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 ثانوية بنين في الجهراء تبيع مناديل معطرة ويقولون انها معقمة ضد إنفلونزا الخنازير.

  ـ انتو وين منظمة الصحة العالمية عنكم وعن اكتشافكم الرهيب؟!

 أبواللطف  واحد 

يوسـف  داود   مبـارك 
ـ ٧٩ عامـــا  النصـراهللا 
الرجـــال: ضاحية  ـ 
عبداهللا السالم ـ ق٤ 
ـ ش صنعاء ـ م٥٢ ـ 
ديوان النصراهللاـ  ت: 
٩٩٩٤٤٥٨٣ ـ النساء: 
قرطبة ـ ق٣ ـ ش٣ ـ 
م١٨ ـ ت: ٢٥٣٤٩٩٤١.

  عبدالرحمن دخيل علي العوض 
ـ ٦٤ عامـــا ـ الرجال: 
مبـــارك الكبير ـ ق٣ 
ت:  ـ  م١٥  ـ  ش١٩  ـ 
النساء:  ـ   ٩٩٨٣٨٨٨٥
الزهراءـ  ق٥ـ  ش٥٠٩ـ  
م٢٩ ـ ت: ٩٩٣٧٠٧١٧.

  محمد عجيل محمـد العنزي 
ـ ٣٦ عامـــا ـ الرجال: 
بنيد القار ـ مســـجد 
ت:  ـ  الشـــيرازي 
٢٢٥٧٣٨١١ـ  ٦٦٠٦٦٥٤٥ 
ـ النساء: بنيد القار ـ 
الزينبية  احلسينية 
ـ   ٢٥٢٥٦٤١١ ت:  ـ 

.٩٩٢٤٠٠٩٥
  ضاحي عودة باديـ  ٧٧ عاما 
ـ  الرجال: األحمدي  ـ 
بجوار مطافئ األحمدي 
ـ   ٩٩٨٨١٤٦٥ ت:  ـ 
ـ  النســـاء: األحمدي 
ـ م٦  ش٣٢ اجلنوبي 

ـ ت: ٩٩١٥٥٠٢٠.
  فهاد بداح شـاهر املطيري ـ 
العارضية  ـ  ٧٢ عاما 
ـ ق٦ ـ ش١ ـ ج١ ـ م١٧ 
ـ   ٦٥٦٦٦٧٠٠ ت:  ـ 

 .٩٧٩٣٩٠٣٧

 أحمد الشحومي

 واضح

 أحب مصر واهلها ســـرا وعالنية، 
واعتقد اني متيم بتلك االرض وبتاريخها 
بل وبكل عالتها ومشاكلها وآهاتها قبل 

افراحها.
  أحبها ألنها علمتني البســـاطة في 

زمن البسيط فيه كالعبيط!
  وأحبها ألنها علمتني الصبر، لشعب 

يذوق كل انواع املر والتعب فيقول: احلمد هللا.
  وأحبها ألنها حولت الهموم الى بســـمات، والدموع الى 

ضحكات فأنستني أني في عالم الكذب واخلداع.
  وأحبها ألنها حاربت من أجـــل العروبة، بينما اجتمع 
العرب ضدها، وقاتلت من أجل احلرية فخرج عليها صبيان 

هذا الزمان مبا ال يليق بها.
  مصر أم الدنيا، وخالة الدنيا، وعمتها وكفيلها احلقيقي 

للتاريخ!
  مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تشعر فيها بأن 
الناس تعيش للفرحة، وال تفرح لتعيش، وان الدنيا بخير 

واخلير في الدنيا الى زوال.
  واليوم حينما حتتفل بالسادس من اكتوبر، االولى واالجدى 

ان نبارك لها وان نشاطرها الفرح كما شاطرتنا االلم.
  فيا مصر نحن كذلك ابناؤك ومحبوك حتى النخاع، فال 
يضرك الصبية اينما حلوا وال يهزك القول اينما وقع، فأنت 

رمز من رموز الشموخ باق ما بقي الزمان.
  فيا مصر الزمالك ثم االهلي او االهلي بعد الزمالك «كلهم 

سواء الني زملكاوي» كل سنة وانت بخير.
  وكل سنة وانت طيبة يا ارض الطيبني في زمن الصعاليك، 

ويا ارض االحبة في زمن احلاقدين.
  ســـالم إلمبابة والدقي والبحيرة والشـــرقية واسوان 

واالقصر وشرم واالسكندرية.
  ســـالم يا حواري احلسني، وازعاج الشحاتني! سالم يا 
كوبري اكتوبر واجلامعة وعباس! ســـالم يا ارض سينا 

وسيوة وسفاجا!
  سالم يا ارض الشعراوي يا بالد االزهر، يا ارض الكنانة 

حيثما كنت.
  سالم لصعيد اسيوط وقنا، ومدن الصمود بورسعيد 

واالسماعيلية والسويس.
  سالم اكثر من العادي لبالدي، ملصر العروبة.

  وشـــكرا يا مصريون من القلـــب للقلب، فواهللا النزال 
نذكر كصامديـــن علمك يرفرف على ســـفارتك فجر يوم 

التحرير.
  وفاء منا كتبنا احلروف، ووفاء منا نقول ألف مبروك 

وكل سنة وانت بخير يا مصر.
< < <  

  كتبت قبل ايام مقاال قلت فيه ان بعض القذرين يهاجم 
الوزير الفالني.

  فكتب احدهم في اليوم التالي ليقول إنه احد القذرين، 
فسبحان اهللا، نسيت اقول «بعض القذرين من الثيران». 

 عجرة الكالم أكتوبر يا مصر

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 رياح صفراء مســـمومة 
جتتاح الكويت وتهدد الناس 
بالدفن حتت رمالها امللوثة، 
فاالعتداء اآلثم على الزمـيل 
زايد الزيد حلقة في سلسلة 
فـــي بالد  املتبادل  العنـــف 
تتأرجـــح بني «كالم العجرة 
وعجرة الكالم» حيث القسوة 
تقود االقالم، والعنف يحرك 
األلســـنة بعـــد ان اصبحت 
الفضائيات مقصلة، وأضحت 
الصحيفة مذبحًا، وأمســـى 

االنترنت لعنة.
  العنف يتوالد، والقسوة 
ال تلد سوى ذاتها، فمن رحم 
التناحر السياسي واالجتماعي 
البغيـــض، وفي ظل تراخي 
الرخوة، تسافلت  احلكومة 
لغة احلـــوار، وتســـاقطت 
االقالم في وحل الكالم بحجة 
التعبير» تقود ذلك  «حرية 
ذهنية عبثية متهورة ال تعي 
مسؤولية املواطنة، واملشهد 
املرعب ماثل للعيان في صور 
مختلفة سواء في حريق عرس 
اجلهـــراء، او االجتراء على 
السالم االجتماعي، ومحاوالت 

متزيق الوحدة الوطنية.
  نقـــف مع الزميـــل الزيد 
مدافعني عن حقه في الكتابة، 
ونشجب االعتداء الغادر عليه، 
فالكلمة تواجه بالكلمة ال بـ 
«العجرة» متمنني ان يكون 
هذا احلادث األليم ناقوســـًا 
يقرع فـــي وجداننا الوطني 
محذرا من انفالت وشيك، بعد 
ان بلغ السيل الزبى، وما عاد 
في البالد قدرة على االحتمال 
اكثر، فلنتق اهللا في وطننا 

الصغير.

 ليس من االنصاف ان تكون اخليارات 
املتاحة امام الشـــعب الكويتي هي اما 
التي  التنمية باملطلق  ايقاف مشاريع 
تستهدف تلبية حاجيات الناس وخلق 
موارد بديلة ملرحلة ما بعد حقبة النفط 
القادمة سريعا، او ان ننشئ مشاريع 
ينخر بها الفساد وتتضاعف اسعارها 
عشرات املرات لنكتشف بعد ذلك انها 
االسوأ في التنفيذ حيث تنتهي باحلاجة 
للصرف املالي الدائم عليها بدال من ان 

تأتينا تلك املشاريع باالموال.
< < <  

  كما انه ليس من االنصاف ان تعرض 
املشـــاريع احليويـــة بطريقة توحي 
بوجود شبهة تنفيع وعموالت واثراء 
غير مشـــروع فيها حتى ينتهي االمر 
مرة اخرى بخيارين شديدي املرارة ال 
يستأهلهما قطعا بلدنا وشعبنا الصابر، 
وهما اما القبول بتلك املشاريع متضخمة 
الكلفة بسبب الفساد، او باملقابل الغاؤها 
كليا بدال من احملاسبة وتنظيف وتعديل 
شروط التعاقد، ومن ثم حرمان الكويت 
من فوائدها االستراتيجية، ومن ذلك 
فقد ارتفع سهم شـــركة «الداو» على 
سبيل املثال من ٥ دوالرات ابان مشروع 
الشراكة معهم قبل اشهر الى ٢٥ دوالرا 

هذه االيام.
< < <  

  وقـــد حتدث نواب افاضل قبل ايام 
في نـــدوة عامة عن اخلوف من وقوع 
كارثة جوية تودي بحياة املئات بسبب 
قدم طائرات «الكويتية» ووفرة حتذير 
املختصني منهـــا ومن ثم نعود ملا هو 
شبيه بأحداث محطة مشرف التي نّبه 
وحذر املختصون من خطورتها واسموها 
«تشرنوبل مشرف» ولم يستمع احد 
لهم آنذاك ولم يحاسب احد هذه االيام 
على االخطاء الفادحة التي حدثت في 

تصميم وتسليم ذلك املشروع.
< < <  

  واحلقيقة ان موضوع «الكويتية» 
يحتاج الى محاسبة شديدة (لن حتدث) 
واحالة فورية حملكمة الوزراء بحق من 
قام بإلغاء مشـــروع حتديث اسطول 
املؤسســـة عام ٢٠٠٧ ثم قرر السباب 
مجهولة (معروفة) انشاء جلنة يقوم 
هو شخصيا من خاللها بالتفاوض على 
شـــراء الطائرات، وعندما لم يتحقق 

هدفه ذكر أنه يترك 
حتديث االسطول 
للمشتري اجلديد 
القـــادم مع انتهاء 
مشروع خصخصة 
الذي  «الكويتية» 
وعد باالنتهاء منه 

في فترة ال تزيد على ١٠ اشهر على االكثر 
(الوعد اعطي للعلم عام ٢٠٠٧).

< < <  
  وقد رفض الشـــرفاء والعقالء من 
اعضـــاء مجلـــس ادارة «الكويتيـــة» 
آنذاك تلك االكاذيب واالالعيب املدمرة 
للمؤسسة التي يعمل بها آالف الكويتيني 
وقدموا استقالتهم التي كان من املفترض 
ان يســـتمع ملا جاء فيها وان يحاسب 
اجلانب املخطئ حســـابا شـــديدا وان 
يتم وبشجاعة االعتذار لهم هذه االيام 
بعـــد ان ثبتت صحة موقفهم واخلطأ 
الشنيع ملوقف اآلخرين وعلى رأسهم 

ذلك املسؤول.
< < <  

  لقد ذّكرنا ومازلنا بأن «الكويتية» 
لن يتـــم تخصيصها ولن يتقدم عاقل 
لشراء اصولها خاصة ان نظام التحفيز 
املقترح سيخليها من العناصر البشرية 
املؤهلة الالزمة لتشغيلها، ومن ثم لن 
يجد املشتري املفترض اال طائرات قدمية 
اكل عليها الدهر وشرب دون خطة او 
متويل لتحديث االسطول، ومؤسسة 
خالية من الطاقات البشرية املنتجة، 
ومباني مقفرة ال متلكها اساسا املؤسسة 
وغير مدرة لالموال، وعمليات تشغيل 
ينتج عنها خسائر سنوية تقدر مبئات 
املاليني ومن ثم نظام خصخصة كويتي 

فريد سينتهي كالعادة بـ «كارثة».
< < <  

  آخر محطة: 
  ١) اعلنت «القطرية» قبل ايام رغبتها 
في تخصيص جـــزء من ملكيتها بعد 
حتقيقها «ارباحا» لثالث سنوات متتالية 
وعزمها  ايقاف كل طائرة يزيد عمرها 
على «خمس» سنوات وحتويلها لشركة 

تأجير متلكها.
  ٢) ذكرنا عبر عدة مقاالت ان شروط 
تخصيص «الكويتية» هي «حتديث» 
االسطول وحتقيق «الربحية» ولكن.. 

على من تقرأ مزاميرك يا داود؟!

 نحر الكويت ونحر «الكويتية»

 محطات 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf1@hotmail.com 

 مواقيت الصالة والخدمات  ص ٣٤ 

 مليون دوالر مزورة مع فلبيني في العاصمة
 أمير زكي

  ألقى رجـــال امن محافظة العاصمة القبض 
على وافد فلبيني وبحوزته مليون دوالر مزيفة 
كان يحتفظ بها في حقيبة جلدية في مقر سكنه 

بأحد الفنادق بالعاصمة.
  وبحســـب مصدر أمني ان مسؤول أمن احد 
الفنادق في العاصمة اشـــتبه في وافد فلبيني 
كان في طريقه للدخول الى الفندق ومعه حقيبة 
جلدية ســـوداء فطلب منه مسؤول االمن فتح 
احلقيبة لتفتيشـــها كإجراء امني اال ان الوافد 
الفلبيني رفض طلب مسؤول األمن ما دعا االخير 
الى ان يستدعي احد رجال الشرطة قرب الفندق 
خاصة ان املسؤول اشتبه في ان حتتوي احلقيبة 
على مـــواد ممنوعة او خطرة فقام رجل االمن 
بإجبار الفلبيني على فتح احلقيبة ليتبني انها 
مملوءة بعمالت اميركية من فئة الـ ١٠٠ دوالر 

فبادر رجل األمن لالتصال بعمليات الداخلية 
وابالغهم بالواقعة لينتقل مدير امن العاصمة 
العميد ابراهيم الســـيد هاشم الى الفندق على 
رأس قوة امنية ومبراجعة محتوى احلقيبة تبني 
انها دوالرات مزيفة بحدود املليون دوالر، بعد 
عدها من قبل رجال االمن، فتمت احالة الفلبيني 
الى مقر مديرية امن العاصمة وبالتحقيق معه 
افاد بأنه حصل عليها من احد اصدقائه عارضا 
عليه تصريفها وقـــال ان صديقه منحه كمية 
الدوالرات املزيفة قبل شهرين واستعصى عليه 
تصريفها او العثور على من يشتريها معترفا 
بأنه حاول بيعها على اشخاص سواء داخل او 

خارج الكويت ولكنه فشل.
  وقال املصدر ان الفلبيني احيل الى االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية الستكمال التحقيق 

معه. 

 السايرزم 

 فراس الخطيب وجهاد الحسين اليوم وياكم

 تستضيف «األنباء» اليوم (االربعاء) جنمي منتخب 
سورية لكرة القدم احملترفني في القادسية فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني بني الساعتني ٧ و٩ مساء وذلك للحديث 
حول حظوظ القادســــية في الفوز بالبطوالت احمللية 
خالل املوسم احلالي، وانتقالهما من العربي والكويت 
الى «األصفر»، باالضافة الى الرد على أســــئلة القراء 
وذلك على الهواتــــف التالية: ٢٤٨٣٠٥١٤ - ٢٤٨٣٠٢٣٨ 

- ٢٤٨٣٠٣٢٢، داخلي: ١٣١ - ٣١٨.

 عثر معه على رشاش كالش و١٨١ طلقة

  شرطي يعمل في «األحداث»
  يهدد والده المتقاعد بالقتل

  
  أمير زكي

  «ولدي الشرطي أحرق غرفته وهددني بالقتل وغادر املنزل» 
هـــذا كان مختصر فحوى البالغ الذي تقـــدم به مواطن متقاعد 
يقطـــن منطقة العدان امس الى عمليـــات الداخلية ليتم توجيه 
دورية تابعة ملديرية امن مبارك الكبير وبدأ رجال األمن حتقيقا 
وتوجهوا الى غرفة االبن العاق التي كان يبدو عليها آثار احلريق 
وقال املواطن صاحب املنزل املشتكي ان ابنه أحرق الغرفة غير 

انه متكن مبساعدة ابنائه من إخماد احلريق.
  وقال املواطن: «لقد هددني بالقتل وهو يحمل سالح كالشينكوف 
وكان بحالة غير طبيعية ودخل في نوبة غضب توجه بعدها الى 
غرفته وقام بإحراقها ثم هرب بعد ان علم انني أبلغت الشرطة»، 
وقال مصدر امني ان رجال األمن قاموا بتفتيش غرفة االبن العاق 
الذي يعمل شـــرطيا في دار رعاية األحداث وعثر بداخلها على 
سالح الكالشـــينكوف و١٨١ طلقة وأبلغ مدير امن مبارك الكبير 
العميـــد ابراهيم الطـــراح باحلادثة الذي وضع دورية شـــرطة 
بالقرب من منزل املواطن املشتكي وبعد نحو ساعة قبض على 
االبن العاق أثناء دخوله املنزل واقتاده رجال األمن الى املديرية 
ومت توجيه عدة تهم له، منها الشـــروع بالقتل واحلريق العمد 
وحيازة ســـالح وذخيرة من دون ترخيص ومت احتجازه حلني 

عرضه على النيابة العامة. 
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