
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
لترشيد استهالك المياه.. الرئيس الڤنزويلي يحدد 3 دقائق لالستحمام!

ـ وأكيد عقوبة غير الملتزمين باالستحمام هي النفي لدول الشرق األوسط.
الساحات المقابلة للمخافر متروسة بالسيارات المعطوبة نتيجة حوادث السير.

ـ ومو بعيد يبررون هالمناظر بخطة يديدة للحد من الحوادث المرورية!
أبواللطفواحد

كفاءات كويتية ال تعرف اليأسالمرحومان طالل العيار وحمود بوشيبة

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

في أواخر شهر اغسطس املاضي 
كتب د.محمد الرميحي مقاال جميال 
اسماه »طالل العيار« ذكر ضمنه 
انه التقى »أبومب���ارك« في قبو 
احدى مكتبات بيروت واكتشف انه 
مثقف كبير سبق له ان ساهم دون 
اعالن ف���ي انقاذ مكتبة »مغنية« 

الشهيرة في بحمدون.
> > >

وال شك أن شهادة شخصية 
مفك���رة مث���ل الصدي���ق محمد 
الرميحي لطالل العيار وتسمية 
املقال باس���مه تعكس علو شأنه 
كمثقف وعظ���م مصابنا برحيل 
النائ���ب والوزير الس���ابق الذي 
ضمتنا ذات م���رة رحلة طويلة 
معه على الطائرة اكتش���فنا من 
خالل احلديث كم احلكمة والعلم 
والثقافة التي يتمتع بها وهو ما 
نفتقده في كثير من الشخصيات 
العامة هذه االيام التي تعاني بشدة 

من قلة القراءة واالطالع.
> > >

ويحسب »للوزير« طالل العيار 
انه اول من حذر ونبه من خطورة 
عدم انشاء محطات كهرباء جديدة 
على البلد وتنبأ في وقت مبكر بأن 
الوزارة ستضطر للقطع املبرمج 
فيما لو استمر احلال على ما هو 
عليه من اس���تهالك غير عقالني 
للكهرباء واملاء، و»النائب« طالل 
العي���ار هو من تنب���أ كذلك بان 
تعديل الدوائر لن يقضي، كما قيل 
السالبة  املمارسات  وروج، على 
في الدميوقراطية الكويتية وأتبع 
القول بالعمل فامتنع عن الترشح 
ضمن نظام الدوائر اخلمس التي 

اعترض عليها.
> > >

وسبق ل�»ابومبارك« ان ساهم 
بفعالية في خلق كتلة املستقلني 
البلد  التنمية في  للدفع بقضايا 
الى االمام، واضفاء كم من الهدوء 
واحلكمة على العمل النيابي، فلما 
خطفت الكتلة من قبل املستغلني 
والكاذبني واملستنفعني واصحاب 
ابتعد عنها فأصبحت  املصالح 

بع�د  اث����را 
عني بعد ان 
العقل  غ��اب 
واحل��ك��م��ة 
التي ميثلها 
ال��ع��ي��������ار 
ع�ن اعمالها 

ومواقفها.
> > >

ومما عرف عن الراحل الكبير 
ان���ه ال يقبل اال املراك���ز االولى 
والصدارة في املجالس واملواقف 
وهي من شيم الفرسان من الرجال 
لذا لم يتقب���ل التهنئة، كما قيل، 
عندما تراج���ع ترتيبه ذات مرة 
وبشكل غير معتاد للمركز الثاني، 
كما اشتهر رحمه اهلل بالتواضع 
اجلم وتقديره الشديد لكبار السن 
ممن بادلوه الود وكانوا ميثلون 
ل���ه وحلمالته  الدعام���ة االولى 
االنتخابية ف���ي اجلهراء عروس 

الشمال.
> > >

واذا انتقلن���ا من مادحيه وما 
اكثرهم ال���ى منتقديه وما اقلهم 
فيكفيه فخ���را ان الزميل العزيز 
محمد الوشيحي »انتقده« بالقول 
انه رج���ل ال يع���رف الكلل وان 
االبتس���امة التي يش���هدها آخر 
اخلارجني من ديوانه هي االبتسامة 
ذاتها التي يشهدها اول القادمني 
فاالبتسامة جهد مجهد ولكن العيار 
رجل ال يكل، كما اقر له ضمن املقال 
نفسه ب�»املرجلة« في التصرف 
واحلزم في القرار كوزير متمنيا 
ان يكون بقية زمالئه الوزراء مثله، 
والشهادة احلقة هي التي شهد بها 

الناقدون قبل املادحني.
آخـر محطـة: بعد كتاب���ة املقال 
وصلنا النبأ احملزن بوفاة الصديق 
والقريب، العاقل واحلكيم املرحوم 
حمود بوشيبة فللفقيدين الكبيرين 
� رغم صغر سنهما � طالل العيار 
وحمود بوشيبة الرحمة واملغفرة 
والهلهم���ا وذويهم���ا ومحبيهما 
الصبر والس���لوان وانا هلل وانا 

اليه راجعون.

منذ 10 سنوات، في عام 1999 جنح 
د.محمد العطار في تأسيس وإدارة 
مركز الزراعة امللحية في دبي، فما 
قصة هذا املركز؟ ومن محمد العطار؟  
الكل يعرف أن مش����كلة ندرة املياه 
ستكون األبرز في ظل تزايد معدالت 
االستهالك، ما يتطلب بذل اجلهود 
في كل اجتاه لزيادة املوارد وخفض 
الهدر من خالل تطوير الش����بكات 
وترشيد االستهالك، وإعادة استخدام 
املياه املعاجلة لألغراض غير اآلدمية، 

وهي كثيرة.
تصدى »املركز« لتحسني سالالت 
النباتات لتقاوم امللوحة، وتستهلك 
أقل قدر من املياه، هذا املوضوع جند 
أثره – على سبيل املثال - في مالعب 
كرة القدم والساحات الفسيحة في 
املجمعات احلكومي����ة واملتنزهات 
وحتى مالعب الغولف، كلها تستهلك 
مياها كثيرة لري العشب، وبوجود 
ساللة تتحمل الري مبياه 50% من 
البح����ر + 50% مياه عذبة نخفض 
االستهالك ونستفيد من مياه البحر، 
ثم اجته »املركز« نحو شجيرات ذات 
قيمة غذائية، مثل النخيل، الشعير، 
الذرة، األعالف..الخ، وطور سالالت 
جديدة منها قادرة على حتمل مياه 
شبه ماحلة، وكانت النتائج طيبة 
بشكل دعا مس����ؤولني زراعيني في 
دول اخلليج لطلب نقل تلك السالالت 

الى بالدهم.
اجت����ه املركز نحو اس����تصالح 
األراضي املاحلة، وتس����لم موقعا 
زراعيا في سلطنة عمان كانت تشرف 
عليه شركة استرالية، إال أنها تركته 
لعدم حتقيق تقدم في معاجلة مشكلة 
ملوحة التربة، وق����د اطلعت على 
التقطت قبل مباشرة املركز  صور 
التعامل مع املشكلة، ثم بعد مرور 
عام واحد فقط كانت األرض مغطاة 
ببساط أخضر بسبب استخدام املعهد 
لألبحاث العلمية احلديثة في التعامل 
مع املشكلة، وليس أسلوب التجربة 

واخلطأ.
يقول د.شوكت البرغوثي الذي 
تس����لم إدارة املركز بع����د د.محمد 
العطار: »لقد عملت في مؤسسات 

دولية في الغرب، 
وم����ع ذلك فأنا 
منبهر باملستوى 
العلمي والفني 
الذي وصل إليه 
املعهد في مجال 
غير مطروق في 

دول نامية كثيرة«.
لقد تشرفت بتقدمي د.محمد غلوم 
العطار إلى من بيده قرار تعيينه في 
هذا املوقع قبل 10 سنوات، ورأيته 
يرفع اس����م الكويت عاليا في دول 
كثيرة وتعرفت من خالله على »معهد 
الكويت لألبحاث العلمية« الذي جاء 
منه د.العطار الى هذا املركز، وكان 
الى إش����ادات مسؤولني  االستماع 
دولي����ني بأدائه، ف����ي مرفق علمي 
وبحثي، مبعث سعادة غامرة لكل 
من آمن بأن طاقات العطاء واإلبداع 
في هذا البلد قوية، متجددة ال تعرف 

اليأس.
وأبرز مشاريع املركز:

 1- الري مبياه البحر مباش����رة 
التطبيق بنجاح لنباتات ذات  )مت 

قيمة اقتصادية(.
2- إنشاء بنك للبذور املطورة، 
وهو أثمن ما ميلكه املركز، ويبلغ 
عددها 6500 نوع مت تطوير بعضها 

باملركز.
3- تطوير نباتات برية تتحمل 
اجلفاف ونش����رها ف����ي الصحراء، 
لتقوم بدور مصدات الرياح ومثبت 

للتربة.
4 - االس����تخدام الرشيد للمياه 
اجلوفي����ة )في الوف����رة مت تدمير 

املخزون اجلوفي متاما(.
حتي����ة لك يا د.محمد، وش����كرا 
لعائلتك حتملها فترة االبتعاد عنها 
في السنوات التي حققت فيها هذا 

اإلجناز.
ف����ي احلديث  كلمـة أخيـرة: جاء 
الشريف »السقيا أفضل الصدقة« 
وفي اخلبر »بينما كلب يطوف بركية 
– جليب – قد كاد يقتله العطش إذ 
رأته بغّي من بني إسرائيل فنزعت 
موقها – اخلف – واستقت له، وسقته، 

فغفر اهلل لها«.

كالم مباشرمحطات

البقاء هلل
خالد متعب صنت املطيري � 22 عاما � العارضية 

� ق 9 � ش 7 � م 81 � ت: 99036431.
طالل مبارك حمد العيار � 50 عاما � اجلهراء القدمية 

� ق 2 � ش 4 � م 13 � ت: 24550902.
سلمى محمد عبداهلل العصفور، أرملة عبداهلل عمر 
العصفور � 78 عام���ا � الرجال: ضاحية 
عبداهلل السالم � ديوان العصفور � ق 3 
� ش جمال الدين األفغاني � ت: 97217272 
� النس���اء: الس���رة � ق 2 � ش 13 � م 21 � 

ت: 25327401.
عبدالكرمي علي عبداهلل اخلباز � 63 عاما � الرجال: 
مسجد اإلمام احلس���ن � ت: 25388183 � 
النساء: ضاحية مبارك العبداهلل � غرب 
مشرف � ق 1 � ش 111 � م 71 � مقابل الكلية 

األسترالية.
فيصـل علـي فهـد العجيـل � 46 عاما � الرجال: 
العديلية � ق 1 � شارع عبداهلل الهاجري 
� ج 18 � م 5 � ت: 99047158 � 25214143 
� النساء: الس���الم � ق 1 � ش 103 � م 2 � 

ت: 97948421.

حمود محمد بوشيبة � 65 عاما � الرجال: األندلس 
 � � م 6أ � ت: 99925444  � ق 6 � ش 9 
النساء: اجلابرية � ق 9 � ش 8 � م 676 � 

ت: 99608412.
ماجد سـلطان ماجد بورسلي � 88 عاما � الرجال: 
الش���امية � ق 4 � ش���ارع وهران � م 17 � 
ديوان بورسلي ت: 24843510 � 65103555 
� النساء: العديلية � ق 3 � ش 37 � م 4 � 

ت: 22545564 � 22510945.
شـريفة صالح محمد املطوع � 86 عاما � الرجال: 
الشويخ � ديوان القناعات � ت: 24831346 
� النساء: الشامية � ش 40 � ق 4 � م 3 � ت: 

99600710 � الدفن التاسعة صباحا.
وليد نزهان رمضان الشـمري � 33 عاما � اجلهراء 
1 � ش 3 � م 95 � ت:  العي���ون � ق   �

.99590001
ناظم شـفيق عطا اهلل الغبرا � 86 عاما � ضاحية 
عبداهلل الس���الم � ق 4 � م 20 � ش 46 � 
ت: 22547111 � 99056696 � الدف���ن بعد 

صالة العصر.

مواقيت الصالة والخدمات ص 9

حمولة »المناديل الورقية«: 3892 زجاجة خمر مستوردة
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

أعلن مدير ميناء الشعيبة البحري وليد السابج 
عن متكن رجال جمرك الشعيبة من احباط ضخ 
3892 زجاجة خمر مس���توردة الى البالد قادمة 
من دولة خليجية في حاويتني حمولتهما مناديل 
ورقية، مؤكدا انه عقد اجتماعا قبل اسبوع وطلب 
من العاملني في جمرك الشعيبة اتخاذ ما يلزم 
والتدقيق على كامل الشحنات الواردة الى امليناء 
نظرا ملؤش���رات تدعو الى اجل���زم بأن املهربني 
بصدد تغيير وجهة تهريبهم لهذه السموم من 
ميناء الشويخ الى ميناء الشعيبة، خاصة بعد 
الضربات املوجعة التي وجهها الى جتار املسكرات 

شحنة اخلمور املضبوطةرجال منفذ الشويخ.


