
أمير زكي ـ محمد الجالهمة
نفى مدير امن املطار العقيد اياد 
احلداد، في بيان له امس، سقوط 
اي جسم غريب سواء في محيط 
املطار او قربه، كما ترددت انباء 
حول ذلك اول من امس، موضحا 
انه لم يكن هناك استنفار من اي 
نوع بهذا اخلصوص وان حركة 
املالحة طبيعية، كما نفى مساعد 
مدير العالق���ات العامة باالنابة 
في الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد توجيه اي سيارة اسعاف 
بخصوص بالغ كهذا، سواء في 
محيط املط���ار او خارجه، وقال 
ل� »األنباء«:  في تصريح خاص 
سمعنا بخبر اشاعة سقوط جسم 

غريب في وقت متأخر من مس���اء اول من امس، لكن االمر لم يكن 
يعدو اكثر من شائعة عابرة.

وكشف مصدر امني ان الشائعة رمبا كان سببها ورود اتصاالت 
الى بدالة االمان 777 اول من امس من مواطنني ابلغوا عن مشاهدة 
جسم غريب يقترب من االرض ومت توجيه دورية شرطة للتحقق 
من االمر، غير انه لم يكن هناك ما يس���تدعي االستنفار، اذ اوضح 
املصدر انه يعتقد ان ما ش���اهده املواطنون م���ن مرتادي الدائري 
الس���ابع احملاذي للمطار هو مجرد رتل عس���كري كانت تصحبه 
طائرة هيليكوبتر وهو االمر الذي ادى الى اغالق جزء من الطريق 
خالل عبور الرتل، مش���يرا الى ان ه���ذا االمر طبيعي جدا ويحدث 

بشكل شبه دوري.
وكانت الرسائل القصيرة التي انتشرت في البالد منذ مساء امس 

االول تفيد بسقوط طائرة هيليكوبتر بالقرب من املطار.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
منظمة التجارة العالمية تطالب الصين بتخفيف القيود عن الكتب.

ـ .. واألمر الغريب في شرقنا األوسط أنه توجد قيود ولكن ال توجد كتب!
مدرسة هولندية تكيف ساعات الدراسة لتناسب احتياجات اآلباء.

ـ شوفوا الذرابة مو مدارسنا اللي تعطي عيالنا كتب ما يشلونها ثالثة 
أبواللطفواحد»حمالية«.

العملي���ات اإلرهابي���ة تدمر أمتنا 
العربية واإلسالمية، فهناك إرهاب في 
اندونيسيا وإرهاب في العراق وإرهاب 
اليمن ولبن���ان ومصر والكويت  في 
وغيرها، ولم يعد يسمع أي خبر مفرح 
او اجناز يأتي من منطقتنا عدا أخبار 
احلروب والتفجيرات ورؤية األشالء 

املتقطعة ومعها شم رائحة البارود، وجميع تلك الظواهر 
دالالت ال تخطئ على وجود الغول ذي األنياب املس���مى 

اإلرهاب مستقرا وهانئا على أرضنا.
> > >

ونرجو أال نس���تعجل كالعادة ف���ي إدانة من وردت 
أسماؤهم ضمن اخللية اإلرهابية االخيرة، فاملتهم بريء 
حتى تثب���ت إدانته خاصة انهم جميعا ينتمون ألس���ر 
مس���تقرة كرمية لم يعرف عنها قط اال احلكمة والتعقل 

والوالء التام للكويت.
> > >

عقب عمليات س���بتمبر 2001 اإلرهابية تبارى قطاع 
كبير من املفكرين واملنّظرين العرب في االدعاء بأن الفقر 
وغياب الدميوقراطية هما سبب اإلرهاب وقد تصدينا لهم 
آنذاك باملقاالت واللقاءات اإلعالمية بالقول ان اإلرهابيني 
اخلليجي���ني والعرب هم في األغلب مم���ن »يعاني« من 
رغد العيش ال ندرته واننا لم نلحظ تفشي اإلره�����اب 
والعملي�ات اإلرهابية لدى الهنود والصين����يني واألف�����ارقة 
رغم كث���رة العدد والفقر املدقع الذي يعانيه قطاع كبير 

منهم.
> > >

واإلرهاب هو املنتج النهائي للقبول بدعاوى الكراهية 
والفكر التحريضي جتاه اآلخر سواء كان اآلخر شريكا في 
الوطن او أخا في الدين او اإلنسانية، ومازلنا نستحضر 
الترويج للفكر املتطرف املتمثل في الدعوة لرش »االنتراكس« 
القاتل على مئات اآلالف من األبرياء مصاحبا ب� »اليباب« 
اي زغاريد الفرح، ويا له من فكر مريض ال يصدر إال من 

»قادة« الفكر في أمتنا.. املريضة!
> > >

واإلرهاب الذي يجب أال نس���تغربه هو نتاج طبيعي 
للقبول بدعاوى محاربة الوالء الوطني وقمع ومحاربة 
املنّظري���ن واملفكرين الداعني لتقدمي الوالء للكويت على 
ما عداها ب���ل ومحاربتهم في أرزاقهم وكم اش���تكى لي 
أمثال هؤالء من معاناتهم في وقت يسعد فيه احملرضون 
واملخربون بسبب الدعم امللحوظ الذي يحظون به، وال 

حول وال قوة إال باهلل.
> > >

آخـر محطة: ُتظهر الئحة أس���ماء من قبض عليهم أنهم 
ش���باب ناجحون في العشرينيات من اعمارهم حصلوا 
على أعلى الشهادات العلمية من أرقى اجلامعات، فمتى 
وكي���ف وصل الفكر اإلرهابي واملتطرف ملثل هؤالء ومن 

أصبح بعد ذلك خارج رداء اإلرهاب؟! لست أدري.

أخطر ملف ميكن أن يناط حله وعالجه 
بنواب مجلس األمة هو ملف »التجنيس«، 
ورغم إمياني بأن هذا امللف لم يكن دائما 
في أيد أمينة عند احلكومة فإني واهلل 
أجزم بأن »خرابيط« احلكومة أرحم من 

طلبات بعض النواب.
هناك هوية نريد احلفاظ عليها، وهوية 

يريد البعض زراعتها في هذا املجتمع، فلقد حتولنا وبقدرة 
قادر الى بلد من املمكن جدا فيه لعامل إيراني اشتغل سنتني 

بالفن أن يصبح مواطنا كويتيا!
بل أصبح من املمكن جدا لكل شارد أو وارد أو »هتلي« 

شماال أو جنوبا أن يدعي بأنه مواطن بصفة أصلية.
اس���تقبلنا أسماء معروفا انتماؤها وجنسيتها بالورود 
وقدمن���ا لهم اجلنس���ية اعترافا بتاريخهم العش���ائري أو 

القبلي.
حتولت هويتنا من إطار معلوم ومحدد إلى إطار هالمي 
ثقافته »شبيك إته« و»خداهافز« وغيره! كويتي في الكويت 
وسعودي في الس���عودية وقطري في قطر! أو كويتي في 
الكويت وإيراني في طهران صباغ هناك وهنا 24 ساعة في 
املسجد، )يعني من خدام املسجد( وهنا أقولها بالفم املليان: 
مشكلتنا ليست في األصول اإليرانية فقط بل حتى في كثير 
من البدو الذين ال عالقة لهم نهائيا بأرض الكويت، فقط ألن 

أحد أبناء جدة أبيه في الكويت طلب اجلنسية.
كويتي أفريقي وحتملناه ألنه دكتور، وكويتي اس���مه 
»كسعب« و»علثم« قلنا ال حول وال قوة، ولكن كويتي ويعمل 

خارج الكويت وندفع له دعم عمالة! خوش بشر!
كل شيخ دين في شبه اجلزيرة العربية من القبائل هناك 
من يسعى لتجنيسه لشعبيته في الكويت، وكل رأس عائلة 
موجود في الناصرية أو احملمرة هناك من يتمنى ان يرضى 

عنه، وجنسيتنا صارت مسخرة.
وبعض الناس ال تتكلم عربي وجنسيتها كويتية، وآخرون 
أبناء أس���ر خدمت الكويت في املاضي ولكنهم يعيش���ون 
بشكل دائم خارج الكويت وأشكالهم ال متت بصلة حلرارة 

اخلليج أبدا.
لو كنا ككندا أو بلغاريا أو النمسا لقلنا ان املواطن عليه 
ان يدف���ع الضريبة وان يعمل ليعي���ش، فال 50 دينارا عن 
كل مولود وال 4 آالف منحة للزواج، وال 70 ألفا للس���كن، 
وهنا أجزم بأننا لن جند عاقال دون هذه االمتيازات يسعى 

جلنسيتنا أبدا.
ولو عادت الدنيا أليام الغوص والبحر لوجدنا كثيرا من 

أولئك وقد اختفوا وعادوا أدراجهم ملواطنهم مرة اخرى.
هنا وقبل اخلتام أقول وحتى ال يحاول البعض االصطياد 
في املاء العكر:  لست ضد جتنيس املستحق أو املخلص أو 
من ضحى بدمه ألجل هذا الوطن، بل اني أجده أش���د والء 
للكويت من بعض أهلها ولألسف، سواء أكان هذا التجنيس 
من هنا أو من هناك، ولكني ضد أن تتحول اجلنس���ية الى 

حالة هالمية ال تعطيك تعريفا عن أهل الكويت.
وسيكون للحديث بقية في وقت آخر.

من ميلك الكويت؟!
أجيب ببساطة، كل كويتي 
يعتقد أن الكويت ملكه وحده، 
وانه متفضل على اآلخرين حني 
أشركهم ب�»الكويتية« وسمح 
لهم بحم����ل هوية الكويت او 

التنعم ب�»خيراتها«!
»احلضري« يعتقد ان الكويت له وحده، وهو 
الكويتي الوحيد، الن أباه أو جده أو زوج خالته، 

شارك في بناء السور!
يحتج »احلضري« اآلخر: ال ثم ال وكال وحاشا، 
فالكويت لل�»أصي����ل« فقط، و»احلضري« غير 

االصيل، ليس كويتيا!
»السني« يتفضل على »الشيعة« بأن الكويت 

»سنية« فقط، والكويتي سني بالضرورة!
»الش����يعي« له رأي آخر، الن الكويت قامت 
على اكتاف الش����يعة، وان الوجود »الشيعي« 
في الكويت، هو من عمر الكويت، وبالتالي فإن 

»الكويت« ل� »الشيعة«!
»القبلي« له رأي آخر يقول: ان الكويت »قبلية« 
بالضرورة، وان »القبائل« هي التي حمت حدود 
الكويت، بينما »احلضر« يغطون في نوم عميق 
داخل بيوتهم وانهم بنوا السور حلماية املدينة 

ال حلماية الكويت!
ولك����ن »قبلي����ا« آخر له رأي آخ����ر يناقض 
صاحبه، »الكويت« فقط هي البناء قبيلتنا بدليل 
تاريخنا الضارب في القدم على ارض الكويت، 
وبالت���الي فأنا الكويتي الوحيد والبقية »خردة« 

للتكسي!
بلد منزوع متنازع الوالء وامللكية، الكل يتباهى 
ويتفضل على اآلخر! كراهية متبادلة وضغينة 
وحسد، ورغم هذا اجلميع يدعون حرصهم على 

»الوحدة الوطنية«!
كل من تسمعه يحدثك عن »الوحدة الوطنية« 
فهو ال ش����ك كاذب وانفصالي وانعزالي وثرثار 

كذوب!
اما اذا س����ألتني ملاذا؟! فأق����ول لك: ان الذين 
يتحدثون عن »الوح������دة الوطنية« هم الذين 
يش����عرون بنقص االنت��ماء للوط����ن الواحد، 
وميايزون ب����ني املواطنني، لذل����ك هم وحدهم 
الذين يرون مكونات مخت���لفة تشكل مجم���وع 
املواطنني، أما الذين ال يس����ع���ون الى الوح��دة 
الوطني�����ة - وأنا من��هم - فهم الذين ال يرون 
تلك املكونات، بل ي����رون مواطنني كويتيني ال 
فروق��ات بين���هم حتى يتم ردمها بقبر »الوحدة 

الوطنية«!

حتى ال تصبح الجنسية ملطشةاليباب لإلرهاب قبر »الوحدة الوطنية«!
واضحمحطات بال قناع

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com
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اخلزعلية القدمية � ت: 99566910 � النساء: بيان 

� ق13 � ش3 � م12 � ت: 99661679.
فايز علي حسني سالمة القناعي � 47 عاما � الرجال: ديوان 
القناعات � ش���ويخ ب � ت: 99100270 � النساء: 

الرميثية � ق10 � ش102 � م10 � ت: 25649835.
غازي عقاب شباب القريفه � 82 عاما � العارضية � قسائم 

ق1 � ش4 � م32 � ت: 99814272.
صلفـه عايض عطـا اهلل املطيـري، ارملة صاطي منقاش 
املطيري 78 عاما � العارضية � ق1 � ش1 � م49 � 

ت: 99605605 � 66664180.
سـليم عثمان ابو زور � 89 عاما � الرجال: الدسمة � ق3 
� شارع الرشيد � م53 � ت: 99615036 � النساء: 

ضاحية فهد األحمد � ق1 � ش130 � م34.

مواقيت 
الصالة 

والخدمات  
ص 14

مواطنون أمطروا »777« بأسئلة حول الشائعة

الحداد: ال صحة لسقوط جسم غريب
في مطار الكويت وحركة المالحة طبيعية

»األرصاد«: الرؤية تدنت إلى أقل من 500 متر

العجيري: الغبار ينتهي غدًا ويعود مع بداية رمضان
أمير زكي

اوضح العالم الفلكي د.صالح العجيري ان موجة 
الغبار التي لفت البالد مس���اء امس وتدنت معها 
الرؤية كان س���ببها هبوب رياح شمالية – غربية 
تعدت سرعتها ال� 50 كيلومترا في الساعة، كاشفا 
ان كثافة الغبار عائدة الى ان اجتاه الرياح الشمالية 
الغربية كان يقترب كثيرا من جهة الغرب ما يعني 
ان الغبار امس قدم من اململكة العربية السعودية، 
لذا كان لونه مختلفا عن الغبار الذي شهدناه خالل 

االسبوعني املاضيني.
واوض���ح العجيري ان الغبار س���يخف اليوم 
وينتهي متاما في الغ���د حيث يعود اجلو صحوا 
ح���ارا على ان يعود الغبار م���رة اخرى مع بداية 
االسبوع املقبل اي مع بداية شهر رمضان املبارك 

واشار الى ان الرؤية تدنت بشكل كبير خاصة في 
املناطق الصحراوية. 

من جانبها اعلنت هيئة االرصاد اجلوية امس 
ان موجة الغبار والرمال املثارة التي شهدتها البالد 
امس تعود الى نش���اط الرياح الشمالية الغربية 
والتي وصلت سرعتها الكثر من 50كم/ساعة وادت 
الى انخفاض مستوى الرؤية الى اقل من 500 متر، 
غير انها ل���م تؤثر على حركة املالحة البحرية او 

اجلوية.
من جهته عزا الباحث الفلكي عادل الس���عدون 
الرياح الشمالية الغربية النشطة الى وجود املنخفض 
اجلوي فوق الق���ارة الهندية وكذلك مرتفع جوي 
فوق بحر قزوين والبحر االسود والبحر املتوسط 

اللذين سيطرا على اجواء البالد.

العقيد اياد احلداد

مقتل 8 أردنيين من عائلة واحدة
 في حادث سير على الحدود السورية

عمان � ي���و. بي. آي: قتل ثمانية أردني���ني من عائلة واحدة 
أمس في حادث سير في منطقة جابر بالقرب من احلدود األرنية 

� السورية.
وقال املتحدث باس���م مديرية الدفاع املدني في األردن العقيد 
فريد الشرع في تصريح: ان القتلى من عائلة واحدة وهم أربعة 

أطفال وثالث سيدات ورجل.
واض���اف ان الضحايا كانوا في طريق عودتهم من س���ورية 
الى األردن عندما اصطدمت س���يارتهم بشاحنة كبيرة مما أدى 
الى احتراق سيارة العائلة في حني أصيب سائق الشاحنة وهو 

سوري اجلنسية بجروح.

)سعود سالم(سرعة الرياح أمس جتاوزت الـ 50 كيلومترا في الساعة وفي اإلطار د. صالح العجيري

تس���تضيف ديوانية 
الفنان  الي���وم  »األنباء« 
املتألق ش���هاب حاجية 
للرد على استفس���ارات 
وأسئلة القراء عن جديده 
الرمضان���ي، وذل���ك من 
الساعة 6 مساء وحتى 8 
مساء على الهواتف التالية: 
 � 24830306 � 24830322
 24830805 � 24830514

داخلي: 131 � 318.

شهاب حاجية اليوم وياكم


