
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 إيران: أصبحنا بلدا نوويا وال شيء نقايض عليه.

  ـ اصحوا.. يا عرب!
 «الصحة» تدشن اليوم نظام الربط اآللي بإدارة العالج بالخارج.

  ـ وإنشااهللا «الربط» راح يفك أكبر عقدة بالصحة والحكومة كلها.
 أبواللطف  واحد

 محاكمة إعالمي متهم 
بقطع رأس زوجته

 

 جدل عراقي حول قبر اإلمام الغزالي
  

  بغدادـ  وكاالت: تباينت اآلراء بني مؤكد ومشـــكك حول مرقد 
اإلمام أبي حامد محمد الغزالي في العاصمة العراقية بغداد، حيث 
يؤكد البعـــض أن الرجل مدفون باملرقد بينما يقول آخرون إنه 

دفن في الطوس بخراسان.
  ولـــد اإلمام الغزالي في طوس عـــام ٤٥٠ هجرية، وعاش في 
النصف الثاني من القرن اخلامس الهجري أي القسم الثالث من 
العصر العباسي، الذي متيز بنهضة علمية واسعة، وتوفي يوم 

االثنني ١٤ جمادى اآلخرة ٥٠٥ هـ، املوافق ١٩ ديسمبر ١١١١م.
  من جانبـــه، يؤكد راعي املرقد الشـــيخ فاضل البرزجني أن 
القبـــر الذي يقوم على خدمته هو قبر الغزالي وليس كما يدعي 
آخـــرون انه في إيران، ويقول ملوقع «اجلزيرة» إن احلجر الذي 
كتب عليه اســـم اإلمام وتاريخ ميالده ووفاتـــه يؤكد دفنه في 
بغداد وليس في غيرهـــا. ويضيف البرزجني أنه أجرى بحوثا 
معمقة في الكتب التي تؤكد هذه احلقيقة، كما أجرى مخاطبات 
مع كثير من املؤرخني العرب إلثبات أن الغزالي دفن في بغداد. 
ويؤكد أن جهده هذا توج بكتاب من احتاد املؤرخني العرب يؤكد 

ذلك بتاريخ ١٩٩٩/٧/١٢. 

 نيويورك ـ سي.إن.إن: بدأت 
امـــس محاكمة مؤســـس قناة 
تلفزيونية إسالمية في الواليات 
املتحدة، متهم بضرب عنق زوجته 
في فبراير عام ٢٠٠٩ بعد أيام من 

طلبها الطالق.
  ومزمل حسن (٤٦ عاما) هو 
مؤسس قناة «جسور» التي تهدف 
إلى «تغيير األمناط السائدة عن 
املســـلمني» وردم «الهوة بينهم 

وبني العالم الغربي».
  وفي فبراير عام ٢٠٠٩، تقدم 
حسن ببالغ إلى مركز الشرطة في 
مقاطعة «بوفالو» قرب نيويورك، 
قائال إنه وجد زوجته آسيا حسن 
مقطوعة الـــرأس في مقر القناة 
التلفزيونية، وقاد الشرطة إلى 

مكان اجلثة.
  غير أن االدعاء العام وجه له 
تهمة القتل من الدرجة الثانية في 
مارس املاضي، لكنه دفع ببراءته 
بعد مثوله أمام القاضي الذي إن 
أدانه في هذه احملاكمة فسيواجه 
عقوبة السجن ٢٥ عاما. وكانت 
الضحية قد رفعت قضية طالق 
في السادس من يناير املاضي، كما 
حتصلت على قرار أمني يقضي 

بابتعاده عن أماكن تواجدها.
  وقالت الشرطة إنها استجابت 
الســــابق لعدة بالغات عن  في 
العنــــف املنزلي فــــي مقر إقامة 
الزوجني، كمــــا زعمت امرأتان، 
ادعتا أنهما شقيقتان للضحية، 
أمام صحافيني أن آسيا عاشت 

في رعب دائم من زوجها. 

 مزمل حسن  

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 صندوق األلف 

ألف   املكرمة األميرية بقيمة 
دينار كويتي لكل مواطن مبناسبة 
الذكرى اخلمســـني لالســـتقالل 
والذكـــرى العشـــرين للتحرير 
ومرور خمس سنوات على تولي 
حضرة صاحب السمو أمير البالد 
مسند اإلمارة، مكرمة مشكورة 
متدها يد بيضاء في ذكرى مباركة، 
كمـــا أنها مكرمة عادلة لم تفرق 
بني مواطن وآخـــر. ولعل هذه 
املكرمة مناســـبة لالشـــارة الى 
«صندوق األلف» كمقترح لدعم 
صندوق معاجلة اوضاع املواطنني 
املتعثرين الذين احتفنا عدد من 
نـــواب البرملان فترة طويلة من 
الزمن باقتراحات غير عادلة وال 
منطقية تتعلق بإسقاط القروض 
عنهم، وألن املواطنني املعسرين 
أهلنا وبحاجـــة ملبادرات أهلية 
انتشـــالهم من حالة  تسهم في 
العسر أكتب اليوم هذا املقترح.

األلـــف» مقترح    «صنـــدوق 
خيري تكافلي يصب في «صندوق 
املعسرين» الذي انشأته احلكومة 
ملعاجلة أوضاع املواطنني املتعثرين، 
حيث تشـــكل املكرمـــة األميرية 
فرصـــة للمواطنـــني املقتدرين 
ماليـــا والراغبني في التنازل عن 
مبلغ األلف دينار لصالح إخوتهم 
املعســـرين واملساهمة في إحياء 
افـــراد املجتمع  التكافل بني  قيم 
بالتبرع لهـــذا الصندوق على ان 
يكون النواب املطالبون بإسقاط 
القـــروض في مقدمـــة املتبرعني 
للصندوق بقيمة املكرمة ال املكلمة 

وكثرة الوعود والكالم. 

 محطات 

 المكرمة األميرية وقضية «الداخلية»
 واقع الكويت قيادة حكيمة وشعب 
مخلص يستحق كل خير، ومكرمة تعزز 
وتثبت وضعنـــا الفريد كبلد الرحمة 
والتآخي والرفاه، ما يفرض علينا أن 
التي نعيشها  الوافرة  نشعر بالنعمة 
ونصبح بالتبعية أسعد الشعوب وأقلها 

غضبا وتأزما.

< < <  

  منذ قيام الثورة الفرنسية وبعدها 
البلشفية واإليرانية وعمليات الغضب 
ترتبط بالفقر والعوز والبطالة وغياب 
الدميوقراطية واحلرية وتفشي القمع 
والظلـــم، لذا ال مبرر على اإلطالق ملن 
أطلـــق التصريحات الســـاخنة وغير 
العاقلة التي حتاول مقارنة أوضاع ال 

حتتمل املقارنة.. وعيب!

< < <  

  قضية قتل املواطن محمد امليموني 
جرمية شنعاء ال يختلف عليها اثنان 
وتلــــك اجلرمية الشــــنعاء إن كانت 
القاعدة لدى األنظمة االستبدادية إال 
انها االستثناء الفريد والوحيد لدينا، 
حيث لم يشــــهد تاريخنا قضايا قتل 
حتت التعذيب مــــن قبل رجال أمننا 
املؤمتنني على احلفــــاظ على أرواح 
لذا  إزهاقها،  املواطنني واملقيمــــني ال 
يجب عدم التهــــاون أو التراخي في 
محاســــبة من ارتكــــب تلك اجلرمية 
غير املســــبوقة مهما تزايد العدد أو 
ارتفعت الرتب، في الوقت ذاته، علينا 
أال نعمم اخلطأ أو نزايد على إخالص 
األغلبية املطلقــــة من رجال أمننا أو 
نحاول خدش الصورة الزاهية لرجال 
الداخلية الساهرين على راحتنا، فال 
يجزع مــــن رجال األمن إال املجرمون 

واملتجاوزون على القانون.

< < <  

  ومـــن املتابعة وتضـــارب األقوال 
املتالحقة جند أن هناك احتمالني، األول: 
ان الضحية لم يكن تاجر خمور وامنا 
ضحية لعراك حدث له مع أحد رجال 

األمن، كما ذكرت 
احـــدى الصحف، 
وان بعض رجال 
األمن أرادوا تأديبه 
على تلـــك الفعلة 
عبر قتله! والثاني: 
ان يكون الضحية 

كما أتى في بيان الداخلية تاجر خمور 
واملفروض في تلك احلالة ان تســـجل 
بحقه قضية ويتـــم التعامل معه في 
املخافر ال ان يعذب في اجلواخير، ما 
لـــم يكن الهدف احلقيقي من التعذيب 
هو احلصـــول منه علـــى اخلمور ال 
للمصادرة بل لالســـتخدام الشخصي 
بداللة ان القضية لم تسجل رسميا، وفي 
احلالتني كلما أميط اللثام عن حقائق 

جديدة زادت بشاعة القضية.

< < <  

  األحداث األخيرة في وزارة الداخلية 
ومنها مقتل شهيد الواجب عبدالرحمن 
العنزي وتعذيب محمد امليموني تعطي 
دالالت أكيدة على احلاجة املاســـة في 
الوزارة لعمليات تطهير وتدريب وضبط 
وربط وحتسني صورة، ولدينا يقني ان 
وكيل الوزارة اجلديد اللواء غازي العمر 
وما اشتهر عنه من كفاءة وقدرة كفيل 
مع وجود القرار السياسي بتصحيح 
تلك األوضاع اخلاطئـــة كي ال تذهب 

دماء الضحايا سدى.

< < <  

  آخر محطة: للحقيقة فقط، هناك فارق 
كبير بني تاجر املخدرات الذي يتسبب 
في موت املئات من الشباب واملطارد في 
جميع دول العالم األخرى، حيث يحكم 
عليه عادة باإلعـــدام، وتاجر اخلمور 
املمنوعة فقط في ٤ دول مما مجموعه 
٢٠٠ دولة تباع فيها اخلمور ـ كما هو 
معروفـ  في املطاعم والفنادق واألسواق 
دون محاسبة البائعني وعليه لم تكن 
تهمة امليموني ـ لو صدقت ـ تستحق 
ذلك النوع من التعامل الشرس وغير 

اإلنساني. 
 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 كالم مباشر

 التعسف في استخدام الصالحيات الوظيفية.. كله مرفوض 
التحقيقات في تهمة  انتهت   إذا 
تعذيب املتهمني الى إدانة رجال األمن 
املسؤولني املباشرين وغير املباشرين 
عن تلك املمارسات املرفوضة فالبد 
أن يلقى هـــؤالء جزاء حازما حتى 
يتم التفريـــق بني تطبيق القانون 
والتعســـف في هذا التطبيق على 

نحو يحوله الى جرمية بحد ذاته، وليس هذا من قبيل 
التدخل أو التحريض، فمن الواضح أن اجلهات املكلفة 
بالتحقيق تقوم بعملها بشكل دقيق، وقد شكل موقف 
وزير الداخلية الرافض لتلك املمارسات والذي أوصله 
الى تقدمي استقالته هذه املرة عالمة فارقة تؤكد رفضه 
التام للتعسف في استخدام السلطة، علما أنه رفض 
تقدميها عدة مرات استجابة للتصرفات السابقة ذات 
الطابع الكيدي، األمر الذي يعني أنه قام بهذه اخلطوة 
احتجاجا على وزارته وليس استجابة للضغوط، ولهذا 
نراه اليوم بعد إطالق يده في إصالح اخللل يباشـــر 
تلك اإلجراءات بنفسه بالتعاون مع اللجنة البرملانية 
وفريق من معاونيه في الوزارة التي هي مثل أي جهاز 
قد يتسلل إليه اخللل ويصيب بعضا من أفراده الغرور، 
هـــذا األمر يحتاج الى التصويب والوقوف بحزم أمام 

املتجاوزين فيه.
  يجب أن متتد مكافحة التعسف الى سائر الوزارات، 
فهناك موظفون وموظفات يستمتعون بتعذيب املواطن 
ليراجع عشرات املرات بغير داع، واذا كان املراجع من 
معارفه جتاوز النظم وكسر اللوائح، وهو شيء مشهود 
وملموس، هذا التعســـف يجـــب أن يرصد أيضا، فقد 
يقع مواطن في ديون أو مشاكل عائلية أو حتى يقطع 
مورد عيشه بسبب ذلك التعسف، وإذا كان التعسف 
مرفوضا مع من هو مطلوب للعدالة فاألمر أوجب مع 

املواطن العادي. 
  كلمة أخيرة: املكرمة األميرية التي نشرت أجواء السرور 
بني الناس هي سانحة أبوية كرمية جتاه شعب يستذكر 
في هذه األيام مرور ٢٠ عاما على انطالقة جهود التحرير، 
وكثيرا ما حتولت جلســـة ســـرور الى حلظة تسكب 
فيها العبرات عندما نتذكر من خطفتهم أيادي البغي 
والعدوان، وذكريات شـــهور االحتالل الكئيب التي ال 
يخلـــو منها ذهـــن مواطن بل ومقيم أحـــب هذا البلد 

وتألم أللم أهله.
  وقد صاحبت املكرمة املالية أخرى عينية ســـوف 
تترك بصماتها على الناس ألكثر من عام، ورمبا أدخلت 
عادات اســـتهالكية جديدة، واملرجو أن تنشط أجهزة 
مراقبة األسواق ملنع رفع أســـعار مصطنع كرد فعل 

لتوافر سيولة جديدة في البيوت. 
 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 البقاء هللا 
 رجاء أحمد محمد عبدالرسول ـ ٦١ عاما ـ الرجال: مسجد 
اإلمام حســــن ـ بيان (اعتبــــارا من عصر اليوم 
األربعاء)ـ  ت: ٩٩٠٥٤٤٩٦، النساء: جنوب السرة 

ـ حطني ـ ق٢ ـ ش٢٠١ ـ م٧ ـ ت: ٢٥٢٢٣٦٩٢.
  محمـد عبدالرحمـن محمود الكنـدري ـ ٧٨ عاما ـ الرجال: 
الشعبـ  ديوان الكنادرةـ  مقابل املعاهد اخلاصة 
ـ ت: ٩٩٢٠٢١١٥، النساء: الرحابـ  ق٢ـ  ش١١ـ  م١١ 

ـ ت: ٦٦٢٠٤٤٣٣.
  سالم كريدي ناصر الدوسريـ  ٧٥ عاماـ  الرجال: الفحيحيلـ  
ق٣ـ  م٣٤ـ  ش البدويةـ  ت: ٩٩٧٦٤٠١٣ـ  ٩٩٥٩٥٥٠٦، 
النساء: الفنطاس الزراعي ـ ق٤ ـ ش٥ ـ م٤٦٧ ـ 

ت: ٢٣٩٠٠٠١٢ ـ ٢٣٩٠٠٠١٣.
  مكية أمان علي اليوسفـ  زوجة فرحان سعيد فرحانـ  ٦٦ 
عاما ـ مشرف ـ ق٤ ـ ش١ ـ م٦ ـ ت: ٢٥٣٩١٩٣٧.

  محمد يوسف عبداهللا الكندريـ  ٢٧ عاماـ  الرجال: ديوان 
الكنادرةـ  الشعبـ  ت: ٩٧٤٤٤٧٠١، النساء: القصور 

ـ ق٧ ـ ش٣ ـ م١٥ ـ ت: ٢٥٤٢١٥٧٠.
  حصة ابراهيم علـي احلميضي زوجة محمد سعد اجلابر 
ـ ٦٩ عامــــا ـ الرجال: ابوحليفة – ق٢ – الطريق 
الساحلي – ديوان اجلابر – مقابل كويت ماجيك 
–ت: ٩٩١٢١٢٢٤ – ٢٣٧١١٩٥٩، النساء: مبارك الكبير 
– ق٣ – ش٣٣ – م٢٦ – ت: ٩٩٨٠٥٥٩٠ – ٢٥٤٣٩٨٨٥ 

– الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان. 

 مواقيت الصالة 

 5.19 الفجر 
 6.43 الشروق 

 11.59 الظهر 
 2.55 العصر 

 5.15  المغرب 
 6.36 العشاء 

 «بانوراما الكويت األولى» لوحة تشكيلية 
  تحكي قصة الوطن منذ ٢٥٠ عامًا

 توقع الباحث الفلكي عادل يوسف املرزوق ان تتعرض 
الكويت من اآلن حتى مطلع فبراير الى املزيد من ايام 
البرد مع احتمال تساقط زخات من االمطار، وقال ان 
البالد ستدخل في برد االزيرق ابتداء من االحد املقبل 
يتبعه نوء البلدة القارس البرودة قبل نهاية الشـــهر 

بيومني.
  وفـــي التفاصيل قال املرزوق: ان احلرارة بدأت من 
امس في االنخفاض مجددا عند ساعات الفجر لتتراوح 
مابني ٢و٤ مئوية فاحتة املجال الحتمال تساقط امطار 

متفرقة فجر اليوم وفجر غد اخلميس.
  ويرى ان فرص هطول املزيد من االمطار خالل هذه 
الفترة ستظل ضعيفة وال يعول عليه لكنه لم يستبعد 
تساقط زخات متفرقة وخفيفة من نوع الدمية ابتداء 

من اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري.
  واشار الى ان الكويت على موعد ابتداء من الثالث 
والعشرين من الشهر اي بعد اسبوع من اآلن مع برد 

االزيرق الذي يسمى محليا (تشار وتشار) وهذا الضيف سيالزمنا ملدة 

سبعة ايام تنتهي في الثالثني من الشهر وقبل رحيله 
بيومني اي من اجلمعة الثامن والعشـــرين من يناير 
اجلاري سنشـــهد دخول فترة أخـــرى تنخفض فيها 
درجات احلرارة مع نوء (البلدة) القارس البرودة وهي 

فترة متتد حتى الثامن من فبراير املقبل.
  وقال املرزوق ان رواد املخيمات مطالبني بأخذ احليطة 
واحلذر بسبب شـــدة البرودة معتبرا ان هذه الفترة 
ليست مناســـبة لطلعة البر لكثير من الناس بسبب 

تداخالت بعض الظواهر املناخية مع بعضها.
  واوضح ان برد البطني املعروف بشــــدة برودته 
دخل ابتداء من يوم السبت املاضي (منتصف الشهر) 
في نفس الفترة مع دخول نوء النعامي املعروف هو 
اآلخر ببرودته الشديدة حيث يظهر الصقيع في البر 

ليال عادة مع هذا النوء. 
  كما تترافــــق آخر أربعة ايام من نوء النعامي مع 
برد االزيرق أو تشار وتشــــار وهي الفترة من ٢٣ 

يناير وحتى الثالثني من الشهر. 

 المرزوق: البرد يزداد مع األزيرق والديمة الخفيفة محتملة 

انتهى فنان تشكيلي   كونا: 
كويتي من رسم لوحة فنية عن 
معالـــم الكويت االولى بعنوان 
الكويت االولى» مبا  «بانوراما 
املعالم من مساجد  تضمه تلك 
واســـواق ومنشـــآت ومواقع 
جغرافية محاطة بالسور االول 

منذ ٢٥٠ عاما.
  وقـــال الفنان اســـعد احمد 
بوناشي عضو جمعية الفنون 
التشـــكيلية الكويتية امس ان 
اللوحـــة حتكي قصـــة ميالد 
ونشـــأة الكويت منذ عام ١٧٦٠ 
واســـتغرق العمل بها شهرين 
سبقته دراسة تاريخية طويلة 
ومراجعة للمصادر واملخطوطات 
مع استقراء تاريخي ملعالم مدينة 
الكويت القدمية استغرقت ستة 
الباحث  اشهر بالتنســـيق مع 
واملؤرخ بشار خليفوه ومراجعة 

د.عبداهللا الغنيم.
  واضاف بوناشـــي ان فكرة 
البانوراما مستوحاة من فكرة 
لرســـام فرنســـي قام برســـم 
العاصمة الفرنسية باريس قبل 
اكتشاف عدسات الكاميرا مبينا 
انه استند في تنفيذ فكرة هذه 
اللوحة على مضامني خريطتي 
الكويت االولى والثانية من بلدية 

الكويت.
  وتناول بوناشي الذي ابدع 
وانفرد بتصوره الفكري والفني 

واقع مدينة الكويت قدميا وفق 
منظور هندســـي مـــن االعلى 
وما تضمه من احياء ومساجد 
واسواق ومعالم اخرى بينها معلم 
(الكـــوت) وهو حصن جمركي 
صغير مربع الشكل يطل على 
اخلليج العربي ومت بناؤه اوائل 
القرن الـ ١٧ ليستخدم كمخزون 
للمؤونة والسالح ونقطة ادارية 

ومالحية.
  وسجلت اللوحة في الوانها 
معلم سور الكويت االول خاليا 

من البوابات واالبراج على شكل 
ســـدود وحواجز طينية تغلق 
الثغـــرات واملداخل املؤدية الى 

قلب مدينة الكويت.
  وذكـــر الفنان بوناشـــي ان 
لوحتـــه كما يراهـــا قريبة الى 
الواقع الكويتي القدمي بنســـبة 
٨٠٪ بناء على مواقع املســـاجد 
وبعـــض املعالم والطرق بينها 
منـــاخ االبل وطريـــق اجلهراء 
باملراجـــع  وباالستشـــهاد 

واملخطوطات التاريخية.

  واعرب عن اعتزازه برســـم 
هذه اللوحة التاريخية متطلعا 
ألن يتعرف الناس على بدايات 
الكويت ونشأة الوطن وتقريب 
صورته الى اقرب رؤية وتخيل 

عن الكويت االولى.
  والفنان بوناشي سبق له ان 
نظم اربعة معارض فنية ورسم 
٢٤٠ لوحـــة بااللـــوان الزيتية 
مبختلف املوضوعات بينها ثالث 
لوحات تاريخية هي لوحة قهوة 
بوناشـــي ولوحة شارع احمد 

اجلابر وآخرها لوحة بانوراما 
الكويت االولى.

  ودعا الفنان الكويتي الى ايالء 
الفن مزيد مـــن االهتمام ودعم 
املشاريع الفنية اخلاصة بتاريخ 
الدراسة  الذي يستحق  الوطن 
واملتابعة مشيرا الى انه يعكف 
حاليا على رسم لوحة تاريخية 
جديدة للوطن تتمثل بصورة 
لواقع سور الكويت الثاني وفقا 
التاريخية وتصوره  للبيانات 

الفكري. 

 الصفحة األمنية ص ١٤ - صفحة آراء ص ٢١ 

 «زين
   الليالي..

  ليالي
   فبراير»
  ص ٢٨

   و ٢٩ 

 الفلكي عادل يوسف املرزوق 


