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يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: أدوية االكتئاب ال تنفع مع الشباب.

ـ يبدو أن هذه الدراسة أجريت على شباب عرب ألنهم يعانون من 
اكتئاب مزمن حاد ومستعٍص.

طلعة الشيراتون باتجاه الشويخ مسوينها زاوية حادة وكل يوم حادث.
ـ أل.. وصايرة جنها حلبة فورميوال وأتحدى شوماخر يدشها وما يدعم.

أبواللطفواحد

الكارث����ة التي حصلت ألهلنا باجلهراء 
قبل ايام هي مصيبة وفاجعة بكل ما حتمله 
هذه الكلمات من معنى، وان القلم ليعجز 
عن التعبير م����ن هول وعظم هذا املصاب 
اجللل، ف����أْن تزهق أرواح اكثر من أربعني 
امرأة وطفال في حلظة لهو أمر قاس على 
النفس ال ميكن تص����وره ولكن علينا ان 

نتوقف وننظر ونتعظ مما حصل.
الوقفة األولى: نعزي أهالي املتوفني ونس����أل اهلل ان يعظم 
لهم األجر وان يعينهم على ما أصابهم واننا جميعا لنشاركهم 
هذه األحزان، فمصابهم هو مصابنا جميعا، فاملسلمون كاجلسد 
الواحد. ونس����أل اهلل ان يحتسب من مات في هذا احلريق من 

الشهداء كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة.
الوقفة الثانية: يجب التنبيه ال ى أن هناك مس����ؤولية على 
احلكومة فهي ليست مبنأى عن املسؤولية خاصة بلدية الكويت 
مبراقبته����ا ملثل هذه اخليام والتأكد م����ن توافر إجراءات األمن 
والس����المة ووضع االشتراطات الالزمة عند الترخيص لضمان 
عدم تكرر مثل هذه احلوادث املؤملة، كما على وزارة الش����ؤون 
ان تتوسع في الترخيص لبناء صاالت األفراح، النسائية منها 
خاصة إليجاد بدائل مناسبة عن هذه اخليام التي تسبب الكوارث. 
كذلك على وزارة الداخلية ان يكون لها تواجد أمني في مثل هذه 
األماكن التي يتجمع بها الناس وال ننسى دور اإلطفاء والدفاع 
املدني وضرورة تطوير هذه املؤسسات وتزويدها بكل اإلمكانيات 
والوسائل احلديثة التي متكنها من سرعة الوصول الى أماكن 

احلوادث والتعامل معها مبا ينقذ أرواح الناس وممتلكاتهم.
الوقفة الثالثة: اإلعالم الرسمي واملتمثل في تلفزيون الكويت 
واإلذاعة فهو كالعادة في مؤخرة الركب من حيث سرعة متابعة 
احلدث والتغطية اإلعالمية املميزة فكل من يش����اهد تلفزيون 
الكويت ال يشعر بأن هناك فاجعة ومصيبة أملت بالكويت بأسرها 
فهم مشغولون باملسلسالت واألغاني والبرامج الترفيهية وكأن 
ش����يئا لم يحدث.. فإلى متى هذا التره����ل واإلخفاق في أجهزة 

الدولة يا حكومة؟!
الوقفة الرابع����ة: في الكويت ال يوجد اال مستش����فى واحد 
للحروق وواحد للعيون وواحد للسرطان وواحد للعظام وعند 
وقوع مثل هذه الكوارث تقع احلكومة في ورطة كبيرة فهي ال 
تعمل حسابا ألس����وأ االحتماالت وال تستثمر فوائضها املالية 
في بناء املزيد من املستشفيات املتخصصة وحتى املدن الطبية 
واملراكز احلديثة وامنا ه����ي مكتفية بعمليات ترقيعية بزيادة 

الطاقة االستيعابية للمستشفيات القدمية.
الوقفة اخلامس����ة: علينا ان نتع����ظ جميعا مما حصل وان 
املوت قد يأتينا فجأة من حيث ال نحتس����ب فعلى اإلنس����ان ان 
يحس����ن عالقته مع اهلل باإلميان والعمل الصالح فهو ال يدري 
متى يباغته املوت وعلى اي حال، فلنقبل على اهلل بقلوب تائبة 
منيبة الى ربنا عسى ان يرحمنا ويقينا واملسلمني هذه الكوارث 

ومصارع السوء.
اللهم اغفر ملن مات في هذه الكارثة واشف من أصيب منهم 
وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأعظم لهم األجر واجعلها 

لهم آخر األحزان.

»لليل عيون« بكت 
عيون اجلهراء.

عيون تبكي عيونا 
وأجس���ادا تعط���رت 
بالفرح، فتفحمت بالنار 
واحلمم املتساقطة على 
رؤوس���ها! حف���ل من 

النس���اء املتفحمات، ال طبل وال مزمار وال 
زغاريد وال عروس تتهادى نشوى إلى فرحها، 

بل نار التهمت األجساد املتعطرة.
مات الفرح وانتصب املوت وحده يحصد 
أرواح املدعوات إلى ما كان يجب ان يكون 
عرس���ا، فصار مأمتا تعلقت فيه األجساد 
بالن���ار، فال منجى وال مفر وال خالص من 

النار!
لن ننصب خيم���ة، ولن نعقد محكمة، 
ولن نفتح صندوقا لتلقي أصناف التهم، 
ولتتبارى األصابع في اإلشارة إلى الفاعلة 

التي يتحدثون عنها.
إن الفاعل احلقيقي ومش���عل النار في 
أرجاء تلك اخليم���ة املنكوبة، هو تراخي 
اإلدارة احلكومية ع���ن مهمتها في حماية 

القوانني وتفعيلها.
إن الدولة غائبة عن مكامن اخلطر، تنام 
بعيدا في ظل ظليل، وتدع اخللق يفعلون 
ما يش���اؤون! إطالق نار في »أعراس« قد 
يحصد روحا بريئة، ومجاميع من البشر 
جتتمع في خيمة من ورق قابل لالشتعال 
الس���ريع! اهمال في الشارع وفي فوضى 
املرور وجتاوز القوان���ني، والدولة تّدعي 
ان لديها حكومة مس���ؤولة، ولها مجلس 
»منتخب« يراق���ب األداء احلكومي، ولكن 
هذا املجلس سريع الرضا واالسترضاء، اذا 
ما منحته »حكومته« رشوة سرية ورمبا 
علنية، واستجابت ملا يريد مبنع حفل أو 
إبقاء املناهج على عالتها وعللها، أو أعادت 
خطيبا ملنب���ره، أو فرضت احلجاب على 
نس���وة الشرطة، أو منعت كتبا أو أوقفت 

مسرحية!
إن كان هناك من فاعل في حريق »العيون« 
واألكباد والقلوب والعقول، فهو ال ش���ك 
احلكومة التي »وترك���ت اخللق للخالق« 
وراحت في سبات عميق! والفاعل الثاني هو 
مجلس األمة، الذي يكتفي بالفتات وباملثل 

القائل »اطعم الفم تستحي العني«!
ويا أرواح شهيدات احلريق حلقي في 
نعيم الرب مرحوم���ة، وثقي بأن أحدا لن 

يأخذ بثأرك! 

دخل مراجع إلى مدير إدارة هجرة حولي باإلنابة املقدم 
محمد العجمي بغير أن يحمل الرقم املخصص للمراجعني الذين 

ينجزون معامالتهم بالترتيب، وجرت احملادثة التالية:
� وين رقم الدور؟

� ما عرفتني، أن����ا فالن )ع. س( مدير القناة الفضائية 
الفالنية.

� أهال وسهال، لو سمحت خذ رقم وتفضل.
� الظاهر انتو ما يفيد فيكم إال النشر في اإلعالم، راح تشوفون.

بالفعل انهال هذا الش����خص وفي الليلة نفسها على الوزارة عبر تلك القناة 
بانتقادات غير بريئة، من خالل نش����ر صور »الشينكو« في مواقف السيارات 
م����ع عبارة »ليش مخصصة للموظفني« وص����ور ملكاتب مع عبارة »املوظفون 
يعاملون املراجعني بطريقة س����يئة« رغم أنه لم يباش����ر تنفي����ذ معاملته، ثم 
لقطات من هنا وهناك يفرغ من خاللها س����خطه عل����ى النظام احلازم والعادل 

الذي يتبعه اجلميع.
هذا األسلوب هو نفسه الذي يس����تخدمه 3 نواب فشلوا في تخويف وزير 
الداخلية بس����بب � أيضا � تطبيقه القانون، ومارس����وا جميع وسائل الضغط 
للتعويض عن فشل االستجواب، وذلك في صورة مكشوفة للكيدية، مستخدمني 
كرسيا زائال لن يحمي صاحبه من املساءلة الكبرى، يوم ال ينفع مال وال بنون.. 

وال حصانة! 
 لقد أوصل املواطنون هؤالء األشخاص إلى الوظيفة النيابية من أجل احلفاظ 
على أمن الناس، وليس لتنفيذ هدف شخصي خاص بهم، وبطريقة ال ترتقي إلى 
مس����توى »القاضي احملايد« الذي يطلب نقل ملف قضية منظورة أمامه بسبب 
وجود عالقة ايجابية أو سلبية بينه وبني أحد اخلصوم اتقاء للشبهات، بينما 
جند هنا ش����خصا ال يري����د أن يصوم 3 أيام كفارة لقس����م )...( وحتى بعد أن 
سقطت عنه الكفارة بعد االستجواب، نراه ميارس اللدد في اخلصومة، ويسحب 
من ورائه صحافة يلهث »بعضها« وراء اإلثارة ويتلذذ بها، ولو على حس����اب 
القضية األمنية والبلد برمته، من خالل التش����كيك الظالم في أمانة من يأمتنهم 

املجتمع كله على األرواح واألعراض. 
يا سادة يا كرام

النائب املعني أعرف الناس بأمانة الوزير في بلد يخضع ل� 6 مستويات من 
الرقابة املالية، ويعلم أن التحقيق س����يبني أن االتهام »فشوش« ولكنه يتحرك 
وفق أسلوب »العيار اللي ما يصيب يدوش« هذا النائب ال يهمنا في شيء بقدر 
ما تهمنا س����المة بلدنا من الزعزعة والعبث، تارة باألمن وتارة باالقتصاد، في 
مسلس����ل فاش����ل إلخضاع هذا وذاك لدولة »احلنجرة النحاسية« التي غربت 
شمس����ها، ونربأ بإخوة أفاضل في البرمل����ان أن يكونوا مجرد قنطرة ملثل هذه 

األجندة الشخصية البحتة. 
> > >

 كلمة أخيرة : بعد أسر اإليطاليني للبطل عمر املختار في 1931/9/11 قابله احلاكم 
االيطالي غراتسياني وهو مكبل باحلديد: 

� ملاذا حاربتنا؟
� من أجل ديني ووطني.

� ماذا تريد أن حتقق؟
� إخراجكم من بلدي، فأنتم مغتصبون.

� كم من الوقت يلزمك إلنهاء هذه الثورة؟
� لقد أقسمنا أن منوت الواحد تلو اآلخر، وال نلقي سالحنا ولن نستسلم.

قال غراتس����ياني ف����ي مذكراته »أنا الذي خاض معارك الصحراء القاس����ية 
ولقبتني صحافتنا بأس����د الصحراء، كانت ش����فتاي ترتعشان، لم أستطع أن 

أنطق بحرف واحد«.

وقفات.. مع كارثة الجهراء شجاعة وزير الداخلية أربكت أسلوب »اإلخضاع«عيون تبكي »العيون«
أمانة بال قناع

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

      صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

كالم مباشر

البقاء هلل
تاضي عبيد حواس الشـمري � 37 عاما � الرجال: سعد العبداهلل 
� ق7 � ش730 � م27 � ت: 99803922، النس���اء: العيون � 

ق2 � ش6 � م72 � ت: 99486444.
حنان امني عويض � زوجة سعيد نايف آل سفران العجمي � 48 

عاما � جابر العلي � ق1 � ش7 � م17 � ت: 99896965.
عواض ثواب سمار الرويجح � 64 عاما � الفردوس � ق1 � ش1 � ج12 

� م24 � ت: 99591166 � 99778066.
ريـة عبيـد محفوظ ابوالعسـل � زوجة بخيت زياد املطيري � 57 
عام���ا � الرجال: العارضية � ق2 � ش5 � م2 � ديوان علي 
صقر العدواني � ت: 97200009، النساء: غرب اجلليب � 

ق26 � ش304 � م14 � ت: 24343301.
مشاعل عريان كريدي املطيري � زوجة حمد جليدان هاجد السعيدي 
� 26 عاما. مشاعل غازي عريان املطيري � 7 اعوام � الرجال: اجلهراء 
� تيماء � ق7 � ش4 � م428 � ت: 97814470، النساء: اجلهراء 

� تيماء � ق6 � ش9 � م509 � ت: 99655169.
فتوح محمد محمود كندري � زوجة حسني غلوم محمد الكندري � 
65 عاما � الرجال: ديوان الكنادرة � الشعب � ت: 66668801 
� 66614466، النس���اء: العمري���ة � ق4 � ش6 � م13 � ت: 

.24712095
حمدة صالح حشاش العازمي � زوجة مبارك فالح حشاش العازمي 
� 68 عاما � الرجال: الظهر � ق4 � ش2 � م50 � ت: 99502832 
� 99050567، النس���اء: الظه���ر � ق4 � ش2 � م52 � ت: 

.23840166
ناهد عيد صالح حشاش العازمي � 34 عاما � الرجال: الظهر � ق4 � 
ش2 � م50 � ت: 99285448 � 66061134، النساء: اجلهراء � 
الواحة � ق2 � ش5 � م27 � ت: 24572594 � 99285448.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 26

اإلسـراف اعتدنـا  »األنبـاء«:  لــ  البصيـري  د.وليـد 
طعامـًا  كان  الطعـام  تناولنـا  فـإذا  شـيء  كل  فـي 
محونـا عملنـا  وإذا  أشـخاص  عشـرة  يكفـي 
من قاموسنا الراحة وإذا خلدنا للنوم أفرطنا!! ص 22ـ  23

مواطن يطلق رصاصتين على شقيقه
هاني الظفيري

تقدم مواطن الى مخفر الشويخ مساء امس مدعيا انه تعرض الطالق 
نار على يد شقيقه اثناء تواجدهما معا في منطقة اجلليب.

وقال املواطن في بالغه ان هناك خالفا بينه وبني شقيقه والتقيا 
مساء اول من امس وتطور النقاش بينهما واحتد ما حمل شقيقه 
على ان يطلق النار عليه من مسدس كان يحمله في جيبه واطلق 
باجتاهه رصاصتني اصابتا سيارته ولم تصبه اي منهما ليتوجه 
على الفور الى املخفر ويقوم بتس���جيل قضية واحيلت الى رجال 

املباحث ملتابعتها والقبض على الشقيق اجلاني.


