
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تركيا تسعى إلطالق قناة موجهة للعالم العربي.

ـ ضعوا »نور« لقراءة نشرة األخبار و»يحيى ومهند« للنشرة الرياضية 
و»لميس« للطقس وكلنا سنشاهدها من أول يوم!

العجيري: تقّلب الطقس سيستمر حتى نهاية األسبوع.
ـ واهلل يا عم صالح.. طقسنا السياسي شكله بـ »يتقلب« لي االنتخابات 

أبواللطفواحدالجاية!

ال ميك���ن احلديث ع���ن منوذج 
رجل األعمال صاحب املبدأ � مثلما 
مر في احلديث عن النماذج السابقة 
� دون الكالم ع���ن منوذج عبداهلل 
العلي املطوع، رحمه اهلل، فقد كانت 
التجارة مهنته وهي أيضا وسيلته 
ملمارسة رسالته كداعية حمل الشأن 
اإلسالمي داخل وطنه وخارجه منذ 
أواخر األربعينيات � مواليد 1926 � 
وحتى وفاته عام 2006، وقد استمعت 
إليه يوما يتحدث مع وفد من مسلمي 
ڤيتنام عن حاجتهم ملطبوعات عن 
الصالة وبقية أركان اإلسالم، فقال لهم: 
»أي كمية أزودكم بها ستنفد بسرعة، 
ما رأيكم لو زودناكم مبطبعة أوفست، 
ومن خالله���ا تعيدون الطبع مرات 
ومرات؟«، وبالنظر لكثافة عالقاته 
بالشركات األملانية طلب منها صناعة 
هذه املطبعة وشحنها مباشرة الى 
ڤيتنام، مثل هذا التصرف »التجاري« 
رأيته منه مع وفد مسلمي كوريا، قال 
لي شخص منهم التقيته على مأدبة 
غداء في بيت العم بوبدر يرحمه اهلل: 
»دخل اإلس���الم الى بالدنا على يد 
اجلنود األتراك الذين صاحبوا القوات 
الدولية بعد احلرب الكورية عام 1950، 
ومرت سنوات ونحن نصلي في شقة، 
في عام 1962 قررنا أن نرسل طلب 
مس���اعدة لبناء مسجد في سيئول 
العاصمة، من بني الرسائل الكثيرة 
جاءنا الرد من عبداهلل العلي وفيه 
دع���وة لنا لزي���ارة الكويت ومعها 
تذكرتا سفر، فحضرنا الى الكويت 
أنا وزميلي هذا � أشار اليه � وافتتح 
بوبدر حمل���ة التبرعات، وبتوجيه 
منه زرنا عددا م���ن جتار الكويت، 
رجعنا الى بالدنا واشترينا األرض 
في ضواحي العاصمة النخفاض ثمنها 
عن داخل العاصمة، كان موقعها على 
تلة مرتفعة وفي نهاية الستينيات 
انتهينا م���ن البناء، في هذه الفترة 
امتد العمران حتى صرنا في وسط 
اجلزء اجلديد من العاصمة وفي موقع 
مرتفع الفت للنظر، كان هذا س���ببا 
الناس باإلسالم  لس���هولة تعريف 
الكثيرين الى املسجد ولو  ودخول 

من باب الفضول«.
انه التفكير العملي، كان هذا هو 
منهج التاجر عبداهلل العلي املطوع، 
وفي نفس الوقت كان رجال مستقال 
ال يقيس مواقفه املبدئية مبصاحله 

التجارية، ليس 
في قضايا الرأي 
والفك���ر فق���ط، 
أمر مفروغ  فهذا 
منه، ولكن حتى 
ف���ي تعامالت���ه 
التجارية التي لم 

تشبها شائبة غير سوية، أقول ذلك 
عن معرفة وثيقة ومعلومات دقيقة 
من أقرب الناس إليه من املوظفني، 
قال لي أحدهم: »أقولها واهلل على ما 
أقول شهيد، 40 عاما عملت فيها مع 
هذا الرجل، أعرف كل صغيرة وكبيرة 
في معامالته، لم يدخل عليه فلس 
حرام«. أكثر من ذلك، لم يكن يحب 
توظيف األموال عن طريق البنوك 
والشركات أيا كان نوعها، استيقظ 
يوم���ا بعد أن رأى في املنام ش���يئا 
يتعلق بكمية من الفحم وتفاصيل 
أقلقته، اتصل مبدير حسابه في البنك 
يستفس���ر »انتو سويتوا شيء في 
حسابي اجلاري؟«، قال املدير: »نعم، 
وجدنا أن فيه مبالغ ضخمة فأدخلناك 
في عملية شراء فحم، في سوق السلع 
الدولية.. الخ« قال له »لم أطلب ذلك، 
أرجو إعادة األمور الى ما كانت عليه 

وعدم تكرارها«.
الكالم عنك يا عم بوبدر ال تستوعبه 
مقالة، يرحمك اهلل، واهلل نسأل أن 

يعوضنا في فقدانك خيرا.
كلمـة أخيرة: ال يكتمل احلديث عن 
بوب���در بغير ذكر رفيق دربه، العم 
يوسف جاسم احلجي، حفظه اهلل 
ومتعه بالصحة والعافية، وهو أيضا 
ال تكفيه مقالة وال حتى مجلد، فقد 
كان الداعم لقيام أكبر املؤسسات في 
زمانه )بيت التمويل الكويتي � بيت 
الزكاة � موسوعة الفقه اإلسالمي � 
العاملية  الهيئة اخليرية اإلسالمية 
� جمعي���ة النج���اة اخليرية(، هذه 
كواكب اخلير في الزمن الذي عشت 
فيه، وهي تض���يء الطريق ألجيال 
كثيرة، عاصرتها، وأخرى س���تأتي 

من بعدها.
مالحظـة: نتمن���ى أن تس���تكمل 
املوسوعة عملها بش���مول املعرفة 
املذاهب اإلس���المية  الفقهية لبقية 
)حتديدا االثنى عشرية، اإلباضية(، 
حتى يعم النفع ألهل القبلة جميعا، 
والكويت مؤهل���ة لهذا العمل ألكثر 

من سبب.

من املس����تغرب جدا تعنت جلنة املرأة في 
مجلس األمة بقيادة النائبات األربع في اعداد 
تقارير باقتراحات قوانني تخص حقوق املرأة 
املدنية واالجتماعية وتعالج الكثير من متطلبات 

وتطلعات املرأة الكويتية.
لم تكتف النائبات االربع بنقض عهودهن 
االنتخابية للمرأة، حي����ث انهن وبعد مرور 

ما يقارب الس����نة من عمر هذا املجلس لم يتقدمن بأي اقتراح أو 
قانون للمرأة الكويتية، لقد اطلعت على جميع اقتراحات القوانني 
املقدمة من النائبات االربع والتي جتاوز عددها اخلمسني اقتراحا 
بقانون، فلم أجد أي اقتراح للمرأة س����وى اقتراح واحد ال قيمة 
له ومكرر فيما يخص منح املرأة التي تتجاوز 55 س����نة وليس 
لها دخل معونة اجتماعية، ألن هذا موجود اآلن وبالضرورة في 
قانون املساعدات االجتماعية الذي تقوم بتنفيذه وزارة الشؤون 
كذلك اطلعت على جميع االقتراحات برغبة املقدمة من النائبات 
االرب����ع، فلم أجد أي اقتراح يخص املرأة أو مينحها أي امتيازات 

أو يعالج شيئا من املشاكل التي تعاني منها املرأة الكويتية.
ومع كل هذا التقصير من جانب املرأة ضد املرأة، قام ثالثون 
نائبا من الرجال بتوقيع طل����ب يلزم جلنة املرأة بتقدمي تقرير 
بتلك القوانني في جلسة املجلس املقبلة، ومع ذلك خرجت علينا 
قبل يومني مقررة اللجنة د.أس����يل العوضي لتبرر هذا القصور 
والفتور ضد املرأة ألن احلكومة لن توافق على هذه االقتراحات 
لكلفتها املالية، لقد أصبحت حكومية أكثر من احلكومة، فاحلكومة 
لم تصرح حتى اآلن بذلك، وان صرحت فمنذ متى يخضع عضو 
مجلس األمة لرأي احلكومة لتنفيذ أفكاره وتطلعاته والتزاماته 

أمام ناخبيه.
إنني ال أجد تفسيرا لهذا التصرف من النائبات إال عدم قناعتهن 
بإقرار مثل هذه القوانني التي تعالج الكثير من مشاكل املرأة الكويتية 
مثل تقاعد املرأة وسكن الكويتية وهموم الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي ومواضيع الطالق والعنوسة وغيرها، مما تعاني منه 
املرأة الكويتية والتي ظنت واهمة أن احلل بأيدي هؤالء النائبات 
ولكن العكس هو الصحيح، لقد سعت هؤالء النائبات وال يزلن 

بكل جهد لدفن هذه االقتراحات حتى ال ترى النور.
ان حقوق املرأة عند هؤالء النائبات هي الرياضة النس����ائية 
واختالط النساء بالرجال وتشجيع املرأة على اخلروج عن والية 
الرجل وولي األمر عن طريق اقتراح منحها جواز سفر بدون إذن 

ولي أمرها، هذه هي أولويات النائبات ولالسف.
لق����د قامت جلنة املرأة في مجل����س األمة 2008 بإجناز تقرير 
بتلك القوانني في فترة قياس����ية ومت ادراجه على جدول االعمال 
للتصويت عليه، ولكن س����يف احلل حال دون إقرار ذلك، ولقد 
تش����رفت بأن أكون مقررا للجنة املرأة في ذلك الوقت وكنت آمل 
أن أقف على منبر املجلس مدافعا ومؤيدا لكثير من حقوق املرأة 
املدنية والتي التزمت بها أثناء حملتي االنتخابية وانسجاما مع 

قناعاتي وإثباتا ملصداقيتي. 
ان مش����كلة النائبات أنهن يحملن فك����را ليبراليا تغريبيا لم 
يج����رؤن على أن يفصحن عنه أثناء احلمالت االنتخابية، ولكن 
س����رعان ما ظهرت هذه احلقيقة وباالرقام واحلقائق بأن املرأة 
ضد املرأة ولألسف.. فهل تعي نساء الكويت هذه احلقيقة. وهل 
نع����ي أن هؤالء النائبات امنا هن صناعة حكومية ولن يخرجن 
من اإلطار احلكومي املرس����وم لهن وف����ي النهاية ال عزاء للمرأة 

الكويتية.

األثرياء أنواع.. بوبدر )3 – 3( النائبات ضد المرأة!

كالم مباشر أمانة
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مدرس يطعن تلميذًا
بقلم حبر في الصباحية

هاني الظفيري
جترد مدرس من مشاعره وقام اثناء توبيخه 
لتلميذ )9 اعوام( بطعنه بالقلم قبل ان يصفعه 
بكت���اب كان يحمله ويطلب منه العودة الى 
فصله، وكان التلميذ قد توجه الى مستوصف 
الصباحية القريب من مدرس���ته بعد انتهاء 
الدوام حيث لم يسمح له املدرس باخلروج او 
حتى مراجعة العيادة لتلقي العالج. وقام ولي 
امر الطالب امس باستخراج تقرير طبي يفيد 
باصابة ابنه بطعنة نافذة في اليد وسيتقدم 

بشكوى رسمية صباح اليوم.

بدون استغل انقطاع الكهرباء 
لسرقة بقالة

هاني الظفيري
استطاع رجال فرقة اجلهراء الليلية بقيادة 
الرائد مطر سبيل من ضبط شاب بدون بعد 
ان حاول اس���تغالل فرصة انقطاع التيار 
الكهربائي لسرقة بقالة حتت تهديد السالح 
االبيض ليفر هاربا إال أن هربه لم يدم طويال 
حيث مت ضبط���ه عن طريق الوكيل حمود 
هديني الظفيري والشرطي عادل الواوان ومت 
احتجازه في نظارة املخفر متهيدا الحالته 

الى النيابة العامة.

»طرزان« وشريكه سقطا بـ 40 قضية سرقة
هاني الظفيري

متكن رجال فرقة املهام اخلاصة التابعة ألمن 
مبارك الكبير من اسقاط لصني »بدون« ليغلقوا 
بذلك 40 قضية سرقة اعترف احلدثان بارتكابها 

في محيط منطقة اجلهراء.
وكان احلدثان قد سقطا بعد مطاردة جريا على 
االقدام بعد ان هربا حلظة مشاهدتهما رجال األمن 
الذين ضبطوهما أثناء محاولة قيامهما بس���رقة 
احدى السيارات، وبحسب مصدر أمني فان احد 
احلدثني وأثناء مطاردته قام بخلع القميص الذي 
كان يلبسه خشية ان يتمكن رجال األمن املطاردين 
له من االمساك به، ليتم القبض عليه نصف عار 
ليطلق عليه رجال األمن تندرا »طرزان« بعد ان 

سقط في قبضة رجال األمن.
وفي التفاصيل ان تعليمات وكيل وزارة الداخلية 
اللواء خليل الشمالي بضرورة كشف هوية اجلناة 
الذين يقفون خلف عملية س���رقة السيارات في 
اجلهراء بواسطة مفاتيح مصطنعة وعليه قام املقدم 
محمد مطلق مدير عمليات األمن العام بتش���كيل 
فرقة امنية بقيادة املالزم اول عزيز احلس���يني 
والرقباء مشاري الشدوفي وعلي أبا اخليل ومساعد 
الظفيري، ومتكنوا من رصد ثالثة ش���بان اثناء 

محاولتهم سرقة احدى الس���يارات والذين فروا 
حلظة مش���اهدتهم لرجال امله���ام اخلاصة الذين 
متكن���وا من ضبط حدثني بينما متكن الثالث من 
الهرب ومتت احالة املتهمني الى التحقيقات األولية 
واعترفا بانهما وراء سرقة سجلت في نطاق محافظة 

مبارك الكبير.

كتاب آراء

تعــلــن 

�شركــة اجلزيــرة للم�شـروعــات الرتفيهيــة 

 )اكـــوابــــارك(

اأن �صب�������اق الطواف�������ات هو حق ح�صري لن�������ا يف دولة الكوي�������ت باتفاقية مع فندق 

�صاطئ امل�ص�������يلة ول يحق لأي جهة اأيا كانت با�ص�������تخدام ال�صعار اخلا�ص ب�صباق 

الط����واف������ات   اأو ا�ص�������م �ص�������باق الطوافات، علما باأن �ص�������باق الطوافات 2010 

�ص�������يكون يف 2010/5/21 بالك�����واب����ارك ونح��ذر ك���ل من ي�صتخ��دم ه��ذا الإ�ص���م 

اأو ال�صع��ار بامل�صاءل���ة القانون��ي��ة.

�إعــالن تـحذيــري

�شركة اجلزيرة للم�شروعات الرتفيهية 

                     اكـــوابــــارك

الرؤية انخفضت في بعض المناطق إلى مستوياتها الدنيا لفترة ناهزت الساعتين

العجيري: دخلنا موسم »سبّق السرايات« وتقلّب الطقس سيستمر حتى نهاية األسبوع

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش 
ش���هدت البالد منذ ليل أمس األول موجة غبار 
انخفضت معها الرؤية إلى حدودها الدنيا في بعض 
املناطق، وحتسنت الرؤية قليال صباح أمس ثم عادت 
مبوجة أمطار متفرقة فيما استمر الغبار عالقا في 
اجلو، وعزا العالم الفلكي د.صالح العجيري تقلب 
الطقس من غبار إلى أمط���ار إلى متازج الفصلني، 
قائال: »ال نزال في موس���م مت���ازج الفصلني وبدأنا 
اآلن ندخل موسم »سبق السرايات« املعروف بتقلب 
الطقس وعواصفه املصحوبة برياح شديدة متقلبة 
االجتاه والسرعة وسيستمر تقلب الطقس بني مغبر 

وصحو حتى نهاية األسبوع«.
من جهته قال خبير التنبؤات اجلوية عيس���ى 
رمض���ان انه م���ن املتوقع أيضا أن تب���دأ احلرارة 
باالرتفاع يومي اخلميس واجلمعة املقبلني على أن 
تبدأ باالنخفاض من مساء يوم السبت املقبل متوقعا 
عودة حالة الطقس إلى عدم االستقرار من مساء يوم 
األربعاء 14 اجلاري ثم يبدأ نشاط الرياح اجلنوبية 
الشرقية التي قد تثير الغبار وترفع األمواج وتكون 
السحب الركامية الرعدية املمطرة أحيانا والتي من 

املتوقع ان تستمر حتى يوم اجلمعة 16 اجلاري.
وأضاف ان الكثير من الناس اس���تغربوا حالة 
الغبار املفاجئة هذا الصباح خاصة ان الرياح باتت 
خفيف���ة ولكن كان هناك انخفاض كبير في الرؤية 
األفقية، موضح���ا انها انخفضت إلى 1000 متر في 
بعض املناطق الساحلية والضواحي الداخلية في 
مدين���ة الكويت وتفاوتت بني أكثر من 10كم و15كم 

في املناطق الصحراوية الغربية من الكويت.
وقال ان من أسباب هذه الظواهر اجلوية أيضا 
طبيعة األراضي احمليط���ة بالكويت كزيادة رقعة 
التصحر وقلة األمطار وتفكك التربة الس���طحية، 
مش���يرا إلى ان صور األقمار الصناعية تبني حركة 

هذه العواصف الرملية بوضوح.
وقال ان املنطقة متر هذه األيام مبرحلة انتقالية 

من حالة الطقس غير املس���تقر وهي فترة السبق 
التي تس���تمر حتى اخلامس عشر من شهر ابريل 
تلحقها فترة الس���رايات والتي متتد حتى نهايات 

شهر مايو.
وأضاف ان هذه الفترة تتميز بتقلبات الطقس 
وحاالت جوية مضطربة وعواصف منقطعة ورياح 
متقلبة نشطة أحيانا، مبينا ان هذه الفترة تسمى 
ب� »طالع املقدم« وتك���ون من 3 الى 15 ابريل وقال 
عنها العرب قدميا »يترك فيه الدثار وتقلع العمامة« 

كناية عن ارتفاع درجات احلرارة.
وحول مخاط���ر العواصف الترابي���ة والرملية 
أفاد بان خطورتها تكمن في تدني مدى الرؤية، ما 
يتسبب معه تعطيل حركة املرور، فضال عن جتمع 
الكثبان الرملية على الطرق الصحراوية واملناطق 

املعرضة لها.
وأوضح ان العواصف الترابية والرملية تسبب 
أيضا إعاقة حركة املالحة اجلوية والبحرية، إضافة 
الى تعطيل الكثير من األجهزة واملعدات الدقيقة إذا 

لم تؤخذ االحتياطات الالزمة حلمايتها.
من جهته صرح رئيس قسم الطقس في مرصد 
املرزم الفلكي خالد اجلمعان بان املنطقة خالل هذه 
الفترة تشهد عبور السحب على فترات متقطعة بسبب 
تراجع وتقهقر املنخفض السوداني مما يهيئ الفرص 
لعودة األمطار للمنطقة مرة أخرى مع استمرار تقلب 
اجتاه الرياح املستمر الذي يهيئ فرصا للغبار كذلك، 
مشيرا الى ان هذه األمطار تعد من األمطار املوسمية 
الت���ي حتدث في مثل هذا الوقت في الكويت من كل 
عام وتعتبر أمرا اعتيادي���ا متكررا وان احتماالت 

سقوطها خالل الفترة املقبلة ستكون قائمة.
واشار الى ان البرق املصاحب لهذه األمطار هو 
األخطر حيث ان تفريغ الشحنات الكهربائية )البرق( 
له آثار جسيمة ولذلك نرجو من مرتادي البر والبحر 
اخ���ذ احليطة واحلذر وعدم التواج���د في املناطق 

املكشوفة لكي تتكرر مثل هذه احلوادث.

الجمعان: احذروا البرق المصاحب للعواصف الرعدية في مثل هذا الوقت رمضان: الرؤية األفقية تدنت أمس إلى 1000 متر في المناطق الساحلية

احلدثان في املخفر بعد ضبطهما

خالد اجلمعانعيسى رمضاند.صالح العجيري

)محمد ماهر(برج التحرير كما بدا أمس حتت الغبار وفي االطار الرؤية تدنت في بعض املناطق 

»الداخلية« تدعو لتوّخي 
الحذر بسبب سوء 

األحوال الجوية
دعت وزارة الداخلية املواطنني 
واملقيمني لتوخي احلذر بسبب سوء 
األحوال اجلوي��ة وهطول األمطار 

املتفرقة التي تسود البالد حاليا.
وطالب��ت الداخلية ف��ي بيانها 
املواطنني واملقيمني باتخاذ اإلجراءات 
أفراد  الالزمة حلمايته��م وحماية 
أس��رهم ومن بينه��ا عدم حتميل 
الس��يارة بأكثر من حمولتها منعا 
حلدوث عطل مفاجئ واحلرص على 
توعية السائقني اخلصوصيني في 
حال اصطح��اب األطفال والعودة 
به��م الى املن��ازل والتقيد بحدود 

السرعة.
)سعود سالم(االمطار هطلت أمس ورسبت الغبار العالق في اجلو


