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واضح بال قناع

خلصنا من وحش حولي طلع لنا 
وحش خيطان وأعتقد ال يوجد ما 
مينع وفقا للمنطق أن نتابع وحش 
اجلليب أو الفروانية أو الس���املية 

قريبا!
رغم كامل احترام���ي وتقديري 
ومحبتي لرج���االت »الداخلية« إال 

أننا وهلل احلمد نع���رف كل ضباط الداخلية من خالل 
صورهم باجلرايد.

الضابط الفالني صاد املجرم الفالني، والضابط الفالني 
قام »بكبس���ة« على أوكار الدعارة )كبسة يعني كمني 
مو أكل( والضابط الفالن���ي هاجم مجموعة من جتار 
املخدرات واعتقل منهم اثنني، والضابط الفالني قبض 

على مجموعة من مخالفي اإلقامة.
كل ضباط الديرة معروفون اليوم لدى الشارع أكثر 

من »أجدع« فنان عندنا!
بعضهم ينافس »حليم���ة بولند« في الصور ولوال 
احلياء لكانت صوره عل���ى أغلفة املجالت بلوك جديد 

وجنوم جديدة على كتفه.
وحش حولي »مس���خرنا« بكل معنى الكلمة، هتك 
عرض كل طفلة وطفل مش���ى على الطريق ولم نتمكن 

من اعتقاله إال باملصادفة!
واليوم وحش جديد يتكلم عن جرائمه بكل صفاقة 

وكأنه فاز بكأس العالم!
يختطف طفلة ويكتفه���ا ويهتك عرضها ثم يقتلها 
ويدفنها ويع���ود جلثتها ثاني يوم ويعاش���رها وهي 

ميتة!
فهل هذا إنسان يستحق فعال أن يحاكم وفق إجراءاتنا 

القضائية السمحة؟!
أقول وأنا احملامي ورجل القضاء الواقف منذ زمن، إن 
ردع أولئك ال يكون إال بأحكام سريعة قاصمة لهم، وبرجال 
داخلية شغلهم الشاغل أمن الناس وأمان العباد، بدل أن 

يكون شغلهم الشاغل صورهم في جرايدنا احمللية.
واهلل إني ألمتنى لو أن القانون يسمح بإعدام أولئك 
رجما حتى املوت، وأن يش���ارك في الرجم كل أبناء هذا 

الوطن وكل من يعيش على ترابه.
حرام ميوت هذا »الكلب« بسهولة ويسر وباحترام، 
علي���ه أن يتذوق م���رارة املهانة واحلس���رة كما أذاقها 

للناس.
وحرام أن يس���تمر الوضع على ما هو عليه، ندعي 

شيئا والواقع شيء آخر.
ندعي أننا نحكم الوضع األمن���ي، والوضع األمني 

في انفالت!
والس���ؤال ماذا لو أن عصابة من عصابات اجلرمية 
املنظمة دخلت للبالد هل سيمكننا فعال القبض عليها 
أم اننا »سنتمسخر« كما »مسخرنا« وحش حولي وكلب 

خيطان؟! بل الكلب أكرم أجلكم اهلل.

بل هو »كلب« خيطان

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الشعوب العربية تدعم الحرية.

ـ ندعمها ونعشقها لكن حكوماتنا تكرهها كره »العمى«.
»الصحة«: المواطن الكويتي هو األطول عمرا في العالم العربي.

ـ الزم يكون األطول، ألنه فيه بعض المواطنين عندنا قروضهم ما راح 
أبواللطفواحديسددونها إال في العام 2030.

»فس���ر حلمك على هدي 
الكتاب والسّنة، وأخبار أهل 
العلم، اتصل ب� »....« الدقيقة 

ب� »300 فلس«!
هذا نص رس���الة نصية 
قصيرة وردتني على هاتفي 
النقال، وبالتأكيد وصلت الى 

كثيرين غيري.
أنا لم أستغرب ولن أستغرب ورود مثل هذه 
الرسائل على ما تنطوي عليه من ضحك واضح 
املعالم � ال على الذقون فقط � بل على كامل اجلسد 
بش���حمه وحلمه وعظمه، فنحن في بالد تصنع 
العجائب والغرائب حتى في أجهزتها االعالمية 
الرس���مية والتي حتاول هذه االيام حمايتها من 
ضوء االعالم اخلاص الكاشف الغطاء عن حكومتنا 

التي ال ُتعد عيوبها وال حتصى وال تخصى.
حكومة »الس���بعة والثالثني مليارا« والتي 
تنوي انفاقها على مدى السنوات االربع املقبلة، 
لن نستغرب أن تتفشى اخلرافة في ظلها وحتت 
حمايتها وتعيش وتعشعش وتكبر وتنبت لها 

أجنحة فتطير ترفرف على أهل هذه البالد.
الدجل والشعوذة واخلرافة تضرب لها أوتادا 
� من حديد � ال ُتقتلع، وهي مقيمة في بالدنا »ما 
أقام عسيُب«، ترعاها احلكومة وتغذيها ومتنحها 
االرض اخلصب���ة وتنثر فيها بذورها ثم تعطي 
املشعوذين والدجالني املناجل ليحصدوها خيرا 
عميما يصب في جيوبهم، وها نحن نراهم سمانا 
منتفخي األوداج واجليوب، وكل عدتهم قليل من 
احليلة ولسان كذوب وشعيرات في أسفل الوجه قد 

تطول، حسب احلاجة ومتطلبات االستغفال.
املليارات السبعة والثالثون والتي ستنفق � 
إن صدقوا � على مش���اريع تنموية، ليتها تتجه 
أوال الى تنمية االنسان وغسل عقول الناس من 
اخلرافات والدجل والشعوذة التي علقت بعقول 
الكويتيني على مدى أكثر من ثالثني عاما. فليست 
التنمية في احلجر ولكنها في البشر، وليت جزءا 
من هذه املليارات ينفق على بناء سجون لهؤالء 
املش���عوذين ومفسري االحالم وخبراء التداوي 
باالعش���اب واخلرافة والرقى، وجزءا آخر ينفق 
على إنش���اء مصحات نفسية يتم فيها معاجلة 
املصدقني بهؤالء املشعوذين وضحايا املعاجلني 

بالرقية واألعشاب والدجل.
إن كانت احلكومة جادة � وأقسم إنها ليست 
جادة � فعليها أن تتعامل مع هذه الزمرة الدجالة، 
تعاملها مع جت���ار املخدرات، فخطر هؤالء أكثر 
من خطر املخدرات وجتارها، وضحاياهم أسوأ 

حاال من ضحايا املخدرات.

تنمية البشر ال الحجر!

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

أحتيت لي فرصة 
العائلة  الس���فر مع 
إلى دبي خالل إجازة 
الس���نة ولن  نصف 
أتكلم عن دبي التطور، 
ودبي التي يوجد بها 
أعلى برج بالعالم أو 

أكبر مول ف���ي العالم لن أتطرق إلى من 
جعلوا اجلليد في قلب الصحراء واملتمثل 
في »سكي دبي« أو من أتوا باحمليط إلى 
اخلليج من »أكواري���وم دبي« العجيب 
وغير ذل���ك من مظاهر التطور املعماري 

والتقني غير املسبوق.
ولكن ما أريد أن أشير إليه هو الكيفية 
التي متت بها معاجلة املشكلة املرورية 
خالل سنتني فقط حيث مت تشييد مترو 
دبي ال���ذي أوجد طريقة نقل س���ريعة 
ومنخفضة التكاليف س���اهمت بش���كل 
كبير في حل املش���كلة املرورية، وكذلك 
تطبيق نظام »س���الك« وهو دفع رسوم 
على مستخدم الطرق الرئيسية واجلسور 
الهامة وهو ما يجعل استخدام الطريق 
يكون للحاجة فقط، وهو أيضا ما يقطع 
دابر املتسكعني والذين يجوبون الشوارع 
بال معنى أو هدف سوى إزعاج خلق اهلل 
واالس���تعراض بالسيارات الفارهة التي 

صنعها الغير.
كذلك ال جند عندهم شيئا اسمه ظاهرة 
كسر قوانني املرور ألن تطبيق القانون 
حاسم ورادع خاصة في مقدار املخالفة بل 
إنك تسير من دبي إلى أبوظبي مبسافة أكثر 
من 120 كيلومترا وجتد في كل كيلومتر 
كاميرا مراقبة للسرعة فال مجال لتجاوز 

السرعة في هذا الطريق الطويل.
هذه بعض املشاهد املرورية في دبي 
أمتنى من كثيري الكالم من قيادات الداخلية 
لو أعاروها اهتمامهم لعل وعسى جند حال 

للمشكلة املرورية املزمنة.
وقبل أن أختم مقالي أحب أن أشير إلى 
انعدام وجود املتسكعني و»املغازجلية« في 
موالت دبي التي تضج مبظاهر االنفتاح 
والسبب الردع واحلزم في التعامل حيث 
من يضبط يعامل بكل شدة وحزم وتنشر 
صوره في أجهزة اإلعالم. فهل تعي وزارة 
الداخلية مثل هذه التجارب الناجحة أم 
أن وزير الداخلية س���يظل يدفع فواتير 

استجوابه على حساب مصلحة البلد.

يا داخلية.. استفيدوا من دبيّ!

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
alomaire@yahoo.com

زهرة عبداخلضر علي حسن، أرملة مصطفى 
عبداهلل علي حسن � 71 عاما � الرجال: 
املنصورية � حسينية األئمة )الهزمي( 
� ق1 � ج10 � م51 � ت: 22563408 � 
97939994 � النس����اء: الروضة � ق1 � 
ش17 � م12 � الع����زاء ابتداء من اليوم � 

ت: 22512852.
سالم محمد عوض احلصم � 53 عاما � الرجال: 
الصليبخات � ق4 � ج4 � ش114 � م20 � 
ت: 60006060 � النساء: الرحاب � ق3 � 

ش10 � م36 � ت: 65666566.
حمود راشد راجح البوص � 57 عاما � الظهر 
� ت:  � م14  الثان����ي  � الش����ارع  � ق5 

.99121622
سعد زنيفر حمود العازمي � 69 عاما � صباح 
الس����الم � ق5 � ش1 � ج9 � م17 � ت: 

.25511439
هيـا عايـض راشـد الرشـيدي، أرملة مفرح 
رباح اخلميلي الرش����يدي � 75 عاما � 
الرجال: اشبيلية � ق1 � ش123 � م73 � 
ت: 99999347 � 97696166 � النس����اء: 
األندل����س � ق9 � ش6 � م154 � ت: 

.24800249
عبدالعزيز مشـاري عباس العتيبي � 19 عاما � 
عبداهلل املبارك � ق1 � ش104 � م5 � ت: 

.99368887 � 99066422
صاحلـة عاشـور شـيحان الشـمري، أرمل����ة 
ماطر هالل فراج الش����مري � 77 عاما 

� اجله����راء � النعيم � ق2 � ش13 � م1 � 
ت: 66115568.

زينب عبدالرضا سـلطان دهـراب � 25 عاما � 
الرجال: حسينية القائم � الرميثية � ق3 
� مقابل مدرسة أبو متام � ت: 97974479 
� 65042330 � النساء: صباح السالم � 
ق8 � ش1 � ج15 � م22 � ت: 67734505 

� الدفن 9 صباحا.
بدرية رمضان قاسم حسـن، أرملة عبداهلل 
حسن أش����كناني � 72 عاما � الرجال: 
حسينية األشكنانية � ميدان حولي � ت: 
99996554 � النساء: الدسمة � ق6 � ش 

األنباري � م11 � الدفن 8 صباحا.
معاد يحيى سـليمان يحيى العتيبي � 73 عاما 
� الرج����ال: الدوحة � ق2 � ش3 � م79 � 
ت: 66639363 � 66699600 � النساء: 
الفردوس � ق2 � ش1 � ج15 � م18 � ت: 

66298886 � الدفن 9 صباحا.
هاجر شعبان حبيب خلفان � ارملة احمد علي 
الق����الف � 67 عاما � الرجال: مس����جد 
البحارنة � الدعي����ة � ت: 66642404، 
النساء: الفردوس � ق2 � ش1 � ج6 � م45 

� ت: 99060142 � الدفن 9 صباحا.
رشيد محمد رشيد ابوعوينة العازمي � 80 عاما � 
الرجال: جابر العلي � ق6 � ش10 � م25 
� ت: 99855073، النساء: الرقة � ق3 � 
ش12 � م174 � ت: 66650076 � الدف����ن 

بعد صالة العصر.
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محمد راشد اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم العب وسط 
نادي النصر لكرة القدم محمد راشد ما بني 
الساعتني 3 و5 مساء وذلك للحديث حول 
حظوظ النصر في املنافسة على البطوالت 
احمللية، وفرصة انضمامه لألزرق في الفترة 

املقبلة.
باالضافة الى الرد على أسئلة القراء وذلك 
على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 

� 24830322 � داخلي: 131 � 318.

البقاء هلل


