرف داخل القســـيمة ليعثر علـــى الوافدين الثالثة جثثا 
هامدة وجاءت وفاتهم نتيجة االختناق وقد اصابت جثثهم 

النيران ما ادى إلى تفحم اجزاء منها.
  وقال مدير إدارة العالقات العامة في االطفاء ان بالغا ورد 
في العاشـــرة من صباح امس عن اندالع حريق في قسيمة 
مبنطقة العباســـية باجلليب، حيث مت توجيه رجال مركز 
اطفاء اجلليب بقيادة املالزم أول مشاري التورة ومالزم أول 
عبداهللا الرباح ورجال مركز اطفاء العارضية يتقدمهم املالزم 
حمد احلمد ومركز اطفاء الشويخ الصناعي بقيادة املالزمني 
أولني خالد املعتوق وعبداهللا احمليطيب والرقيبني عبداهللا 

السهيل وخلف الفريح.
  واضاف احلسينان انه تبني ان القسيمة تستغل في اعمال 
التخزين كما تستغل كمقر سكن عمال، مشيرا الى ان رجال 
االطفاء متكنوا من اخراج وافدين حاصرتهم ألســـنة اللهب 
ومن ثم شرع االطفائيون من املراكز الثالثة في اخماد ألسنة 

اللهب وبعد انتهائهم من اخماد احلريق اكتشـــفوا وجود ٣ 
جثث في احدى الغرف.

  وجـــدد العقيد احلســـينان التأكيد علـــى ان ما حدث في 
اجلليب يشكل جتاوزا للقانون إذ ان القسيمة مهيئة للسكن 
وليس للتخزين كما ان مســـتغلي القسيمة لم يكتفوا بذلك 
وإمنا اقاموا أبوابا واغلقوا النوافذ باحلديد وهذا ما ادى إلى 

أن يزيد من اعداد ضحايا احلريق.
  وقد أشرف على املوقع نائب املدير العام لقطاع املكافحة 
وتنمية املوارد البشـــرية باالنابة العقيد محمد حسن هاشم 
ومدير اطفاء محافظـــة األحمدي والفروانية باالنابة العقيد 
عبداهللا كركوه واملقـــدم حامت العتيبي واملالزم أول ســـيد 
محمود املوســـوي من وحدة حتقيق احلوادث للتحقيق في 

اسباب احلريق. 

 جثث ضحايا احلادث في سيارة األدلة اجلنائية 

 الغرفة التي عثر بداخلها على ضحايا حريق العباسية 

 رجال اإلطفاء أثناء محاولة استخراج جثة أحد املصريني الثالثة

 زمالء الضحايا يساعدون في نقل جثمان أحدهم 

 (محمد ماهر)

 منهم ٥١ من الرجال والنساء ضبطوا في ٣ شقق مشبوهة وداخل مصنع للخمور و١٣ متسوًال

 المهنا يوقع قرارًا بإبعاد ١٤٢ وافدًا ووافدة

 حريق في خزان مياه  «األبراج» يستنفر مركزي إطفاء

 أمير زكي
  شنت مديــرية أمن محافظة األحمدي 
بقــيادة العـــميد عبدالفتاح العلي اكبر 
حمـــلة على الشقق املشبوهة والباعة 
املتجولني واملتسولني ومصانع اخلمور 

احمللية.
  وانتهـــت احلــملة والتـــي تأتي 
ترجمة صريحة لتعليمات وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء ثابت املهنا الى توقيف ١٤٢ منهم 
٥١ من الرجال والنساء ضبطــوا في 
٣ أوكار مشــبوهة تستغل في تقدمي 
املتعة احلـــرام مبنطــقة أبوحلـــيفة 

ومنهم ايضا ١٣ متسوال ومتسولة في 
محــيط مساجد األحمدي.

  فيما أكد مصدر أمني ان وكيل وزارة 
الداخلية املـــساعد لشؤون األمن العام 
اعتـــمد امس قـــرارا بابعاد جميـــع 
املوقـــوفني والبالـــغ عددهم ١٤٢ من 

الرجال والنساء.
  وقال مصدر أمني ان املناطق التي 
استهدفتها مديرية أمن األحمدي شملت 
أبوحليفة واملنقف واملهبولة  مناطق 
جاءت بعد معلومات عن وجود شقـــق 
مشـــبوهة ليتم مداهمتها وضبط ٥١ 
من الرجال والنساء داخل هذه الشقق 

اضافة الى نشـــر رجال أمن مبالبس 
مدنيـــة في محيط عدد من املســـاجد 
وضبط ١٣ متســـولة ومتســـوال من 

جنسيات مختلفة.
   كما ضبط في محيط هذه املساجد 
١٦ بائعا متجوال، كما داهم رجال أمن 
األحمدي وكرا لتصنيع اخلمور احمللية 
بداخله عثر رجال األمن على ٧٩ كيس 
خمـــر و٤٧ زجاجة خمر حيث جاءت 
مداهمة املصنع بعد ان متكن رجال األمن 
من توقيف ســـيارتني آلسيويني عثر 
بداخلهما على خمور وأرشد اآلسيويان 

رجال األمن عن وكر اخلمور. 

 أمير زكي
  استنفر رجال مركزي إطفاء الهاللي واملدينة مساء أمس 
إثر ورود بالغ عن حريق نشـــب في ســـرداب برج خزان 
املياه التابع ألبراج الكويت والذي ادى إلى انقطاع التيار 
الكهربائي عن منطقة االبراج، األمر الذي تسبب في احتجاز 
١٠ أشخاص من مصعد البرج الرئيسي والذين مت انزالهم 

الحقا بواسطة املصعد االحتياطي.
  وبحســـب مصدر إطفائي فإن احلريق كان عبارة عن 
حريق محدود في أحد محوالت الكهرباء في البرج الثاني 
من أبراج الكويت والذي يضم خزان املاء، ومت التعامل معه 
في فترة قياسية ولم يخلف خسائر تذكر، وأضاف املصدر 
ان انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى توقف املصعد الكائن 
في البرج الرئيسي ما ادى الى احتجاز ١٠ اشخاص كانوا 
متواجدين بداخله، واحترازيا مت ارسال ٦ سيارات إسعاف 
غير أنه لم يصب أي من احملتجزين بأي أضرار بعد أن مت 

استقدام فنيني قاموا بإنزال املصعد بطريقة يدوية. 

 (متين غوزال)  الدخان يتصاعد من سرداب برج خزان املياه في «األبراج»  احدى احملتجزات في املصعد تتلقى العالج في سيارة االسعاف 


