
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
إسرائيل تبدأ »نقطة التحول 4« للتأكد من استعداداتها لحرب شاملة 

وتطمئن دول الجوار.
- والرد العربي حشد مدافع الشجب ودبابات اإلدانة!

مدارس ترهق ميزانية »اآلباء« بطلبات متعددة رغم قرب انتهاء العام 
الدراسي.

- شرايكم تحولون حتى صيانة مباني التربية على »اولياء األمور«!
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أحادي���ث بعض االخ���وة في العراق 
ع���ن الكويت مما نش���ره العزيز، كابنت 
سامي النصف، بعد لقائه بوزير الدولة 
العراقي الس���يد صف���اء الدين الصافي 
قبل اي���ام بديوان معرف���ي عن حتديد 
االمم املتحدة للحدود مع الكويت وامور 
اخرى، مما تناوله الزميل بوعبداللطيف 
بااليضاح الرزين )مت التحديد عبر طرف 
دولي محايد بينما حدود العراق االطول 
تنازل عنها صدام بشخطة قلم دون ان 
يطالب احد باس���ترجاعها، وعدم صحة 
معلومته عن رف���ع العلم الكويتي على 
الس���فن العراقية العابرة للممر املائي( 
الخ، هذه االحاديث تؤكد استمتاع البعض 
في العراق بالشعور بالعظمة الكاذبة في 
وقت تنتهك فيه معالم الدولة عمليا من 
جيران كثر جعلوه بلدا منقوص السيادة 
دون ان يج���رؤ هذا البعض على الكالم 
بحق تل���ك االنتهاكات، ما يجعل وصف 
»العظمة الكاذبة« هو اس���تمرارا للحال 
الكئيب الذي يعيش���ه العراق مع نفسه 

قبل غيره.
نعم، هناك اصوات ناضجة في العراق 
تعرف املعلومات احلقيقية ولكنها اصوات 
غير مسموعة، وقد كان في االردن مثل 
هذه االصوات ابان احتالل صدام للكويت، 
ولكنهم حتدثوا عالنية، مثل الشيخ عمر 
االشقر الذي اتهم بامليل الى الكويت في عام 
1990 حينما لفت انتباه خطباء اجلمعة 
هناك الى عدم صحة معلوماتهم حول ما 
يجري في الكويت، هذه اجلرأة ال جندها 
اليوم في العراق االمر الذي يعرضه من 
جديد الى تضليل ليس من حاكم متغطرس 
مغرور فقط ولكن ايضا الى تدليس من 
اشخاص جدد دخلوا الى الساحة بغير 
افادة من التجرب���ة املريرة التي اليزال 
بلدهم يئن من تأثيراتها املدمرة التي لم 

تتوقف منذ عشرين عاما.
قارن ذلك مع الش���عب االملاني الذي 
وضع ح���دا للفكر النازي املدمر واعتبر 
الدعاية للنازي���ة جرمية ويعاقب حتى 
على استخدام التحية بالطريقة النازية، 
وليست املس���ألة نصوص قانون فقط 
هناك بل احتقار شعبي للحقبة الكارثية 
التي عاشتها بالدهم لست سنوات، بينما 

الع���راق بعد  اليزال 
مرور 20 سنة بغير 
ثقافة رشيدة يقودها 
الى  عقالء، ما يدفعه 
املزيد من النزيف في 
طاقاته بسبب تضليل 
اعالم���ي ينطلق من 

عقدة نقص وضعف ثقة مفرط.
ازاء ذلك كله، ال فائدة ترجى من الكالم 
املؤدب مع ه���ذه العقلية التي عرفناها 
عن قرب ابان االحت���الل، والتي حتتقر 
الضعيف وحتترم القوي، بغض النظر 
عن موازين احلق ومعايير املنطق، فلنترك 
اسلوب االسترضاء الفاشل، ولنستمر في 
تعزيز عالقاتنا االستراتيجية بأشقائنا 
في اخلليج واصدقائنا في دول اجلوار، 

وعلى املستوى الدولي.
اما على املستوى االعالمي فان حضور 
اقالم كويتية في الصحافة العراقية اولى 
بكثير من كالمنا هنا في صحافتنا، اقالم 
رصينة من نوعية الزميل احملترف سامي 
النصف، والباحث االستراتيجي سامي 
الفرج وغيرهما، هذا التواجد هناك انفع 
من حديثنا لبعضنا البعض، وهي خطوة 
مستحقة من اجلانبني، فهناك اقالم عراقية 
ايضا رصينة تكتب في الصحافة العربية 
والكويتية، وله���ا دور كبير في ايقاظ 
النائمني وتنبيه الغافلني، ال مجال لترك 
االمور في يد ش���خص يبحث عن دور، 
على حساب ش���عوب تنحر من الوريد 

الى الوريد، كفاية.
كلم�ة أخيرة: تس���تفيد دول كثيرة من 
االحس���اس باخلطر ف���ي توثيق عرى 
اجلبهة الداخلي���ة، ونحن في الكويت 
اولى بهذا النهج الن اخلطر ليس وهما 
وال تخويفا، بل شيء وقع فعال، وها هو 
يجدد نفسه رغم الكوارث املاحقة التي 
تضعف���ه، فما هو احلال اذا تخلص من 

تلك الكوارث؟
لقد كان س���الحنا االقوى في محنة 
التماسك الصلب، ووحدة  االحتالل هو 
الصف وهي التي اقنعت العالم باستحقاقنا 
للدعم، هذه الوحدة هي اقوى اسلحتنا فال 
تفرطوا فيها، اكرر ال تفرطوا فيها، الجل 
ابنائكم الصغار، واحفادكم من بعدهم.

األلمان يجرّمون الدعاية للنازية.. ماذا عن العراقيين؟ما هو أخطر من طلب الحل!
الدع���وات التي اطلقها بعض 
اعض���اء مجلس االم���ة الى حل 
مجل���س االمة احلال���ي واجراء 
انتخابات مبك���رة قوبلت بردة 
فعل عنيفة خاصة من زمالئهم 
الن���واب وكأن اتخاذ قرار احلل 

ينتظر طلب هؤالء النواب.
انا اس���تغرب من نواب وسياسيني وكتاب من 
هجومهم ضد من نادى باحلل الدس���توري والذي 
اعتقد جازما ان من اطلقه كان البراء الذمة وللتنبيه 
على خطورة سيطرة احلكومة على مجلس االمة 
عن طريق اغلبية مريحة م���ن النواب تذهب مع 

احلكومة باحلق والباطل.
ان مجلس 2009 ه���و من افضل املجالس التي 
م���رت على احلكومة فهي متمس���كة به حتى آخر 

نفس ولن تفرط فيه ابدا.
ان االعتقاد ان هذا املجلس س���يحل هو اعتقاد 
خاطئ ب���كل املقاييس فاحلل دائما يأتي بس���بب 
احلكومة عندما تنسحب او تستقيل او تطلب عدم 
التعاون وكل ذلك ل���ن يحدث الن احلكومة تعلم 
ان ه���ذا املجلس لن يخذلها في اي ش���يء تريده، 
كذلك يأت���ي احلل اذا كان هناك ع���دم تعاون من 
اعضاء املجلس وهذا ايضا غير موجود فاألغلبية 
في جيب احلكومة وال خ���وف، ان الذي يجب ان 
نعرفه ان اخلط���ورة واخلوف هو تفرد احلكومة 
بالقرار واقرار قوانني وسن تشريعات من شأنها 
االنتقاص من مكتس���بات الشعب الكويتي، كذلك 
اعطاء صكوك براءة للتجاوزات احلكومية عن طريق 
جلان التحقيق في مجلس االمة والتي يغلب على 
تشكيلها نواب احلكومة، كذلك زيادة قوة ونفوذ 
وشعبية نواب احلكومة عن طريق اعطائهم الضوء 
االخضر ملعامالتهم وطلباتهم، فهم مبرور السنوات 
االربع سيكونون اكثر قوة بهذه الطريقة وان كان 
على حس���اب حقوق اآلخرين واختراق القوانني 
وتكس���ير االنظمة فاملهم عند احلكومة استمرار 
ربعها وحمايتهم وضمان رجوعهم للكرسي النيابي 

بأي وسيلة وثمن.
ان الغريب في هذا الهجوم هو االنتقائية، فلماذا 
لم حتدث ه���ذه االنتفاضة عندما نادى احد نواب 
احلكومة بحل املجلس حال غير دستوري؟ ملاذا لم 
جند هذا الهجوم عندما يظهر احد النواب احملسوبني 
على احلكوم���ة في الطالع���ة والنازلة ويقول ان 
املجلس سيحل وجهزوا خيامكم؟ ولكن ما استطيع 
ان اقول���ه ان هذا زمن احلكومة وربعها واجهزتها 

االعالمية.. واهلل يستر على الكويت.

البقاء هلل

عيد مرزوق س�عد الده�ام � 70 عاما � الدسمة 
 � � ق1 � ش17 � م6 � ت: 99677400 

.22562880
عب�داهلل فه�د املضح�ي � 74 عاما � الرجال: 
الرميثي���ة � ق3 � ش30 � م19 � ديوان 
املضحي � ت: 97942421 � 60037373، 
النساء: الساملية � ق12 � شارع أبوذر 

الغفاري � م11 � ت: 25643687.
ف�الح مغيظ س�رحان عايد الذاي�دي � 38 عاما � 
الرجال: اجلهراء القدمية � شارع عبداهلل 
ب���ن جدع���ان � م10 � ت: 66878833 � 
55656556، النساء: الواحة � ق2 � ش8 

� م55 � ت: 24556616.

عبدالعزيز نايف زياد العتيبي � 17 عاما � الرجال: 
الفحيحيل � ق3 � شارع البدوي � م30 � 
مقابل دوار الصناعية � ت: 23922992، 
النس���اء: صباح السالم � ق10 � ش2 � 

ج6 � م8 � ت: 25520049.
عائشة عبداهلل علي احلبيل � أرملة سالم أحمد 
احلبيل � 74 عاما � الرجال: الزهراء � ق6 
� ش614 � م15 � ت: 99679331، النساء: 
العدان � ق7 � ش4 � م24 � ت: 25431012 

� الدفن التاسعة صباحا.
يوسف أنور خلف العنزي � 4 سنوات � الفردوس 
� ق7 � ش1 � ج11 � م25 � ت: 97143373 � 

.66155242

صفحة آراء ص 19 مواقيت الصالة والخدمات ص  20الصفحة األمنية ص 12

رئيس جمعية 
المعلمين الكويتية 

عايض السهلي
غداً وياكم

تستضيف »األنباء« 
غ���دا االربع���اء ف���ي 
ديوانيتها رئيس جمعية 
املعلمني الكويتية عايض 
الس���هلي للحديث عن 
التي  القضايا  عدد من 
ته���م املعلم���ني ومنها 
الش���اقة  قانون املهن 
وإطالة اليوم الدراسي 
وحماية املعلم وزيادة 
كادر املعلمني، السهلي 
سيكون معكم من الساعة 
7 إلى 9 مساء لالجابة 
ع���ن استفس���اراتكم 
عبر هواتف »األنباء«: 
 � 24830514 � 24830322
24830238، داخلي: 318 

.131 �

»تدلل  مع الوطن« في رمضان 2010
 ص 22


