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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: أوباما وبعد عام من الرئاسة تخلص من سحر »نعم نستطيع«.

ـ على أمل أن يتخلى العرب عن لعنة »ال.. ال نستطيع«!
»اإلعالم« تشتري مباراة قديمة بين الكويت وإندونيسيا بـ 11 ألف دينار.

ـ واهلل لو يلعب فيها زيدان وبيليه ومارادونا ووياهم »الكابتن ماجد« ما توصل 
أبواللطفواحدهالسعر!

كشفت لنا قضية منع الشيخ العريفي من 
دخول الكويت ثم العودة بالسماح له وإلغاء 
قرار املنع، إن وجد، الكثير من املواقف وأزالت 
االقنعة عن هؤالء الذين يتبجحون ليل نهار 
بالوحدة الوطني����ة ونبذ الطائفية خاصة 
من نواب مجلس االمة الذين يقتاتون على 
الطرح الطائفي البغيض لزيادة شعبيتهم 
بني ابناء الطائفة الت����ي ينتمون لها، واال 
هل يعقل ان يتكلم دكتور س����عودي وفي 
بلده عن احد املراجع االيرانية واملقيم في 
العراق العتق����اده ان هذا املرجع يدعم فئة 
معتدية وهم احلوثيون اعتدت على بالدهم 
وقتلت ابناءهم فتث����ور ثائرة نواب االمة 
في الكويت ويطالب����ون مبنعه من دخول 
البالد دون اي سند قانوني اال استعراض 
العضالت السياسي وبيان فاعلية التحالف 
احلكومي الشيعي والذي برز بشكل واضح 
في االنتخابات االخيرة وتأكد بشكل قوي 
من مواقف نواب الشيعة من االستجوابات 
او اي قضية ضد احلكومة، فهم حكوميون 
حتى النخاع ويريدون من احلكومة مقابل 
هذه املواقف ان تستجيب لرغباتهم وطلباتهم 
وان كانت طائفي����ة او فئوية وال ادل على 
ذلك من تصريح احد النواب مخاطبا وزير 
الداخلية ان هذا جزاء من وقف معك )يقصد 
في االستجوابات( وهذا يدل على ان الوقوف 
مع وزير الداخلية ل����م يكن ملبدأ امنا كان 

ملصلحة وامور اخرى انكشفت اآلن.
ولعل من ابرز م����ا افرزته هذه القضية 
خروج بعض النواب الشيعة بعبارات اكاد 
اجزم بأنهم ال يعون خطورتها وذلك عندما 
يصفون مخالفيهم من السنة بالتكفيريني 
تارة وبأتباع القاعدة تارة اخرى. بل ان احد 
اجلهلة من ه����ؤالء متادى في الوصف بأن 
هؤالء وهابيون وكأنها سبة في حق السنة وال 
يعلم هذا اجلاهل ان كان يقصد ان الوهابيني 

اتباع االمام املجدد  هم 
محمد ب����ن عبدالوهاب 
فهذا ش����رف المام قمع 
الس����نة  البدعة واحيا 
ونشر التوحيد وحارب 

الشرك واخلرافات. 
التحالف  ان نشوة 

احلكومي الش���يعي مازالت مستمرة عند 
بعض النواب وقد متادوا في هذا الى التهديد 
والوعيد وكأنهم في دولة داخل دولة فأحدهم 
يهدد بأن يتخذ موقفا متشددا واآلخر يصف 
ان النار ل���ن تنطفئ وتلك الدكتورة التي 
اعتقد الكثير بأنها بعيدة عن الطرح الطائفي 
ولكن اثبتت هذه القضية أنها طائفية من 
طراز فريد فهي تهدد وتقول ان الفتنة تطل 
برأس���ها وان هيبة الدولة في مهب الريح 
وان الغض���ب كبير، كل ذلك الن احلكومة 
س���محت ملواطن ينتمي لدولة وقفت مع 
الكويت في محنته���ا وفتحوا لنا قلوبهم 
قبل بيوتهم فهذا جزاء االحسان فبدل ان 
نقف مع اجلارة السعودية في حربها ضد 
املعتدين احلوثيني تكون مثل هذه املواقف 

املتخاذلة ولالسف.
خالصة القول يجب ان نعرف ان كل ذلك 
لم يحصل لوال التحالف احلكومي الشيعي 
والذي ستدفع احلكومة فاتورته مبزيد من 
اخلضوع واالس����تجابة ملطالبات ال يعلم 

مداها اال اهلل.
اللهم احفظ بالدنا من ش����ر الفنت وأِدم 

علينا نعمة األمن واألمان.

عظم اهلل أجركم

نش����ارك آل املرزوق الكرام والعم خالد 
املرزوق وأبناءه الع����زاء لوفاة األخ وليد 
املرزوق سائال املولى ان يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

لم يرحل وليد خالد املرزوق 
عن هذه الدنيا الفانية بل هو 
باق ب���كل ما خّلفه من »أصالة 
في اخلل���ق والوفاء والوطنية 
الصادقة«.. لم أكن أتصور أنني 
سأكتب هذه الكلمات بعد رحيله 
املفاجئ وهو في ريعان الشباب.. 

لقد ُفجعت كما ُفجع غيري برحيله املفاجئ وهذه 
سطور من شهادتي له.

بعد حترير الكويت شكل شهداء الكويت سيمفونية 
اخللود لشعب صغير خرج أبناؤه ملقاومة احملتل قبل ان 
تتنادى الدول الكبرى لتحريره. وبعد التحرير شهدت 
صالة الفارس في منطقة السرة »عرس الشهداء« عبر 
سلسلة احتفاالت لتوثيق سيرهم وقد تشرفت مع فريقي 
بإقامتها وفي بدء اإلطالق أرس����لت دعوات للحضور.. 
امتألت القاعة وكان »وليد خالد املرزوق« رئيس حترير 
جريدة »األنباء« احلاضر الوحيد بني رؤساء الصحف 
ف����ي ذلك االحتفال، فقد حرص على احلضور بنفس����ه 
وأذكر وجهه الباسم حينها ألن االحتفال كان يستحق 
االبتسام والفرح واالفتخار، فاألبناء - نساء ورجاال - 

استشهدوا من أجل الوطن.
اذكر انه بعد التحرير أيضا تعرض أحد التجار الشباب 
في الساملية لكارثة، وكان صديقا لوليد خالد املرزوق 
فحرص، رحمه اهلل، عن����د بلوغه اخلبر على التواجد 
بجان����ب صديقه ولم يتخل عنه في حلظات مأس����اته 

ومحنته وساعده بكل انسانية على جتاوزها.
وليد اخلالد املرزوق كتب يوم ترك رئاس����ة حترير 
»األنباء« قائال: »أما الشكر اخلاص الذي أستميح القراء 
عذرا في أن أسجله على صفحات »األنباء« فهو لوالدي 
السيد خالد املرزوق الذي تتلمذت على يديه في مدرسة 

احلياة«.
هذا هو فعال وليد خالد املرزوق، كما عرفناه بوطنيته 

ووفائه.
رحمك اهلل يا وليد وأحسن عطاءك عند اهلل سبحانه 
وتعالى وألسرتك الكرمية كل الصبر والسلوان.. وستبقى 

بيننا يا وليد.

املوت.. كأس م����ر مذاقه.. ال يتجرعه 
احلي فيموت، بل يتجرعه من بقي حيا 
ممن لوع املوت أكبادهم وطحنها حزنا، 

على من مات ولن يعود.
واملوت الذي غيب باألمس وليد خالد 
املرزوق هو نفسه املوت الذي سيغيب 

كل حي بآجال متفاوتة.
املوت حتمي وقضاء ال راّد له، مشيئة 
ربانية ال منلك اال ان ننصاع لها، متضرعني 
الى اهلل ان يرحم فقيدنا ويسكنه جنانه، 
ويسدل ستائر الصبر على أهله واألقربني 

واحملبني.
األم املفجوعة، واألب املكلوم، واالخوة 
واالخ����وات والزوجة والذرية واملعارف 
واالصدقاء، بل واحلي����اة التي ُيفجعها 
فقد ابن من أبنائها، عّمر فيها وسار في 

مناكبها.
هؤالء هم من جترع كأس املنية وسموم 
احلزن ومرارة الصبر وتباعد السلوان.

الولد عني مبصرة في وجه أهله ونور 
في طريقهم.. ش����مس في نهارهم، وبدر 

في ليلهم.
عصا يتوكأون عليها في دروب العمر 

وفيء يستظلون به في 
هجيره.

رعوه����ا  غرس����ة 
بعيونه����م وقلوبهم، 
بح����ب  وأحاطوه����ا 
بدم����ع  وس����قوها 

وعرق.
سهروا.. من أجل أن ينام.

وتعبوا.. من أجل أن يرتاح.
قبعوا.. في العتمة.. وتركوا له النور 

كي ال يتعثر.
وم����ا أصع����ب الع��������زاء.. ف��ي فقد 

الولد.
الكالم يتعثر ويتبعثر وتتراكب  كل 

جمله وترتبك.
من يعوض فقدان الولد؟

ما أبشع الكالم وأرخصه.. وما أقساه 
وأم����ّره، حني يكون لتعزي����ة عزيز في 

عزيز.
عزيز رحل.. وأعزاء يعجز العزاء أن 
يرمم ما في صدورهم من جروح الفقد.

رحمك اهلل ي����ا وليد.. و)إنا هلل وإنا 
إليه راجعون(.

العريفي.. ودفع الفاتورة! وطنية ووفاء وليد خالد المرزوق جروح الفقد
أمانة إضاءة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com نورية السداني

البقاء هلل
وليد خالد يوسف املرزوق � 52 عاما � الرجال: ديوان املرزوق 
� الشامية � ق7 � ش77 � م14 � ت: 24816890، النساء: 
الفنطاس � الطريق الساحلي � ق1 � م800055 � مقابل 
أبراج عالي���ة وغالية � منزل وديوان خالد يوس���ف 

املرزوق وأوالده � ت: 23717122.
بينـة سـالم حمد العجمـي � 14 عاما � النعيم � ق4 � ش10 � م1 � 

ت: 99018024.
عبداهلل عامر محسن العتيبي � 73 عاما � الرابية � ق2 � ش17 � م1 

� ت: 99688145 � 24731550 � 99029035.
مرمي حسن عباس الشراح � أرملة عبداهلل حسن الكندري � 74 عاما 
� الرجال: ديوان الكنادرة � ت: 99771710، النساء: صباح 

السالم � ق11 � م12 � ش األول � ج9 � ت: 25510437.
نوره حسني ناصر الزعبي � أرملة سعد دغيم العدواني � 70 عاما � 
الرجال: العمرية � ديوان العدواني � مقابل نادي التضامن 
� ت: 99298888، النساء: صباح الناصر � ق2 � ش2 � م8 

� ت: 99602413.
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن املليكي � 60 عاما � الرجال: العمرية 
� ق3 � ش3 � م16 � ت: 97956522 � 99506821، النس���اء: 

الفردوس � ق2 � ش1 � ج12 � م32 � ت: 24889887.
سـليمان خليل إبراهيم الكردي � 69 عاما � الرجال: الشهداء � ق4 
� ش418 � م16 � ت: 97654997، النس���اء: العقيلة � ق1 � 

ش112 � م11.
مرمي سـند فالح املسـعود � أرملة عبدالكرمي سعد املفتاح � 52 
عاما � الرجال: الروضة � ق2 � ش علي سليمان بو كحيل 
� صالة دسمان � ت: 97882213، النساء: القادسية � ق7 � 

ش79 � م12 � ت: 22522401 � الدفن التاسعة صباحا.
عائشـة محمد مرزوق الدوسـري � أرملة يوس���ف جويهل محمد 
اجلويهل � 93 عاما � جنوب السرة � حطني � ق2 � ش220 

� م56 � ت: 99044105 � الدفن التاسعة صباحا.
مناور عليان سـيحان الرشـيدي � 77 عاما � الفردوس � ق8 � ش1 
� ج3 � م65 � ت: 65757577 � 66233379 � 94042156 � 

الدفن بعد صالة العصر.
فرحان ناصر صنيتان الرشيدي � 65 عاما � الفردوس � ق1 � ش1 � ج1 

� م29 � ت: 66999895 � 97594746 � 97755077.
غنيمة عيسى بن يوسف القناعي � أرملة سليمان حسني البدر � 79 
عاما � الرجال: � ديوان القناعات � الشويخ � ت: 99846045، 
النس���اء: السرة � ق3 � ش السرة � م19 � ت: 25344800 � 

الدفن التاسعة صباحا.
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»السـيلياك«  الفريـح:  سـعاد 
البعـض يعتــزلون  يجـعـل 
المجتــمـع و أفخــر بأنـي 
كتابي وأنتجـت  عليه  تغّلبـت 
وعلى مرضاه الحذر من الطحين

عيـوب  النجـار:  وليـد   د. 
أو  السـفلي  الفـك  عظـام 
تسـتدعي  لألطفال  العلوي 
قبل  تقويمها  فـي  اإلسـراع 
بلوغهم سن الحادية عشرة
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»مباحث« باكستاني ارتكب 17 قضية سلب بالقوة
محمد الجالهمة

متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية والتي يرأسها العميد 
الشيخ علي اليوسف وحتديدا إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي 
العقيد عادل احلمدان من إغالق 17 قضية سلب بالقوة كانت مسجلة 
قبل س���اعات ضد مجهول وذلك بتوقيف مواطن ووافد باكس���تاني 
نفذا هذه العمليات بانتحال صفة رجال مباحث وصفة مفتشني في 

الشؤون والبلدية.
ووفق مصدر أمني فإن عدة قضايا كانت مسجلة ضد مجهول وكانت 
جميع هذه القضايا تدور حول مواطن وبرفقته آس���يوي يستقالن 
مركبة رجن روفر إذ يقوم املواطن باستهداف محالت وكراجات صناعية 
ف���ي الفحيحيل بدعوى انهم يبحثون عن مخدرات تارة او مخالفني 
لقانون اإلقامة. واضاف املصدر: متكن آس���يوي تعرض للسلب من 
قبل الشخصني من التقاط رقم املركبة وسارع برقم املركبة الى مخفر 
الفحيحيل، مش���يرا الى انه تعرض للسلب من قبل شخص يرتدي 
مالبس وطنية وسلب منه 140 دينارا لتتم مخاطبة املرور ومعرفة 
مالك املركبة وتبني انه باكستاني ليتم ضبطه ويعترف على املواطن 
واعترف���ا بارتكابهما 17 قضية س���لب وقام عدد م���ن املجني عليهم 

بالتعرف على املتهمني.

إغالق أكبر مصنع للخمور المحلية في الفروانية
وآسيوي أحال شقته إلى سنترال لسرقة المكالمات الدولية

امير زكي ـ هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
متكن رجال امن محافظة الفروانية من 
الق���اء القبض على وافدين هنديني يديران 
وكرا ضخما لتصنيع وترويج اخلمور محلية 
الصنع حيث عثر داخل ش���قتهما على 180 
برميال معبأة باخلمور باالضافة الى اجهزة 
التقطي���ر وعدد كبير م���ن ادوات التخمير 
والتصنيع، وهو ما يعد اكبر مصنع للخمور 

احمللية في احملافظة.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني 
فإن معلومات وردت الى مدير امن الفروانية 
العميد غل���وم حبيب تفيد بوجود مصنع 
يديره وافدان من اجلنسية الهندية، يقومان 
بتروي���ج وتصنيع اخلمور محلية الصنع 
وعل���ى الفور اوعز العمي���د غلوم لضابط 
الفرقة الليلي���ة النقيب عبدالعزيز البعير 
ملداهمة وضبط املصنعني، حيث متت ترجمة 
التعليمات عل���ى ارض امليدان فمن خالل 
جتهيز فرقة مختصة قامت بتطويق مداخل 

ومخارج املنطقة ومن ثم مت ارسال مصدر 
سري اتفق مع املصنعني على شراء كمية 
من اخلمور واثناء دخوله الى املصنع ارسل 
بأشارة للفرقة املوجودة باخلارج التي داهمت 
املصنع والقت القبض على املصنعني واتضح 
انهما اثنان من اجلنسية الهندية حيث مت 
تكبيلهما واحالتهما واملضبوطات الى االدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.
من جهة اخرى احال رجال امن العاصمة 
بقيادة اللواء طارق حمادة الى مقر االدارة 
العام���ة ملكافحة املخ���درات 3 وافدين من 
اجلنسية اآلس���يوية لضبطهم وبحوزتهم 
مواد مسكرة كما جرت احالة آسيوي اخر 
ال���ى املباحث اجلنائية بعد مداهمة ش���قة 
حولها ال���ى وكر لالتصاالت الدولية واقام 
عدة كبائن لغرض تقدمي اخلدمات الدولية 
املسروقة وجعلها اشبه بسنترال مخصص 

لسرقة املكاملات الدولية.
وقال مصدر امني ان الفرقة الليلة المن 

الرش���يدي  املقدم حمود  العاصمة بقيادة 
والنقيب فهد املذن واملالزم غنيم املطيري 
ابلغت عبر مصادر بوجود شقة في منطقة 
شرق حتولت الى سنترال لتقدمي خدمات 
االتصاالت الدولية املسروقة لتتم مداهمة 
الشقة والعثور بداخلها على كبائن و6 خطوط 

دولية مسروقة من كبائن عمومية.
واشار املصدر الى ان الرشيدي واملذن 
واملطيري اجروا اتصاال هاتفيا بادارة الرقابة 
في وزارة املواص���الت لالنتقال الى موقع 
الشقة ومعرفة كيفية سرقة خطوط تابعة 
لوزارة املواصالت واس���تغاللها في تقدمي 

اخلدمات املسروقة.
وفي ش���أن اخر مت ضبط آسيوي عثر 
بحوزته على نح���و 40 زجاجة خمر، كما 
ضبط آس���يوي آخر عثر بحوزته على 56 
زجاجة خمر ال���ى جانب مداهمة وكر آخر 
لالتصاالت الدولية في الصاحلية وضبط 

آسيوي بداخله.

اآلسيوي صاحب السنترال في قبضة املباحث صاحبا مصنع اخلمور بعد القبض عليهما

ذاكرة وليد المرزوق الحية
بقلم: ذعار الرشيدي

وليد المرزوق لمن ال يعرفه
بقلم: سعد الشمري
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الصليلي
 لـ »األنباء«: صقاقير 

الكويت عند 
سلمان الحمود
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هال فبراير 2010: 
مسيرة يخوت احتفااًل بذكرى تولي 

صاحب السمو مقاليد الحكم 29 الجاري

)أحمد باكير( جانب من املؤمتر الصحافي  

االعالن الرسمي عن جدول حفالت ليالي فبراير 2010
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اللواء طارق حمادة

مواطن يهدد بحرق نفسه أمام بوابة »اإلعالم«  
مطالبًا بمقابلة وزيري الداخلية واإلعالم ليشرح قصته

مفرح الشمري ـ حسين الفيلكاوي
نقل مواطن من ارباب الس���وابق الى مستشفى 
الطب النفسي بعد احتجاز دام لساعات داخل مخفر 
الصاحلية بعد ان حمل »جركن« يحتوي مادة سريعة 
االشتعال مهددا باش���عال النيران في نفسه، وذلك 
امام بوابة وزارة االعالم، مطالبا بضرورة ان يلتقي 
وزير الداخلية ووزير االعالم لشرح قصته اليهما 
اال ان اجلهود الكبيرة التي بذلها مدير أمن محافظة 
العاصمة اللواء ط���ارق حمادة انهت هذا االضراب 
الغريب ومت توقيف املواطن الذي ثبت انه كان يعمل 
في »الدفاع« ويبلغ من العمر 37 عاما. واستنادا الى 
مصدر امني فإن العسكريني التابعني للحرس الوطني 
واملكلفني بحماية وزارة االعالم صدموا بش���خص 
يحمل »جركن« لونه احمر مدعيا ان بداخله بنزينا 

ويلوح بانه سيس���كب البنزين، حيث سارعوا الى 
ابالغ عمليات وزارة الداخلية. واضاف اتصل فور 
البالغ مدير األمن اللواء طارق حماد، ودخل وعدد 
من رجال حرس االعالم ورجال األمن في محادثة مع 
املواطن ليتم تهدئته وضبطه وضبط اجلركن ومن 
ثم احالته الى االختصاص، والطريف في املوضوع 
ان املواطن وبعد ضبطه قال ان ما دفعه لالحتجاج 
امام »االع���الم« حتديدا دون غيرها انه س���بق ان 
حاول االتصال ببرنامج »مراحب« االذاعي ورفضوا 
مشاركته حيث كان يريد توجيه نداء عبر البرنامج 
لوزير الداخلية وانه على هذا االساس وكنوع من 
االحتجاج اختار بوابة وزارة االعالم. واشار املصدر 
الى ان املواطن من ارباب الس���وابق وعليه قضايا 

تعاطي مواد مخدرة، كما انه مطلوب.

قال إن برنامج »مراحب« رفض مشاركته لتوجيه نداء للوزيرين


