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يا ألطاف اهلل خووش حچي

أبواللطفواحد

أمانة بال قناع محطات

انتهت معركة االحتفاالت مبآس ومصائب 
حذرنا منها في مقال سابق، ولكن ال حياة 
ملن تنادي، الناطق الرسمي لوزارة الداخلية 
يعلن عن حصيلة االحتفـــاالت بـ 11 حالة 
وفاة و13821 مخالفة وحجز 724 مركبة و68 
دراجة، ومصدر مسؤول في »الصحة« يقول 
ان: الوزارة تعاملت مع عشرات احلاالت اثناء 

االحتفاالت، من املسؤول عن كل ذلك؟ مشاجرات وحوادث طرق 
واصابات وجرحى وامـــوات واتالف ممتلكات للدولة وللناس 
وغيرها كثير من االعتداء على اعراض النســـاء والتعدي على 
خلق اهلل بشتى االنواع والوسائل هل هذا احتفال باهلل عليكم 
هل هذه مظاهر فرح؟! من املســـؤول عن كل ذلك؟ أال تستطيع 
احلكومة ان متنع مثل هذه املآسي قبل وقوعها وتكتفي باالعالن 
عن اخلســـائر وكأنه اجناز للداخلية وهو سواد وجه، ملاذا ال 
تتخذ اجراءات وقائية قبل وقوع »الفاس بالراس« ملاذا ال تكون 
هناك حملة اعالميـــة توعوية وحتذيرية في نفس الوقت لكل 
من تسول له نفسه إفساد افراح الوطن وحتويلها الى فوضى 
ومهازل وخسائر باالرواح واملمتلكات، يجب اال مير ما حصل 
دون محاســـبة ووقفة تقييمية ملا حصل ومحاسبة املقصرين 
واملتســـببني في ذلك. اعتقد ان مســـؤولية احلكومة قائمة في 
الدرجة االولى وكذلك مسؤولية وزارة الداخلية النها تعلم انه 
سيحدث هرج ومرج وفوضى ولكنها لم حترك ساكنا واكتفت 
باملراقبة وحترير املخالفات ولم تتحرك ملنع الكارثة قبل حصولها 
متاما كما حصل في حادث وصلة الدوحة عندما ابلغت وزارة 
الداخلية ولكنها لـــم تتعامل مع البالغ وحصلت الكارثة التي 

راح ضحيتها شباب في عمر الزهور.
اننا نطالب اعضاء مجلس االمة الذين ال ســـلطان للحكومة 
عليهم ولهم ارادة حرة ومستقلة بأن يتحملوا مسؤوليتهم في 
متابعة ما حصل ومحاسبة املتسبب واملقصر مهما بلغ منصبه 
ومســـماه فال اظن انه يوجد اهم من ان تزهق االرواح وتنتهك 
االعراض وتتلف املمتلكات وال احد يحرك ساكنا، االمل ضعيف 
في هذا املجلس احلكومي البصام ولكنه موجود وأذكركم بقول 

اهلل تعالى )وقفوهم انهم مسؤولون(.
»اللهم ان هذا منكر ال يرضيك«

كثرت املناكر ولالســـف في اآلونة االخيرة والبد من ذكرها 
للتحذير منها وابراء الذمة الى اهلل، واولها املنتخب النســـائي 
الذي افتى اهل العلم بحرمة هذه املشاركة بهذه الصورة تخرج 
البنات وتســـافر دون محرم وترتدي الشـــورت امام الرجال 
ســـافرات الرؤوس وتصور على اعني النـــاس فهذا منكر نبرأ 

الى اهلل منه.
كذلك تكرمي احدى الساقطات قبل ايام وهي ممثلة معروفة 
بـــأداء ادوار عارية واباحية في افالمها، بل وتنشـــر صور هذا 
التكرمي في صحفنا احمللية، واالدهي ان هذه الســـاقطة عندما 
ســـئلت عن ادوارها االباحية املشينة اجابت بأنها تفتخر بهذه 
االدوار، فال اســـتطيع ان اعلق على هـــذا املنكر العظيم اال ان 
اقول اللهم اننا نبـــرأ إليك من هذا املنكر، اللهم ال تؤاخذنا مبا 

فعل السفهاء منا.

أيها املاء، اكشف هويتك، وعّرفنا 
على نفسك، وأفصح عن اسمك..

هل أنت عربي أم فارسي؟!
يتنازعون على اســـم اخلليج، 

أفارسي هو أم عربي؟
وكأن شيئا سيتغير مع التسمية، 
هل للتسمية عالقة مبلوحة البحر أو 

مبنسوب مائه أو بعدد سمكاته، أو ان ألوانها ستتغير 
حسب التسمية؟!

هراء ذلك في هراء! أنا ال أحب ايران »احمدي جناد« 
او »والية الفقيه« وال حتى حتت الشـــاه وغطرسته 
وظلمه لبني شـــعبه، ولكن ايران احلضارة أدين لها 
وندين كلنا كبشر لكل حضارة قامت على هذه االرض، 
وعلمـــــــاء »الفـرس« هم مــــــن علمونـــا قواعدنـــا 
اللغويـــة ووضعوا اسســـها، ومن اشهـــر شعـــراء 
العربيـــة، شـــعراء ينتمـــون الى العرق الفارســـي، 
فال عداوة اذن وال بغضاء تكّن نفوســـنـــا اليــران او 

لبــالد فــارس.
وثابتة التسمية التاريخية لهذا املاء او هذا اخلليج، 
وهي »اخلليج الفارســـي« وهذا مـــا حتمله االطالس 
والكتب القدمية، حتـــى ان »جمال عبدالناصر« وهو 
العبقري العربي االكبر، كان يســـمي هذا املاء او هذا 
اخلليج »اخلليج الفارسي« وذلك في شعاراته املعروفة 
والتي فيها قوله »من احمليط االطلســـي الى اخلليج 
الفارسي«، وليس ذلك اعتدادا بعبدالناصر او بأقواله 
وال اعّول عليها كمرجع يجب االعتداد به، ولكن اردت 
من ذلك ان اقر احلقيقة التاريخية والتي يكون التنازع 
حولها نوعا مـــن التلذذ باأللم والــدوران في حلقـــة 

مفرغــة.
عربنا ـ ونحن منهم ـ يتعامون عن البطن املبقور 
والقدم املبتـــورة، والعني املســـملة، ويحّدقون مليا 
باحلروف وما حتمله من تسميات، يتعامون عن احتالل 
ايران للجزر العربية االماراتية، ويتناطحون على اسم 
من اي حروف تشـــكل فلن يغير في الواقع شيئا، لن 
تصير مياه البحر صفراء، اذا ما كان اســـمه »اخلليج 
الفارســـي« وال زرقاء اذا ماكان االسم »العربي«! ذلك 
ليس مهما، بل املهم وما يرقى الى مســـتوى اجلرمية 
النكراء، هو احتالل ايران ومنذ اربعني عاما لشـــعب 
عربي وجزر عربية حتاول ايران اسدال الستار االيراني 

االبدي عليها.
هذا ما يتعني الدفاع عنه، وهذا ما يجب ان ينشغل 
به العرب بألسنتهم وأيديهم، ام ان قضية »فلسطني« 
جتـــّب ما قبلها وما بعدهـــاـ  ايضاـ  وال ارض عربية 

اال ارضها؟!
ايران تريد حترير فلســـطني من ايدي اليهود، وال 
حترر اجلزر االماراتية مـــن احتاللها هي لها »أليس 

هذا هراء يا عرب؟«.

نرفض احتفاالت »الفوم« ونرفض 
ان يكون رمز اعيادنا الوطنية صورا 
ألطفال يحملون علم الكويت في يد 
والفوم في اليـــد األخرى، ان ندرة 
الفرح وقلة االحتفاالت في البلد على 
مدار العام هي التي تتسبب في ذلك 
االنفالت غير احلضاري حالنا حال من 
تربط يداه وقدماه 11 شهرا في السنة 
ثم يترك له املجال بعد ذلك لالنطالق 
فتجده يجري وينط ويسقط فرحا 
بفك قيده، اجعلوا شهور العام كلها 
فبراير وستختفي ظاهرة »الفوم« 
واملخالفات والتجاوزات إال ما ندر.

> > >

شكوى مريرة من صديق اقتصادي 
مخضرم شديد االحتراف يرى ضمنها 
ان بعض الشركات املساهمة تنهب 
وتضرب ضـــرب غرائب االبل دون 
ان يكون لوزارة التجارة دور فيما 
يجري مستشهدا مبقولة مدير ادارة 
الشركات في الوزارة داود السابج 
جلريـــدة »األنباء« أمـــس: إن دور 
الوزارة هو »ضيف شرف« لغياب 
التشريعات الصارمة، ويرى الصديق 
ان هناك تالعبات تتم في سجالت 
املســـاهمني وفـــي احلضـــور وفي 
ميزانيات الشركات لصالح بعض 
االدارات املتالعبة ويستغرب من ان 
وزارة التجارة التي متنح التصاريح 
للشركات ال متلك حق مراقبتها في 
وقت يجب ان تختص ادارة الشركات 
ـ ال احملاكم ـ بشـــرعية اجلمعيات 
العمومية وقراراتها، ولنا عودة الحقة 

للموضوع.

> > >

وشكوى مريرة من رئيس جمعية 
تعاونية أشهد له بالكفاءة واألمانة 
الشديدة يرى ان قانون اجلمعيات 
اجلديـــد به كثير من االيجابيات اال 
ان به سلبيات قد تقضي على تلك 
االيجابيات حيث ان حتديد وتقصير 
مدة بقاء مجالس االدارات قد يعني 
وجود ادارات جديدة للجمعيات طوال 
الوقت ال متلك اخلبرة الالزمة مما 
التنفيذية  سيفتح املجال لالدارات 

للعب والتجاوز 
على  الشـــديد 
اموال املساهمني، 
ويطلب ضمان 
خبرات  وجود 
فـــي مجالـــس 

االدارات.

> > >

وقوف بعض النواب بشكل مسبق 
مع أو ضد أي قضية )استجواب أو 
غيره( يحســـب عليهم ال لهم حيث 
ان احلكم العـــادل يتم بعد املداولة 
أما احلكم اجلائر القائم على األهواء 
فيصدر قبلها، في كل قضية تطرح 
اسمعوا وأنصتوا وحّكموا ضمائركم 
ثم أعلنوا احكامكم للتاريخ ولألجيال 
املقبلة كي ال نخلق اعرافا لم يشهد لها 
العالم مثيال متزق ما تبقى من ثوب 
دميوقراطيتنا الذي مألته ممارستنا 
السالبة ثقوبا حتى لم يبق منه ما 

يستر العورة.

> > >

آخ�ر محط�ة )1(: رغم مـــا يرفعه 
االشتراكي ونصير الضعفاء والفقراء 
)!( مصطفـــى بكري من شـــعارات 
فضفاضـــة ال يؤمن شـــخصيا بها 
بداللة »البزنس« املتضخم اخلاص 
به وما يصرفه من مبالغ باهظة على 
صحيفته وحمالته االنتخابية، اال انه 
في النهاية قلم ميكن استقطابه بدال 
من تركه يعتاش على مليارات أبناء 
صدام )املتباكي عليهم( املنهوبة من 

دماء الشعب العراقي.
)2( وكانـــت »حلوة« من بكري 
اســـتباقه للزمن وإعالنه كذبة اول 
ابريل في نهاية فبراير عبر حكاية فقر 
وضنك عيش عائلة وأيتام صدام.. 

وهو بالطبع واحد منهم!
)3( اشـــكالية ومظلمـــة العرب 
احلقيقية ليســـت في قلة »الدكر« 
منهم كما ذكر بكري، بل بوفرة من 
جعلوا انفسهم حظايا ونساء وأيتامًا 
للطغاة ولـ »الدكور« الزائفني منهم، 
»دكر« ويختبئ كالفأر في الغار، ماذا 

لو كان غير ذلك؟!

معركة االحتفاالت.. من المسؤول؟! محتل هنا.. محرر هناك!  فبراير يا شهر الشهور

اليابان تحدد آخر العام كموعد نهائي إلنهاء االنكماش االقتصادي.
�� والفال للعرب بأن ينفرج »انكماشهم السياسي«.

وزارة الصحة »تدعو« 23 استشاريًا عالميًا لتدريب أطبائها.
� والناس »تدعي« عليكم من مواعيدكم اللي أقل واحد فيها 6 أشهر.

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
alomaire@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

البقاء هلل
م�رزوق  ه�ادي  ش�عيع 
زوجـــة  املطي�ري، 
مجـــرس عايـــض 
عـــوض املطيري ـ 
الرجال:  ـ  65 عاما 
ـ ق4 ـ ش  هديـــة 
االول ـ م147 ـ ت: 
65911222، النساء: 
الصباحيـــةـ  ق2ـ  
ت:  ـ  م373  ـ  ش1 

.23620229
خالد خضير محمد بهزاد ـ 
47 عاما ـ حسينية 
البلوشـ  اجلابرية 
ـ  ش108  ـ  ق11  ـ 
ـ   99996882 ت: 

.60028280
محم�د حم�د الوس�مي 
الش�نيتيرـ  92 عامـــا 
ـ الصباحيـــةـ  ق2 
ـ  م658  ـ  ش2  ـ 
ـ   99644494 ت: 

.66662746
عط�ا اهلل ب�ادي عاي�ض 
الرش�يدي ـ 75 عاما ـ 
عبداهلل املباركـ  ق5 
ـ ش505 ـ م19 ـ ت: 

.99084500
مني�رة حم�د الش�بل ـ 
ارملة علي ابراهيم 
ـ 85 عاما  القاضي 
الشامية  الرجال:  ـ 
ـ ق6 ـ ش عبداهلل 
ـ  الرومي  املجـــرن 
م31ـ  ت: 24849814، 
النســـاء: ضاحية 
عبداهلل الســـالم ـ 
ق1 ـ ش.يوســـف 
الرومـــي ـ م3 ـ ت: 

.22533340
س�امي عنبر بالل محمد ـ 
الرجال:  ـ  50 عاما 
ـ  ـ ق11  الرميثيـــة 
ت:  ـ  م21  ـ  ش112 
25612662، النساء: 
بيانـ  ق2ـ  ش2ـ  م13 

ـ ت: 25381340.
حسني هندي شيحان العنزي 
ـ 59 عاما ـ الرجال: 
ـ  العبداهلل  ســـعد 
ق7 ـ ش729 ـ م16 
ـ ت: 66367980 ـ 
99084116، النساء: 

ألو صحة

تعاونيات

عمليات  »األنباء«:  ل�  حسن  علي  د.أحمد 
شفط الدهون آمنة جدًا  إذا اختارت المريضة 
دقيق بشكل  الطبية  العملية  عناصر  كل 

»األنب�اء« تفتح ملف
»التعقي�م والتطهي�ر« 

المفقود في مستشفياتنا   ص 4 و 5

عبداهلل األنبعي يعلن ترشحه مستقاًل
الشامية جمعية  انتخابات  ف�ي 
التعاوني  العمل  التعاونية:  والشويخ 
بحاج��ة إل�ى إستراتيجية ويتطلب 
الشفافية وال يحتمل التسييس    ص 14

ص 28 و 29

تعاوني�ة  »األنب�اء«:  ل�  المصيلي�ت 
نسبة  كأعلى   %10 ستوزع  سلوى 
وارتف�اع  المساهمي�ن  على  أرب�اح 
ومبالغ  فاحش  الكويت  في  األسعار 
16 ص  خليجي�اً«   و»األع�لى  في�ه 

ــــ  الفـــردوسـ  ق8ـ  ش1ـ 
ج3 ـ م82 ـ ت: 24897833 
ـ 97833773 ـ الدفـــن بعد 

صالة العصر.
عبداهلل عبدالهادي بن دهيم احلربي 
ـ 77 عاماـ  ضاحية عبداهلل 
ـ ش907  ق9  ـ  املبـــارك 

ـ   99703130 ت:  ـ  م13  ـ 
.99873073

ش�اه بيب�ي حس�ن أب�ل ـ ارملة 
عبداهلل جعفر عبدالغفور 
ـ 88 عاما ـ الرجال: بيان ـ 
مسجد االمام احلسن ـ ت: 
99772677 ـ 66639903، 

النساء: احلسينية احليدرية 
ـ السامليةـ  ش عمانـ  خلف 
مستشـــفى الراشـــد ـ ت: 
99500495ـ  الدفن الثامنة 

والنصف صباحا.


