
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اليوم تمر الذكرى العشرون لالحتالل العراقي للكويت.

ـ وحق علينا أن نذكر أسماء الشهداء األبرار ونعطر هذا اليوم بالحديث 
عن بطوالتهم.

للحين بعض العراقيين يكررون نفس كالم صدام عن الكويت.
ـ واحنا من سنين ودنا نفتح صفحة جديدة بس بعض ساستهم فيهم »عوج 

أبواللطفواحدصعب ينعدل«.

البقاء هلل
خالد وليد خالد املرزوق ـ 24 عاما 
ـ الرجـــال: ديـــوان املرزوقـ  
الشـــامية ـ ق7 ـ ش77 ـ م14 
ـ ت: 24816890 ـ 25743966، 
النساء: منزل املرحوم عبداهلل 
يوســـف الغامن ـ البدع ـ ش 
التعاونـ  ق13ـ  مدخل 16ـ  ت: 
25743977ـ  25743988ـ  الدفن 
الساعة 4:30 بعد صالة العصر  

مبقبرة الصليبخات.
بدر حسني محمد الدابي ـ 33 عاما 
ـ الرجال: بيان ـ مسجد االمام 
احلسنـ  ت: 66641514، النساء: 
االندلس ـ ق3 ـ ش105 ـ م223 

ـ ت: 24884290.
منيرة سليمان املسـند ـ 80 عاما 
ـ الرجال: كيفـــان ـ ق5 ـ ش 
الشيبانيـ  م9ـ  ت: 99750666، 
النساء: الشامية ـ ق6 ـ ش65 

ـ م14 ـ ت: 24819302.
جاسـم محمد كاظـم اخلياطـ  36 

عاما ـ الرجال: بيان ـ مسجد 
االمام احلسنـ  ت: 25380795ـ  
66535277، النساء: بيانـ  ق13 

ـ ش10 ـ م7 ـ ت: 99803011.
عثمان محمد يوسف النصراهلل ـ 54 
عاماـ  الرجال: ضاحية عبداهلل 
الســـالم ـ ق4 ـ ش صنعاء ـ 
م52 ـ ديوان النصراهلل ـ ت: 
22560810، النساء: الفيحاءـ  ق1 

ـ ج14 ـ م9 ـ ت: 97121277.
عبداهلل علي عبداهلل العبدالهادي ـ 
65 عامـــا ـ الرجال: اخلالدية 
ـ ديـــوان  ـ م3  ـ ق2 ـ ش23 
العبدالهادي ـ ت: 97959293 
ـ 99831640، النساء: العديلية 
ـ ق2 ـ ش عبـــداهلل النوري ـ 

م2 ـ ت: 99717523.
عبدالرزاق فيحان ابجاد العتيبيـ  52 
عاما ـ عبداهلل املبارك ـ ق7 ـ 
ش709 ـ م2 ـ ت: 66572792 ـ 

97426727 ـ 24356181.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
hotmail.com@samialnesf1

الغزو ودروس ما بعد العشرين
كي ال تضيع دماء شهدائنا هباء منثورا، 
وحتى ال نحّكم القلب والعاطفة فيما يجب 
أن نحّكـــم فيه العقل واحلكمة، وحتى ال 
نترك أحـــداث ماضينا تدمـــر حاضرنا 
ومستقبل أبنائنا، هناك قائمة من األمور 
التي يجب أن نعيها ونتعلمها اســـتفادة 
من دروس العشـــرين عامـــا على كارثة 

الغزو ومنها:
> > >

1ـ  رغم قســـوة العدوان وبشاعته إال 
أن علينـــا أن نعي أن هذا ما يحدث دائما 
في احلروب والغزوات، فالنظرة املتأنية 
لتاريخنا احلديـــث وما قام به النازيون 
في أوروبا، أو اجليش الياباني في شرق 
آســـيا، ستعلمنا أننا لســـنا أول أو آخر 
دولة غزيـــت على األرض وعليه فعلينا 
أن نعمل ما عملوه من إصالح شأنهم مع 
جيرانهم ومع من غزاهم وتبادل املنافع 
بني بلدانهم كوسيلة ملنع تكرار احلروب 
وقد جنحوا في مســـعاهم الذي يستحق 

أن نكرره.
> > >

2 ـ التوقف عن تكرار املقولة الضارة 
اخلاطئـــة التي تدعي أن هنـــاك مطالبة 
عراقية دائمة بالكويـــت كونها تبرر ما 
قام به املجرم صدام وتعطيه صك الغفران 
التاريخي كونه لم يعمل إال ما ندعي أنها 
مطالبة دائمة لشعبه، لقد طالب امللك غازي 
بوحدة عربية تضم 6 دول بينها الكويت، 
كما طالب نوري السعيد بوحدة ثالثية 
لألردن والعـــراق والكويت، أما املعتوه 
قاسم واملجرم صدام فهناك آالف القرائن 
الدالة على اعترافهما الكامل بالكويت ولم 
يزد ما قاما به عن محاولة إشغال الداخل 

بافتعال إشكال مع دولة الكويت.
> > >

3 ـ العمـــل على االنفتاح الكامل على 
العراق ـ والسعودية وإيران ـ وإال فكيف 
سنفّعل مشروع املركز املالي الواعد الذي 
سيجعل اخلدمات وإعادة التصدير بديال 
عن النفط، وكيف سنستفيد من مشروعي 
أكبر ميناء وأكبر مطار شحن إذا لم تكن 
حدودنـــا مفتوحة علـــى مصراعيها مع 
اجليران عبر العالقات احلسنة والودية 
معهـــم؟.. إن علينا أن نكرر ما حدث بني 
أملانيا وفرنســـا وأميركا واليابان حيث 
اســـتبدلوا الصراع السياسي بالتعاون 

االقتصادي.
> > >

4ـ  التوقف عن اعتبار أي مقولة شاذة 
لنائب أو كاتب صدامي وكأنها متثل شعب 
العـــراق كافة ثم ترك الباب واســـعا ملن 

يستغل تلك املقولة 
املدسوسة الدعاء 
البطوالت الفارغة 
ومحاولة إســـاءة 
العالقة مع العراق 
وكأننا حتولنا مرة 
أخرى لدولة كبرى 
قادرة على حشد 

املاليني على احلدود مع اجليران.
> > >

5ـ  العمل ببراغماتية شديدة ومنهاجية 
الغـــرف املغلقة ملعاجلـــة امللف العراقي 
وتفريغه من الشحنات املتفجرة ضمنه 
عبر مبدأ »األخذ والعطاء« املعروف فلدينا 
ما نريده من العراق )األمن املســـتقبلي 
الدائم وفرص التصدير واالستثمار( ولدى 
العراق ما يريده منا )الديون والتعويضات 
وإشكال شـــركة طيرانه( واملفروض أن 
جنند ونستخدم أفضل العقول الكويتية 
والعربيـــة واألجنبية للعمل مع اجلانب 
الكويتي املفـــاوض إلنهاء جميع امللفات 
العالقة بأكبر قـــدر ممكن من االحتراف 

والسرية.
> > >

6ـ  العمل املفتوح ضمن الداخل العراقي 
عبر االستثمار اجليد واملدروس في البنى 
األساسية، واستقطاب الساسة واملفكرين 
واإلعالميني العراقيني املؤثرين دون النظر 
امنوا ببناء مســـتقبل  ملاضيهم ماداموا 
أفضل للكويت وللعراق فال مصلحة لنا 
قط في عداء أي من األطياف السياســـية 
واالجتماعية والدينية العراقية مع رفع 
شعار »عفا اهلل عما سلف«.. و»اللي فات 

مات«.
> > >

آخر محطة: 1ـ  نشرت جريدة »بوسطن 
غلوب« في عدد امس مقاال للدكتور جون 
تيرمان مدير الدراسات الدولية في جامعة 
»ام اي تي« الشـــهيرة ذكر فيه ان حرب 

90/8/2 لم تنته حتى اليوم.
2ـ  ال يستحق خالد املريخي ال اجلنسية 
الكويتية وال السعودية، فآخر ما يريده 
البلدان الشـــقيقان هو من يحاول إساءة 
العالقات األخوية بينهما عبر الفرقعات 
الصحافية املغرضة، وللمعلومة الكويت 
والسعودية وبقية دول اخلليج ال تسمح 
بازدواجية اجلنســـية والقضية ليست 
محصورة في الكويت، وقد تناقلت األنباء 
أن القاتـــل املقتول في مصر الذي تعدى  
على شقيقتيه كان ســـعوديا وأسقطت 
اجلنسية عنه بعد حصوله على اجلنسية 

القطرية.

العجيري تعليقًا على أمطار العبدلي أمس: 
التاريخ يعيد نفسه بعد 54 عامًا

هاني الظفيري
»االمطـــار التي شـــهدتها العبدلي 
امس لم تشـــهد لها البـــالد مثيال منذ 
54 عامـــا« بهـــذه اجلملة بـــدأ العالم 
العجيـــري حديثه  الفلكـــي د.صالح 
 لـ »األنباء« تعليقا على االمطار التي 
هطلت على اجزاء متفرقة من املناطق 
الشمالية صباح امس، وقال العجيري: 
»لم تشهد الكويت في تاريخها هطول 
امطار في شهر اغسطس اال في العام 
1946 عندما امطرت البالد في شـــهر 
اغســـطس من ذلك العام ملـــدة 3 أيام 
متواصلة وهو األمر الذي تكرر امس 

وكأن التاريخ يعيد نفسه«. 
العجيري ان شذوذ الطقس  وذكر 
الذي ادى لهطول تلك االمطار ســـببه 
تراجع املرتفعات اجلوية املسيطرة على 
البالد وبالتالي حلت مكانها منخفضات 
جوية تسببت في تكون غيوم وساهمت 
في انتشـــارها الرطوبة العالية التي 
جتاوزت نسبتها امس االول الـ %60.  
واوضح العجيري ان اليوم ســـتكون 
الرطوبـــة اخف من امس، رغم انه من 
الصعوبة التنبؤ بأحوال اجلو في ظل 
وجـــود تخلخل في الطقس وشـــذوذ 

األجواء.

اجنيال سكوغا ميغليو حتتفل 
بعد حصولها على لقب املسابقة 
االيطالية الوطنية الـ 21 لـ »ملكة 
الســــمينات« وحصلت  جمال 
اجنيــــال )172 كيلوغراما( على 
اللقب بعد منافسة مع عشرات 
البدينــــات الالتي شــــاركن في 
املسابقة                )أ.ف.پ(
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