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يا ألطاف اهلل خووش حچي
فيلم »خزانة األلم« يحصد 6 جوائز أوسكار.

- وفي العالم العربي رغم كثرة »خزائن اآلالم« السياسية لدينا لم نفز 
حتى بـ »غسالة«.

كل بورصات الخليج خضراء إال بورصتنا حمراء.. شسالفة؟!
- الظاهر بورصتنا لي الحين حسبالها احنا بـ »الڤالنتاين«.

أبواللطفواحد

البقاء هلل
ملحة بعيجان بطي، زوجة فايح مطر عايض الش���احي 
املطيري � 68 عاما � الرجال: اشبيلية � ق1 � ش101 � 
م11 � مقابل الدائري السادس � ت: 66263169 � النساء: 

الفردوس � ق5 � ش1 � ج6 � م38 � ت: 99519035.

رفعة خضر أحمد، أرملة حبيب راشد املطيري � 72 عاما � القرين � 
ق4 � ش19 � م39 � ت: 99596422 � 99565120.

خالـد عبدالرحمن أحمد الفرحـان � 52 عاما � الرجال: ديوان 
الفرح���ان � الفيحاء � ق9 � ش91 � م1 � ت: 22510175 
� 97826016 � النساء: جنوب السرة � حطني � ق3 � 

ش311 � م24 � ت: 25220831.

إبراهيم عبداهلل أحمد الفهد � 87 عاما � الرجال: ديوان الفهد 
� البدع � ش التعاون � ت: 25742228 � 99027244 � 
النساء: القادسية � ق2 � ش عبدالعزيز الدعيج � م3 

� ت: 22517607 � 99076688.

صالح عبداهلل الشلفان � 85 عاما � الرجال: الشويخ السكنية 
� ق1 � ش13 � م6 � ت: 24842696 � النس���اء: ضاحية 
عبداهلل السالم � ق3 � ش35 � م5 � ت: 22532255.
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الجويهل »حي يرزق«: أتمنى أال تكون 
إشاعة اغتيالي مجرد »بروڤة« ص 11

الى  سعت احلكومة جاهدة 
حل مجل���س 2008 عن طريق 
افتعال الت���أزمي والتهويل منه 
وكانت منزعجة م���ن تركيبة 
املجل���س احملافظة وال يعجبها 
كثرة امللتحني فيه فراهنت على 
انتخابات جديدة تس���تطيع ان 

تؤثر عليها بطرق ش���تى حتى تس���تطيع ايجاد 
مجلس موال وبصام لها وقد حتقق لها ما ارادت 
في مجلس 2009 والذي اجمع املراقبون انه لم يأت 
مجلس موال للحكومة في تاريخنا السياسي مثل 
هذا املجلس، ولكن لننظر وبش���كل منصف وبعد 
مرور اقل من س���نة على هذا املجلس احملكوم من 
احلكومة، هل حتس���نت اوضاع البلد؟ وهل بدأت 
املشاكل تنحل واالمور تتحسن؟ ال بل على العكس 
فا ابالغ إن قلت بأننا بأسوأ حال لم تشهدها الباد 
من قبل، فهذا املجلس قدمت ستة استجوابات وهو 
ما لم يحصل من قبل ف���ي هذه الفترة القصيرة، 
وبهذا املجلس عدد كثي���ر من جلان التحقيق في 
جتاوزات حكومية كثيرة، وفي عهد هذا املجلس 
حلت بنا الكثير من الكوارث مثل حريق اجلهراء 
وحادث وصلة الدوحة، وكارثة مش���رف وكارثة 
االحتف���االت االخيرة، بل في هذا العهد بدأت بذرة 
الطائفية البغيضة وبرعاية حكومية ولاس���ف 
عن طريق بعض النواب واالعاميني احملس���وبني 
عليها واحملط���ات الفضائية ذات التمويل املوالي 
للحكومة والتي تس���اهم في تدمير هذا املجتمع 
يوميا والكل يتفرج، لاسف، وال ننسى ان مشاكل 
املواطنني في عهد هذا املجلس ازدادت واملعيش���ة 
بدأت تثقل كاهلهم، واالسعار ترتفع بشكل جنوني 
واحلكومة تتفرج حتى الرياضة في أسوأ أحوالها 
واملشاركات اخلارجية متوقفة واحلكومة مازالت 
عاجزة عن عمل اي شيء ناهيك عن اضراب اخلبراء 
الذي تسببت فيه احلكومة، وتوقف آالف جلسات 
اخلب���رة، واملتضرر الوحيد ه���و املواطن، كما ال 
ننس���ى ان في عهد هذا املجلس مت وكأول سابقة 
في العهد السياسي بالكويت رفع عشرات القضايا 
من رئيس الوزراء على مواطنني وكتاب والعكس، 
ناهي���ك عن الوضع االقليمي اخلطير واملجه���ول 

ال���ذي نعيش��ه.
اذًا احلكومة اوصلتنا الى هذه احلال الس���يئة 
والتي س���تزداد س���وءًا في عهد ه���ذه احلكومة 
الفاشلة ومجلسها البصام ان االيام املقبلة ستكون 
حبلى باحل���وادث والقضاي���ا التي ستكش�����ف 
الوجه احلقيقي للحكوم���ة، وان غ���دا لناظ���ره 

قري��ب؟

بقدر ما ُيبعد أحُدنا نفس���ه 
عن ضجيج السفاهة وصخب 
السفهاء فهو الى الراحة أقرب، 
يعيش هادئا ويفكر فيما ينفعه 
وما ينعكس من ذلك النفع على 

اآلخرين.
أفعل ذل���ك، وأنصح به  أنا 

غيري من الزماء الكّتاب االصدقاء وعلى رأسهم 
الصديق الزميل »محمد الوش���يحي« الذي غمرته 
أمواج الصخب كثيرا، حتى أش���فقت � ومازلت � 
عليه من الغرق، رغم يقيني أنه س���باح ماهر ال 
ُيخش���ى عليه من الغرق، ولكن � واأس���فاه � ان 
يضيع شطر من عمره، وكثير من كتاباته في ذلك 
الضجيج، رافعا رمحه، طاعنا هذا، أو حاما ثلجا 

يبلسم جراح ذاك!
فا املطعون يستحق الطعن � ال إشفاقا عليه � 
ولكن تأبيا وتنزها وترفعا، وال املثلوج يستحق 
ذلك الثلج املداوي � ال كرها وال بغضا � ولكن ألن 
من يرضى أن يتوّحل في وحل السياسة احمللية، 
يستحق أن يثخن جسده باجلراح املميتات، وذلك � 
أيها األكارم � أن السياسة احمللية هي عبث وصبينة 
وسفاهة � من ناحية � ومن ناحية أخرى هي ترف 
وزبد وعسل ووجاهة فارغة وطبول جوفاء ُتقرع 

في صحراء ال آذان لها.
مثل هذه السياسة السفيهة مبكوناتها ومعطياتها 
ونتائجها، يليق بها صغار املخربشني على ورق 
صحفنا والذين يبحثون عن مئزر يأتزرونه، وعن 
عني فارغة يلصقون بها أسماءهم، وعن ضجيج 
يلطمون فيه ويش���قون جيوبهم، أو يتراقصون 

على طبله ومزماره.
وهكذا، فإن الفراغ للفارغني، والفارغون أولياء 
الفارغني، يعاضدونهم ويؤازرونهم وميدون لهم 
أذرعتهم كي يتوسدوها، أو يجعلون من ظهورهم 

ظهور دواّب حمالة للفارغني!
وما أنت يا »الوشيحي« من أولئك، فا فراغ في 
رأسك وال عقلك وال قلمك، فلماذا ثم ملاذا تناطح في 

ساحة الفراغ؟ فتأبَّ ونّزه نفسك عما يفعلون.
تلك أمني���ة وال أقول نصيح���ة، أمتناها على 
أصدقائي الذين أشفق عليهم من السير في صحراء 
التيه، أو ما يسمى ب� »سياستنا احمللية« التي ال 
أرى فيها سوى سفاهة الصغار، وعبث وصبينة 

ولعب في أوقات الفراغ، وما أكثر الفراغ عندنا.
مث���ل هذا الواقع الصغير والس���فيه له كّتابه، 
ومنّظروه ممن تعّج بهم الصحف التي ُتهدى وال 
تباع وال تقرأ، ورغم اهدائها فهي مرفوضة، حتى 

ولو جاءت على شكل هدية!

أسوأ حال! الهدية المرفوضة

أمانة بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

د.حمادية اليوم وياكم
الثاثاء  اليوم  تس���تضيف »األنباء« 
استش���اري ال���والدة والعق���م وأطف���ال 
األنابيب في مستشفى املواساة د.ناهض 
حمادية، وهو من املتميزين عامليا في هذا 
االختصاص، وذلك بني الس���اعتني 7 و9 
مساء للرد على اسئلة القراء، وذلك على 
الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 

� 24830322، داخلي: 131 � 318.

هندي يحتج بقطع لسانه بأسنانه في المطار 
محمد الجالهمة

قبل أيام بسيطة مت توقيف وافد هندي في مطار الكويت الدولي 
ومت منع سفره لكونه مطلوبا على ذمة قضية مالية.. هذا اخلبر مت 
نشره قبل 48 ساعة ولكن التطور اجلديد في قضية الوافد الهندي 
هو ما حدث يوم امس حينما ادخل الهندي غرفة العناية الفائقة في 
مستشفى الفروانية بعد أن مزق لسانه بأسنانه. وقال مصدر امني 
ان الوافد الهندي ادخل الى املستش���فى وسجلت له قضية إحلاق 
األذى البليغ والشروع في االنتحار، مؤكدا أن زماء الهندي أكدوا 
انه كان يعاني من اضطراب نفسي لكونه منع من السفر، وكانت 

اسرته في انتظاره داخل وطنه.

 حمية غذائية لرجال الشرطة 
البدناء في المكسيك

هامب���ورغ � د.ب.أ: في محاولة خلفض وزن رجال الش���رطة في 
العاصمة املكسيكية قررت إدارة شرطة مكسيكو سيتي إدخال أطعمة 
جديدة قليلة السعرات احلرارية في مقصفها الذي يحصل منه نحو 

70 ألف شرطي على ثاث وجبات غذائية يوميا.
وذكر املوقع اإللكتروني ملجلة »فوكوس« األملانية أنه تبني من قبل 
أن نحو ثاثة أرباع رجال الش���رطة في املكسيك يعانون من الوزن 
املفرط، ويهدف اإلجراء اجلديد إلى خفض السعرات احلرارية التي 
يحصل عليها رجال الشرطة يوميا مبقدار 500 سعر حراري ليصل 

إلى 2495 سعرا حراريا.
وتتضمن الوجبات اجلديدة قس���طا من اخلضراوات، وليس من 
املؤكد ما إذا كان هذا اإلجراء سيمكن رجال الشرطة من خفض وزنهم، 
حيث إنه من املعروف عن رجال الش���رطة في مكسيكو سيتي أنهم 
يطلبون رش���وة صغيرة من سائقي الس���يارات، ويكون ذلك غالبا 

بعبارة: »أعطني شيئا لشراء كوال«. 


