
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اختراع جديد يحّول االفكار الى نطق.

ـ هذا الجهاز ال ينفع في الوطن العربي فلدينا كثير من النطق وقليل من 
االفكار.

واليات أميركية تطلق سراح سجناء بسبب االزمة االقتصادية.
ـ والناس عندنا تنسجن ال طالوا عنب »المعسرين« وال بلح اللجنة المالية.

أبواللطفواحد

حضرنا أمس األول يوما مش���هودا افتتحت خالله 
املرحلة الثالثة من مشروع آللئ اجلنوب الذي كان حلما 
آخر يتحقق من احالم العم خالد املرزوق الذي كان املبادر 
دائما في انش���اء املشاريع املميزة التي تضيف لوجه 
الكويت احلضاري الشيء الكثير، كتجمعات األسواق 
الضخمة ومواقف الس���يارات ومجمع لؤلؤة املرزوق 

وسوق الساملية ومركز الطب االسالمي وغيرها.
> > >

ومعروف ان ارض »مدينة صباح األحمد البحرية« كانت ارضا سبخة 
طينية عدمية النفع حّولها املش���روع الواع���د الى مدينة رائعة ومعلم 
جميل تطل بيوته ومنتجعاته على الشواطئ البيضاء واملياه الزرقاء، 
وقد حتملت الشركة املطورة تكاليف اقامة البنى االساسية من كهرباء 
ومياه وطرق وجسور وردم وبناء دون كلفة على امليزانية العامة للدولة، 

وهو نهج يجب ان يشجع ويدعم، ال ان يحارب ويعرقل.
> > >

وحتى نعرف ما مت وس���يت�م توفي���ره علين������ا كمواطن���ني مالك 
للمال العام، علينا ان نرجع للغة االرقام، فسيكلف املشروع الش����ركة 
املط���ورة ما يقارب املليار دينار )في الكويت ال خارجها( حيث سيبلغ 
حجم اعم����ال حفر القنوات ورفع منسوب القس����ائم ازاحة ما ي�زي����د 
ع���ن 138 مليون متر مكعب من الرمال، واملياه 82 مليون مت���ر مكعب، 
وحجم الرمال املغس���ولة 4.7 ماليني متر مكعب اضافة الى 4.2 ماليني 
طن من الصخور حلماية الش���واطئ وس���فلتة 3.65 ماليني متر مربع 
م���ن الطرق، وما يزيد على 713 ألف متر طولي من أنابيب املياه العذبة 
والصرف الصحي والري و1.590 مليون متر طولي من الكيبالت واأللياف 

البصرية.
> > >

وسيتمكن املشروع اخلّير في نهاية اعماله من استيعاب 95 الف نسمة، 
ومد شواطئ الكويت احلالية من 120 كم )األبراج حتى النويصيب( الى 
200 كم اضافية ضمن املدينة البحرية، وخلق حياة بيئية رائعة تعالج 
خاللها مياه الصرف الصحي � للعلم تقذف جور الشاليهات احلالية تلك 
املياه في البحر املقابل للشاليه � ألغراض الري وتفتح الباب الستيطان 

800 نوع مختلف من األسماك واملخلوقات البحرية املختلفة.
> > >

وكان محزنا ان نعلم ان بداية املشروع الواعد كانت في ديسمبر 1989 
اي قبل ان نرى مدنا بحرية شبيهة في املنطقة وكان املشروع يحتوي 
في االصل على 14 مدينة بحرية كفيلة بتوفير قس���يمة س���كنية تطل 
على البحر لكل مواطن وبسعر معقول، ولنا ان نتصور كم الزيادة في 
التكلف���ة التي نتجت عن ذلك التأخير الطويل غير املبرر ومعها معرفة 

كم املليارات التي خرجت من البلد بسبب ذلك.
> > >

آخـر محطـة: اآلن وبع���د ان حصلت احلكومة على الدعم الواس���ع من 
»كتلة االمناء« في املجلس هل سنش���هد ثورة في املفاهي���م جتعل من 
الكويت ورش���ة إعمار وبن���اء وتدفع بالرجال املناس���بني في األماكن 

املن����اسبة؟!

اعتبر حامد أبوزيد تعامل الواليات املتحدة مع د.طارق 
رمضان حضاريا حينما تراجعت عن منحه التأش���يرة 
وبينت له أس���باب ذلك التراجع، ولو تابع البحث قليال 
لوجد أن الشيخ عمر عبدالرحمن مسجون هناك منذ 1995 
في قضية رأي، ولم توجه له أي تهمة تتعلق مبشاركته 
في أي عمل إرهابي، ومع ذلك فهو مس���جون هناك مدى 
احلياة، وممنوع من االتصال بأي من أقاربه، حيث مت رفض 

منحهم تأشيرة دخول لرؤيته، وعندما قامت محاميته »لني ستيوارت« بنقل 
رس���ائل منه ألسرته صدر ضدها حكم بالسجن 28 شهرا رغم أن عمرها 70 
سنة، السبب في هذا التشدد هو أن عمر عبدالرحمن تراجع عن تأييده ملبادرة 
اجلماعة اإلسالمية في مصر لوقف العنف - أي أنه دعمها في السابق - ولك 
أن تتصور سجينا هذه ظروفه وتلك قسوة التعامل معه، ماذا تتوقع منه؟! 
وبالنهاية هي قضية رأي يؤدي مجرد نقله الى س���جن احملامية األميركية، 
فضال عن التنكيل بالس���جني، رغم أن احملاكم املصرية نظرت في 8 دعاوى 
مرفوعة ضده انتهت جميعها ببراءته مما نسب اليه، وذلك قبل القاء القبض 

عليه وايداعه في سجن أميركي انفرادي منذ 1995.
الكاتب حامد أبوزيد لم يس���جن ال ف���ي مصر وال في الكويت، ولهذا فإن 
الكويت ال تستحق منه تعبيرات »قرار منعي حتت جزمتي« و»املعارضني 
حلضوري هم كالب حراسة«، فهؤالء املعارضون متفقون مع ما انتهت اليه 

محاكم مصرية متخصصة عام 1996 انتهت الى أنك:
- تس���تحل فعل احملرمات املقطوع بحرمتها... »قبل أسبوعني كان معنا 
مترجم في أملانيا، قال ان ابنته طلبت االنتقال الى ش���قة مس���تقلة تلتقي 
فيها مبن تش���اء، وهو بحكم القانون ملزم بدفع أجرة الش���قة ومصروفها 

الشهري...هناك«!
- أنت تصف القرآن الكرمي بأنه نص إنساني أقرب إلى الشعر – كما جاء في 
احلكم – وأنه نتاج معيشة أهل املنطقة التي عرف بها – مكة املكرمة - وتنفي 
عنه صفة األلوهية والقدسية، أما حقك في التعبير فهو مقدس ال يجوز ملن 

يعارضونك أن يتخذوا موقفا منه، وإال فهم »كالب حراسة«!
- تعريضك باألحاديث النبوية الش���ريفة واالستهزاء بها، ولم متنحها 

حقك في التعبير الذي تطالب غيرك باحترامه.
لقد جاء رد فعل ابوزيد املتشنج ليزيد من طمأنة الكويت الى سالمة قرار 
إبعاده، وعلى املتحمسني ملجيئه التريث فليست اجلرأة هي املعيار األوحد، 
فهن���اك جريئون كثر يصولون ويجولون في املنطقة، يفجرون األجس���اد 
والعقول والدول، ومع ذلك فنحن ندينهم كإرهابيني قتلة، فلماذا تكون اجلرأة 
على األخالق والدين شجاعة؟! وملاذا يجرم سجني الرأي في الواليات املتحدة 
رغم أدبه، ودعمه لوقف اإلرهاب، ويفخم من يستخدم الشتيمة في خطابه؟! 
ان حترير اخلطاب الديني من اختطاف التطرف وإسباغ صفة األلوهية على 
بشر يتس���ترون بذلك اخلطاب شيء، واستباحة احملرمات واحلط من قدر 
القرآن الك���رمي الذي توقره أرقى معامل الفكر املعاصر بل في كل العصور، 
ش���يء آخر، ومن يخلط بني االصطفاف السياسي والواجب الديني ينزلق 
إلى حفرة ضيقة قد ال يس���لم من أذاها )ي���وم ال ينفع مال وال بنون إال من 

أتى اهلل بقلب سليم(.
كلمة أخيرة: قال رس���ول اهلل ژ: »من أكثر من سواد قوم فهو منهم، ومن 

رضي فعل قوم فهو شريكهم«.

هاني الظفيري
توقع العالم الفلكي د.صالح العجيري 
ان يدخل البرد الش���ديد بدءا من اليوم 
تزامنا مع دخول منتصف موسم املربعانية 
املعروف باسم قلب العقرب الذي سيظهر 
جنمه بدءا من اليوم في الس���ماء، وقال 
د.العجي���ري: كان العرب قدميا يقولون 
عن دخول ظهور جنم قلب العقرب )اذا 
طلع القلب جاء الش���تاء كالكلب(، ومع 
دخول قلب العق���رب يبلغ الليل اقصى 
طول له، اما النه���ار فيبلغ اقصر طول 
له. واضاف د.العجيري ان الرياح بدأت 
من���ذ امس تهب ش���مالية وهو ما يعني 
ايذانا بدخول البرد الشديد، حيث ينتظر 
ان تتدنى درجات احلرارة بشكل نسبي 
خالل اليومني املقبلني، وسيختفي متاما 
خاللهما الدفء النسبي الذي استشعرناه 

منذ دخول الشهر اجلاري.

العجيري: البرد الحقيقي يدخل اليوم
تزامنًا مع ظهور »قلب العقرب«

ضبط بائع خضار أفغاني بخمر محلي..
ومواطنون وبدون يسقطون بـ 12 حبة

القبض على 3 هنود مطلوبين لـ »الهجرة« في بنيد القار

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
قادت الصدفة رجال أمن اجلهراء الى 
ضبط وافد أفغاني كان يقوم من خالل 
مباشرة مهنته كبائع متجول للخضار 
بترويج اخلم���ور احمللية، وقال مصدر 
امني ان األفغاني ضبط في منطقة القصر 
بعد ان اشتبه رجل شرطة به واستوقفه 
في إجراء روتيني للتدقيق على بياناته 
وملا بدا االرتباك على األفغاني قام رجل 
الشرطة بتفتيش عرب�����ة اخلضار التي 
يقوده���ا وعثر بداخله���ا على 5 أكياس 
خمور محلي���ة معدة للبيع واعت�����رف 
بأنه يتس���تر مبهنت���ه لتوزيع اخلمور 
احمللي����ة وقام رجال األمن بإحالته الى 

جهات االختصاص.
من جهة اخرى، متك���ن رجال جندة 
األحمدي من ضبط مواطنني وبدون كانت 
بحوزتهم 12 حبة كبتاغون واصبع حشيش 
وزجاجة خمر محلي، وذلك في ش���ارع 
املطاعم مبنطقة أبوحليفة امس االول، وقال 
مصدر امني ان رجلي دورية امن تابعة 

لنجدة األحمدي اش���تبها في 3 أشخاص 
كانوا يبدون بحالة غير طبيعية بداخل 
سيارة أميركية، وقاما بالتوقف بجانب 
السيارة التي كان يصدر منها صوت أغان 
صاخبة، وحاول قائدها الفرار بصاحبيه، 
اال ان احد رجلي الشرطة متكن من إطفاء 
محرك السيارة وسحب املفتاح وكان ال� 3 
بحالة غير طبيعية، وبتفتيش السيارة 
عثر على احلبوب املخ���درة والزجاجة 
وبالتدقيق عل���ى بياناتهم تبني ان ال� 3 
مطلوبون على ذمة قضايا مدنية وجنائية 
لعدد م���ن اجلهات ومت���ت إحالتهم الى 
املديرية قبل ان تتم إحالتهم الى اإلدارة 

العامة للمباحث اجلنائية.
في سياق متصل، متكن رجال مباحث 
اجلهراء امس االول من ضبط 3 وافدين 
هنود اثناء جولة تفتيشية اعتيادية في 
منطقتي بنيد القار واملرقاب، ومت ضبط 
الهنود الثالثة املطلوبني على ذمة قضايا 
تغيب وأحيلوا الى إدارة مباحث الهجرة 

التخاذ ما يلزم.

بوزيد.. بعيدًا عن االصطفاف.. وقريبًا من وحدة المعاييرعندما تتألأل الخيران
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

هلل
قاء 

الب

� الرجال: حسينية معرفي القدمية � شرق � ت: 99732787، 
النس���اء: السرة � ق5 � ش4 � م37 � ت: 25343838 � الدفن 

التاسعة صباحا.
عبداهلل حسني أحمد الهولي � 74 عاما � الرجال: ديوان الكنادرة � 
الشعب � ت: 99015622، النساء: الرميثية � ق7 � شارع حراء 

� ج73 � م28 � ت: 25660516 � الدفن التاسعة صباحا.
صالح سـليمان الراشـد � 72 عاما � الرجال: مشرف � ق1 � ش8 � 
م27 � ت: 66777946 � 66667510، النس���اء: القيروان � ق2 
� ش214 � م4 � ت: 24665676 � الدف���ن التاس���عة صباحا 

مبقبرة صبحان.

رفعه جبهان مبارك شريان العازمي � 78 عاما � العمرية � ق2 � ش3 
� م55 � ت: 99801044 � 99653577.

حمود مطلق بن عزام العازمي � 77 عاما � فهد األحمد � ق1 � ش126 
� م10 � ت: 66596949 � 99296626.

سعود ثواب سمار الرويجح � 80 عاما � صباح الناصر � ق2 � ش7 
� م268 � ت: 24801067 � 66668239.

عبدالرحمـن مدلج محمد املدلج � 80 عاما � الرجال: قرطبة � ق3 
� ش3 � ج5 � م9 � ت: 99220722، النس���اء: العديلية � ق3 � 

شارع املرجان � م1.
مناحي مبارك مشوط العازمي � 70 عاما � جابر العلي � ق5 � ش45 

� م28 � ت: 99008080 � 66144480.
بدرية حجي عبدالرحيم � زوجة محمد أحمد املوسوي � 74 عاما 

مواقيت الصالة والخدمات  ص 19 الصفحة األمنية ص6 

د. صالح العجيري

عائـلـة املـدلـج
ينعون ببالغ احلزن والأ�سى فقيدهم 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عبدالرحمن مدلج حممد املدلج

تقبــل التعــازي

للرجال: قرطبة - قطعة 3 - �سارع 3 - جادة 5 - منزل 9

ت : 99220722 

للن�ســاء: العديلية - قطعة 3 - �سارع املرجان - منزل 1  

وقد ووري جثمانه الرثى يوم اأم�س اجلمعة  املوافق 2009/12/18

عن عمر يناهز الـ 80 عامًا


