
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»لجنة حكماء« تبدأ جولة في المنطقة لتحريك عملية السالم.

ـ منطقتنا بحاجة في هذا الوقت إلى »سحرة« وليس »حكماء«.

تقرير: النقل الجماعي سيحل مشكلة االزدحام المروري.
ـ الفكرة حلوة بس خوفك يطلع لك باچر مقترح نيابي بصرف »باص« لكل 

أبواللطفواحدمواطن.

البقاء هلل
شيخة محمد مبارك بورسـلي ارملة علي خميس 
راشـــد الفزيع ـ 85 عاما ـ الرجال: ديوان 
بورسلي ـ الشامية ـ ق4 – شارع وهران 
– م 17 – ت: 24843510، النســـاء: جنوب 
السرة – السالم – ق7 – ش711 – م41 – ت: 

.25217174
عنود سـالم احمـد الرمضـان الهاجـري ـ 57 عاما ـ 
الرجال: ابوحليفة – ق2 – ش27 – م27 – 
ت: 99772183، نساء: غرب مشرف – ق1 

– ش101 – م115 – ت: 25386185.
بدرية مبارك جمعـة العميري ارملة احمد يوسف 

العميري ـ 76 عاما ـ الرجال: السرة – ق3 
– شـــارع علي ابن ابي طالب – م16 – ت: 
66336047 – 66822282، النساء: العديلية 
– ق2 – شـــارع عبداهلل النوري – ج22 – 

م22 – ت: 22511196.
محمد زايد الشيباني املطيريـ  78 عاماـ  الفردوس 
 – – ق6 – ج17 – م2 – ت: 24883957 

.94499955
فطومة عيسى الدرويش زوجة خلف شريان مطر 
اللوغانيـ  70 عاماـ  العمرية – ق2 – ش2 

– م2 – ت: 55992699 – 66484927.
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مواقيت الصالة

4.36الفجر
5.56الشروق

11.32الظهر
34العصر

5.07المغرب
6.25العشاء

إنتاج الكهرباء
من الفضالت البشرية

شــــارلوتـ  يو.بي.آي: تخطط والية 
شمال كاروالينا األميركية لتحويل براز 

البشر إلى طاقة كهربائية.
وذكرت صحيفة »شارلوت أوبسورفر« 
أن مقاطعة كباروس في الوالية تعتزم بدء 
عملية احراق البراز املعاجلة في معمل 
معاجلة املياه ابتداء من السنة املقبلة من 
احتمال أن يكرر هذا املشروع في مناطق 

مختلفة من الواليات املتحدة.
وقال الباحث روبرت ان »جميع املنشآت 
املائية املسؤولة تدرس هذه اخلطوة كجزء 

من مشاريعها املستقبلية«.
واشــــارت الصحيفة الى ان مقاطعة 
ميكلينبورغ تضع خطة لبدء مشــــروع 
مماثل بعد اصدار حكم حول الســــماح 
للشــــركات الكهربائية بدفع مبلغ أولي 

للطاقة املصنوعة من البراز.
وتستند عملية انتاج الطاقة الى احراق 
كمية كبيرة من البراز واستخدام مولد 
بخاري ألســــر احلرارة بهدف انتاج 1.5 

ميغاوات من الكهرباء.

واضحأمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

أحمد الشحومي
www.alshahomi.com

في الســـنوات الســـابقة كان وجود 
املجلس منعقدا يشكل نوعا من االزعاج 
للحكومة بسبب أســـلوبه الرقابي على 
أعمالها وجعل جميع حتركات احلكومة 
حتت املجهـــر النيابي مع وجود اغلبية 
نيابية متلك االرادة واالختيار في تقييم 

االداء احلكومي.
امـــا هذا املجلس فهو يعتبر املنقذ للحكومة من الكثير 
من االزمات والغطاء الشرعي جلميع اعمالها غير املرغوبة 

شعبيا. 
لقد عانت احلكومة خالل العطلة البرملانية من الكثير من 
املشاكل واالزمات التي لم تستطع التعامل معها بالصورة 
الصحيحة مثل ازمة الرياضة واألزمة الطائفية على خلفية 
تصريحات املجرم ياســـر احلبيب ضد ام املؤمنني رضي 
اهلل عنها، وازمة غالء االسعار مرورا باملنع غير القانوني 
للندوات وانتهاء الى ازمة تلفزيون ســـكوب، ألنه لو كان 
املجلس منعقدا لتمكنت احلكومة من احالة هذه املشاكل 
الى املجلس الذي سيوافق احلكومة فيما تريد، وبعد ذلك 
يعطيها الغطاء الدميوقراطي والشرعي ثم ال يستطيع احد 
ان يلوم احلكومة على أي اجراء تتخذه النها تســـتند الى 

املجلس احلكومي ولالسف. 
اليوم ســـتثبت احلكومة علو كعبها وإحكام سيطرتها 
علـــى هذا املجلس عندما تنجح فـــي ايصال من تريد الى 
املناصب البرملانية كأمني الســـر واملراقب، كذلك ستنجح 
في تشـــكيل اللجان وايصال من تريد، وبالتالي ستحكم 
ســـيطرتها على جلان املجلس حتى تأتي بعد ذلك جميع 
القوانـــني واالقتـــراحات على النكــهـــة احلكـــومية، كما 
ستنجح احلكومة اليوم في إلغــاء اللجان املؤقتة خاصة 
جلنة الرياضة وجلنة الظــواهر الســلبية وجلــنة البدون، 
وعندها سنقول النفســنا عّظم اهلل اجرنا في هذا املجلس 
الـــذي تـــفعل فيه احلكـــومة ما تريـــد، وســـامـــح اهلل 
اولئك االعضاء الذين باعوا انفسهم وضــمائرهم للحكومة، 
توجههم وتسّيرهم على هواها وعلى ما تريد وال شك ان 
الثمن مقابل ذلك ســـيكون على حساب الوطن والشعب 

الكويتي.

الندوات.. حرة

عادت النـــدوات الى وضعها الطبيعي، وتوقفت وزارة 
الداخلية عـــن اجراءاتها غير القانونيـــة في محاصرتها 
والتضييق عليها، وهنا نشيد بهذا االجراء ونقول احلق 
احق ان يتبع وسيظل الشعب الكويتي شعبا حيا ويعشق 

احلرية وال يقبل بسياسة تكميم االفواه.

مشكلة البعض أنه اليزال يعيش في أوهام 
املاضي وذكريات اندماج السلطة واملال بيد فئة 
بســــيطة من الناس.. هم وإن أظهروا للناس 
االحترام والتقدير فهم مــــن الداخل فوقيون 
وعنصريون حتى النخاع! ال يريدون أن تخرج 
للسطح أسماء جديدة في عالم التجارة احمللية، 
ولم يتوانوا هم وأبواقهم في التصريح بذلك..

هم السادة والبقية عبيد وتبع وحاشية! هم العقل والضمير 
والســــادة للمجتمع والبقية الباقية مجرد أفالك في املجموعة 

الشمسية تدور حول أمالكهم!
البدو والشيعة عند أولئك مجرد أدوات و»عصاعص«، وهم 

الروس والنياشني!
مجموعة من املرضى يختلط عليهم احللم بالواقع، وتضيع 
عن ذكرياتهم احلقائق املجردة التي تؤكد أن مجموعة كبيرة من 
البدو والشيعة توطنوا هذه األرض قبل قدومهم املبارك إليها!

أحتداهــــم أن يبينوا للناس من هم الروس التي نامت؟ ومن 
هــــم العصاعص التي قامت؟ فالعصاعــــص عندهم هم الروس 
عندنــــا، ألننا نعتقد أن كل كويتي لــــه رأس ال ينحني وضمير 

حّي ال ميوت!
قالوا »البدو كلونا والشــــيعة عصاعص« فقط ألن نائبا من 

األمة تقدم بسؤال!
والعصعص احلقيقي هو ذلــــك احلقود الذي عاش ويعيش 

ويقتات من ظهر غيره ومن تعب وكد أناس آخرين.
يقولون اننا نقصد رؤوس الفســــاد في البلد ونحن نتحدى 
»شــــواربهم املعفنة« أن يبينوا للناس من هم رؤوس الفســــاد 

في البلد!
نحــــن نثق باهلل أنكم أعلم وأدرى بأولئك، فأنتم من أفســــد 
أجهزة الدولة بالرشــــاوى والعموالت وأنتم من رســــخ مفهوم 
العطايا والهبات، وأنتم من أســــس منظومة التدليس والغش، 
وأنتم من تالعب بالناس من أجل املادة، وجئتم اليوم لتقولوا 

إنهم »العصاعص«.
أهل الكويت من التجار الشــــرفاء لم يصدر عنهم ما يســــيء 
للناس وال لنواب األمــــة ملجرد اختالف في الرأي، حتى رئيس 
الغرفة الســــيد علي الغامن كان راقيــــا بطرحه واعتراضه، فقد 

نختلف اليوم ونلتقي غدا ال محالة ولكن مع من..؟
مع أولئك الصادقني مع أنفســــهم ال مع الفطريات والسحالي 

التي جل اهتمامها وتاريخها »كان أبي«!
قلنا لكم إن مفهوم »هذا ولدنا« انتهى ولن يعود، ومن يرد أال 
تظهر أســــماء جديدة في الساحة التجارية فعليه أن يغادر هذا 
البلد، ألننا بلد مفتوح ومن حق كل فرد فيه املنافسة والعمل.

وفعال »اللي مو عاجبه« يشرب من البحر، أو يضرب راسه 
مبليون طوفة!

الروس والعصاعصعاد المجلس.. هنيئًا للحكومة!


