
التهنئة الس���رة آل الصباح الكرام وللكويت 
بدخولنا العام اخلامس من حكم صاحب السمو 
االمير املديد وبسالمة وصول سمو الشيخ سالم 
العلي مشافى معافى من رحلة العالج باخلارج، 

فقرت اعني اجلميع.
> > >

تبدأ هذه االيام االحتفاالت باعيادنا الوطنية 
التي تختتم بنهاية الش���هر املقب���ل، وأهم ما يجب ان نعمله في هذا 
الشهر هو ان نحيل اقوالنا الى افعال فلن يستفيد الوطن شيئا من 
رفع اعالمه فوق الرؤوس بينما متزق اعمالنا بش���كل يومي قماشه 

ونسيجه شر ممزق.
> > >

ومن ذلك فليس من الوطنية بشيء ان نضرب وحدتنا الوطنية 
وان نعلي ونعلن والءنا للقبيلة والعائلة والطائفة فوق وقبل والئنا 
للوطن، كما ليس من الوطنية بشيء ان نعادي شركاءنا في االوطان 
دفاعا عن الغرباء او حت���ى االقرباء مهما كانت مكانتهم او ارتفعت 
اسهمهم، فالوطنية وحب الكويت ال يحتمالن ان يشاركهما احد آخر 

في حبهما فأنت مع وطنك او ضده.. وال ثالث بني االثنني!
وليس من الوطني���ة ان تعامل الكويت على انها بقرة حلوب او 
محط���ة وقود تغرف منها اخليرات حتى يجف ضرعها او تنش���ف 
خزاناتها وخزائنها، ان بقاء الكويت مرتبط بش���كل مباش���ر ببقاء 
ثرواته���ا واحلفاظ عليها الجيالنا املقبلة وهذا هو القياس احلقيقي 

لوطنية الوزير واخلفير، النائب والكاتب، الغني والفقير.
> > >

كما انه ليس من الوطنية بش���يء عمليات التسخني السياسية 
»اليومية« التي تهدف للتكسب واإلثراء الشخصي واحلفاظ على 
الكراسي اخلضراء، كما انه ليس من الوطنية خلق جتمعات ضارة 
تفرق بني ابناء الوطن الواحد مثل »ثوابت السنة« و»ثوابت الشيعة« 
وفي الغد »ثوابت احلضر« و»ثوابت البدو«.. الخ، من مس���ميات 
ما انزل اهلل بها من س���لطان تساعد في النهاية على تشطير البلد 

وتفتيته.
> > >

وليس من الوطنية بشيء ارتكاب جرمية »التعميم« املدمرة، فعشر 
آالف »معس���ر« يراد عبر عمليات الدغدغة الشعبوية والتعميم ان 
يشاركهم 300 الف »موسر« فيدفع عنهم الوطن املتباكى عليه وعلى 
أمواله العامة، ما اقترضوه برضاهم حتى لو افلست خزائنه، وبضعة 
آالف من البدون املس���تحقني يفرض علينا عبر القانون »االكتع« ان 
يشرك معهم عشرات اآلالف ممن قدموا بعد عام 90 وتعرف بشكل مؤكد 
جنسياتهم االخرى، وخمسة آالف معاق يشاطرهم املزايا الواجبة 25 
الف كفيف يقود السيارة، ومعاق ذهنيا يفوق اقرانه تفوقا بالدراسة، 

وعاجز ومشلول يسبق الغزال في ركضه والكنغر في قفزه.
> > > 

آخر محطة: ليس من الوطنية بش���يء االعتداء على األمالك العامة، 
ومحاربة فرق االزاالت التي ارجعت للكويت شكلها احلضاري اجلميل 

بعد ان شوهته التعديات وعمليات القفز على القوانني املرعية.

ما هي احتماالت ح���دوث كارثة جوية في 
مطار الكويت شبيهة ملا حدث في مطار بيروت؟ 
س���واء كان ذلك لس���بب فني يتعلق بالطيار 
والطائرة، أو كان بس���بب اختراق أمني مثلما 
حدث األس���بوع املاضي مع رحلة »الكويتية« 
القادمة من دلهي، حيث نبهت السلطات الهندية 
»اخلطوط الكويتية« إلى أنها حملت 3 ركاب بغير 

أن تكون أسماؤهم مسجلة في تلك الرحلة. 
نعم لألسف، الوضع األمني في مطار الكويت 
يسمح بحدوث كارثة مدوية، وال يتطلب األمر 
االستماع الى ش���كاوى مطار دلهي، وال حتى 
قراءة شكوى اخلطوط اجلوية البريطانية التي 
أرسلتها بعد مرور طاقم إحدى رحالتها دون 
أن يستوقفهم أحد من رجال األمن للتدقيق في 
أوراقهم، هذا األمر يالحظه جميع الركاب أثناء 
مرورهم عند أجهزة الكش���ف على محتويات 
الشنط قبل الوصول إلى شركات الطيران، حيث 
ال يهتم املوظف األمني بالنظر إلى الشاشة وال 
بالتدقيق فيما تكشفه تلك األجهزة، وهذا االتهام 
ليس جزافيا بعد أن مت تسجيل ساعات طويلة 
من هذا التهاون من قبل اجلهات اإلشرافية في 
املطار والتي رفعت األمر الى املس���ؤولني دون 
نتيجة، والس���بب هو تبعية هؤالء املوظفني 
لوزارة الداخلية، وهم يستمتعون بعمل يوفر 
لهم ف���رص احلصول على تذاكر مجانية دون 
وجه حق، وترفيع في درجة الركوب وجتاوز 
عن الوزن الزائد، وفي حالة رفض أي ش���ركة 
طيران اخلضوع فالنتيجة معروفة، مثلما حدث 
في إحدى احلاالت، وكان رد فعل املوظف )خير 
إن ش���اء اهلل، يش���وفون( وبالفعل حول هذا 
املوظف أثاث مكاتب الش���ركة الواصل لها من 
اخلارج الى منطقة الشحن، مع توصية للربع 
هناك، ما اضطر الشركة الى تقدمي االعتذار له 
� عن عدم الفهم � ثم صرفت له وألسرته تذاكر 

مجانية، وكان درسا للبقية!
لقد اقتصر رد فعل املس���ؤولني في وزارة 
الداخلية عل���ى تلك التحذيرات الرس���مية ب� 
»انتبهوا يا ش���باب، ترى فش���لتونا«. وبعد 
انص���راف املس���ؤول الكبير اس���تمر جتاهل 
الشاشات، وحس���ب األشرطة »املسجلة« فإن 
املوظفني يديرون رؤوس���هم باجتاه العابرات 
).....( تاركني تلك الشنط وما حتتويه من مواد 
خطرة على سالمة الطائرات والركاب، وهي عالمة 
على شعورهم التام باألمن من أي عقوبة، وإذا 
وقع املكروه � نس���أل اهلل أال يقع � وفتح ملف 

التحقي���ق، كما يجري اآلن 
ف���ي مطار بي���روت، فماذا 
أقارب الضحايا  سيستفيد 
من اكتشاف تلك املخالفات 

الصارخة؟!
وهل تكفي حتى تنبيهات 
»إدارة الطي���ران املدن���ي« 

التي وجهتها إلى وزارة الداخلية إلعفائها من 
املسؤولية؟ علما أن مسؤولية الضمير تفوق 
بكثير املسؤولية اإلدارية التي ال قيمة لها في 
الكويت، والتي ال تتجاوز نقل فالن من إدارة 
الى إدارة، كما حدث مع ضحايا حادثة »وصلة 
الدوحة« التي كش���فت جتاهل العسكر ).....( 
رجاء وتوسل أحد أولياء األمور ملوظفي الداخلية 
كي يتداركوا الكارث���ة، كان جوابهم »إذا صار 

شيء علمونا«.
لقد فشل أسلوب التنبيه في حسم التسيب 
في »إدارة أمن املطار« فاملجموعة هناك متفاهمة 
على املنافع والكل مستفيد، بال استثناء، وما لم 
يتم نقل هذه املهمة كلية من وزارة الداخلية الى 
جهة تتحمل فعال مسؤولية األمن فإن التنبيهات 
ال تتج���اوز أن تكون تخدي���را بانتظار وقوع 
الكارثة، وميكن اعتب���ار هذه املقالة � عندئذ � 
واحدة من أدلة اإلثبات على تسبب هؤالء الناس 

في تلك الكارثة.
كلمة أخيرة: رجع مسؤول إسرائيلي من هاييتي 
وق���دم تقريرا حتذيريا بعنوان »س���تتعرض 
اسرائيل الى زلزال جيولوجي أشد من هاييتي، 
مباني ما قبل 1980 لن تصمد..الخ«، لم يقل له 
أحد »خوفتنا«.. مثلما س���يقول البعض بعد 
قراءة موضوع اليوم، الذي سمعت به أكثر من 
مرة، قال لي أحد الركاب قبل عام ونحن جلوس 
عند بوابة الدخول: أفكر في الرجوع الى البيت 

والسفر غدا، الرحلة غير مأمونة«. 
قلت »كيف عرفت؟«

قال »ألم تالحظ أن املوظف ال يهتم بالنظر 
الى شاش���ة جهاز الكش���ف عل���ى محتويات 
الش���نط، وال يهمه صياح جهاز التنبيه عند 

مرور الركاب؟«.
بعد مرور هذه الفترة وكثرة الشكاوى التي 
تسلمتها، ثم فشل محاوالتي، ومحاوالت غيري، 
في تنبيه املختصني بوزارة الداخلية، ال جند 
أمامنا إال اللجوء إلى الناس املهددة سالمتهم، 
وحتذيرهم مما قد يحدث قبل أن يحدث، وقد 

أعذر من أنذر.

 أمن المطار في خطر.. انقلوا المسؤولية من »الداخلية« إلى »المالية« كالجماركأن تكون وطنيًا في أيامنا الوطنية

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
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فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية: النووي اإلسرائيلي يهدد األمن في المنطقة.

- أنصحكم بمشاهدة جميع حلقات مسلسل »صح النوم« مع االعتذار 
لغوار الطوشة.

انطلق مهرجان هال فبراير 2010.
- اخيرا.. يا جماعة تكفون نبي نفرح نبي نستانس ملينا سنة كاملة هواش 

أبواللطفواحدوضيقة خلق.

الصفحة 
األمنية
 ص 6

مواقيت  الصالة والخدمات  ص 12

أبوبكر سليمان سعيد خلف القالف � 22 عاما � مشرف 
� ق 5 � ش 16 � م 23 � ت: 25395300.

جاس�م س�مير جاس�م العصفور � 17 عاما � الرجال: 
النزه���ة � ق 3 � ش النزهة � م 58 � ديوان 
ب���در العصفور وإخوانه � ت: 22523323 � 
النساء: الروضة � ق 5 � ش 59 � م 21 � ت: 

22510623 � الدفن التاسعة صباحا.
فاطم�ة طالب محمد كرم كايدي � 17 عاما � الرجال: 
اجلابرية � حسينية البلوش � ت: 66448822 
� النساء: الرميثية � ق 8 � ش أسامة بن زيد 
� ج 48 � م 337 � حسينية ال الرسول � ت: 

99662919 � الدفن التاسعة صباحا.
مسدح محمد سالم العنزي � 93 عاما � الفحيحيل � ق 
4 � ش 1 � م 79 � ت: 55524288 � 99504055 

.23915628 �
س�ليمة س�لطان عودة � زوجة قمر سلمان جابر 
الش���مري � 53 عاما � صباح الس���الم � ق10 
� ش1 � ج2 � م17 � ت: 99292341 � الدف���ن 

التاسعة صباحا.
مشاري سيف فهد الداهوم � 16 عاما � الرجال: سلوى 
� ق5 � ش102 � م21 � ت: 99879974 � 55311122، 
النس���اء: س���لوى � ق5 � ش102 � م23 � ت: 

.99878272

عندما كنت اكتب مقالي ليلة مباراة املنتخب 
املصري ض���د اجلزائر في قب���ل نهائي بطولة 
أفريقيا كنت أعيش احساسا غريبا يقول لي ان 
مصر ستفوز بعون اهلل بأربعة أهداف بالتمام 

والكمال.
ولهذا قلت في املقال »يا رب نذبح بدل العجل 
أربعة« الني نذرت هلل عز وجل ان اذبح عن كل 

هدف ملصر في اجلزائر عجال في مصر، وخروفني في الكويت، وقد 
صدق احساس���ي واحتفلت مع االحبة هنا ف���ي الكويت أمس بذبح 
عشرة خرفان ثمانية عن االهداف االربعة، واثنان حمدا وشكرا هلل 

وزيادة.
وفي مصر وبإذن اهلل ستذبح ثالثة عجول امام محافظة السويس 
محافظة الصمود بالنسبة لي، وعجل سنذبحه بعون اهلل في محافظة 
قنا، ب���ل وبإذن اهلل في مركز جنع حمادي وس���يوزع على الفقراء 

واملساكني من املسلمني واالقباط على حد سواء.
فاحلمد هلل الذي له الفضل وله االمر وله الشكر على ما كان.

ألف ألف ألف مليون مبروك لكل اش���قائنا واهلنا من اهل مصر، 
داخل مصر وفي اي مكان بالعالم.

ألف مبروك لالنتص���ار ولتضميد اجلراح وللع���ودة من جديد 
لالحساس بأهمية العزة والرفعة لشعب مصر األبي.

اليوم قد نقبل بالدعوة لنس���يان ما حدث في »ام درمان« بعد ان 
َمّن اهلل علينا بالنصر الذي اعاد لنا البسمة والكرامة.

اليوم من حق كل مصري ان يش���عر بالراحة النه رد الدين الذي 
كان في الرقاب بأقسى من الدين نفسه.

وإكماال للفرحة وحمدا وشكرا هلل فاني كذلك اعلن أني وبعون اهلل 
سأذبح عجلني في مصر عن كل هدف مصري في مباراة النهائي امام 
غانا، وسنحاول ان يكون الذبح بإذن اهلل امام مقر االحتاد املصري 
لكرة القدم، وبدل اخلروفني س���أذبح اربعة خرفان عن كل هدف في 

مرمى غانا امام جريدة »األنباء« بعون اهلل.
أيها الشعب احلبيب.. آن جلراحات »ام درمان« ان تهدأ، فلقد أعطاكم 

رب السماوات واالرض نصرا سيبقى في الذاكرة الى األبد.
افرحي يا مصر، فنحن معك فرحون، وليبتهج اجلميع فنحن في 
الكويت نعيش افراح االعياد الوطنية وعيد جلوس صاحب السمو 
األمير وعودة سمو الشيخ سالم العلي، ونريد ان نقول الهل مصر 

إننا ال ننسى أبدا وقفتكم معنا في 1990/8/2.
انها اخالقيات ديننا احلنيف، اخالقيات اهل الكويت، اخالقيات شعب 

صباح االحمد، نريد فقط ان نقول لكم انتم اهل الفضل االول.
نحن لن ننسى اململكة العربية السعودية واالمارات ودول اخلليج 

ومصر ولبنان وسورية واملغرب ما حيينا.
كانت خطابات الرئيس حسني مبارك بلسما جلراحاتنا في فترة 
الغزو، فال تلومونا اذا عش���قنا مصر واه���ل مصر وحواري وأزقة 

مصر.
وفي العموم فلله احلمد من قبل ومن بعد، له احلمد على ما قدم 

وله احلمد على ما اعطى وله احلمد على ما كان.
يا أهل مصر.. واهلل انا نحبكم من االعماق.. فألف مبروك.

وبدل العجل اثنان وبدل الخروفين أربعة

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

للإيجار باجلابرية

ق للعائالت 
�شق

�شالة
غرفة و

مبوا�شفات مميزة

94085317

حسين الشمري
»اللحم���ة يا ش���حومي«.. »اللحمة 
يا ش���حومي«، هذا م���ا رددته جموع 
من اجلماهي���ر املصرية في حولي بعد 
خروجهم في مس���يرات احتفاال بفوز 
منتخب مصر على ش���قيقه اجلزائري 

بأربعة اهداف نظيفة.
 وجاء ترديد اجلماهير لتلك اجلملة بعد 
ان نذر النائب السابق واحملامي الزميل 
احمد الش���حومي هلل تعالى عبر مقاله 
املنشور في »األنباء« امس االول بذبح 
خروفني عن كل هدف يحرزه املنتخب 

املصري متوقعا فوزه باملباراة.

وبر الزميل الشحومي بنذره امس حيث 
قام بتقدمي 10 خرفان نحرت امام مبنى 
»األنباء« بحضور عدد من ابناء اجلالية 
املصرية الذين احتش���دوا امام البوابة 

ليحتفلوا معه بالفوز املستحق.
وبهذه املناسبة قال الشحومي: نذرت 
ذبح خروف�ني عن كل هدف لوجه اهلل 
تعال�ى لتوزع على املساكني والفق��راء 
وبررت بوعدي، وزدت خروفني شكرا 
هلل عل���ى ف����وز املنتخ��ب املص���ري 

ب� 4 اهداف.
واس���تقبلت جموع م���ن اجلماهير 
املصري�����ة الت���ي حضرت ال���ى مبنى 

»األنباء« الزميل الشحومي بالتصفيق 
وبادره احدهم قائال: احنا بنتفائل بيك 
ومبقاالتك يا ريس، وكان الش���حومي 
قد تنبأ بفوز س���احق ملصر في مقالته 

املذكورة.
واطلق بعضهم النكات التي برع في 
تأليفه�ا االشق�اء املصري�ون اثر الفوز 
ب� 4 اهداف. وقال الشحومي في معرض 
حديثه انه سيبر أيضًا بنذره لوجه اهلل 
تعالى بذبح عج���ول في مصر احتفاال 
بالفوز املصري الذي وصفه باملستحق 
وهو م���ا كان قد تعهد به في مقال يوم 

اخلميس املاضي أيضاً.

تقطيع اللحم لتوزيعه على احملتاجني والفقراء مبناسبة الفوز الكبيرالزميل أحمد الشحومي وعدد من احلضور أمام »األنباء« قبل البدء بالذبح

)هاني الشمري(الزميل أحمد الشحومي متوسطا عددا من أبناء اجلالية املصرية أمام »األنباء« بعد ذبح اخلرفان

الجماهير المصرية رددت »اللحمة يا شحومي«.. والشحومي يبّر بوعده أمام »األنباء«
احتفااًل بفوز المنتخب المصري على شقيقه الجزائري بـ 4 أهداف نظيفة وبعد مقالته »عجل.. عن كل هدف«

البقاء هلل


