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يشهد الداني والقاصي واحلاقد واحملب بأن الكويت 
تشهد حياة برملانية يشهد لها العالم بأنها جتربة جريئة 
ومفيدة تصب في مصلحة الوطن، حيث يجري نواب 
األمة اس���تجوابات للوزراء لم تش���هد مثلها املنطقة، 
فمرحبا بكم أيها النواب وباستجواباتكم الفاعلة القاصدة 
والهادف���ة إلى مصلحة الوطن واملواطنني، مرحبا بكل 
نائب نزيه يضع نص���ب عينيه تراب هذا الوطن، أما 
من يقدم استجوابا بسبب عداوات شخصية أو أهواء 
عقدية يضيع بها وقت املجلس ويثير بها الفنت ويزعزع 

أمن الوطن فليس له مكان بني الشرفاء.
فرفقا أيها السادة النواب مبصلحة الوطن ومرحبا 
وأهال بكل نائب نزيه يقدم استجوابا يهدف من ورائه 
الى حتقيق أمن واس���تقرار الوطن. فإني واهلل أشجع 
االستجواب الذي يس���تهدف مصلحه الوطن، أما من 
يقدم استجوابا ليس له أساس وال توجد لديه معايير 
يبني عليها استجوابه بل قام بذلك بغرض الظهور في 

الساحة السياسية حتى ولو كان من دون حق.
فأقول له كفانا اس���تجوابات، كفانا استجوابات ال 
أس���اس لها واترك الكويت في حالها للسير إلى األمام 
وليس الرجوع للوراء بس���ببك وبسبب أمثالك، ودع 
الكويت تعمل في هدوء ولو لفترة بسيطة حتى تدفع 

الكويت إلى مستقبل أفضل يفيد أبناء هذا الوطن.
فنصيحتي للنواب أن يتريثوا في اس���تجواباتهم 
وأن يتقدموا بها إن كانت على حق وستفيد هذا الوطن 
الغالي الذي يس���تحق منهم الدفاع عنه ولو مبحاربة 
الفاسدين وإظهار فسادهم حتى ينالوا جزاءهم ويكونوا 
عبرة لغيرهم من املس���ؤولني ولتعيش الكويت حياة 

هادئة خالية من أي فساد.
أما احلكومة فأنصحها بتقبل االستجوابات املقدمة 
واملطروحة على الساحة السياسية مادامت مطروحة 
بأدلة ومعايير وأن حتاسب كل مقصر لتظل الكويت 
عالي���ة في مكانتها أمام أعني اجلميع وحتى تس���تمر 
احلياة السياس���ية ألطول فترة ممكنة وليكون سيف 
احلكومة عاليا متمثال في الشفافية والعدل حتت راية 
قائدنا صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد، 

حفظه اهلل ورعاه. 
Alyera3_al7or@hotmail.com

في حادثة ال تخلو من الطرافة أقدم حصان قبل 
أيام على الهرب من قس���م الشحن اجلوي في مطار 
الكويت الدولي وتسبب في إيقاف 5 رحالت جوية 
بعد أن جال وصال في املدرج اخلاص بإقالع الرحالت 

اجلوية حتى مت اإلمساك به من قبل أمن املطار.
ولكون احلادثة ذات أبعاد »حيوانية« بحتة كون 
احلصان يجهل قوانني الش���حن والطيران وأنظمة 
املطارات فماذا لو متت مناقشة تداعيات هذه الواقعة 
حتت قب���ة البرملان وفي إحدى اجللس���ات التي ال 
تخلو من ش���د وجذب اعتدنا عليها؟! طبعا سنجد 
من النواب من يرفض هذه العملية التي أدت إللقاء 
القبض على احلصان ويطالب باإلفراج عنه كونه 
دخل أرض املطار بغرض الس���فر وال توجد دوافع 
أخرى، مهددا ومتوعدا وزير الداخلية باالستجواب 

إذا لم يتم اإلفراج عن احلصان.
نائب آخر سيحّمل احلكومة مغبة اخلرق األمني 
الذي أدى لدخول احلصان وسيطالب بتشكيل جلنة 
حتقيق ملعرفة حقيقة الواقعة، وهذا الطلب سيحظى 

بدعم نيابي وتصويت نداء باالسم أيضا.
نائب إسالمي سيدعو لطلب فتوى عاجلة ملعرفة 
هل حل���م احلصان حالل أم ح���رام؟ كون احلصان 
سيلقى حكم اإلعدام خلرقه قواعد املطار وهو عمل 
إجرامي ب���كل األعراف، وما ان ينته���ي هذا النائب 
حتى يطل نائب آخر ويرف���ض هذه الدعوة كونها 
أتت من نائب إسالمي محمال وزير العدل ما يحدث 
من تدخل س���افر في شؤون القضاء )شكو القضاء 

ما حد يدري(.
نائ���ب معارض يؤك���د ان وزي���ر املالية مطالب 
بكش���ف مالبسات قانون احليتان الذي أدى لتجرؤ 
هذا احلصان كاش���فا انه وكتلته يعدون استجوابا 
إذا أخ���ذت القضية أبعادا أخرى وهنا يتدخل نائب 
قائال: هذه احلادثة جاءت من ضغط البنك املركزي 
ورفعه للفائدة مطالبا بإسقاط القروض عن جميع 

األحصنة التي في منطقة كبد.
وما ان تهدأ اجللسة حتى يعود الصراخ فيتدخل 
نائب بطلب كش���ف الذمة املالية )هم شكو( ليقول 
آخر ي���ا جماعة احلكومة أبخص وخلو هاملوضوع 

يعدي.
وما بني سجال النواب يبقى السبب الرئيسي في 
اقتحام احلصان للمنطقة احملظورة في مطار الكويت 
أمرا مجهوال حيث من املتوقع ان تتم إحالة أولوية 
القضية للدور املقبل لتتصدر أجندة السلطتني املليئة 
باألولويات وأولويات األولويات لدفع عجلة التقدم 

وجعل الكويت درة اخلليج.
botafra@hotmail.com

م.هديل الخليفة

كفانا استجوابات..
 كفانا رجوعـًا للوراء

اليراع الحر 

موسى أبوطفرة المطيري

أولوية حصان

حادث وحديث

الصحة والحياة

متى سينتهي العالم؟

مطلق الوهيدة

رأي

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

السادة رئيس وأعضاء جلنة حماية البيئة في مجلس 
األمة احملترمني، أرسل لكم جزءا بسيطا مما كتبنا منذ 
20 عاما وحتى اآلن عن مخاطر التلوث ومسبباته والتي 
التزال مستمرة بازدياد في القطاعني األهلي واحلكومي 
غير مكترثني بحياة اإلنسان التي هي أهم من أي شيء 
آخر، وال تنفع احلياة دون حمايتها من الظواهر التي 
س���ببت ومازالت تس���بب األمراض املستعصية، وإذا 
أجنز مجلسكم املوقر تصحيح هذه املسارات اخلاطئة 
واللعب والعبث باحلياة اإلنسانية حتت مفهوم األمور 
التنفيعية والواسطة )اللحية واللحّية( هنا تكونون قد 
أجنزمت عمال ال يضاهيه أي عمل آخر للكويت وشعبها 
وحتى يتضح لكم مدى التالعب فيما سبق ذكره اطلبوا 

البيانات اآلتية على سبيل املثال وليس احلصر:
- طلب عدد القسائم الصناعية التي حتول نشاطها 

من تخزين الى تصنيع.
- كم عدد اإلجازات القيادية للسواقة التي صرفت منذ 
1992 إلى 2009 وأسماء وجنسيات وأهمية األشخاص 

الذين صرفت لهم.
- طلب جهة محايدة لقياس نسبة التلوث في املناطق 
السكنية القريبة من تلك املواقع املشار إليها ويتضح لكم 

أنها زادت نسبتها عن املقرر عامليا بعشرات املرات.
وتبني لكم هذه النقاط مدى العبث واالستهانة بحياة 
اإلنسان حتت مظلة الرشوة والتراشي والتنفيع، وتقرير 
الصحة العاملية حول تفشي األمراض املستعصية خير 
دليل على ما أشرنا إليه وحذرنا منه نحن وغيرنا فاملال 

والبنون ال ينفعان إذا كانت الصحة معتلة ومهددة.
الس���ياف تق���رب  ال  بال���ك 

وه���رب م���ن امل���وت ياحلافي
إعجاف س���نني  هذه  يااألخ���و 

الُبرد ش���فافي متش���ي عل���ى 
وفيها احلرامي م���ا عاد يخاف

يسرق من الش���عب ما يخافي
ومس���ؤولها يدع���ي ما ش���اف

طاف���ي ليته���ا  ومخلي���ني 
باحل���اف جس���مها  ومغط���ي 

ي���ا كافي النوم  ويش���خر من 

تشير التنبؤات الفلكية في حضارة املايا التي انتهت 
على يد اإلسبان بأميركا اجلنوبية الى ان نهاية العالم 
ستكون بقرب نهاية عام 2012 ميالدية وقامت وكالة ناسا 
لألبحاث الفضائية مشكورة بالرد على هذه التكهنات 
من خالل الدراس���ات التي يقوم بها خبراء الفضاء في 
»ناسا« وهي انه ال يوجد جرم سماوي أو كويكب أو ما 
شابه ذلك، قد يتجه نحو األرض باملستقبل لالصطدام 
بها وتدمير احلياة عليها ولكن لو نظرنا الى ما ينهي 
هذا العالم لوجدنا األمر من الناحية العقالنية ينحصر 

في عدة احتماالت وهي:
أوال: اندالع حرب عاملية ثالثة تستخدم فيها جميع 
أسلحة الدمار الشامل وقد تكون بدايتها إرهاب دولي 

غير تقليدي التسليح.
ثانيا: تطوير مختبرات األبحاث البيولوجية ألحد 
أنواع الڤيروس���ات أو اجلراثيم وخلق ساللة جديدة 
ش���ديدة وسريعة العدوى وال يوجد لها عقار أو لقاح 

عند نشرها عامليا.
ثالثا: مضي العالم الصناعي قدما بالوتيرة نفسها 
دون مراعاة ظاهرة االحتباس احلراري التي ان وصلت 
الى أكثر من 5 درجات س���تكون بداية حقيقية لنهاية 
العالم مبا في ذلك الغطاء النباتي والثروة احليوانية 

والسمكية وسيموت العالم باملجاعة.
رابعا: ارتفاع منسوب مياه البحر واحمليطات بسبب 
التغيرات املناخي���ة وهذا يعني زيادة معدل الالجئني 
وزيادة العنف العاملي وفق���دان العالم ألكثر من ربع 

عدده من السكان.
خامس���ا: ما ورد في القرآن الكرمي والسنة النبوية 
مثل ظهور يأجوج ومأجوج والعدو غير املعلوم الذي 
سيقاتله املسلمون واملسيحيون وظهور األعور الدجال، 

واهلل أعلم كيف ومتى سينتهي العالم.
تلك هي نهاية العالم املتوقعة إن كانت للعالم نهاية 
ولكن كم عدد الذين استعدوا الى ما بعد نهاية العالم؟ 

علمهم عند اهلل.

أعلن اسم املذيع املخضرم 
وأحد أب���رز مذيعي الكويت 
أحمد عبدالعال ضمن الفائزين 
في جوائز الدولة التقديرية 
في خب���ر بثته وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( مساء أمس 
األول، وأرفق���ت م���ع اخلبر 
صورة ال متت بصلة إلى أحمد 

عبدالعال، نعم صورته وحتمل مالمحه بش���كل يصل 
إل���ى 75% ولكنها كانت صورة على درجة من الس���وء 
بحيث ال يليق بثها كونها صورة سيئة من ناحية وال 
تليق باخلبر وال بحجمه من ناحية أخرى، فقد أرفقت 
»كونا«، س���امح اهلل القائمني عليها وعلى أرش���يفها، 
صورة ال متت ال إلى أناقة وال إلى شكل عبدالعال الذي 
نعرفه جميعا بصلة، املهم أنه وبعد البحث والتقصي 
وجدت أن الصورة املرفقة باخلبر والتي تش���به كثيرا 
مالم���ح أحمد عبدالعال كانت صورة قدمية جدا للفنان 
اخللوق حميد خزعل والذي كتبت »كونا« أسفل صورته 
»حمد خزعل« أي ان املوظفني بلعوا »الياء« وحتى أن 
الصورة التي اكتش���فنا أنها للفنان حميد خزعل كانت 
ال تليق بأناقة الفنان حميد خزعل الذي أسموه »حمد« 
فحرموه من صورة جيدة واسمه الصحيح، وقد دخلت 
أنا والزمالء في قسم الفن والصفحة األخيرة في حيرة، 
هل هذه صورة أحمد عبدالعال أم صورة حميد خزعل؟ 
وهل املكرم هو أحمد عبدالعال أم شخص آخر يحمل ذات 
االسم؟ فال يوجد في خبر »كونا« ما يدل على صفة أي 
من الفائزين ك���ون خبرهم كان مقتضبا إلى حد املوت 
الس���ريري، حتى اتصلت بالزميل ناصر العتيبي من 
تلفزي���ون الكويت والذي هاتف بدوره أحمد عبدالعال 

والذي أكد أنه هو من فاز باجلائزة.
ما اكتش���فته الحقا وبعد البحث عبر موقع »كونا« 
وحتديدا عبر أرش���يف الصور أنها لم تبث أي صورة 
ألي من الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية للعام 2009 
فال صورة للمذيع أحمد عبدالعال وال د.محمد الرميحي 
ود.سليمان العسكري، وكأنها أسقطت هؤالء الثالثة، 

الذي���ن قدرته���م الدولة، من 
حساباتها ولم تبث صورهم 
وكأنهم فازوا بجائزة تقدمها 

دولة على كوكب آخر.
حتى أن الصور التي بثتها 
الفائزين  »كون���ا« جلمي���ع 
التشجيعية  الدولة  بجوائز 
كأنها أخذت من دفاتر تخرجهم 
في الثانوية العامة فص���ورة الزميلة الفاضلة د.ليلى 
املوسوي والفنان حميد خزعل ود.عثمان اخلضر والفنانني 
حسن عبداهلل وعلي خضر كان ميكن أن تستبدل بصور 
أفضل بكثير إال إذا كان أرشيف »كونا« واملسؤول عن 
البث الذي أجاز نشر الصور ال يعتقد أن جوائز الدولة 
التش���جيعية والتقديرية ال تس���تحق االهتمام الكافي 
وأن���ه فعال يعتقد أنها جوائز آتية من كوكب آخر ومن 

حضارة أخرى.
الصورة هي أقل حق يستحقه الرميحي والعسكري 
وعبدالع���ال وأجد أن »كونا« ق���د حرمتهم منه وقامت 
ببث الصور، بل امتدت أخطاء »كونا« في هذا اخلبر إلى 
درجة ارتكاب األخطاء في أسماء الكتب واملؤلفات التي 
فاز أصحابها عنها بجوائز الدولة التشجيعية فأسموا 
كتاب الزميلة املوسوي »جنوسية الدفاع« بدال من اسمه 

الصحيح »جنوسية الدماغ«.
أعتذر بشدة لكل من عبدالعال والرميحي والعسكري 
لك���ون وكالة أنباء بلدهم حرمتهم من بث صورهم ألن 
املس���ؤولني عليها ال يعون ماذا يعن���ي جوائز الدولة 
التش���جيعية والتقديرية، ولو كان ذلك اخلبر خاصا 
باس���تقبال وزير الري الكويتي »أدري ما عندنا وزير 
ري« ولكن ل���و كان لدينا وزير ري واس���تقبل أطفال 
روضة لوضعوا صورة استقباله بنقاوة شديدة واهتموا 
بخب���ره ألنه ميك���ن أن »يخرب بيتهم« أم���ا املثقفون 
واإلعالميون والفنانون كالفائزين بجوائز الدولة التقديرية 
والتشجيعية فأقصى ما ميكن أن يفعلوه هو أن يقولوا 

»ال حول وال قوة إال باهلل«.
Waha2waha@hotmail.com

تقول املادة )7( من دستور 
الكوي���ت: »الع���دل واحلرية 
واملس���اواة دعامات املجتمع، 
والتعاون والتراحم صلة وثقي 

بني الناس«.
ذلك هو الدستور وتلك هي 
مبادئ أجدادنا الذين وضعوا 
الدس���تور، تربينا وترعرعنا 

على مبدأ التع���اون والتراحم فيما بيننا كان احلب صلة 
الترابط ملجتمعنا، بالتعاون والتراحم جعلنا من الكويت 
لؤلؤة اخلليج، واحلب أساس���ه التعاون والتراحم، ولكن 
في يوم أصبح الغرور ظاهرة متفشية في مجتمعنا أدت به 
إلى احلسد واحلقد، ومن خالل هذه الصورة التي أصبحنا 
نشاهدها كل صباح في مجتمعنا أتذكر قصة كانت مدرستي 
تقصها علينا ونحن صغار في املدرسة، تروي القصة أن 
جزيرة كانت تعيش عليها جميع املشاعر اإلنسانية معا، 
وفي أحد األيام هبت عاصفة شديدة وكانت اجلزيرة على 
وش���ك الغرق، انتشر الذعر بني جميع املشاعر وأصبحت 
خائفة من املوت الذي س���يواجهها ما عدا احلب الذي كان 
مش���غوال بالتفكير كيف ينقذ أصدقاءه من هذه الكارثة، 
وبالفعل وجد احلل بسرعة وجيزة ألن تفكيره بني على 
اخلير واحلب والتراحم، كانت فكرته إلنقاذ أصدقائه هي 
صناعة قارب كوسيلة للهروب مع أصدقائه واالبتعاد عن 
اجلزيرة والكارثة التي أملت بها، وبالفعل أنهى احلب قاربه 
ونادى على أصدقائه ليصعدوا القارب ويهربوا من املوت 
الذي كان ينتظرهم، أتت كل املش���اعر وصعدت القارب ما 
عدا شعور واحد وهو الغرور، فاستغرب احلب من موقف 
الغرور ونزل من القارب ليستفسر عن أمره، وملاذا ال يريد 
الصع���ود مع أصدقائه؟ وبالفعل ن���زل احلب إلى الغرور 
وحتدث معه عن أس���بابه واعتراضه على الصعود معهم 
للهرب من اجلزيرة، لكن لألسف لم يجد أي أسباب متنعه 
إال غروره الذي طغى على تفكيره. »وهذا ما يحدث اآلن بني 

مجتمعنا كلمة األنا وما بعدي 
الطوفان، لألسف لم يصبح أحد 
في مجتمعنا يفكر بكلمة نحن، 
الكل أصبح يتكلم ويفكر باسم 
األنا«، املهم بعد محاوالت طويلة 
أدت إلى الفش���ل ما بني احلب 
والغرور إلقناعه بالصعود إلى 
القارب، وصمم الغرور على أن 
يبقى في اجلزيرة ولم يصعد مع الباقني، وفي تلك اللحظات 
وجدت املشاعر األخرى أن املياه أصبحت ترتفع أكثر وأكثر 
واملوت بانتظارهم، فطلبوا من احلب أن يصعد على الفور 
ويترك الغرور مع مصيره الذي ينتظره، ولكن احلب خلق 
ليحب فرفض ترك الغرور مبفرده وأمر املشاعر أن تذهب 
بالق���ارب ومكث مع الغرور في اجلزيرة إلى أن أتى املوت 
إليهما، وكان الغرور هو من قتل احلب برغم من أن احلب 

ضحى بحياته من أجله.
وبهذا يا سادة يا كرام انتهت قصة الغرور واحلب ولكن 
قصتنا باقية ولم تنته إلى اآلن فمن منا ال يبحث عن احلب 
والطمأنينة؟ رس���الة إلى كل من ينادي باس���م الدستور 
واحلرية والدميوقراطية، ابحثوا عن احلب واقتلوا الغرور 
من قائمة مش���اعركم، فاحلب هو احلياة، والسعادة التي 
نطلبها تأتي من احلب والتراحم والتعاون، احلب هو كيان 
املجتمع إذا أسقيناها بالتعاون والترابط سنجعل مجتمعنا 

يثمر اخلير واملودة والتقدم واالزدهار.
> > >

كلمة وما تنرد: إلى كل من يقومون على عملية التعليم 
في الكويت بجميع مراحله سواء احلكومي أو اخلاص، رفقا 
بأوالدن���ا ورفقا بنا بطلباتكم التي أصبحت بالفعل عائقا 
ماديا على بعض األسر جميعا، كما أذكر مسؤولينا مبادة 
10 من دس���تور الكويت: ترعى الدولة النشء وحتميه من 

االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي واجلسماني والروحي. 
atach_hoty@hotmail.com
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