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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الملح يزيد خطر اإلصابة بضغط الدم والسكتة الدماغية.

ـ اآلن فهمت لماذا يقول البعض ان السياسة »ملح« العرب!
»أزمة دبي« تهبط بمؤشرات بورصتي دبي وأبوظبي.

ـ بورصتنا وهلل الحمد ما تهمها األزمات ألنها تقوع بمزاجها وترتفع بمزاجها.. 
أبواللطفواحد»بكيفها كويتية«!

أكرمنا اهلل في هذه السنة بحج 
بيته العتيق، وقد كانت احلجة في 
هذه املرة بفضل اهلل من أيسر احلجج، 
وقد كان للجهود اجلبارة والتنظيم 
الرائع والتطوير املتميز والذي تقوم 
به حكومة خادم احلرمني الشريفني 
الفضل في ذلك بعد توفيق اهلل تعالى، 
فهذا مبنى اجلمرات الرهيب وقد مت 
االنتهاء منه في وقت قياس���ي حتى 
اصبح التزاح���م والتدافع في رمي 
اجلمار فعال ماضيا وانتهى الى غير 
رجعة، كم���ا كان للتنظيم املروري 
املتقن والس���يطرة عل���ى اخلطوط 
ومنع السيارات املخالفة من دخول 
املناس���ك اثره الكبير في الوصول 
الى املشاعر في وقت قياسي وبدون 
مشقة، ناهيك عن التوسعة املميزة 
والكبي���رة للمس���عى والتي جعلت 
السعي من االمور السهلة واليسيرة 
على خالف السابق، كذلك ال ننسى 
توسعة مطار احلجاج وانشاء االنفاق 
واجلسور اجلديدة والتواجد االمني 
املكثف في كل مكان واخلدمات الطبية 
املتميزة وحسن التعامل مع احلجيج 
وغيرها كثير لو استطردنا بذكرها 
لطال بنا املقال، وآخرها البدء بتنفيذ 
خط السكك احلديدي والذي يعتبر 
من اضخم املش���اريع احلالية، وهو 
من شأنه احداث نقلة نوعية كبيرة 
في القضاء على الزحام وللمزيد من 

التيسير على حجاج بيت اهلل.
التقدير والش���كر للمملكة  فكل 
العربية الس���عودية بل���د التوحيد 
والعقيدة الصحيحة على هذه اجلهود 
واالجن���ازات، جعلها اهلل في ميزان 
حسناتهم وجزاهم عنا وعن املسلمني 
كل خير، وس���تبقى اململكة العربية 
أبية رغم انوف  السعودية شامخة 
املش���ككني واملبتدعني وس���تظل ان 
شاء اهلل احلصن احلصني للعقيدة 

والتوحيد والنهج املستقيم.

شكرًا للمملكة
أمانة ضبط 8 فتيات و6 شبان

 في »حفلة صباحية«

5 أشخاص يسلبون هنديًا 
بالقوة في الجليب

محمد الجالهمة
متكن رجال مباحث اآلداب العامة من القبض على 8 
فتيات كويتيات و6 شبان مواطنني كانوا يقيمون حفلة 

صاخبة في شقة مبنطقة حولي.
 وبحس����ب مصدر امني فان بالغا ورد الى مباحث 
اآلداب عن ازعاج وموسيقى صاخبة صادرة من احدى 
الشقق في بناية تقع مبنطقة حولي، وعليه توجه رجال 
اآلداب الى الش����قة بناء على شكوى االزعاج وتبني ان 
صاحبها كان يقيم »حفلة صباحية« ومت ضبط جميع 
من بالشقة واحالتهم الى مباحث اآلداب وسجلت تعهدات 
على صاحب الشقة وضيوفه من الفتيات والشبان بناء 

على شكوى االزعاج.
وقال املصدر ان مث����ل هذه احلمالت لرجال مباحث 
اآلداب ستس����تمر خاصة في ظل وجود شكاوى إزعاج 
ضد بعض مستخدمي الشقق التي يستخدمها أصحابها 
كشقق خاصة إلقامة احلفالت سواء في محافظة حولي 

أو غيرها.
 مشيرا إلى أن التعليمات واضحة بهذا اخلصوص 
وأن على أصحاب الش����قق حت����ى العادية منها مراعاة 
اآلداب العامة، موضحا أن رجال املباحث يتعاملون مع 

أي بالغ إزعاج بجدية.

محمد الدشيش
قام وافد هندي بتسجيل قضية في مخفر اجلليب 
مس���اء أمس مدعي���ا تعرضه للس���لب بالق���وة على 
أيدي 4 بنغالي�ني يصحبهم ش���خص يرتدي املالبس 

الوطنية.
 وقال الوافد الهندي في بالغه ان سيارة كانت تقل 
خمسة أش���خاص اس���تطاع أن يتأكد أن أربعة منهم 
بنغاليون واخلامس الذي كان يقود الس���يارة يعتقد 
أنه مواطن كونه يرتدي الدشداش���ة وادعى أنه رجل 
مباحث وأن البنغاليني األربعة قد اش���تكوا عليه في 
املخفر وقام اخلمس���ة بضربه وس���لبه هاتفه النقال 
ومحفظت���ه التي كان بها 200 دينار وبطاقته البنكية 
وبطاقاته الثبوتية، وس���جلت قضية وسلمت لرجال 

املباحث ملتابعتها.
من جانب آخر، تقدم وافد بنغالي ببالغ إلى رجال 
مخفر اجلليب يتهم 3 أشخاص من ابناء جلدته بسلبه 
بالقوة بعد خالف بينهم وعليه سجلت قضية وجار 

استدعاء املدعى عليهم.

تاجر تجزئة يجهز عرسه من بيع الحشيش

العريس وبجانبه شريكه في االجتار باملخدرات وأمامهما كمية احلشيش املضبوطة بحوزتهما

أمير زكي ـ محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص
العامة  اإلدارة  متكن رجال 
ملكافحة املخ����درات من ضبط 
مواطنني وبحوزتهما كمية من 
مخدر احلشيش وأحدهما كان 
يقوم بالتجهي����ز حلفل زفافه 
قبل القبض عليه، وكان يستعد 
لدخول قفص الزوجية الشهر 
املقبل غير أنه يبدو أنه سيدخل 
قفص السجن املركزي بتهمة 

حيازة واجتار.
وفي التفاصيل كما يوردها 
مصدر أمني أن مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد 
الشيخ أحمد اخلليفة أحال الى 
نيابة املخدرات امس مواطنني 
بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد 
االجتار والتعاطي ومت حتريز 
ما زنته نصف كيلو غرام عثر 
عليه معهما بعد القبض عليهما 
من قبل رجال املكافحة، واستنادا 
إلى املصدر فان معلومات وردت 
الى مدير ع���ام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة عن شاب كويتي 
يجهز حلفل زفافه املرتقب الشهر 
املقبل عن طريق االجتار باملواد 
املخدرة، حيث دلت املعلومات 
أنه تاجر جتزئة ملخدر احلشيش 
وانه يحوز كمي���ة كبيرة من 
املخدرات قام بتصريف أغلبها 
قبل القب���ض عليه، وعليه مت 
تكليف ادارة العمليات التابعة 
الرائد محمد  للمكافحة بقيادة 

قبازرد مبتابعة االمر.
الرائد قبازرد  واس����تطاع 

وعدد من ضباط وأفراد فرقة 
العمليات اقناع املواطن لشراء 
3 أصابع حشي��ش منه ب� 200 
دينار، وق����ام املواط���ن تاجر 
احلشيش بتحديد م�ق���ر تسلم 
وتسليم املخدرات خ�لف احد 
اف���رع جمعية صباح الناصر 
التعاوني����ة، وبع����د تس����لم 
املخدرات وتسليم املبلغ املرقم 
مت ضبط املواطن وارش����د عن 
باق����ي املخدرات واعترف على 
مواطن آخر قال إنه هو من يقوم 
بتزويده بكميات احلشيش التي 

يبيعها بالتجزئة على املدمنني 
واملتعاطني، ليتم القبض على 
املتهم الثاني واعترف بأنه باع 
النصف كيلو من احلش����يش 
للمتهم األول وان هذه الكمية 
هي ما تبقى من 3 كيلو حشيش 
جلبت له من العراق بواسطة 
التعاقد  سائقي شاحنات يتم 
معهم جللب كمي����ات محددة 
لغرض االجتار بها وأن املواطن 
الذي يجهز لعرسه هو من يقوم 
ب����دور املصرف بني أوس����اط 

املتعاطني واملدمنني.

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

البقاء هلل
شيخة أحمد عبدالواحد الشريدة، أرملة مشري عبداهلل املرشود � 79 عاما � الرجال: الشامية 
� ق8 � ش88 � م3 ت: 24818076، النساء: السرة � ق3 � ش4 � م 15 ت: 25328717.

عبداللطيف محمد عبدالرسول حيات � 73 عاما � الرجال: ديوان املال باقر � الدسمة � ق4 � ش40 
� م11 ت: 99438090، النساء: اجلابرية � ق6 � ش7 � م32.

فاطمة يوسـف عبدالرزاق اليوسـف، زوجة حسني محمد جمشير � 74 عاما � الرجال: سلوى � 
حسينية سيد محمد � شارع املس���جد االقصى ت: 99683278، النساء: الرميثية � 

شارع اسامة بن زيد � ق8 � ج84 � م337 � حسينية آل الرسول ت: 66355244.
شاهة علي جمال، أرملة عبد حاجي محمد العوضي � 83 عاما � الرجال: الدعية � ديوان العوضي 

� قرب دوار اجلمعية 
 �  99393394 ت: 
النساء:   ،99773390
العمرية � ق2 � ش4 � 

م44 ت: 24712731.
خديجـة عبدالرسـول حجـي 
املطـوع � 64 عام���ا � 
الرجال: املنصورية 
� احلسينية العباسية 
 ،94466619 ت: 
النساء: بيان � ق11 � 

ش1 � ج3 � م17.
غـازي محسـن عبداحملسـن 
 � � 71 عام���ا  العتيبـي 
الرق���ة � ق7 � ش2 � 
م170 ت: 99664991 

.99334336 �
حزام مطلق جمعان املطيري � 
الفردوس   � 69 عاما 
� ق4 � ش1 � ج15 � 
م29 ت: 99087991 � 

.99844773
رباب محمـد أحمـد النجادة، 
زوجة فؤاد حس���ني 
� 57 عاما  املت���روك 
� الرج���ال: الدعية � 
حسينية آل بوحمد 
 ،99638636 ت: 
النس���اء: الرميثية � 
ق6 � ش���ارع شاهني 
الغامن � ج61 � م21 ت: 

.25635255
ضاحـي ضحـوي ونس سـالم 
 � الشـمري � 19 عام���ا 
اجله���راء � العيون � 
ق2 � ش2 � مقاب���ل 
اجلهراء  محافظ���ة 
 �  66661145 ت:   �
55474431 � الدف���ن 
بعد ص���الة العصر 

مبقبرة اجلهراء.

مواقيت

 الصالة

 والخدمات  

ص42

نح���ن »خي���ر م���ن 
يعمل خيرا، ويرميه في 

البحر«.
الذي���ن نقول  ونحن 
»الكحل في العني الرمدة 

خسارة«.
ورغم هذا وذاك، فإننا 

منعن وال نتوقف عن تكحيل العني الرمداء.
وتلك العني الرمداء، اسمها »لبنان«، وهي 
البحر ال���ذي نرمي فيه فعلنا اخلّير، والبحر 
كما يعلم اهل االرض جميعا ابتداء من سكان 
سفينة »نوح« وحتى يومنا هذا ليس بحاجة 
الى خير يرم���ى فيه، بقدر ما هو بحاجة الى 
ان يكف البشر شرهم عنه وَيَدُعوه في حاله 

ساملا مساملا، هادئا او غاضبا مزمجرا.
في مدينة »طرابلس« اللبنانية الشمالية 
صدمني وجود صورة كبيرة لصدام حس���ني 
معلقة في احد شوارعها الرئيسية، وقد كتب 

حتتها »شهيد االضحى«.
وال اظن ان هذا التعريف »شهيد االضحى« 
قد قصد به االس���تهزاء لاليحاء بأنه »خروف 
االضحى«، بل ان العبارة واضحة ومقصودة 

لذاتها ودون ايحاء او استهزاء.
ع���ني »لبنان« الرمداء، ض���اع فيها كحلنا 
الكثير، والذي جاء على شكل مشاريع تنموية 
وتبرعات ومساعدات مالية وتدفقات نقدية ال 
تنقطع منذ عشرات السنني، فتحت كل صخرة 
جب���ل لبنانية وفي كل ضيعة وش���ارع ثمة 

كحل كويتي.
اما اجلزاء فهو واضح، واما االمتنان فتعكسه 

تلك الصورة بجالء ال يقبل التشكيك.
اعتقد ان لنا سفارة في لبنان تستقبل وتودع 
وتزور املصطافني في مصايفهم واملتزجلني في 
قمم اجلبال، ولكنني ال اعتقد ان تعليق تلك 
الصورة الصادمة استفزها او حرك شعرة في 
بدنها الكث الشعرات، ورمبا ترى االمر عاديا 
ال يس���تفز وال يقزز وال ينطوي على نكران 

للجميل، او انه »شأن لبناني داخلي«!
وبصفت���ي مواطنا كويتي���ا، فإنني كثير 
الس���عادة مبا تقدمه الكويت من مس���اعدات 
ومش���اريع للدول احملتاجة شقيقة كانت او 
غير شقيقة، وبالذات للبنان الذي احبه كأحد 
ابنائه ورمبا اكثر، وغيرة على »معش���وقتي 
لبنان« فأنا اخشى عليه من هذا »الرمد« الذي 
طمس عيني���ه فلم يعد مييز بني فاعل اخلير 

وزارع الشر شهيد االضحى.
فهل من يتحرك لعالج عني »لبنان« حتى 

تفرق ومتيز بني اخلير والشر؟!

شهيد األضحى!
بال قناع


