
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
زيادة نسبة األميركيين المصابين بـ »قصر النظر« في الـ 20 عاما األخيرة.

ـ ألول مرة أشعر أننا سبقنا أميركا في شيء!
خالف كبير في البرلمان النيوزيلندي حول نطق اسم مدينة قديمة.

ـ يا حليلهم ما يسلفونا برلمانهم يومين بس ألنه خالفاتهم مبين عليها خووش 
أبواللطفواحدخالفات.

 األهم من األموال التي أنفقت الستصالح 
موقع مدينة صباح األحمد هو تلك الهمم 
الناشطة والرؤية املبكرة في إمكانية إنشاء 
مدينة على أرض س���بخة، حتولت إلى 
مجتمع متكامل صالح ملعيش���ة 45 ألف 
نسمة، مع استحداث سواحل إضافية بطول 
84 كيلومترا، لم يكن ذلك ليتحقق بغير 
قدرة غير عادية على مواجهة التحديات 
الروتيني���ة والتمويلية واإلدارية، وهو 
ما متيز به شخص اسمه خالد املرزوق، 
وأستطيع أن أسجل هذا الرأي اليوم هنا 
في جريدة »األنباء«، مثلما س���جلته في 
جريدة القبس ع���ام 1993 بغير مجاملة 
ألحد، ولكنها احلقيقة فقد سبقت الكويت 
غيرها في التفكير وتأخرت في التنفيذ، 
ولكن في النهاية حتقق احللم، وهذا هو 

املهم.
هذا النوع من االجنازات يحتاج الى 
رجال ميدانيني، وقادة من نوعية األمير 
الراحل جابر األحمد الذي أصر على حضور 
افتتاح مشروع »ايكويت« رغم أنه وافق 
يوما مطيرا، ورفض اقتراح االكتفاء مبن 
ميثله قائال »ما أغيب عن مثل هذا املشروع، 
إلقاء كلمة قصيرة وقص شريط هو شيء 
رمزي، حضوري دعم حقيقي، ولن أتخلف 
عنه« وه���و، يرحمه اهلل، الذي نظر من 
سيارته يوما الى أرض اخليران السبخة 
قائال: »أليس فيكم من يتصدى لهذه األرض 
فيحولها الى مدينة، هذا مشروع يحتاج 
الى همة عالية«، وقعت هذه الكلمة في أذن 
السيد خالد املرزوق، وشعر بأنه املقصود 
بهذه اللفتة الكرمية فشمر عن ساعديه، 
وكافح ملدة 20 عاما حتى حقق حلم األمير 
الراحل، هذا احللم الذي حظي بدعم األمير 
الوالد، يرحمه اهلل، الشيخ سعد العبداهلل، 
وتنٍب كامل من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، يحفظه اهلل.
 قال األخ ف���واز املرزوق »يبلغ طول 
ش���واطئ الكويت من قصر دسمان الى 
احلدود اجلنوبي���ة 120 كيلومترا، وقد 
استحدث املشروع 84 كيلومترا إضافية«، 
وه���و اجناز بيئي وس���ياحي ذو أهمية 
كبيرة تكل���ف »285 مليون دينار و320 
مليون دينار للمرحلتني األولى والثانية، 
ومتوقع أن تتكل���ف الثالثة 350 مليون 
دينار« وأتذكر اآلن مشروع مجمع املثنى 
في شارع فهد السالم الذي حول مدرسة 

مهجورة الى متنفس 
سياحي للمتسوقني 
من���ذ أكثر م���ن 25 
س���نة، حيث واجه 
انتقادات  املش���روع 
أنه  متعجلة، ولوال 
نفذ لتعطلت الفائدة 

منه ملدة ربع قرن، الشيء نفسه يقال عن 
مشروع القرية املائية الذي تعرض أيضا 
لعرقلة، وكتبت عن���ه يومئذ � رغم أني 
لم أدخل إليه، ولم أتشرف مبعرفة أحد 
م���ن القائمني عليه � ولكن بعد أن أجنز، 
استوعب املصطافني في الكويت من مقيمني 
ومواطنني، ترى من املستفيد من تأخير 
تنفيذ هذه املشاريع؟! ال أحد، واملتضرر 

هو املجتمع بأسره.
املكاملة الوحيدة التي متت بيني وبني 
السيد خالد املرزوق، يحفظه اهلل، كانت 
منذ 16 سنة حول مشروعه اجلريء، قال 
فيها »هناك 14 موقعا في الكويت صاحلة 
لتنفيذ مثل هذا املشروع، بدال من العرقلة 
أطلقوا حزمة مش���اريع، الدولة تستفيد 
املواطن يجد خيارات  ماليا واقتصاديا، 
متعددة للسكن والترويح، الشركات جتد 
فرصا للعمل واالستثمار«، واليوم أثبت 
بووليد أنه رجل أفعال، وجاء اليوم الذي 
كان يتطلع الي���ه هو، ونحن معه، ومن 
حس���ن الطالع أن يتوافق ذلك مع حتفز 
الكويت النطالقتها الكبرى في دنيا مشاريع 
البنية األساسية لكويت املستقبل، فقد 
بنى اجليل الس���ابق كويتنا التي نعمنا 
بخدماتها نص���ف قرن، وعلينا أن نبني 
للجيل احلاضر والقادم شيئا يذكروننا 

فيه بخير.
كلمة أخيرة: في لقاء تشرفت فيه مبقابلة 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
مع د.خالد املذكور ود.عبداهلل الش���يخ، 
وافق أح���داث تصعيد سياس���ي محلي 
روتيني، قلت يومها »عندما تنطلق مسيرة 
املشاريع ويجد كل صاحب همة وطاقة 
مجاال للتعبير عن طاقته يترك كثير من 
الناس اجلدل، ويتجهون الى العمل ليس 
للعائد املادي فقط ولكن للتعبير عن تلك 
الهمم والطاقات« ولن أنس���ى رد الرجل 
احلكيم، قال بكلم���ات معدودة »ما قاله 
الزامل صحيح« أس���أل اهلل أن يتغمدك 

بواسع رحمته يا بومبارك.

بلغت فترة انتظار الشباب لالسكان احلكومي 
ما يقارب 20 عاما مما يضطرهم إما لالنتظار حتى 
الش����يخوخة أو للشراء بأغلى االثمان واملطالبة 
بإسقاط القروض وال شك أن »حصر« حل مشكلة 
اإلسكان في يد احلكومة سيعني االنتظار الطويل 
وص����رف جل موارد الدولة واألموال العامة على 
الرواتب واإلسكان وال يتبقى شيء بعد ذلك لالدخار 
املس����تقبلي أو لصرفه على املشاريع التنموية 

املدرة لألموال.
> > >

تتشابه الكويت ومصر في حقيقة ان 95% من 
اراضيهما العامة صحاري قاحلة غير مستغلة، في 
الكويت رفع بعض املشرعني شعار »األرض عرض« 
يجب أال يفرط فيها وال متنح للقطاع اخلاص إال 
بأعلى األسعار مما اوقف مساهمة ذلك القطاع في 
حل مشكلة اإلسكان وعمليات التنمية األخرى، 
وهربت املليارات الكويتية لتعمر البلدان األخرى 
وانشأوا مدنا ومشاريع تكفي السكان حتى من 
لم يولد بعد من الكويتيني، بعد ان تعهد بعض 
مشرعينا بأن يورثوا الجيالنا املستقبلية – التي 
قد ال تتوافر لديهم املوارد املالية – أراضي صفراء 

قاحلة ال يسكنها أحد.
> > >

في مصر )بل وفي غيرها من دول العالم( يتم 
التعامل مع األراضي العامة على العكس متاما من 
تفكير العباقرة من مشرعينا فيتم التساهل الشديد 
في منح األراضي العامة للمطورين وباس����عار 
رمزية وشبه مجانية مع شروط مشددة باالعمار 
السريع ال البيع، والثاني ان تكون 80-90% من 
املساحة مخصصة للحدائق والبحيرات ومالعب 
الغولف والبيئة النظيفة مما جعل ڤيال موظف 
بسيط في مصر )مدن 6 أكتوبر والقاهرة اجلديدة( 
افضل كثيرا من اغل����ى ڤيلال ماليينية بضاحية 
عبداهلل الس����الم الكويتية والتي تطل فقط على 
ڤيلال خراسانية اخرى، وقد تسبب سعر األراضي 
شبه املجاني واملنافسة في خفض شديد السعار 
تلك الڤلل اجلميلة املوزعة على آالف املشاريع، 
كما ساهمت البنوك واالقساط الطويلة املريحة 
في متكن حتى متوسطي الدخل في مصر ليس 
فقط م����ن حيازة ڤلل جميل����ة قائمة بني املروج 
اخلضراء واملياه املتدفقة بل في متلك منتجعات 
ومس����اكن ثانية قائمة على نف����س املبادئ على 

سواحل البحرين األبيض واألحمر.
 > > >

ان ما نحتاجه من حكومتنا الرش����يدة ومن 
خلفها »كتلة االمناء« املدعومة من اغلبية املواطنني 
هو االسقاط السريع لتشريعات احلقد واحلسد 

القائمة، وان تطلق يد الدولة 
في منح األراضي العامة دون 
شروط اذعان وبشفافية تامة 
للقطاع اخل����اص كي تبنى 
عليها ڤلل باسعار واقساط 
مس����هلة مع فرض شروط 
املساحات اخلضراء، واراهن 

ان كثيرا من س����كان املناطق احلكومية احلالية 
– الفاخرة وغير الفاخرة – س����يبيعون بيوتهم 
ليس����كنوا تلك اجلنات الغناء وستحل مشكلة 
االس����كان بالتبعية خالل 4 سنوات على االكثر 
دون ان تصرف امليزانية العامة فلسا احمر عدا 

توفير األراضي وازالة العراقيل.
> > >

ومن التش����ريعات التي حتتاج الى اس����قاط 
سريع من قبل احلكومة و»كتلة االمناء« قانون 
ال� B.O.T األخير ال����ذي اوقف حال البلد وهجر 
االموال، والتساؤل هو ما الذي خسرناه من مشروع 
ال� B.O.T الق����دمي عدا حتويله � بعكس اجلديد � 
االراضي الصفراء القاحلة الى مشاريع تنموية 
جميلة يسعد بها املقيمون وجتلب آالف الزائرين 
والسائحني كاالڤنيوز واملارينا وشرق والساملية 
والكوت واخليمة واألس����واق الداخلية وحديقة 

الشعب.. الخ.
> > >

آخـر محطة: 1- لنتحدث عن »الذكاء« الكويتي 
في التشريع، في العالم اجمع إما أن تعمل وتدخر 
منذ العشرينيات من عمرك وتسكن بااليجار حتى 
تصل الى سن التقاعد فيتوافر لك حينئذ فقط مبلغ 
لش����راء منزلك نقدا او – وهذا ما يفعله الشباب 
ف����ي جميع الدول االخرى – ان تقوم باالقتراض 
وانت في العشرينيات عبر )نظام الرهن العقاري( 
وتعيش منذ ذلك الوقت املبكر في منزلك، وما ان 
تصل لسن التقاعد حتى تكون قد سددت اقساطه 
ومتلكته، هذا اخليار اجلي����د اغلق في الكويت 
بسبب تشريعات منع الرهن العقاري وحتديد 
مدة القروض ب� 15 عاما، تشريعات حقد اخرى 

حتتاج السقاط.
2-  منح����ت احلكومة املصرية رجل االعمال 
احم����د بهجت ارضا اقام عليها مش����روع »درمي 
الند« الذي اسكن اآلالف ثم تراكمت عليه الديون 
فلم تس����ترد احلكومة باقي االرض غير املعمرة 
كما ينص العقد بل س����محت ل����ه بأن »يبيعها« 
مبلياري جنيه ملطورين آخرين لسد مديونيته 
حتى يستكمل مشروعه وال يتضرر من اشترى 
منه أو تتض����رر البنوك املمولة وفي ذلك درس 

لبعض نوابنا.

»مشروع مارشال« الكويتي.. هذه بداياته الحل »الوحيد« لمشكلة اإلسكان والتنمية
كالم مباشر محطات
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الب

� ت: 94449424.
فهي���د مقنع ملفي العازمي � 70 عاما � الصباحية � 

ق2 � ش11 � م92 � ت: 66208880.
بجدة عقيل عليان املطيري � ارملة رش���يد عوض شديد 
املطيري � 61 عاما � صباح السالم � ق9 � ش2 � ج3 
� م40 � ت: 99343117 � 99228550 � الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة صبحان.
نورة سالم فهد العظيمان العجمي � 67 عاما � الرجال: الرقة 
� ق2 � ش6 � م467 � ت: 66244220، النساء: القرين 
� ق2 � ش11 � م16 � ت: 99056669 � الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة صبحان.
منارس مهادي علي احلرب � ارملة فاضل احمد الشكري 
� 70 عاما � الرجال: مس���جد زين العابدين � مقابل 
دوار اجلوازات � ت: 99221213، النساء: بنيد القار � 
حسينية الشيرازي � ت: 99300071 � الدفن التاسعة 

صباحا.
فاضل حميد علي حسـن التحو � 51 عاما � الرجال: الدسمة 
� ق3 � ش32 � م2 ديوان الشواف � ت: 22543278 � 

النساء: سلوى � ق6 � ش8 � م8.

� 71 عاما � الرجال: الرميثية � ق8 � شارع اسامة بن 
زيد � م337 � ت:  97989911، النس���اء:  العدان � ق2 � 

ش30 � م21 � ت: 25410686.
صمهـود عبداهلل مرتع الصواغ العازمـي � 56 عاما � الرجال: 
صب���اح الناصر � ق3 � ش13 � م29 � مقابل الدائري 
السادس � ت: 99586140 � 99786140، النساء: جابر 

العلي � ق6 � ش13 � م26 � ت: 23835587.
وسمية عبداهلل خلف السعيد � زوجة علي صالح الهيب � 
65 عاما � الرجال: اخلالدية � ق2 � ديوانية عبداهلل 
خلف السعيد � مقابل كيفان � ت: 24811363، النساء: 

اجلهراء القدمي � ق1 � ش3 � م115 � ت: 24551637.
منيـرة مزيد خلف العدواني � ارمل���ة محمد عباد امليلبي 
العدوان���ي � 77 عاما � الرجال: دي���وان العدواني � 
العمرية � مقاب���ل نادي التضامن � ت: 66458360، 
النس���اء:  صباح الناصر � ق1 � ش24 � م37 � مقابل 

بنزين الفردوس � ت: 99210207.
عبدالرحمن قويعان هزاع املطيري � 73 عاما � صباح الناصر 
� ق6 � ش45 � م36 � ت: 99577746 � 99497992 � 

الدفن التاسعة صباحا.
سودة ناصر زايد العازمي � زوجة حمد مطلق ناصر الفراع 
العازمي � 83 عاما � جابر العلي � ق3 � ش27 � م23 

طيبة احمد عبداهلل السلطان � ارملة حمد سليمان محمد 
السلطان � 79 عاما � العديلية � ق1 � ش10 � قسيمة 

2 � ت: 66505390.
مرمي محمد علي احلقان � ارملة محمد عبداهلل احلساوي 
� 79 عاما � الرجال: الش���عب � ق3 � شارع املنامة � 
م16 � بالقرب من املخفر � ت: 22646157، النس���اء: 
العديلية � ق3 � ش���ارع العسعوسي � ج35 � م3 � 

ت: 22548576.
احمد حسـن الفاضل � 70 عاما � الرجال: السرة � ق4 � 
الشارع االول � م16 � منزل صالح حسني الفاضل � 
ت: 99711998 � 99013331، النساء: العديلية � ق3 � 

ش31 � م11 � ت: 22513905.
نساء محمد حسن � ارملة علي محمد كرميي � 84 عاما � 
الرجال: سلوى � حسينية سيد محمد � ت: 97878316، 
النساء: الساملية � ق12 � شارع ابوهريرة � ج5 � م45 

� ت: 99840707.
خميس عبداهلل خميس العازمي � 80 عاما � الرجال: صباح 
السالم � ق9 � ش3 � م18 � ت: 65100054 � 66698833، 
النس���اء:  صباح السالم � ق11 � ش2 � ج4 � م18 � ت: 

.25511329
كاظمية محمد جاسم الدريع � ارملة صالح طاهر بوصلحة 

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
شهدت منطقة كيفان صباح 
أمس جرمية قتل ذهب ضحيتها 
طباخ هندي على يد سائق هندي، 
وهما يعمالن ف���ي منزل واحد، 
وذلك اثر خالف نش���ب بينهما 
بدأ مبش���ادة حول طبيعة عمل 
كل منهم���ا وراتبيهما وتطورت 
الى مشاجرة قام خاللها السائق 
بتناول مقالة طبخ سوداء )تاوة( 
وانهال به���ا ضربا على الطباخ 

حتى لفظ أنفاسه.
وحضر ال���ى موقع اجلرمية 
مدير أمن محافظة العاصمة اللواء 
طارق حمادة وعدد من رجال االمن 

الذين قاموا بتطويق موقع اجلرمية ووجدوا القاتل في املنزل مصابا 
بحالة هستيرية غير مصدق ملا حدث، وقال مصدر امني ان السائق 
وه���و من مواليد 1979 اعترف بأنه قتل املجني عليه الطباخ مواليد 
)1971( بعد ان ق���ال له الطباخ: أنا اعمل أفضل منك وأتقاضى راتبا 
اكثر منك، موضحا انهما دخال في مشادة كالمية اتهمه الطباخ خاللها 
بأنه كس���ول فلم يتمالك أعصابه وتناول »التاوة« وانهال بها ضربا 

على رأس الضحية ليسقط جثة هامدة.
وأش���ار الس���ائق الى انه لم يكن يقصد قتله، وس���جلت قضية 
واحيل القاتل الى نظارة مخفر كيفان ونقلت جثة القتيل إلى الطب 

الشرعي.

زة! إبراهيم دشتي يدخل العناية المركَّ
ص 16

الطبيب يعاين إبراهيم دشتي في العناية املركزة

سائق يقتل زميله الطّباخ بـ"تاوة"
بعد  خالف بينهما في منزل كفيلهما بكيفان

اللواء طارق حمادة

عبداهلل الغربللي اليوم وياكم
تس���تضيف »األنباء« اليوم العب املنتخب الوطني لكرة 
اليد ونادي الكويت عبداهلل الغربللي ما بني الساعتني 3 و5 
مس���اء وذلك للحديث عن حظوظ الكويت في املنافسة على 
البطوالت احمللية واستعدادات ازرق اليد في الفترة املقبلة 
وذكرياته مع أزرق الش���باب باإلضافة إلى الرد على أسئلة 
القراء وذلك على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 � 

24830322 � داخلي: 131 � 318.

أهل الثقة
علي الجابر األحمد

هل يحتاج 
الدستور

 إلى تغيير؟       
د. عبدالرحمن العوضي

مدينة صباح 
األحمد البحرية 

وإعادة تعريف 
المستحيل  

ذعار الرشيدي

سر السعادة
سامي الخرافي

ص7

كّتاب صفحة آراء

مواقيت الصالة والخدمات  ص 11


