
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
جورجيا تستعد لتهيئة قردة من أجل إرسالها إلى المريخ.

ـ ولو حاول علماء عرب القيام بذات المشروع لشابت رؤوس القردة 
وسقطت أسنانها وعلماؤنا لم يتفقوا.

تقرير: الكويت ثالث أغنى دولة عربية من حيث دخل الفرد.
ـ ال تستانسون ترى نص الراتب أقساط ونصه الثاني ما يجي 5 الشهر إال 

أبواللطفواحدطاير.
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د. بهبهاني: الضغط بسبـب 
أورام المخ  سـواء الحميدة 

أو الخبيثـة يوجـب
التدخل الجـراحي

بورزق: سالمة الفم تأتي 
في الدرجة األولى لكل 

اختصاصات األسنان
حتى التجميل

الرياحي: الروح الواحدة 
بيننا تّمدنا بالطاقةلنحّقق 
هدفنا ونطوّر حلمنا 

عوامل  د.العـون: 
عديـدة تتّدخـل 
في إجـراء الوالدة 
»القيصرية« وتقييم 
الطبيـب للحالـة 
رأسـهــا علـى 

كثرت في هذه األيام 
القضاي���ا واحل���وادث 
الس���احة  واش���تعلت 
السياس���ية بكثير من 
االم���ور الت���ي يكث���ر 
فيها اجل���دل بني مؤيد 
ومعارض، والذي احب 

ان ارك���ز عليه في مقالي هذا هو اال يغيب 
املنظور الشرعي االسالمي عن هذه احلوادث 
وعلينا جميعا الرجوع الى شرع اهلل وسنة 
الرسول ژ حلل الكثير من هذه املشاكل 
واالزمات، كم���ا اوجه احلديث خاصة الى 
االخوة نواب التيار االسالمي عموما بأن 
يجتهدوا في ربط قضايا املجتمع باملنظور 
الش���رعي الن اهلل تعالى يقول في محكم 
التنزيل )فإن تنازعتم في ش���يء فردوه 
الى اهلل والرسول..( فمثال قضية قروض 
املواطنني يجب ان نستفيد من طرحها في 
اظهار حرمة الربا واثره املدمر على الفرد 
واملجتمع وانه كبيرة من الكبائر التي ان 
فعلها املس���لم فهو قد ح���ارب اهلل، كذلك 
يجب االستفادة من طرح قضية الفضائيات 
وما فعله ذلك اجلاهل في قناته من س���ب 
وش���تم وتدن في االسلوب وتطاول على 
الناس وافراد املجتمع لنذّكر ب���أن املسل���م 
لي��س بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال 
البذيء كما جاء في صحيح السنة، وانه 
لو كان هناك التزام باالخ��الق االسالمي���ة 
العالي���ة ملا احتجنا الى كل ه��ذه القوانني 
للمرئي واملسموع ودون جدوى من ضب��ط 

االم��ور.
كم���ا انه يجب التذكير بأهمية الترابط 
والتالحم والتعاون على البر والتقوى وانها 
اصول ومبادئ شرعية حث عليها القرآن 
وامر بها الرسول ژ وان كل من يريد ان 
يفرق املجتمع ويدعو للطائفية والفئوية 
وغيرهم���ا من دعاوى اجلاهلية فهو واقع 
في محظور شرعي قبل ان يكون قانونيا 
او دس���توريا، كذلك علينا ان نستغل كل 
قضية ومناسبة الظهار محاسن الشريعة 
وجمال الدين االسالمي، كما ال مينعنا ذلك 
من التصدي والوق���وف في وجه كل من 
املبادئ الشرعية والثوابت  يتطاول على 
خاصة فيما يتعلق بصحابة الرسول ژ  
وأهل بيته وكل من يريد ان ينشر مبادئ 
بدعية وافكارا جاهلية في مجتمعنا االسالمي 

احملافظ.

أن يفيض الطي���ش بصبي أرعن، 
ليس له من احلياة اال نعومة أظافره، 
وطفولة حليته ونعومة شواربه، فيرد 
عل���ى عالم تعّلم فعِلم وعّلم، فإن ذلك 
دليل نقيصة في هذا الدهر الذي نعيشه 
فيطيش فيه صغارنا، ويتكابرون على 

كبارنا.
حني أصدر الشيخ املكي رئيس هيئات 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر في 
مكة املكرمة، فتواه بجواز االختالط بني 
الذكور واالناث، وفق ضوابط ذكرها، 
وفن���د آراء القائلني بغير ذلك وردها، 
الدين وما سار  مستش���هدا بصحيح 
عليه السلف، يأتي صبي غٌر ما غادر 
مبلغه احللم اال سنوات بأصابع الكف 
الواحدة، ليفند فتوى الشيخ اجلليل 

ويردها ويسفهها.
والغريب ان ه���ذا الصبي التلميذ 
الذي مازال على مقعده الدراسي يذاكر 
دروسه، فيجهل ما قرأ وما درس، يرد 
على الشيخ الذي شيب الليالي درسا 
وعلما وتقلد منصبه الرفيع، مدفوعا 
مبا خزن من عل���م واكتنز من معرفة 

بالدين.
واالغرب واالدهى واالمّر، ان تقوم 
صحفنا بنش���ر تقوالت ذلك الصبي، 
وتبرزها ف���ي صفحاتها االولى، وكأن 
م���ن تفوه بها، َعَلٌم او عالم او ش���يخ 

ُيطلب رأيه!
يالرداءة الزمن الذي نعيش، املليء 
بالشياطني اخلرس الساكتني عن احلق 
فيترك���ون ذلك الصبي ف���ي غيه فال 
يلطمونه على فيه او يقطعون شأفة 
لسانه كي يخرس خرس العمياء البكماء 
اخلرساء، حتى يتعلم االغرار ان لهم 
اال يتجاوزوها، وآدابا  حدودا يج���ب 
يجب ان يتحلوا بها، واخالقا تلزمهم 
بطأطأة رؤوسهم حني يتحدث العلماء، 

ويتكلم الكبار.
هلل الشكوى واليه املشتكى.

مشاكلنا.. من منظور شرعي الشيخ والصبي

أمانة بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
alomaire@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

عايد جاسم مقضي أبوحنية العنزي � 72 عاما 
� القيروان � ق2 � ش223 � م7 � ت: 

.99082288 � 99868101
رقيـة عبدالواحد علي األميري، أرملة محمد 
أمني عبدالرحيم توفيقي � 82 عاما 
� الرجال: الدعية � ديوان العوضي 
� ت: 99087038 � النساء: اجلابرية 

� ق10 � ش2 � م20 � ت: 99032207 
� الدفن بعد صالة العصر.

الغنمـي ميثان سـعد الرشـيدي � 75 عاما � 
اجلهراء � القصر � ق2 � ش1 � م35 
 �  99833205  �  66667902 ت:   �
24551031 � 24550385 � الدفن بعد 

صالة العصر.

البقاء هلل

الخليفة يؤكد ارتفاع أسعار المخدرات في 2009 

ضبط 4 وافدين عرب بكيلو حشيش و2000 حبة

أمير زكي ـ محمد الدشيش
تنوع����ت االتهامات الت����ي وجهت الى 4 
وافدين من اجلنسية املصرية مبوجب إحالة 
الى نيابة املخدرات مصدرها اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات ما بني االجتار في املواد 
املخدرة وحيازته����ا بقصد التعاطي، حيث 
وجهت هذه التهمة الى 3 من اصل املتهمني 
االربعة واحدهم يعمل موظفا في املواصالت 
اما املتهم الرابع وهو مصري ايضا ويشغل 
منصب مدير مطعم فكانت تهمته هي جلب 
املواد املخدرة بقصد االجتار وكانت املواد 
املهربة عبارة عن حش����يش وحبوب مينع 

تداولها داخل البالد.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت 
الى مدير عام االدارة العامة عن اجتار وافد 
مصري يعمل ف����ي محل راق لبيع املالبس 
اجلاهزة في املنطقة احلرة في املواد املخدرة 
وعليه قام مدير عام املكافحة العميد الشيخ 
احمد اخلليف����ة باإليعاز الى ادارة املكافحة 
احمللية والتي يترأسها العقيد احمد الشرقاوي 
الهزمي واستطاع  املقدم محمد  ومس����اعده 
فريق احمللية استدراج البائع لبيع اصبع 
من احلشيش مقابل 50 دينارا ليتم ضبطه 
وباالنتقال الى شقة يقيم فيها في الفروانية 
عثر بداخلها على 3 اصابع اخرى واعترف 
امام الشرقاوي والهزمي بأنه يشتري هذه 
االصابع من وافدين يقطنان في ش����قة في 

الفروانية ايضا لينطلق رجال احمللية الى 
مسكن املتهمني بعد التشاور مع وكيل النائب 
العام وبداخل الشقة عثر رجال احمللية على 
نحو نصف كيلو من احلش����يش واعترفا 
على واحد راب����ع يعمل مدير مطعم وابديا 
اس����تعدادهما الس����تدراجه لبيع كمية من 
املخدرات وسمح لهما بإجراء مكاملة هاتفية 
تكللت بضبط املتهم الرابع وبتفتيش شقته 
عثر بداخلها على نحو 400 غرام من احلشيش 
و2000 حبة واعترف بجلبها بإخفائها في 

أكياس شاي وبلغ اجمالي الكمية املضبوطة 
كيلو حشيش و2000 حبة تستخدم كمخدر 

لألعصاب.
على صعيد آخر، كرم مدير عام اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ أحمد 
اخلليفة إدارة املعلومات بقيادة العقيد محمد 
احلريص جراء جهودهم االخيرة في مالحقة 
جتار املخدرات وخاصة القضية التي انتهت 
بضبط آس����يويني وعثر بحوزتهم على 4 
كيلو هيروين وش����دد العميد اخلليفة في 
كلم����ة ارجتلها على ضرورة بذل املزيد من 
اجلهد ملالحقة جتار املواد املخدرة مؤكدا ان 
عام 2009 تكللت فيه اجلهود بضبط اضخم 
كمية من املخدرات مبختلف انواعها، مشيرا 
الى ان قطاع املكافحة تعلق عليه اآلمال في 

تقليص انتشار املواد املخدرة.
واكد العميد اخلليفة ان ارتفاع اس����عار 
املواد املخدرة مبختلف انواعها يؤكد على 
ان جهود املكافحة آتت ثمارها، مشيرا الى 
ان ارتفاع س����عر املواد املخدرة ان دل على 
ش����يء فإمنا يدل على نقص املعروض من 

هذه السموم.
ولفت الى ان لقاء رجال املكافحة بصاحب 
السمو في أكتوبر املاضي شرف كبير، معربا 
عن امله في ان تتضافر اجلهود لوضع حد 
لتهريب وانتشار املواد املخدرة داخل الكويت 

مع مطلع العام اجلديد.

الوافدون األربعة وأمامهم كمية املخدرات املضبوطة بحوزتهم

العميد الشيخ احمد اخلليفة

»الحسناء« سرقت سيارة »المغازلجي«

براءة قائد رافعة من القتل الخطأ

مصري يطلب فزعة »الداخلية« للبحث عن زوجته

محمد الدشيش
اتهم مواطن فتاة حسناء اتضح الحقا 
انها مواطنة تعاني من مرض نفسي بسرقة 
سيارته االملانية احلديثة، وكان املواطن 
وحس���ب ادعائه قد ابلغ رجال األمن أنه 
الحق فتاة حسناء تقود سيارة يابانية 
على شارع اخلليج العربي وتوقفت له 
بعد مطاردته لها، وعندما عرض عليها 
احلدي���ث معها طلبت منه ان تس���تعير 
س���يارته االملانية، ووافق »املغازجلي« 

على طلب التبادل الغريب بحيث تأخذ 
سيارته ويأخذ سيارتها مدعية انها ترغب 
في جتربة سيارته االملانية، ولكنها ذهبت 
ولم تعد، وبعد طول انتظار استمر نحو 
6 ساعات قام بابالغ عمليات الداخلية ومت 
رصد السيارة وتبني ان الفتاة احلسناء ال 
حتمل رخصة قيادة وانها تعاني من مرض 
املواطن تسجيل  نفسي، وبعدها رفض 
قضي���ة ضد الفتاة بعد ان حضر والدها 

وكشف حقيقة ما تعانيه.

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنح حضوريا ببراءة 
قائد رافعة من تهمة القتل اخلطأ حيث اسند 
االدعاء العام الى املتهم تهمة التسبب عن 
غير قصد في قتل املجني عليه وكان ذلك 
ناش����ئا عن اهماله وعدم مراعاته اللوائح 
بصفته قائدا للرافعة االنش����ائية بأن قام 
برفع اكياس االسمنت بالرافعة باستعمال 
حبل غير صال����ح حلمل مثل تلك االحمال 
االسمنتية فأدى ذلك الى انقطاعه وسقوط 

احلمولة على املجني عليه واصابته باصابات 
اودت بحيات����ه. وترافع عن املتهم احملامي 
فيصل الرش����يدي وذكر انه من املقرر في 
احملاكمات اجلزائية ان تشكك في محكمة 
املوضوع في صحة اسناد التهمة الى املتهم 
كي تقضي له بالب����راءة. وقضت احملكمة 
ببراءة املتهم اذ لم يثبت باالوراق ان املتهم 
لم يتخذ وسائل االمن والسالمة او ان سبب 
انقطاع احلبل عن احلمولة االسمنتية ناجت 

عن خطأ بسبب املتهم.

محمد الجالهمة
في بالغ شديد الغرابة طلب وافد مصري 
فزعة رج����ال األمن ملعرفة م����كان وجود 
زوجته معربا عن خش����يته من ان تكون 
زوجته اختطفت من قبل وافدين آسيويني 
يس����تغلونها في اوكار متعة حرام. وقال 
مصدر امني ان وافدا مصريا جلأ الى مخفر 

الفحيحيل مشيرا الى ان زوجته كان موعد 
وصولها الى الكويت قادمة من موطنها امس 
مشيرا الى انه انتظرها الكثر من ساعتني 
بعد وص����ول الطائرة ومن ثم غادر املطار 
واتصل بأسرة الزوجة التي اكدت مغادرتها 
وعاد الى املطار ليتلقى الصدمة والتي متثلت 

في ان الزوجة دخلت الكويت.


