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تق���دمي احلكومة 
خطة تنمية وإصدارها 
بقانون من قبل مجلس 
األمة هو مبدأ دستوري 
لم يتم االلتزام به منذ 
سنوات طويلة واآلن 

وقد حصل ذلك ال منلك إال أن نشيد باملبدأ 
وأنها خطوة أولى في االجتاه الصحيح 
ولكنها غير كافية وحتتاج إلى تدعيم 
واستكمال وإضافات وتوصيات خاصة 
أننا بصدد التصويت على قانون اخلطة 
في مداولة ثانية قادمة، وفي هذا املنوال 
أعجبتني مداخلة النائب خالد السلطان 
عند نقاش اخلطة داخل مجلس األمة 
عندما أشار إلى افتقار هذه اخلطة إلى 
موضوع الشريعة واستكمال تطبيقها 
وهو ما متناه أمير الكويت الراحل الشيخ 
جابر األحمد - رحم���ه اهلل – نعم إن 
االمتثال لشرع اهلل هو أساس التنمية 
وأولى درجات الرقي والتطور، فاألمم ال 
تتقدم ببناء اجلسور واملباني واألنفاق 
والس���كك احلديد وناطحات السحاب 
فقط ولكن األهم من ذلك كله هو بناء 
اإلنسان وكيفية تنميته وهو ما غاب 
عن خطة احلكومة لألس���ف، وال نشك 
في أنه ال ميكن أن ننمي الفرد إال بدين 
وال يوج���د دين رفع وأعز أتباعه مثل 
اإلسالم قال اهلل تعالى )من كان يريد 

العزة فلله العزة جميعا(.
وال يوجد مثل اإلسالم أنشأ مجتمعات 
قوية متآلفة ومتحابة، قال اهلل تعالى 
)محمد رسول اهلل والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم( وال يوجد مثل 
اإلسالم اهتم واعتنى باملرأة، قال رسول 
اهلل ژ »استوصوا بالنساء خيرا« واهتم 
بالشباب، قال رسول اهلل ژ »نصرت 
بالشباب« ولو أردنا االستطراد بالكيفية 
التي استطاع بها اإلسالم أن ينشئ أفرادا 
قادرين على صنع التنمية واحلضارة 
لطال بنا املقام، إن من األهمية مبكان أن 
نهتم ببناء اإلنسان قبل بناء الطابوق 
واجلماد وعندما ينصب اهتمامنا في 
هذا االجتاه نستطيع أن نتفاءل ونقول: 

عندنا تنمية.

تنمية اإلنسان أواًل
أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
ALOMAIRE12@yahoo.com

أكتب رسالتي هذه بعد أن 
نفد صبري وما عاد بي قدرة 
على التحمل أكثر. بكيت ولم 
يلتفت لدموعي أحد. شكوت 
أوجاعي ول���م أجد فيكم اذنا 
صاغي���ة. كلما غضب أحدكم 
من أخيه راح يصرخ كاملعتوه 
ويهز أركان البيت ويتجاهل 

وجودي.
كان آباؤكم فقراء فأغناهم 
اهلل في حضني، طرقوا بابي 
ففتحت لهم قلبي، وأصبحت 
لهم أما عطوف���ا. كانوا أميني 
فتعلم���وا االبجدي���ة حت���ت 
سمائي. عبروا البحار والقفار 
وتنازعتهم الدروب حتى بلغوا 
سدرتي فناموا في ظاللها. لم 
أفرق بينهم. أحببتهم جميعهم 

سواسية.
بع���ض اجدادك���م كان���وا 
يتقاتلون فيما بينهم فألفت 
بني قلوبهم واصبحوا اخوة، 
وبع���ض اجدادك���م كان���وا 
يتفاخ���رون عل���ى بعضهم 
البعض فساويت بينهم. ولهذا 
أحبني أجدادكم وآباؤكم، وردوا 
اجلميل بأفضل منه. حملوني 
الى املراتب الرفيعة، وطرزوا 
لي أجمل الثياب. فحفظوا العهد 

وصانوا الوفاء.
أما أنت���م، وبعكس ما كان 
يفعل اجدادك���م االماجد، فقد 
التي���ه واالنانية  بالغتم في 
والعصبية والكسل واخلناقات 
واثارة الف���ن فمتى تدركون 
أهميتي � أن���ا أمكم الكويت � 
وتكفون عن ه���ز أركان هذا 

البيت.

رسالة أم
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

العجيري: اّتحد »السوداني« و»القبرصي«.. فتأخر البرد

اتهام رقيب أول باالعتداء على 15 آسيوية قبل إبعادهن

الب���رد او بدء دخول البرد قال 
العجيري: رمب���ا يتغير اجلو 
بدءا م���ن 22 اجلاري اذ اتوقع 
ان تتراكم الغيوم خالل الفترة 
الرياح  القادمة ومعها تع���ود 

الشمالية والعلم عند اهلل.

العاملية  االحتباس احل���راري 
فه���ذا امر بحاجة الى مزيد من 
الدراس���ات وان كن���ت ارى ان 
املس���ألة ال تعدو كونها مجرد 

تزحزح في الطقس.
وح���ول توقعه حول عودة 

أمير زكي
اخضع رجال ادارة بح����ث وحتري محافظة االحمدي 
بقيادة العقيد عادل احلمدان عسكريا في احد مخافر محافظة 
حولي لتحقيقات مكثفة اثر معلومات عن قيام العسكري 
وهو برتبة رقيب اول باالعتداء على اعداد غير قليلة من 

وافدات آسيويات قبل ابعادهن عن البالد.
حيث يناط اليه االشراف على نقل املوقوفات من املخافر 
الى ادارة االبعاد وكذلك الى التحقيقات سواء كانت النيابة 
العامة او االدارة العامة للتحقيقات ووفق املعلومات األولية 
فان العس����كري اعترف بتنفيذه نح����و 15 واقعة اعتداء 
على آس����يويات داخل شقة خاصة يستأجرها في منطقة 
الساملية، وانه كان يعد املعتدى عليهن بانه سيستغل نفوذه 
وعالقاته بكبار الضباط على حد زعمه حتى يضمن عدم 
االبالغ عنه قبل ان جتد اآلسيويات انهن على بعد امتار من 
مغادرة البالد بال عودة باعتبارهن اما متغيبات او مخالفات 

لقانون االقامة. ووفق مصدر امني فان معلومات وردت الى 
مدي����ر ادارة بحث وحتري محافظة االحمدي العقيد عادل 
احلمدان عن ان هناك عسكريا برتبة رقيب اول ومتزوجا 
من سيدتني ولديه عدد من االبناء اعتاد قبل فترة ليست 
قليلة استدراج وافدات آسيويات يقوم باختيارهن بعناية 
الى شقة خاصة يستأجرها ويشاركه آخر ومن ثم يقوم 
باالعتداء عليهن قبل ان يسلمهن الى ادارة االبعاد متهيدا 

لترحيلهن بحسب أوامر االبعاد الصادرة بحقهن.
واضاف املصدر ازاء هذه املعلومات اخلطيرة قام العقيد 
احلمدان بابالغ مدير عام االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
العميد الشيخ علي اليوس����ف والذي امر باتخاذ ما يلزم 
من اجراءات بحق العسكري والتحقيق معه مثله مثل اي 
متهم آخر خصوصا ان هذا العس����كري يفترض ان يكون 

قدوة لغيره من املواطنني املدنيني.
واضاف املصدر مت القاء القبض على العسكري في ساعة 

متأخرة من يوم امس قبل ان يبدأ دوامه الرسمي داخل احد 
مخافر محافظة حولي ومن ثم اخضع للتحقيقات ومتت 
مواجهته بأدلة مؤكدة على تورطه في مثل هذه النوعية 
م����ن اجلرائم ليعترف العس����كري بانه كان ينتقي بعض 
اآلسيويات خاصة الالتي مت االنتهاء من اجراءات ابعادهن 
وفي الطريق الى ادارة االبعاد يبلغهن بانه سيتدخل ملنع 
ابعادهن ع����ن البالد مقابل مرافقته الى ش����قته اخلاصة 
وميارس اعتداءه وبعد االعتداء يطلب من اآلسيويات عدم 
التحدث الحد بش����أن ما حدث لهن مع وعد بوقف االبعاد 

الصادر بحقهن.
واشار املصدر الى ان هناك وافدة من املجني عليهن اكدت 
ما حدث لها من اعت����داء حيث كانت تنتظر االبعاد ولكن 

استجدت عليها قضية حالت دون ابعادها عن البالد.
ولفت املصدر الى ان العسكري اعترف بنحو 15 جرمية 

نفذها وجميع املجني عليهن من الوافدات اآلسيويات.

مع الرطوب���ة بالدفء الداخلي 
النها متنع تبخر العرق.

وقال العجيري: من السابق 
ألوان���ه ان نعزو ه���ذا التغير 
الشديد في حركة املنخفضات 
وتغي���ر جون���ا ال���ى ظاهرة 

اصط���دم باملنخف���ض اجلوي 
القبرصي اآلتي من جنوب تركيا 
ما شكل حاجز صد منع بذلك 
وصول ري���اح املرتفع اجلوي 

السيبيري.
واض���اف العجيري الى ان 
املنخفض السوداني مير عبر 
مس���طحات اخلليج املائية ما 
يجعل الرياح محملة بالرطوبة 
وهي التي نشهدها يوميا وهي 
الس���بب ايضا في االحساس 
بالدفء النس���بي الذي شعرنا 
به طوال الشهر اجلاري، خاصة 
انه اذا تشبع اجلو بالرطوبة فإن 
الدفء يغلب وترتفع درجات 
احلرارة نس���بيا ويشعر املرء 

هاني الظفيري
ش���هدت البالد مساء امس 
امطارا رعدية متفرقة كما سبق 
ان تنبأت ادارة االرصاد اجلوية 
التابعة لالدارة العامة للطيران 
اول من امس، وجاءت االمطار 
بكمي���ات قليلة كم���ا توقعت 
االرصاد، غير ان مناطق الشمال 
ش���هدت هطول كميات كبيرة، 

خصوصا بعض االطراف.
من جانبه عزا العالم الفلكي 
د.صال���ح العجيري تأخر برد 
ش���تاء هذا العام لعدة عوامل 
غيرت مسار الطقس السنوي في 
اجواء البالد بشكل يحدث للمرة 
االولى ف���ي تاريخها، واوضح 
العجيري ان تأخر دخول البرد 
رغم دخولنا منتصف ش���هر 
يناير مرده الى احتاد املنخفض 
السوداني واملنخفض اجلوي 
القبرصي ما ش���كل جبهة صد 
منعت وصول املرتفع السيبيري 
الذي يهب عل���ى البالد برياح 
شمالية في مثل هذا الوقت من 

السنة.
ان  العجي���ري  واوض���ح 
التفسير العلمي ملا حصل في 
الفترة املاضية هو ان املنخفض 
القادم من هضبة  الس���وداني 
البحيرات الكبرى شرق افريقيا 

البالد شهدت أمطاراً رعدية واألرصاد تتوقع استمرار تقلبات الطقس

د.صالح العجيري

)محمد ماهر(امطار رعدية متفرقة على بعض مناطق الكويت


