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 أمانة 

اليمن   «احلوثيون» في 
يسفكون الدماء ويحرقون 
احلرث والنسل ويعيثون 
في جبالهم ووديانهم فسادا، 
ويشهرون السالح في وجه 
الشرعية التي لست في صدد 
الدفاع عنها هـــي بالذات، 

ولكن رغم هنات تلك الشـــريحة وســـقطاتها 
وخطاياها، فليس من ســـّوغ للخروج عليها 
بالسالح وبالتدمير وترويع االبرياء واخذهم 
رهائن وتهجيرهم من قراهم ومنازلهم وتركهم 
نهب اجلوع والعطش واخلوف والواقع االسود 

املخيف.
  ان الدميوقراطية من اهم مميزاتها انها جتنب 
بلدانها اخلالف الى حـــد االقتتال واملواجهات 
العســـكرية، بل حتصر اخلالف داخل اروقة 
الطرح واآلراء فمن يقنع من االطراف املختلفة 
جموع الناخبني، يحظى بأصواتهم وايصالهم 
الى البرملان لتكون لهم الغلبة في تسيير شؤون 

البالد.
الدميوقراطيـــة منهجا    واليمـــن تعتمـــد 
للحكـــم، صحيـــح انها دميوقراطيـــة ناقصة 
االركان واملقومات، ولكن شأنها شأن كثير من 
العربية ودميوقراطيات دول  الدميوقراطيات 
العالم الثالث، ولكن املهم ان تكون هناك غاللة 
دميوقراطية تنضوي حتتها جموع االفكار واآلراء 
املختلفة وحتى املتناحرة، ولقطع الطريق امام 
من يريد ان يحقق وجوده من خالل الســـالح 
واخلروج على االجماع الشـــعبي وما استقر 

عليه الوطن.
  ان التعصب ألي امـــر كان، لدين او ملذهب 
او لعرق او لفكر سياسي، يجب ان يكون وفق 
منهجية «الوطـــن أوال» وما يتفق مع مصالح 
الوطن ويحقق الرخاء والتنمية لشعبه، اما تقدمي 
اي من تلك الوالءات، على مصلحة الوطن، فهو 
يتجاوز اخليانة ليصل الى حد اخلطيئة واجلرم 
الذي يستحق قطع عنق مرتكبه، و«احلوثيون» 
يفعلون ذلك يقدمـــون مصالح دول خارجية 
متولهم وتعينهم على تخريب بالدهم وسفك 
دماء ابنائها، على مصالح وطنهم، وهيـ  ال شك 
ـ ظاهرة خطيرة ان تفشت في بلداننا العربية 
فستقودها الى االنهيار والتالشي ونشوء كيانات 
انفصاليـــة عرقية او مذهبية، ومن هنا وجب 
نصرة اليمن على تلك الفئة املارقة التي حتارب 
وطنها، ال ألجل هدف نبيل وسام تريد حتقيقه 
فيه، بل تنفيذا الجنـــدات خارجية، كتبها لها 
من لم يرحم وطنه وال شعبه، وبالتالي ال تهم 

مصالح البلدان االخرى. 

 نشرت احدى الصحف قبل ايام بعض 
الصور الماكن ومقاه ومطاعم تدار فيها 
اثار  الرذيلة والدعارة واملنكرات وقد 
نشر هذه الصور حفيظة الكثير من اهل 
الكويت احملافظني بطبعهم واملتدينني 
بفطرتهم، اما بالنسبة لي فلم يكن االمر 
مفاجأة لعلمي بأن هناك اكثر من ذلك 

وبعلم ونظر اجلهات االمنية واحلكومية التي ولألسف ال 
حترك ساكنا.

  ان فساد االخالق هو اخطر انواع الفساد على االطالق بل هو 
اساس كل فساد سياسي واداري ومالي وحتى نسلط الضوء 

على هذا املوضوع الهام واخلطير نلخصه في اآلتي:
  اوال: ان الفساد اخللقي وانتشار الرذيلة معصية للخالق 
سبحانه تســــتوجب العقوبة والعذاب لقوله سبحانه (ان 
الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 

اليم..).
  ثانيا: ان وجود مثل هذه االماكن مخالف لقوانني البالد 
التي جترم ادارة االماكن للدعارة والفجور وعليه يجب على 

احلكومة ان تطبق هذه القوانني بكل صرامة وحزم.
  ثالثا: يجب العلم ان هناك اكثر من جهة حكومية مسؤولة 
عن هذا النوع من الفساد وعلى رأسها وزارة الداخلية والتي 
هي على علم ودراية بكل هذه االماكن وأكثر ولكن لالسف 
ال يوجد توجه لــــدى قيادتها ملكافحة ومنع هذه املنكرات، 
كذلك مسؤولية «البلدية» و«الشؤون» و«التجارة» قائمة 
في التصريح لهذه االماكــــن املخالفة والتفتيش عليها كما 
ال يخفى علينا كثرة تأشــــيرات الزيارة لفتيات صغيرات 
السن يجلبهن اصحاب هذه االماكن جلذب الشباب للرذيلة 

والفاحشة.
  رابعا: على اعضاء مجلس االمة ســــن تشريعات تشدد 
العقوبة على هذه اجلرائم وتسد جميع الثغرات في القوانني 
احلالية خاصة فــــي تعريف اآلداب العامة والفعل الفاضح 

واشكال الفساد االخالقي.
  خامسا: الغائب االكبر في هذه القضية هو جلنة الظواهر 
السلبية املختطفة والتي ثبت لنا اآلن سوء نية من دخلها 
وهو غير مقتنع بها ال لشيء سوى تهميشها وابطال مفعولها، 
وإال فما سر الصمت املطبق لرئيس ومقرر اللجنة عن هذه 
املنكرات اال اذا كانا يعتقدان ان هذه الرذائل ليست ظواهر 

سلبية؟!
  سادسا: هناك مظاهر اخالقية سلبية ووقحة يجب عدم 
اغفالها وهي ممارسة الفساد واملنكر في وسائل النقل خاصة 
الســــيارات والقوارب البحرية حيث يخرج الرجل واملرأة 
وميارســــان املنكر والفاحشة بالطريق وعالنية دون رادع 
من اخالق او دين او قيم وعلى مرأى ومســــمع من اجلهات 

االمنية والتي لالسف ال حترك ساكنا. 
  خالصة االمر ان الفســــاد االخالقــــي يحتاج الى تضافر 
اجلهود ملنع اســــتفحاله والذي لو انتشــــر سيدمر شبابنا 
وبناتنــــا ومن ثم يفتك بكامل مجتمعنا، فهل نعي خطورة 

هذا االمر؟!  

 األخطر.. فساد األخالق! الحوثيون

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة والخدمات ص ٢٩ 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ـ تقرير: خسائر العالم بسبب الكوارث الطبيعية بلغت تريليون دوالر في ٥٠ عاما.

  ـ والعرب ـ وبال فخر ـ خسروا تريليون دوالر في حرب واحدة فقط.
 

 ـ «من سنة وأصحاب مزارع الوفرة يشتكون من ارتفاع منسوب المياه.
  ـ وكل جهة حكومية تقطها على الثانية چنهم قاعدين يلعبون «عنبر».

 أبواللطف  واحد 

 مستورة هزاع ابحار الرشيدي، ارملة دويحان عامر 
البيدانـ  ٨٣ عاماـ  العارضيةـ  ق١ـ  ش١ـ  
م٣١ـ  ت: ٦٦٣٣٠٥٣٣ـ  النساء: الفردوسـ  

ق٤ ـ ش١ ـ ج٣ ـ م١٩.
  منيرة ضاوي سـعيد العتيبي، ارملة عبدالعزيز 
سعيد بليهيد العتيبيـ  ٧٧ عاماـ  الرجال: 
القصـــور ـ ق٧ ـ ش١٨ ـ منزل ١٥ ـ ت: 
٩٩٠٧٩٩٠٢ـ  ٩٩٦٥٣٢٣٧ـ  النساء: صباح 
الســـالم ـ ق١٢ ـ ش١ ـ ج٣ ـ م٢٥ ـ ت: 

٢٥٥١١٤٥٨ ـ ٦٦١٧٥٣١٦.
  عبدالعزيز صقر غـزاي العتيبي ـ ٢٢ عاما ـ الرقة 
ـ ق٢ - الشـــارع الرئيسيـ  م٥٤٠ـ  ت: 

٩٩٧٢٢٩٣٢ ـ ٥٥٧٢٢٩٣٢.
  عبدالعزيـز محمد عبـداهللا الفيلـكاوي ـ ٧٥ عاما 
ـ الرجـــال: جنوب الســـرة ـ الزهراء ـ 
ـ  ـ ت: ٩٩٤٠٤٥٦٩  ـ م١٧  ق٢ ـ ش٢٦٦ 
النساء: النزهة ـ ق٣ ـ ش٣٤ ـ م١١ ـ ت: 

.٢٢٥١٤٧٦٥
  رفعة حسني فرحان العجمي، زوجة محمد عبداهللا 
العجمي ـ ٧٠ عاما ـ جابر العلي ـ ق٧ ـ 

ش١٠ ـ م٢٤ ـ ت: ٩٧٩٣٢٩٩٩.
  هيا محمد سليمان اخلراز، ارملة هزمي مصطفى 
مجبل الهزميـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: حطني 
ـ ق٣ ـ ش٣٢٣ ـ م٧ ـ ت: ٩٩٢٢٠٤٤٥ ـ 
النساء: القادسية ـ ق٣ ـ ش ميسلون ـ 

م٢ ـ ت: ٢٢٥١٦٢١٢.
  حسني فهاد اجلويسري ـ ٧٧ عاما ـ الصباحية 

ـ   ٩٩٦٧٨٠٧٨ ـ ت:  م٧١٢  ـ  ـ ش١١  ـ ق١ 
.٩٩٠٦٦٣٦٨

  ناصـر علي بريبـش النبهـان ـ ٦٣ عاما ـ الرجال: 
الدائري اخلامسـ  مقابل مقبرة الصليبخات 
ـ ت: ٩٩٣٠٠٩٩٦ـ  النساء: اجلهراءـ  القصر 

ـ ق٤ب ـ ش٥ ـ م٣٧ ـ ت: ٩٩٤٣٨٩٨٣.
  عبداهللا عايد عامر العنزيـ  ٦٧ عاماـ  الرجال: سعد 
العبداهللا (جنوب اجلهراء)ـ  ق٥ـ  ش٥٠٣ 
ـ م٤٢١ خلـــف البنزين ـ ت: ٩٩٧٩٤٥٠٢ ـ 

النساء: الواحة ـ ق٣ ـ ش٧ ـ م٢٤٣.
  فهد خالد مطلق املعلث الديحانيـ  ٢٠ عاماـ  اجلهراء 
القدميةـ  قسائم العثمانـ  ق٥ـ  ش١ـ  م٤٩٩ 

ـ ت: ٩٩٠١٥٣٦٥ ـ ٩٩٤٤٤٩٢٦.
  غنيـة ارحيل هادي، ارملة راشـــد صقر مطلق 
العارديـ  ٦٨ عاماـ  الرجال: الواحةـ  اجلهراء 
ـ ق٢ـ  ش١٠ـ  م٢ـ  ت: ٦٦٢٦٦٠٩٩ـ  النساء: 
اجلهـــراءـ  العيونـ  ق١ـ  ش٧ـ  م١٨٣ـ  ت: 

٥٠٠٧٧٠٠٠ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  فهـد يتيم محمـد العنزي ـ ٤٩ عامـــا ـ الرجال: 
العارضيةـ  ق٣ـ  ش٦ـ  م٨ـ  مقابل الدائري 
اخلامـــس ـ ت: ٩٩٧٢٧٨٩٨ ـ ٦٦٦٤٥٥٥١ ـ 
النســـاء: العارضيـــة ـ ق١٠ ـ ش٣ ـ ج١ ـ 
م٩ ـ ت: ٦٦٨٠٢٦٥٠ ـ ٩٧٣٦٣٣٥٠ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  سالم سعود العازميـ  ٨٠ عاماـ  جابر العليـ  ق٣ 
ـ ش٢٣ـ  م٥٥ـ  ت: ٩٩١٠٥٥٢٠ـ  ٩٩٨٦٩٨٨١ـ  
الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان. 

 مواطنة تتهم صديقتها باالستيالء على مجوهرات بـ ١٠٠ ألف دينار
 لصوص اقتحموا مكتب شركة وخرجوا بـ ٢٥ ألفًا

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  «صديقة عمري خدعتني واستولت على 
مجوهراتي التي تزيد قيمتها على ١٠٠ الف 
دينـــار، ابنة صديقتـــي اعترفت امامي بأن 
والدتها هي من ســـرقتني، ال اريد الصداقة 
وأريد فقط مجوهراتـــي»، تلك هي ابرز ما 
جاء من افـــادات مواطنة تقدمت الى مخفر 
اليرموك يوم امس لتبلغ عن سرقة جتوري 

كان بداخله املجوهرات.
  وقالت املواطنة انها استضافت صديقتها 
وابنتها وبعد مغادرتهما اكتشـــفت سرقة 
مجوهراتها فاتصلت بصديقتها لتجد هاتفها 
مغلقا، مما دعاها الى االتصال بابنة صديقتها 

والتي اكدت لها ان والدتها هي اللصة وسجلت 
قضية واحيلت الى التحقيق.

  من جهة اخرى، قام رجال االدلة اجلنائية 
برفع اآلثار التـــي ميكن ان يكون لصوص 
قد خلفوها داخل شركة متخصصة في بيع 
املكائن، حيث متكن لصوص مجهولون من 
االســـتيالء على مكائن تقدر قيمتها بـ ٢٥ 

الف دينار.
  وتقدم محامي الشـــركة امس الى مخفر 
الصليبيـــة مبلغا عن متكـــن مجهولني من 
التسلل للشركة ليال وسرقة املكائن وسجلت 
قضية واحيلـــت الى املباحث الســـتكمال 

التحقيقات.

  على صعيد آخر، تقدمت مواطنة وابلغت 
عن سرقة ١٠٠٠ دينار ووجهت املبلغة اصابع 
االتهام الى خادمتها االندونيســـية وطلبت 
وضع اسم اخلادمة على قوائم غير املصرح 
لهم باملغادرة خشـــية من هربها الى خارج 

الكويت، وسجلت قضية سرقة.
  كما تقدم مدير مدرسة في مبارك الكبير 
وابلغ عن محاولة ســـرقة ادوات من داخل 
مسرح املدرسة، اال ان احلارس اكتشف امر 

اللصوص  ليفروا هاربني.
  وفي ذات الســـياق، فقد ســـجل مخفر 
صباح السالم سرقتني ملركبتني في أوقات 

متفاوتة. 

 البد من العودة إلى بداية عصر النهضة 
في الكويت، في مطلع اخلمسينيات، والنظر 
في األسباب التي أدت إلى ما مت حتقيقه ومن 
ثم محاولة ترسم خطى األولني. مثال، عندما 
واجهت الشيخ عبداهللا السالم مشكلة في 
إعادة تنظيم املدينة القدمية وشق الطرق 
احلديثة فيها جلأ إلى شـــراء األراضي من 
الناس وإقناعهم باالنتقال إلى خارج السور، 
كان هـــذا األمر صعبا عليهم، فما كان منه 
إال أن أمـــر بإجناز مجموعة من املســـاكن 
احلديثة في منطقـــة «أم صدة»، بعد ذلك 
اصطحب مجموعة منهم الى تلك البيوت 
في زيارة تفقدية للمشروع، فلما وجدوا 
منازل تختلف عن بيوت الطني التي تتهددها 
األمطار وتتمتع بحمامات حديثة وغرف لها 
شـــبابيك على الفناء الداخلي الفسيح وال 
تتجمع فيها مياه الصرف الصحي كما في 
بيوت الطني بل تذهب إلى شـــبكة صرف، 
وفوق ذلك تتمتع باإلنارة احلديثة واملراوح 
بغير تلك األســـالك املتدلية على السور، 
عندها اختار كل من هؤالء منزال بديال عن 
البيت الذي قبل أن يتم شـــراؤه من قبل 

الدولة، وكرت السبحة.
  هذا القرار ســـبقه مقترح جيد لتنظيم 
املناطق الســـكنية اجلديـــدة قدمه مراقب 
اإلنشاء في مجلس اإلنشاء اجلنرال هستد 
(بريطانـــي) عام ١٩٥٣ يقوم على إنشـــاء 
طرق صادرة عن املدينة باجتاه الصحراء، 
فيما سمي بالطرق الشعاعية (االستقالل 
- القاهرة – الرياض – اجلهراء) ثم طرق 
دائرية (األول – الثاني - الثالث – الرابع) 
وبينها مناطق سكنية التي سعت الدولة 
لتشـــجيع الناس لالنتقال إليها بشـــكل 
تدريجي، والتنازل عن بيوتهم فيما سمي 
بالتثمـــني الذي لو تأخر - كما يحدث في 
قرارات اليوم – لتكلفـــت الدولة أضعافا 

مضاعفة لتنفيذ تلك اخلطة. 
  نعم، كان للجنرال «هستد» دور كبير 
بداية في «التخطيط» املشـــار إليه آنفا، 
ثم، وهو األهم، في «التنفيذ» الذي مهد 
لقيـــام الكويت احلديثة، فهو الذي عمل 
على تنظيم تنفيذ املشاريع الكبرى مثل 
مستشفى الصباح وثانوية الشويخ وعدد 
من الشوارع الرئيسية مثل طريق اجلهراء 
والفحيحيل، بواسطة خمس شركات كانت 
التكاليف األساسية  تتقاضى ١٥٪ فوق 
جلميع تلك املشاريع فيما نسميه اليوم 

Cost Plus. بنظام
تضافـــرت    لقـــد 
ثالثة عوامل وراء هذا 

االجناز:
القيـــادة    »األول» 
التي كانت حتمل رؤية 
وتتخذ القرار، وتدافع 

عنه.
الناصحـــة بأمانة  البطانة    «الثانـــي» 

ونزاهة.
  »الثالث» عدم املكابرة في االستفادة من 
اخلبرات املتخصصة، سواء كانت محلية 

أو أجنبية.
   اليوم نـــرى أن القـــرار يؤخذ من يد 
املختصني ويوضع في يد املتالعبني مبصير 
البالد، وال ميارس املسؤول دورا في حسم 
هذا العبث بل رمبا دافع عنه، وال تسأل عن 
درجة النزاهة في هذه الظروف، يا سادة، 
نحتاج الى التأمل في األسلوب الذي قامت 
عليه نهضتنا احلديثـــة، مع مالحظة أن 
اخلبرات احملليـــة قد تطورت في مجاالت 
كثيرة، إال أن التقدم العاملي يستلزم اإلفادة 
من اخلبرات املتميزة سواء في قطاع النفط 
أو التعليـــم أو الصحة، ما يعني أن علينا 
ممارسة االنفتاح على تلك اخلبرات بشكل 
متوازن يحقق نقلها وتوطينها، على النحو 
الذي متارسه الدول اخلليجية بشكل ذكي 

وفعال.
  كلمة أخيرة: توفد مؤسسة البابطني الثقافية 
ســـنويا ٥٠ من أبناء شـــهداء االنتفاضة 
للدراسة، ضمن نشاطها التعليمي والثقافي 
الذي ابتدأ عام ١٩٧٤، وقد أسس البابطني ٢٣ 
مركزا ثقافيا في العالم العربي ووسط آسيا 
واسبانيا ودول أخرى، كل منها يحمل اسم 
الكويت، وعندما أصروا في إيران على أن 
يحمل املركز اسم «البابطني» وحده توقف 
املشروع لفترة من الزمن رغم وصول املعدات 
من الصني إلى املخازن في إيران، فلما متت 
املوافقة باشر املركز الثقافي عمله، حامال 
اســـم الكويت، في حملـــة وفاء عجيبة من 
رجل حصل علـــى ١١ دكتوراه فخرية، وال 
يهمه الصيت بقـــدر ما هي خصلة الوفاء 

املغروسة فيه.
  يا أخ عبدالعزيز البابطني أهل الكويت 
يقولون لك شكرا، ولسُت مدعيا ذلك عليهم 
ألن شـــعارهم «ال يشكر اهللا، من ال يشكر 

الناس». 

 الجنرال «هستد» و٣عوامل ساعدت في بناء كويت الخمسينيات

 لص جريء يقتحم 
  مكتب ضابط مباحث 

ويسرق جهاز الالسلكي  

 أمير زكي
  أن ُيسرق مواطن او مقيم فهذه من 
االمور االعتيادية في ظل وجود اعداد 
من غير االســــوياء يرتكبون جرائم 
ســــرقات، ان يسرق منزل او شركة 
فهذا ايضا من االمور االعتيادية، ولكن 
ان يسرق ضابط مباحث بل وتكون 
اجلرمية داخل مكتب الضابط فتلك 
هي الغرابة بعينها، فبعد مشاورات 
ومخاطبات بني مديــــر عام مديرية 
أمن محافظــــة مبارك الكبير العميد 
عبداهللا الطراح ووكيل النائب العام 
تقرر تســــجيل قضية سرقة جهاز 
القضية  السلكي ومتت احالة ملف 
الى مدير ادارة مباحث مبارك الكبير 

للتحقيق فيها.
  وقال مصدر امني ان ضابطا برتبة 
مالزم اول اضطر يوم امس الى االبالغ 
عن سرقة جهاز السلكي، مشيرا الى 
انه كان يضع جهاز الالسلكي اخلاص 
به واملصروف له من وزارة الداخلية 
داخل مكتبه في مخفر العدان وفوجئ 
باختفائه من مكتبه وفشلت جهود 
ضابط املباحث في ضبط اللص الذي 
بلغــــت به اجلرأة ان يســــرق جهاز 
الالسلكي من داخل مكتب الضابط.

  واشار املصدر األمني الى ان عددا من 
عمال النظافة مت اخضاعهم للتحقيق 
دون ان يعثر على اثر للجهاز لتسجل 
واحدة من اغرب قضايا السرقة وهي 
سرقة ضابط مباحث ومكان السرقة 

ادارة املباحث! 

 العميد عبداهللا الطراح 
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 حكايات
  من وراء القضبان 

الظريــف:   النّصـاب 
على  باالستيالء  اتهمت 
نصف مليـون دينار من 
وأقنعتهم  شـخصًا   ٢٢
بتحويل الــ ١٠٠ إلى 
فـي  دينـار  آالف   ١٠
العالميـة البورصـات 
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