
كونا: حذرت إدارة األرصاد اجلوية في بيان لها 
أمس املواطنني واملقيمني خاصة من مستخدمي الطرق 
اخلارجية من موجة ضباب ستلف البالد خالل األيام 
املقبلة واملتوقع أن تستمر حتى األحد املقبل، وقال 
مدير ادارة االرصاد اجلوية باإلدارة العامة للطيران 
املدني محمد كرم جوهر ان ادنى درجة حرارة سجلت 
صباح أمس االربعاء كانت ثالث درجات مئوية في 
منطقة الساملي بس����بب الطقس البارد الذي يسود 
حالي����ا.  وذكر جوهر ان درجات احلرارة انخفضت 
بشكل ملحوظ عن األسابيع املاضية موضحا ان هذه 
املوجة الباردة جاءت بفعل تأثير تقدم امتداد املرتفع 
السيبيري على املنطقة والذي جاء متأخرا جدا هذا 
العام وقد صاحب تقدمه هذا رياح ش����مالية غربية 
جافة زادت الشعور باالحساس بالبرودة خاصة في 

املناطق الصحراوية وفي فترة الليل.
 وقال ان من املتوقع أن يستمر انخفاض درجات 

احلرارة الليلة أيضا مع اس����تمرار الرياح الشمالية 
الغربية املعتدلة الى نشطة السرعة.

 وبني جوهر أنه وبدءا من اليوم سيبدأ امتداد هذا 
املرتفع بالتراجع شماال ويضعف تأثيره فتقل سرعة 
الرياح الشمالية وتقل البرودة السائدة أما في مساء 
اليوم اخلميس فتتحول الرياح إلى جنوبية شرقية 
مع ارتفاع ملحوظ في الرطوبة النس����بية في اجلو 
وتتهي����أ الفرصة لتكون الضباب في الليالي املقبلة 

وتزيد كثافته في الصباح الباكر.
 واضاف ان فرص تكون الضباب تس����تمر ملدة 
ث����الث ليال الى صباح يوم األح����د املقبل وتختلف 

كثافته من يوم آلخر ومن مكان آلخر.
 من جهتها، دعت وزارة الداخلية املواطنني واملقيمني 
إل����ى توخي احليطة واحلذر أثناء القيادة في عطلة 
نهاية االسبوع مشددة على ضرورة االتصال بهاتف 

الطوارئ 112 عند وقوع أي حادث.

تاريخن���ا الكويتي غير مكت���وب، وهو أمر 
خطير جدا ميكن أن يستغله أي أّفاق أو طاغية 
مستقبال ليدعي ما يريد كما هو احلال مع صدام 
حسني، لذا فأجمل ما ميكن أن يعمله أي مراقب 
للش���أن العام هو أن يسجل مذكراته وذكرياته 
على أشرطة ثم يحيلها إلى كتب في الوقت الذي 
يراه مناسبا، وما نرجوه في هذا السياق هو أال 
يعتمد فقط على الذاكرة التي تخون، بل تكليف 
م���ن يقوم بالتحقق من املعلومات الواردة فيه، 
حيث تدون املعلومات هذه األيام بشكل آلي على 
مواقع اإلنترنت ومراكز البحث العاملية مثل غوغل 

ومن ثم ميكن لها أن تضلل الباحثني.
> > >

مما أورده العم برجس حمود البرجس في 
كتاب ذكرياته القيم »السدرة« عن مساهمته في 
نقل وصية شهداء ساحة أم الطبول ونعني ناظم 
الطبقجلي ورفعت احلاج سري ورفاقهما والتي 
هربت من العراق للكويت بقوارب اخلشب حتى 
تبللت باملاء ثم قام بتجفيفها العم جاسم القطامي 
ونقلت بعد ذلك لدمشق والقاهرة، حيث أذيعت من 
راديو صوت العرب وساهمت بدق املسمار األول 
في نعش وعرش الطاغية عبدالكرمي قاسم وابن 
خالته فاضل عباس املهداوي )أبناء الشقيقتني 
كيفية وعكاب حس���ن يعقوب الساكني بعكس 
م���ا هو وارد في »WIKIPEDIA« من أن املهداوي 

ابن أخت قاسم.
> > >

مع انقضاء األيام األولى النقالب 14 متوز 1958 
الدموي في العراق قام خالف حاد بني القوميني 
املؤيدين لعبدالسالم عارف والشيوعيني املؤيدين 
لعبدالكرمي قاسم، وفي مارس 1959 قررت القوى 
الش���يوعية عقد مؤمترها في املوصل عقر دار 
القوى القومية فتوترت األجواء وقرر قائد حامية 
املوصل عبدالوهاب الشواف، إعالن الثورة وأذاع 
محمود الدرة أن الطبقجلي ورفعت احلاج سري 
أعلنا تأييدهما لها طمعا في حشد التأييد لقائدها 
الشواف، ولم يكن ذلك األمر حقيقيا، وحلق ذلك 
قيام الشيوعيني مبذابح وعمليات سحل وقتل 
تخجل منها اإلنس���انية بحق القوميني وظهرت 

الصور الدامية في الصحافة العاملية.
> > >

قام العقيد فاضل عباس املهداوي مبحاكمة 
الطبقجلي ورفعت ورفاقهما وقد أحضر بعضهم 
محموال عل���ى النقالة من كث���رة التعذيب في 
معتقل الدبابات، وقد صدر حكم اإلعدام بحقهم 
بأغلبية 3 ضد 2 مما ال يوجب التنفيذ، وأرسل 
مرجعا النجف األشرف السيدان محسن احلكيم 

وعبدالكرمي اجلزائري في 
1959/9/15 رسالة يطالبان 
فيه���ا بالصف���ح والعفو 
ع���ن الطبقجلي ملا يتمتع 
به م���ن مكانة في نفوس 
الن���اس وم���اض مجيد، 
الطبقجلي رفع  ورف���ض 

عريضة اس���ترحام لقاس���م كي يعفو عنه كما 
رفض األخير التوقيع على احلكم لوال حتريض 
املهداوي وماجد أمني وإحلاح الزعيم س���عدي 
القرغولي فوقعها عبدالكرمي قاسم وهو يقول.. 

متام سعدي متام.
> > >

اغتسل الطبقجلي ليلة إعدامه وكتب وصيته 
التي وصلت للكويت ومنها للعالم ومن ضمنها أن 
يقرأ على قبره في األعظمية علماء السّنة والشيعة 
وفي صباح اليوم التالي قرأ عليه اإلمام جنم الدين 
الواعظ الشهادة فهتف الطبقجلي بشعار »اهلل 
أكبر والعزة لإلسالم، اهلل أكبر والعزة للعرب« 
وكانت آخر كلمات تفّوه بها الطبقجلي ورددها 
رفاقه اآلية الكرمية )وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون( قبل إطالق الرصاص عليهم، 
ويذكر رفقاء قاسم أنه لم يذق النوم قط بعد قتله 
لشهداء ساحة أم الطبول حتى سمي ب� »الزعيم 
ال���ذي ال ينام« وكان يردد حتى يوم مقتله ملاذا 

قتلتهم.. اهلل يلعن الذي كان السبب.
> > >

اشتدت املظاهرات املناهضة لقاسم وكان من 
هوس���اتها »جيش العرب ماينولى يا رفعت يا 
الطبقجلي« و»يا بغداد ثوري ثوري خلي قاسم 
يلحق نوري« واضطر قاسم حتت الضغط أن 
يحيل الشيوعيني الذين قاموا مبذابح املوصل 
للمحاكم وقد قام بعضهم بالهرب للكويت والسكن 
في منطقة »عشيرج« النائية قرب منطقة الدوحة، 
فظهرت هوسات حترض املهداوي والنظام ضد 
الش���يوعيني وتقول »تقدم ي���ا املهداوي تقدم، 
عشيرج قطعة من السوفييت« للداللة على تكاثر 
الشيوعيني في عش���يرج، وهوسات العراقيني 

دائما غير شكل!
> > >

آخر محطة: الزميل الفاضل عدنان الراشد ميلك 
كما هائ���ال من املعلومات التاريخية التي ميكن 
تقس���يمها إلى كتابني األول عن الشأن الكويتي 
بحكم مراقبته ومشاركته فيه، والثاني عن الشأن 
العربي، ولديه كذلك كم كبير من خفايا دهاليز 
السياس���ة العربية لذا نرجو استكمال الكتابني 

بالسرعة املمكنة.. عفيه.

الرج����ل أش����نب واملرأة 
ش����نباء وذلك ح����ني يكون 
الش����نب لديهم����ا واضحا، 
العربية  اللغة  فالشنب في 
صف����اء األس����نان ونقاؤها 
الش����ارب املعروف  وليس 
وهو »ما سال على الفم من 
الشعر«، وقد اختلف العرب 
القدماء حول حدود الشارب، 
فأطلق بعضهم كلمة شاربني 
على الطرفني األيسر واألمين، 
انهما شارب  وبعضهم قال 

واحد!
يتفنن الرجال في قصات 
الشوارب، ولعل أشهر شاربني 
العالم هما للزعيم  عرفهما 
الن����ازي هتلر وش����خصية 
الصعلوك التي مثلها شارلي 
ش����ابلن، أما أطول ش����ارب 
فلرجل من الهند، وفي الكويت 
يطلقون على سيارة اجليب 
تويوتا وصف »ابو شنب« 
لقوتها ومتانتها، فالشنب 
لدى العديد من الشعوب رمز 
القوة، كم����ا ارتبط بالرجل 
»القبضاي« مثل »ابوعنتر« 

في الدراما السورية.
الرج����ال يضع  بع����ض 
يده على شنبه حني يتعهد 
لآلخري����ن، وبعضهم يعد 
بحالقة ش����نبه للداللة على 
استحالة األمر، وفي الغناء 
القدمي نذك����ر أغنية زكريا 
التي يصف فيها »أبا  احمد 
سعده« فيقول »على ذراعه 
يبنوا قصرين وعلى شنابه 
يقفوا صقرين« وفي ساحتنا 
الصحافية والسياسية راجت 
مؤخرا عبارة »غصب على 

شاربك«!

احلادث املروع في 
وصلة الدوحة والذي 
راح ضحيته خمسة 
شباب وإصابة أكثر 
من خمسة عشر شابا 
ال ينبغ���ي جتاوزه 
على أنه حادث عادي 

أو كما بررته وزارة الداخلية أنه طيش 
شباب وعدم اهتمام األسر بأبنائها وتركهم 
بالشوارع، هكذا وبسهولة تخرج احلكومة 

من أي تقصير أو فشل.
إن مسؤولية وزارة الداخلية قائمة 
ف���ي هذا احلادث خاص���ة أن أحد ذوي 
الضحايا قد أبلغ الداخلية عن هذا التجمهر 
ولكن لم يعبأ به���ذا البالغ وحصل ما 
ال حتمد عقباه فمن املس���ؤول عن هذه 
األرواح، كذل���ك احل���ادث وقع في خط 
الداخلية  سريع رئيسي فأين دوريات 
وما فائدة الكاميرات املنصوبة على جميع 
التقاطعات املهمة والذي تستعرضه علينا 
إدارة امل���رور يوميا في برنامج صباح 

اخلير يا كويت.
إن على وزي���ر الداخلية أن يتحمل 
املسؤولية السياسية في األرواح التي 
أزهق���ت مادام اإلب���الغ مت ولم تتحرك 
»الداخلية« وأال يكتفي مبعاقبة شرطي 
صغير وينتهي املوضوع. إن على أعضاء 
مجلس األمة الذين ميتلكون إرادة حرة 
وال سلطة للحكومة عليهم، وهم قليل 
ولألسف، أن يتحملوا مسؤوليتهم في 
محاسبة وزير الداخلية فال يوجد أهم 
من أرواح الناس وسالمتهم حتى يكون 

موضوع مساءلة سياسية مستحقة.
إن على وزير الداخلية أال يتمترس 
خلف األغلبية النيابية التي تبصم له 
على احلق والباطل وعليه أن يستشعر 
املسؤولية أمام اهلل تعالى، وعن األرواح 
التي أزهق���ت وأن يكون على قدر هذه 

املسؤولية.
أن���ا أكتب هذا الكالم م���ن باب إبراء 
الذمة مع علمي ويقيني بأن مجلس األمة 
بتشكيلته احلالية والتي أغلبيتها في 
عباءة احلكومة لن يفعل أي شيء فهذا 
املجلس احلكومي أصبحت فيه احملاسبة 

السياسية ولألسف فعال ماضيا.

عشيرج قطعة من السوفييت! حادث الدوحة.. »غصب على شاربك«
والمسؤولية السياسية للوزير
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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
قرت عيون أبوناصر برجعة الشيخ سالم العلي... سالم إلى الديرة.

...وقرت عيون أهل الكويت معاه.
يا مرحبا في رجعتك يا شيخ سالم للوطن

أهل ولك  مكان  ولك  مقام  لك  وبعيوننا 
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كّتاب صفحة آراء

فالح ناصر فالح ابوعنيج العازمي � 79 عاما � الصباحية 
 � � م726 � ت: 99799093  � ق2 � ش6 

.66544484
فيصل مبارك عطية الشويحان � 19 عاما � الرجال: 
الصليبخ���ات � ق3 � ش112 � ج5 � م20 � 
ت: 99633620، النساء:  الصليبخات � ق3 

� ش113 � م17 � ت: 67700008.
تركي عبدالرحمن فايز العتيبي � 74 عاما � الرجال: 
االندلس � ق6 � ش4 � م175 � ت: 66806484، 
النساء:  الفردوس � ق3 � ش واحد � ج3 

� م39 � ت: 97832569.
حليمة محمد حسن الكندري � زوجة علي محمود 
الكندري � 76 عاما � الرجال: ديوان الكنادرة 
� الشعب � ت: 99645632، النساء: الشهداء 

� ق4 � ش401 � م13 � ت: 25230236.
عذبي س�ليمان س�المة مليح اجلميل�ي � 17 عاما � 
الرجال: الصليبخات � ق3 � ش113 � م7 
� ت: 66224343، النساء: الصليبخات � 

ق4 � ش116 � م13.
بدر محمد ابراهي�م القليش � 53 عاما � الرجال: 
العمرية � ق3 � شارع العمرية � م9 � ت: 
97880468، النس���اء: السرة � ق4 � ش8 
� م32 � ت: 25336202 � الدفن التاس���عة 

صباحا.
مرمي نهيتان غالي � زوجة مبارك بن س���ويد 
املهاشير � 59 عاما � الصباحية � ق1 � ش2 
� م547 � خلف مدرسة زبيدة املتوسطة 

للبنات.

البقاء هلل

»األرصاد« تحّذر من ضباب كثيف سيستمر حتى األحد 
جوهر: درجة الحرارة بلغت 3 مئوية في السالمي 

موجة غبار غطت البالد خالل يومني بسبب تقلبات الطقس واملنتظر ان يتحول إلى الضباب الكثيف خالل االيام القادمة  )محمد ماهر(

ال يوجد ش����عب عاطفي أكبر واكثر 
من الشعب املصري الذي يثور أليام ألي 
حدث ميسه في الدين أو في الوطن أو في 
اإلحساس ثم ينسى ذلك ويلهو بدوامة 

احلياة الصعبة هذه األيام.
ومن يتذكر ما حدث للجمهور املصري 
في أم درمان قبل أكثر من شهر ال يصدق 

أبدا تصريحات رئيس االحتاد املصري لكرة القدم سمير زاهر 
الذي اعتبر مب����اراة الليلة في قبل نهائي بطولة أفريقيا هي 

مجرد مباراة بني أشقاء!
ورغم أني ال أريد أن أكون ملكيا أكثر من امللك أو مصريا 
أكثر من املصريني أنفس����هم، إال أني أقول للس����يد زاهر بأن 
تصريحك الديبلوماسي والتكتيكي لرفع الضغط عن العبي 
املنتخ����ب الليلة ال مي����ت للواقع بصلة، فالليل����ة ليلة مهمة 
لتضميد كل جراحات أم درمان، بل هي ليلة لوحدة الش����عب 
املصري، ففوز مصر هو فوز لكل مس����لمي وأقباط مصر بل 

ولكل محب ألرض الكنانة.
فوز الفراعنة اليوم عليكم إهداؤه لكل قطرة دم نزفت في 
أم درمان، ولكل مشجع مصري بكى حرقة اخلروج غدرا من 

تصفيات كأس العالم.
فوز الفراعنة اليوم بإذن الواحد األحد عليكم أن تهدوه لكل 
ضحايا مركز جنع حمادي في محافظة قنا من أجل لّم ش����مل 
الشعب املصري العاشق بكل طوائفه لتراب مصر احلبيبة.

نعم هي ليست ليلة عادية، ولن تكون بإذن اهلل إال ليلة فرح 
لشعب يستحق أن يفرح، ويبحث عن مناسبة ليفرح فيها.

ولهذا وألني متفائل وألني مشجع كويتي ذو أهواء مصرية 
أعلن وأنا بكامل عروبتي يا سمير يا زاهر بأني سأقوم بذبح عجل 

عن كل هدف يسجله املنتخب املصري اليوم في مصر.
وباملقابل س����أذبح خروفني ع����ن كل هدف مصري هنا في 
الكويت وأمام جريدة »األنباء« احلبيبة إن سمحت لي إدارة 

التحرير.
وإذا فاز املنتخب املصري بضربات الترجيح التي ال أتوقعها 
فس����أذبح ثالثة عجول في مصر، وستة خرفان في الكويت، 
وأهديها للفقراء والبس����طاء واألحبة في مصر، وهنا سأقوم 
بتوزي����ع اللحوم على األحبة العامل����ني في اجلريدة أوال من 

املصريني وغيرهم.
وأدعو اهلل أن تكون الليلة ليلة »جدو« و»عمو« أحمد حسن 

وليلة متعب وزيدان وحسني عبد ربه، واحلضري.
ويا رب نذبح بدل العجل أربعة، وينتهي »املاتش« بالوقت 

األصلي واملصريون هم املنتصرون..
يا رب يا ذا اجلالل واإلكرام ارسم الفرحة على محيا وقلوب 

أهل مصر، كما أسعدونا منذ زمن..
يا رب اس����عد أهل قنا وأسيوط واالسماعيلية والسويس 

واالسكندرية والقاهرة والبحيرة ودمياط واملنصورة.
اس����عد أه����ل النيل جميع����ا بفوز يضمد اجل����راح يا رب 

العاملني..
حتيا.. مصر..

عجل.. عن كل هدف

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com


