
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
العاهل األردني يحل البرلمان حال دستوريا.

ــ وعلى ذمة األرصاد فالمنخفض الجوي المسيطر هذه األيام يمر على 
األردن قبل الكويت.

دش غوغل واكتب »استجوابات« بتلقى 656 ألف نتيجة و90% منها خاصة 
بديرتنا.

أبواللطفواحدــ جنه ما أحد يستجوب في هالكرة األرضية إال إحنا.

الذين يتذك���رون ما كان يحدث 
لألضاحي في موسم احلج في منى 
- قبل أكثر من 20 عاما - يعرفون 
أكثر من غيرهم قيمة مشروع اإلفادة 
م���ن تلك الذبائح التي يصل عددها 
اليوم إلى مليون ذبيحة كان معظمها 
يتلف في أيام قليلة مسببا مشكلة 
صحية وبيئية، بينما تستمر حاليا 
اإلفادة من تلك اللحوم عدة أشهر بعد 
موس���م احلج تصل خاللها اللحوم 
إلى عش���رات األلوف من الناس في 
22 دولة، عبر البر والبحر واجلو، 
بوسائل تبريد آمنة ورقابة صحية 

دقيقة.
 يش���ارك في موس���م هذا العام 
37.000 جزار و700 طبيب بيطري 
باإلضافة إلى 400 مش���رف شرعي 
للتأكد من موافقة األضحية للشروط 
العدد الضخم من  الش���رعية، هذا 
البش���ر يتحرك بنظام دقيق خالل 
أس���بوعني أو ثالثة هي أيام احلج، 
تسبقه جهود على مدار العام يقوم 
بها البنك اإلسالمي للتنمية – املشرف 
على مش���روع الهدي واألضاحي - 
ويتابع تلك اجلهود بعد انتهاء موسم 
احلج لتوزيع تلك األضاحي بالشكل 
السليم، وإجراء التسويات املالية مع 

املوردين واملقاولني... الخ.
 وقد استطاع »البنك« أن يتعامل 
مع احتياجات احلجاج على اختالف 
رغباتهم الفردية أو مذاهبهم الدينية، 
فهناك من يش���ترط أن يرى هو أو 
وكيله األضحية، ويكون متواجدا 
في وق���ت الذبح، كما هو احلال مع 
احلجاج اإليرانيني، ولهذا مت تنظيم 
عملية التواجد عبر جسور مطلة على 
منطقة الذبح، ال يضطر معها احلاج 
إلى مزاحم���ة اجلزارين والتعرض 
للمضايق���ات، كما مت تنظيم دخول 
وكيل ع���ن كل 50 حاجا إلى املوقع 
مباش���رة داخل املج���زر، إذا رغب 

البعض في ذلك.
 وبالنظر إلى ضخامة املنش����آت 
الفنية واملجازر اآللية الثالثة التي قامت 
اململكة العربية السعودية بتوفيرها 
في منطقة املعيص����م بتكلفة مليار 
ريال، مع جتهيزاتها احلديثة، فقد بدأ 
»البنك« في االعداد الستمرار اإلفادة 
منها، أو بعضها، على مدار الس����نة 
وذلك بفتح باب الصدقات والكفارات 

وتيسير الشراء 
عب����ر االنترنت، 
ومن ثم جتميع 
للشحن  كميات 
إلى اخلارج من 
إلى  حني آلخ����ر 
األماك����ن األكثر 

احتياجا لهذه اللحوم، وبالتالي فإن 
األعمال املرتبطة بهذا املش����روع ال 
تتوقف على م����دار العام، ما يجعل 
إش����راف »البنك اإلسالمي للتنمية« 
عليه جانبا مشرقا من جوانب أداء 
هذه املؤسس����ة املالي����ة التي حازت 
أعلى تصني����ف ائتماني في منطقة 
الشرق األوسط - AAA - وخاضت 
مجاالت املشاريع التنموية بجدارة، 
لتخدم 56 دول����ة، وافتتحت مبكرا 
الص����ادرات للدول  نش����اط متويل 
األعضاء منذ عام 1976، مع ذلك كله 
لم تنس خدمة املجتمعات اإلسالمية 
في موسم احلج أيضا بشكل متقن 
ونافع لعامة املس����لمني في مختلف 

أنحاء املعمورة. 
 يحدثن���ي أحد املش���اركني في 
توزيع حل���وم األضاحي في بعض 
املجتمعات اإلس���المية: »كثير من 
الناس يتجمعون ألخذ نصيبهم من 
األضاحي من قبي���ل البركة، كونه 
جاء من األراضي املقدسة ومرتبطا 
بالشعائر العظيمة ملوسم احلج، فهو 
ليس طعاما فقط، بل تواصل روحي 
مع األلوف من الناس الذين تعني لهم 

تلك األضاحي الشيء الكثير«.
 هذه لوحة جميلة للتعاون على 
البر والتقوى، فيها اجناز يستحق 
وقف���ة تأم���ل، وكل ع������ام وأنتم 

بخير.
كلمـة أخيـرة: ل���م يتس���بب وباء 
االنفلونزا في خفض أعداد احلجاج 
هذا العام، حيث جلأت الدول االسالمية 
إلى منح األولوية في قائمة االنتظار 
لألعمار األقل، خالفا للعادة، وجتاوبا 
مع املستجدات الصحية، وبالتالي 
حافظت على األرق���ام املعتادة من 
حجاجها، وقد كشف هذه احلقيقة 
الش���راء »املبكر« لألضاحي بنفس 
املع���دالت املعتادة م���ن قبل الدول 
اإلسالمية ذات الكثافات الكبيرة، منذ 
شهرين، وهو جانب آخر من جوانب 

التنظيم الدقيق لهذه العملية.

الرائعة  الش���يخ  أكتب من ش���رم 
التي وصل���ت إليها من القاهرة، حيث 
ساهم اإلعالم � ال الرياضة � في كل من 
مصر واجلزائر في اإلس���اءة الشديدة 
للعالقات الودية والتاريخية التي تربط 
البلدين الشقيقني مما يتسبب بأفدح 
الضرر للعمل العربي املشترك، حيث 

إن مصر هي البل���د العربي األكبر واألكث���ر عددا وتليه 
مباشرة اجلزائر.

> > >
وما كان لألمور أن تنجرف وتنحرف لهذا الدرك املؤسف 
ل���وال التأجيج والتحريض اإلعالمي ال���ذي بالغ في نقل 
الوقائع وعمم اإلساءة التي إن متت فقد حدثت من قطاع 
شبابي كروي صغير يوجد مثله في أكثر دول العالم رقيا 
وتقدما، ولم يكن من العدل واإلنصاف أن تعمم خطيئة القلة 
على املاليني األخرى في البلدين وكنت في هذا السياق قد 
كتبت قبل مدة قصيرة رافضا أن يؤخذ 25 مليون عراقي 

بجريرة وجرمية غزو عام 90.
> > >

وكالعادة، لم تقم األمانة العامة للجامعة العربية بدورها 
املفترض إلصالح ذات البني بني الشقيقني الكبيرين مصر 
واجلزائ���ر بل ظلت صامت���ة � دون حكمة � وكأنها تفرح 
وتس���عد وتس���ر وتطرب ألي عمل أو مصيبة تفرق بني 
شعوبنا العربية وتلك خطيئة كبرى تضاف إلى خطاياها 

األخرى وما أكثرها.
> > >

ومبقاب���ل إعالم االنفعال في البلدين اطلعت على عدة 
مقاالت ولقاءات هنا في مصر توفق وال تفرق، جتمع وال 
تبدد كحال مقال الصديق أحمد املس���لماني في املصري 
اليوم »حتية الى شعب البربر« وما ذكره الزميل محمود 
سعد في برنامجه الشائق »البيت بيتك« من أن على مصر 
أن تبقى الكبي���رة دائما وأن تعكس حتضرها عبر ردود 
الفعل الهادئة واحلكيمة رافضا ما يقال في بعض البرامج 
الرياضية ومثنيا على االتصاالت الهاتفية احلكيمة لبعض 
البرامج التي يقوم بها الس���يد عالء مبارك، ومثل ذلك ما 
قاله النائب واإلعالمي مصطفى بكري الذي نختلف معه 
في بع���ض املواقف إال أننا نتفق معه متاما على ضرورة 
بقاء العالقات الودية واملصالح املش���تركة بني الشعبني 

الشقيقني في مصر واجلزائر.
> > >

آخر محطـة: أرسل الرئيس اجلزائري املثقف عبدالعزيز 
بوتفليقة رسالة معبرة للصديق عبدالعزيز البابطني مبناسبة 
االحتفال مبرور 20 عاما على قيام مؤسسته والتي اقيمت 
في القاهرة، اثنى خاللها على ما حققته املؤسسة في عالم 
الفكر والثقافة واألدب، وفي مجال تعليم الش���عر العربي 
ونشره في أصقاع األرض، متمنيا للعاملني في املؤسسة 
املزيد من التوفيق في عملهم، ان اخفقت اجلامعة العربية في 
واجباتها � وما اجلديد � فقد يحتاج األمر لتدخل شخصية 
ثقافية مثل الدكاترة عبدالعزيز البابطني كي تصلح الثقافة 

� كالعادة � ما يفسده اإلعالم والسياسة.

أكثر من مقال ألكثر من كاتب 
تنّدر عل���ى دموع األخت روال 
دشتي، واعتبرها نقيصة بحق 
املرأة التي لن تستطيع مجابهة 
الضغوط النفسية التي ترتبها 

عضوية مجلس األمة.
وقد س���بق روال في البكاء 

رجال داخل قاعة عبداهلل السالم فما تندرمت عليهم 
هكذا.

لقد بكى األخ عبداهلل النيباري في جلسة من 
اجللسات حتى ابتل وجهه، وتغيرت مالمحه ولم 

نقل إنه عجز عن مواجهة الضغوط.
والبكاء في قاعة عبداهلل السالم او في غيرها 
ليس بجرمية حتى نقتص من األخت روال عليها، 
وعندي البكاء في العلن خير من التوسل والتمسح 

في اخلفاء.
روال التي بكت.. رغم لهجتها اللبنانية ورغم 
أنها امرأة ورغم أنها متهم���ة بعالقتها ب� »الفحم 
املكلس���ن«، فهي نشيطة بش���كل يحسب للنساء 

بشكل عام.
اداء روال بعيدا عن تلك املالحظات يفوق مبراحل 
كبي���رة اداء بعض النواب الذين لم أجد لهم حتى 
الي���وم تصريحا واحدا في الصحف او في القاعة 
او في اللجان، البلد يحت���رق والناس تتكلم عن 
االستجوابات والكل يدلي بدلوه، وبعض النواب 

وكتلهم السياسية تتندر على دموع روال.
روال بك���ت أو ال.. فقد أبكت بعملها ونتيجتها 

عيونا اخرى.
روال مطالبة فعال بتوضيح دورها في »الفحم 
املكلسن« ولكنها ليست مطالبة بتوضيح سبب 

بكائها.
قبل ان تتندروا على دم���وع روال وبكاء روال 
ولهجة روال، انظروا لعملها وشغلها الدؤوب في 

القاعة وفي اجتماعات اللجان.
نع���م أختلف معها في بع���ض القضايا خالف 
املشرق مع املغرب ولكنها � ورب الكعبة � افضل 
من بعض الرجال املوجودين اآلن في قاعة عبداهلل 

السالم.
امرأة تداف���ع عن قناعاتها، وتت���رأس اللجان 
وتتصدر االحداث، وتتبنى القوانني وتقدم الدراسات، 
وبعض الرجال لو سألتهم »6×8 كم؟« والذي نفسي 

بيده ما أجابوا عن ذلك!
دعوا بكاء روال، وتابعوا بعض النواب واسألوا 
الشعب عنهم وعن اس���مائهم وبأي دائرة فازوا، 
واهلل لن يتعرف عليهم سوى ابناء عمومتهم الذين 
اجنحوهم بالفرعيات »وابتلش���نا فيهم« او ابناء 
طائفتهم او مذهبهم حيث ال هم له في االنتخابات 
سوى ان يكون املرشح حضريا او بدويا او سنيا 

او شيعيا!
»قال رجالة.. قال«!

»البنك اإلسالمي للتنمية« يتأهب لتجنيد 37 ألف جزار و 700 بيطري من عبدالعزيز إلى عبدالعزيز قد بكى قبلها رجال

كالم مباشر محطات واضح

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

انقالب دورية شرطة داخل المطار

 مستشفى خاص يشّغل 
خادمات بيوت كـ »ممرضات«

ضبط وافد بنغالي »غير الئق صحيًا« في ميناء عبداهلل
هاني الظفيري

شهد مطار الكويت الدولي واقعة غريبة متثلت في انقالب دورية 
ش���رطة داخل أرض املطار، فيما قال مصدر أمني ان شرطيًا في أمن 
املطار أصيب بإصابات بسيطة نقل على أثرها ملستشفى الفروانية، 
فيما فتحت ادارة أمن املطار حتقيقا ملعرفة أسباب انقالب الدورية، 
خاصة ان حدود الس���رعة في أرضية مطار الكويت الدولي محدودة 

جدا، وهو ما يجعل انقالب الدورية أمراً شديد الغرابة.

عبداهلل قنيص
خدم ولكن وظيفتهن مالئكة رحمة، 
هذا ما كشفت عنه ضبطية لرجال أمن 

األحمدي وذلك مبحض الصدفة.
ووفق مصدر أمني فإن دورية بقيادة 
العتيبي ومرافقه  الش���رطي عبداهلل 
عبداهلل الطراوري أوقفت باصا يحمل 
مجموعة من املمرضات وقامت بالتشييك 
على إقاماتهن وتبني ان 5 منهن يحملن 
سمة إقامة مادة 20 »خدم منازل« ورغم 
ذلك وجدن يرتدين مالبس املمرضات، 
حيث اعترف���ن بانهن قدمن الى البالد 
بس���مة زيارة مادة 20 »خدم« وانهن 
متكن من احلصول عل���ى وظيفة في 
احد املستشفيات اخلاصة حيث يعملن 

كممرضات.
وقال مص���در أمن���ي ان مدير أمن 
األحمدي العميد عبدالفتاح العلي احتجز 
اآلسيويات بتهمة مخالفة قانون اإلقامة 
وأحال األمر الى النيابة ملعرفة حقيقة 
تشغيل خ������ادمات كممرضات، خاصة 
ان هن���اك أمرين أح�����دهما أخطر من 
اآلخر، األول كون املستشفى قام بتشغيل 
خادمات كممرضات والثاني وهو األهم 
انه كي���ف مت اجتيازه���ن الختبارات 

التوظيف كممرضات.
وكش���ف املصدر ان تقريرا سيرفع 
الى وزارة الصح���ة للتحقق من قيام 
مستشفى خاص بتش���غيل خادمات 
كممرض���ات، موضحا ان���ه يعتقد ان 
املستشفى يشغل أكثر من 5 خادمات 
في هذه الوظيفة وليس مجرد من مت 

اكتشافهن بالصدفة.
موضحا انه سيتم استدعاء كفالء 
اخلادمات اخلمس ملعرفة حقيقة معرفتهم 

بعمل خ���ادماتهم لدى الغير.

عبداهلل قنيص
متكن رجال دوريات أمن االحمدي من ضبط 
بنغال����ي مطلوب على ذم����ة قضية هروب من 
الفح����ص الطبي بعد أن ثب����ت انه »غير الئق 
صحيا«، كما مت ضبط هن����دي في الصباحية 
مطلوب على ذمة قضية هجرة، وفي التفاصيل: 

انه وأثناء جتول دورية ش����رطة في بر ميناء 
عبداهلل بقيادة الشرطي عبداهلل الطواري يرافقه 
الشرطي عبداهلل الشيباني حملا شخصا حاول 
الهرب، فاستوقفاه وبالتدقيق تبني انه هارب 
من الفحص الطبي بعد أن تبني انه »غير الئق 
صحيا«، وأحيل الى مخفر ميناء عبداهلل لترحيله 

الى جه����ات االختصاص. وفي القضية الثانية 
وأثناء جتول دورية بقيادة الرقيب أول محمد 
علي ومرافقه وكيل عريف حمود خالد في منطقة 
الصباحية حملا شخصا يحاول الفرار فاستوقفاه، 
وبالتدقيق على أوراقه تبني انه مطلوب على ذمة 

قضية جنائية لرجال مباحث الهجرة.

البقاء هلل
بدر ناصر سالم الريش � 56 عاما 
� الرجال: اليرموك � ق4 
� الشارع الثالث � م11 � 
الريش بجانب  ديوان 
روض���ة اليرموك � ت: 
 ،99730887 � 25317051
 � الرح���اب  النس���اء: 
ت:   � م1   � ش11   � ق2 

.24341110
غالية مضحي الشلية الرشيدي، 
ارمل���ة غن���ام مزيد 
البغيل���ي � 83 عاما � 
الفردوس � ق4 � ش1 � 
ج4 � م41 � ت: 99641525 

.99632995 �
حمود سعود ناجم اجلعيب � 72 
عاما � الرجال: العدان � 
ق2 � ش54 � م22 � ت: 
�  النساء:   99425262
اجلهراء � العيون � ق4 

� ش3 � م84.
 � ليل علـي مجـالد املطيري 
74 عام���ا � الفردوس 
 � ج11   � ش1   � ق9   �
م9 � ت: 99877941 � 

.65073332
عبداهلل سكران محزم السهلي 
� 78 عام���ا � جاب���ر 
العل���ي � ق8 � ش28 � 
م11 � ت: 66444463 � 
الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
داود سـليمان داود يوسـف 
الشـمري � 15 عام���ا � 
الرج���ال: القي���رون � 
ق1 � ش112 � م4 � ت: 
النس���اء:   ،99150506
اجله���راء � القص���ر � 
 � م208   � � ش3  ق4أ 

ت: 66208208.
ابراهيم محمد احمد الفارسـي 
� 69 عام���ا � الرجال: 
الكن���ادرة �  دي���وان 
الشعب � ت: 66909233 
� 60024343 � النساء: 
الشهداء � ق5 � ش515 
� ت: 25231303  � م14 
� 99804373 � الدف���ن 

التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة 
والخدمات
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