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يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تطلق مبادرة جديدة للشباب العربي بعنوان »تراثي أصل 

عروبتي«.
ـ من العنوان يبدو أنكم تؤسسون »متحف« وليس مبادرة للشباب.

تقرير: اقتراب رمضان يؤدي إلى ركود سوق الذهب في الكويت.
ـ أشوف بس الذهب اللي »يركد« بس باجي الشغالت وخاصة األكل 

أبواللطفواحدأسعاره طارت و»التجارة« قاصة تذكرة وتتفرج!
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هل اتعظنا؟! أبوقراط السوري
عشرون عاما مرت على الغزو 
العراقي للكويت الذي لم يكن له 
مثيل في الغدر والبطش واخليانة، 
لقد فقدنا وطننا ونحن فيه، دخل 
علينا البعثيون العراقيون فلم 
يرقبوا فينا إاّلاً وال ذمة، اغتصبوا 
األرض وأزهقوا األرواح وسلبوا 
األموال وهتكوا األعراض وقاموا 
بجميع اجلرائم التي لم تخطر على 
بال أحد من أهل هذا البلد الطيب، 
لقد عشــــت أيام االحتالل داخل 
الكويت وقاسينا مرارة االحتالل 
واخلوف والرعب وفقدان الوطن 
والهويــــة، ولكن كان لدينا يقني 
كبير بأن الكويت ســــتحرر وأن 
الغازي والغادر سيندحر وكانت 
حتدونا آمــــال كبيرة وتطلعات 
بأن الكويت سترجع ألهلها وقد 
استفادت من زلزال الغزو، كانت 
الفرصة مواتية لترتيب األمور 
وجتاوز األخطاء وتعديل األوضاع 
اخلاطئــــة وترســــيخ املبــــادئ 
الراسخة  الصحيحة واملقومات 

التي يقوم عليها الوطن.
كنا نظن اننا اعتبرنا وهناك 
عظات كثيــــرة ودروس عظيمة 
الغزو استفدنا منها،  من زلزال 
وقد أحتاج الــــى مقاالت كثيرة 
لذكرها ولكن أذكر أهمها وأبرزها 
بأن الشــــعب الكويتي لم يفرط 
في أرضــــه ولم يقبــــل بتغيير 
هويته ولم يرض بغير حكامه 
الكويتي  ان الشعب  الشرعيني، 
ظل متمسكا بالعهد وامليثاق املبرم 
وهو دستور هذا البلد ولم يقبل 
له بديال، كذلك برهن الكويتيون 
انهم شعب متدين متمسك بدينه 
وشريعته وال يقبل لها بديال كما 
جاء في قرارات مؤمتر جدة، فقد 
حتول الكويتيون الصامدون الى 
التدين وااللتزام واللجوء الى اهلل 
والدعاء في املســــاجد والصيام 
والقيام والتكاتف والترابط فيما 
بينهم حتى اســــتجاب اهلل لهم 
ورفع عنا الغمة وكشف الكرب 

العظيم.
إن علينــــا جميعا ان نعي ان 

أمـن الوطــن 
واستقراره 
هـو أحد أعظم 
الغايات التي 
نسعى اليها، 
وانهـــــــــا ال 
تتحقــــق إال 

بااللتزام بالعهد وامليثاق املبرم 
بني احلاكم واحملكوم وانه ال أحد 
له فضل على اآلخر والكل ملتزم 

بعهده.
لم أكن أتصور انه بعد الغزو 
العراقي املدمــــر ان يظهر علينا 
نكرات ينــــادون باخلروج على 
الدستور والتعدي عليه واعتباره 
منقصة، لم أكن أتخيل ان يظهر 
علينا أقزام يتطاولون على أهل 
الكويت وأنهم ال يستحقون إال 
العني احلمــــراء والضرب على 
ان  الرؤوس، لم يخطــــر ببالي 
يظهر علينا يوما أحد من أبناء هذا 
البلد بل ممثل للشعب الكويتي 
في مجلــــس األمة ويعلن والءه 
ومرجعيته لرئيس دولة أخرى، 
كم كنت أطمح أن نتعظ من محنة 
الغزو وان جميع مشاكلنا ستحل 
وان التركيبة السكانية ستعالج 
ولكننا عدنا أقلية، كم كنت آمل 
أن تعود الثقة للمواطن الكويتي 
بأنه قادر على حتمل املسؤولية 
والنهوض ببلده ولكن رجع كل 
شيء الى ما كان عليه بل أسوأ، 
الواسطة واحملسوبية  فرجعت 
وسياســــة التنفيــــع والتطاول 
العامــــة ومقدرات  على األموال 
البلد وغياب العدل واملســــاواة 
وتكافؤ الفرص، لم أكن أتصور 
أن يصل بنا احلال الى أن يخرج 
علينا بعض املأجورين التافهني 
ليضربــــوا الوحــــدة الوطنيــــة 
ويفرقوا وميزقوا أواصر وروابط 
املجتمع الكويتي بإحيائهم القبلية 

والطائفية واملناطقية وغيرها.
كم كانــــت حتدونــــي أحالم 
وأماني بأننا سنكون بعد الغزو 
وحترير الكويت في حال أفضل 

ولكن لألسف ما اتعظنا.

زرت اجلبال الســـاحلية 
السورية ومكثت في »الالذقية« 
الفياض  فســـحرني جمالها 
وهمت بعشقها حتى كدت أعقد 
»أيامي« عليها، ملست الغيمات 
فوق قمم جبالها، وســـبحت 
في شطآنها، راقبت السابحني 
والعابريـــن  والســـابحات 
والعابرات، جلت في »سلمى« 
وســـهرت في »جبلة« وتلك 
اسماء مناطق تزرع السحر 

وتقطف الدهشة.
شـــكوت من وجـــع في 
ضرســـي، فراجعت املشفى 
الوطني في الالذقية، وهو احد 
مشافي الدولة الذي يبعد عن 
العاصمة دمشق اربع ساعات 
بالسيارة، وحني علم الطبيب 
انني مصاب بالسكري طلب 
مني مراجعة وحدة االسنان 
في عيادة السكري في املشفى 
ذاته، وهناك احتضنتني ايادي 
الطبيبات واالطباء، فغرقت في 

بحر من الرعاية واالهتمام.
بعـــد ان تأكـــد طبيـــب 
القلب مـــن حالتي الصحية 
وقـــام بقياس ضغـــط الدم 
ومستوى السكر، احالني الى 
طبيبة االسنان التي اقتلعت 
الضـــرس مبهنيـــة رفيعة 
وزميلها الطبيب يربت على 
كتفي بحنان الفت، فخرجت 
من املشفى معافى، ولم اتكلف 
دفع ليرة واحدة، فاخلدمات 
الصحية في سورية مجانية، 
واالطباء بارعون مهرة، وقد 
الحظـــت انهم يتعاملون مع 
املرضى مبحبة وتعاطف ال 
فرق بني مواطن ومقيم وعابر 

السبيل.

الصــالة
العشاءاملغرب العصر الظهر الفجر 
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»األرصاد«: البالد شهدت تساقط أمطار نادرة على مدار يومين
كونا: سجلت محطات تابعة الدارة االرصاد 
اجلوية في مناطق متعددة من البالد كميات قليلة 
من االمطار خالل اليومني املاضيني. وقال مدير 
ادارة االرصاد اجلوية محمد كرم ان مناطق متفرقة 
من البالد شهدت ليلة االحد وليلة السبت أحوال 
طقس غير معتادة في مثل هذه االيام من السنة 
حيث تكاثرت كميات السحب العابرة في بعض 
االماكن وصاحبها بـــرق وامطار رعدية متفرقة 
خفيفة لكنها وبسبب ارتفاع درجة حرارة األرض 

لم يصل اال القليل منها الى سطح األرض.
واوضح كرم ان املعلومـــات التي مت جمعها 
من محطات الرصد االتوماتيكية التابعة الدارة 
األرصاد اجلوية في االدارة العامة للطيران املدني 
تشير الى كميات قليلة ال تكاد تذكر من األمطار 
مت تسجيلها في العديد من احملطات مثل محطة 
اجلهراء ومطربة والساملي والساملية والنويصيب 
ولم تتجاوز هذه الكميات أكثر من 0.31 ملليمتر 

وهو ما مت تسجيله في محطة رصد الساملي.
وذكر انه بالرغم من ان هذه الكميات قليلة جدا 
وغير مؤثرة لكن هذه الظاهرة تعد من الظواهر 
النادرة احلدوث في مثل هذا الوقت من الســـنة 

في بداية شهر أغسطس في البالد.
وقال كرم ان خرائط الطقس تبني أن منخفض 
الهند املوسمي بدأ يزيد قوة منذ أيام عدة حيث 
غطى معظم اجلزيرة العربية ووصل حتى أطراف 
تركيا وشرق اوروبا وصاحبه نشاط واستمرار 
الرياح اجلنوبية الشرقية على اخلليج العربي 

واملعروفة برياح )الكوس( محليا.
واوضح ان األجواء الرطبة سيطرت على البالد 
منذ يوم اخلميس املاضـــي وجتاوزت الرطوبة 

مواطن يطالب والده بمليون دينار تعويضاً
مؤمن المصري

تنظر دائرة االحوال الشخصية مبحكمة 
االستئناف في 16 اجلاري دعوى ابن ضد 
والده رفعها احملامي محمد حمزة عباس 
يطعن فيه على حكم اول درجة القاضي 
بنفقة قيمتها 150 دينارا لالبن الذي تركه 
ابوه منــــذ والدته حتى بلوغــــه الثالثة 

والثالثني دون نفقة او اوراق ثبوتية.
وكان دفاع االبن الشاكيـ  احملامي محمد 
حمزة عباسـ  قد رفع دعوى نفقة اقارب 
لالبن ضد والده قال فيها: ان االب قد اهمل 
ابنه منذ والدته، حيث انفصل عن والدته 
ومت تسليمه الحدى االسر لرعايته حتى 
بلغ الثامنة عشرة، وعندما طالب بأبسط 
حقوقه تنكر له والــــده، مما حدا باالبن 
على ان يقوم برفع دعواه مطالبا والده 
باالنفاق عليه. واضاف عباس انه قد ثبت 

بالدليل القاطع وبالبصمة الوراثية ان هذا 
املواطن الكويتي هو ابن لذلك االب الذي 
اهمل ابنه وتركه الســــرة غريبة تتولى 
رعايته وتربيتــــه وهو )اي والده( حي 
يرزق. واوضح احملامي ان الوالد ترك ابنه 
بال اوراق ثبوتية طوال هذه السنوات، 
حيث لم يقم باستخراج بطاقة مدنية او 
جواز سفر او شهادة جنسية، بل لم يهتم 
بتعليمه او تثقيفه بل تركه دون ان يقدم 
اوراقه ألي مدرسة حتى بلغ هذه السن 
وهو ال يستطيع القراءة او الكتابة وأضحى 
بال عمل يقتات منه. واكد عباس انه بعد 
انتهاء الدعوى بصدور حكم االستئناف 
سيقوم برفع دعوى مدنية يطالب فيها 
بتعويض موكله مبليون دينار عن االضرار 
املادية واالدبية التي حلقت به من جراء 

ظلم والده له.

النسبية 80% في بعض املناطق خاصة الساحلية 
وظل الهواء مشبعا ببخار املاء الى درجة عالية 
خالل هذه األيام. وافاد بأن الطقس الرطب صاحبه 
غبار عالق وشوائب في اجلو بسبب الغبار املثار 
الذي ســـبق وصاحب األيام الرطبة أحيانا وقد 
عمل هذا الغبار العالق والشوائب العالقة كنواة 
تكثف ساعدت على تطور بخار املاء الى سحب 
منخفضة في بعض االماكن وبالتالي سهلت عملية 

امطارها بالرغم من حرارة الطقس.
وتوقع كرم استمرار هذا الوضع وفرص تكاثر 
الســـحب واالمطار اخلفيفة املتفرقة على شكل 
رذاذ على بعض املناطق نهار هذا اليوم )االثنني( 
والساعات االولى من الليل على أن تبدأ السحب 

في االبتعاد عن الكويت الليلة لتتركز على املناطق 
اجلنوبية من اخلليج العربي كما تقل ســـرعة 
الرياح اجلنوبية الشرقية االيام املقبلة وتقل معها 

الرطوبة النسبية التي سادت األيام املاضية.
واضاف ان درجات احلرارة ستعاود ارتفاعها 
مرة أخرى بعد ان شهدت انخفاضا ملحوظا االيام 
املاضية حيث لم تتجاوز 45 درجة مئوية منذ أن 
بدأت أيام الرطوبة وستتحول الرياح الى متقلبة 
االجتاه خفيفة السرعة معظم األحيان والسماء 
ستكون صافية وهذان األمران سيساعدان على 
ان تتجاوز درجات احلـــرارة العظمى املتوقعة 
نهاية هذا االســـبوع وبداية االسبوع املقبل 47 

درجة مئوية. 

الغيوم كما بدت في سماء الكويت أمس


