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 «َعّزل» السوق من رأى منكرًا.. فليسكت! حوار.. داخل سيارة وانيت
 دعا الشيخ سعد العبداهللاـ  رحمه اهللا 
ـ بعد اشـــهر قليلة من التحرير الى عدة 
لقاءات شعبية للحوار فيما حدث، كانت 
قدرته على تلقي النقد بصدر رحب كبيرة 
جدا، قلت لبطل التحرير «لقد مرت الكويت 
بوضع مماثل في جتربتها مع عبدالكرمي 
قاسم وكان رد فعل الشيخ عبداهللا السالم 
ومعاجلته فعالة جـــدا وحققت للكويت 
حماية من عدوان قاسم، أنتم تأخرمت في 
اتخاذ االجراءات الالزمة واملستحقة منذ 

ان بدأ صدام في احلشد؟».
  اجاب رحمة اهللا عليه «الوضع مختلف، 
حجم الشحن الداخلي في جتربتنا يختلف 
عما كان عليه احلال في املاضي في حالة 

قاسم».
  كان يشـــيرـ  رحمـــه اهللاـ  الى تفاهم 
اصحـــاب الرأي في الكويـــت مع القيادة 
السياســـية حول اولويـــة االمن، حينما 
التقوا بالشيخ عبداهللا السالم الذي شرح 
لهم خطـــورة الوضع، لـــم يكن جوابهم 
«يخوفونكم، ما عليكـــم منهم» كما فعل 
احملرض قبيل الغزو، بل قالوا له «اتخذ 
ســـائر االجراءات التي حتقـــق احلماية 

للكويت».
  قال الشيخ عبداهللا السالم «واذا اعتبر 
الناصر استعانتنا باالجنليز  جمال عبد 

إدخاال لالستعمار إلى بالدنا؟».
  قالوا «اذا تأذن لنا نذهب نحن للقائه، 
برفقة الشـــيخ جابر األحمد، ونبني له ان 
هـــذا مطلب اهل الكويـــت حلماية بلدهم 

وليس احلاكم وحده».
  وافق الشــــيخ عبداهللا السالم، وذهب 
الوفد، وكان جواب عبدالناصر «اعملوا اللي 
فيه صالح بلدكم»، ومت جتنيب الكويت شر 
عدوان غاشم من حاكم ارعن، بفضل اهللا 
ثم بسبب وجود عقالء يفرقون بني الغث 
والسمني، ولو حدثت املعاجلة نفسها قبيل 
العدوان العراقي ونزلت القوات األميركية 
الى الكويت النقسم الشارع الكويتي، بقيادة 
احملرض نفسه وحدث ما كان الشيخ عبداهللا 
السالم يخشاه، فالتخوين كان، واليزال، هو 
األسلوب املفضل لهذه النوعية من الناس، 
لقد كان الثمن باهظا ليبقى احملرض ساكتا، 

خسارة وطن بأكمله.

  يروي (...) وهو 
الذين  من الشجعان 
كانوا يعبرون احلدود 
الى الســـعودية إبان 
االحتـــالل العراقـــي 
للكويت لنقل بعض 
واحيانـــا  األســـر 

شـــخصيات ال تســـتطيع العبـــور من 
املراكز، طلب احدهـــم منه نقل واحد من 
تلك الشـــخصيات فلم يتردد، ركب ذاك 
الشخص مع صاحبنا وهو ملثم وجلس 
صامتا طـــوال الرحلة حتى عبر الوانيت 
الى االراضي السعودية، وعندما استوت 
الســـيارة على الطريق االسفلتي كشف 

«احملرض» عن وجهه.
  فوجئ السائق وقال «واهللا لو أدري ما 

جبتك، وودي أن أرجع فيك للكويت».
  سأله احملرض مستغربا «ليش؟».

  قال «أنت وصلتنا لهذا احلال، واحلني 
تترك الناس ملصيرهم؟».

  قال «أنا واحد من عرض مجموعة».
  قــــال «كنت أنت اللي تقود وحترك كل 

شيء».
  لقد كان ســــائق الوانيــــت هو أول من 
رفع راية احملاســــبة ملن تســــبب في تلك 
املأساة، ومع األسف أدى تأخيرها الى تكرار 
مقدماتها، خلط أوراق وادخال قضية في 
أخرى وتشتيت تركيز إدارة الدولة وطرح 
الرأي وضده، وحشــــد من يعرف ومن ال 
يعرف من عموم الناس في هوجة ظاهرها 
الرحمة وباطنها عذاب شديد، أسأل اهللا أن 

يحمي بلدنا منه، آمني.
< < <  

  كلمة أخيرة: قال اللواء محمود الدوسري 
وهو من ابطال املقاومة ابان االحتالل «ما 
اشــــبه الليلة بالبارحة»، تعليقا على ما 
يفعله احملرض، وشباب جديد استطاع ان 
يسحبه معه بعد ان انفض عنه جيل كامل 
كان يظن به اخلير، حتى وقعت الكارثة، 
واليوم ينزلق نفر جديد ممن جتاهل القواعد 
الشرعية في دفع املفاسد، وزين له انغماسه 
املفرط حتوير املعاني واقناع النفس بهذا 
اخللط، وال فائدة من يقظته املتأخرة، مثلما 

يحدث كل مرة، مع االسف الشديد. 

 يلقي القادة والساسة في كل البلدان 
أوامر وإرشادات  التي تتضمن  خطبهم 
وقرارات شفاهًة وال يرفض أحد تنفيذها 
كفتاوى بعض جهابذتنا كونها لم تصدر 
كقرارات من دواوينهم امللكية أو األميرية 
أو اجلمهورية، إن حجة الديوان األميري 
التي طرحها البعض هي حجة عليه ال 
له، فلو ان تصريح رئيس مجلس األمة 
افتقد الدقــــة لصححه الديوان األميري 
على الفور، لذا فإن صمت الديوان داللة 
على دقة النقل ومن ثم يصبح ما صدر 

أمرا نافذا من «أبو السلطات».
< < <  

  أصبحت مقاعد مجلس األمة اخلضراء 
وغنائمهــــا الضخمة مــــن جمع رواتب 
وظيفيــــة ورواتــــب تقاعدية وحصانة 
برملانية ومكاسبها األخرى مطمحا ومطمعا 
تتساقط أمامه القيم األخالقية واحلصافة 
اإلنسانية والشهادات األكادميية واحلفاظ 
على الوحدة الوطنية فكل األمور مقبولة 
مبا فــــي ذلك الشــــتائم اللفظية الدعاء 
البطوالت الفارغة ودغدغة املشاعر لدى 
البسطاء للوصول في النهاية للكراسي 

اخلضراء.
< < <  

  وقد سمعت ما طرحه بالعلن بعض 
األكادمييــــني في ندوة «إال الدســــتور» 
األخيرة وصعقت وخجلــــت بحٍق مما 
قيل، فهل يعقل ان يســــمي من يفترض 
ان يكون أكادمييا محترما مخالفيه في 
الرأي بـ «الكالب من أهل الكويت»، وهو 
للعلم تكرار ملا قال به مرشــــح ســــابق 
ونائب الحق في إحدى ندواته االنتخابية 
من وصف حضوره بـ «األسود» وأبناء 
بعض املناطق األخرى بـ «الكالب» أجّلكم 
اهللا؟! وهل يجوز ملن يفترض ان يكون 
مختصا بالقانون أن يحرض العامة على 
مخالفة القانون حصننا جميعا بدال من 
احلرص على التقيد به ملنع املســــاءلة 
القضائية؟! أمر يحدث فقط في الكويت 

دون البلدان..!
< < <  

  ومتتلئ السجون بأصحاب األفعال 
الشــــائنة واخلاطئة وال يحسب من قام 

بها على عائالتهم أو 
قبائلهم أو طوائفهم، 
فاجلرميــــة فردية 
ومسؤول عنها من 
يرتكبها، هذا األمر 
والبديهي  املنطقي 
بعــــض  يحــــاول 

احملرضني واملؤججني إخفاءه عبر االدعاء 
الزائف أن محاسبة من يدعو للفوضى 
والعصيان والفلتان بالبلد ويخطئ بحق 
اآلخرين هي محاسبة لقبيلته الكرمية، 
فأين دعاوى احلفاظ على الدستور من 
مثل هذه األقاويل املسيئة؟ وأين احلفاظ 
على الدستور من الطعن في النيابة العامة 

ومرفق القضاء الشامخ؟!
< < <  

  آخر محطة: (١) بنظرة سريعة على أحد 
محاور االستجواب القادم نعجب من لوم 
احلكومة التي حضرت اجللســــات الـ ٣ 
املختصة مبناقشــــة رفع احلصانة عن 
احد النواب األفاضل وعدم لوم زمالئهم 
اآلخرين ممن تســــبب تخلفهم ألسباب 
يرونها صائبة في عدم اكتمال النصاب، 
اي اذا كان غياب تلك اجللسات جرميةـ  
وهو غير ذلكـ  فلماذا يحاسب من حضر 

وال يحاسب من غاب من زمالئهم؟!
  (٢) ســــؤال يطرح كل يوم: من يقف 
خلف األزمات املتالحقة التي تســــببت 
في عزلنا وتخلفنا وتدمير مؤسساتنا 
وهجرة أموالنا؟! اجلــــواب اثنان ـ كما 
يرى متابعون ومراقبونـ  أولهما أطراف 
تدعي الوطنية واملعارضة، اال انها تخدم 
أجندات خارجية مدفوعة األثمان تهدف 
الى حتويلنا لساحة صراع أخرى تضرب 
بها الرقاب وينعدم بهــــا األمن وتهجر 
خاللها الناس على الهوية، والثاني: أتباع 
طيبون يتم دغدغة مشاعرهم وحتريضهم 
وطلب «فزعتهم» عبر دعاوى حق يراد 

بها باطل.
  (٣) يريد البعض في سبيل مخططه 
التدميري ان يقمع الناس باسم الدستور 
والدميوقراطية وان يفرض عليهم السكوت 
عند رؤية منكره وأال يتم تخوينه وطنيا، 

وللحديث بقية. 

 لم أشـــاهد من قبل أحدا 
يبلع األمواس، غير أني أعرف 
وصفا يشير إلى هذه احلالة 
حني يقولون: فالن مثل بالع 
املوس، مبعنى انه في موقف 
حرج ال يحسد عليه، فليس 
مبقدوره مواصلة بلع املوس 
وال لفظه خارج الفم، متاما 
كحال املواطن الكويتي هذه 
الـــذي يصعب عليه  األيام 
االقتناع باجنازات احلكومة 
وفي اللحظة ذاتها يشق عليه 

حال البلد.
  إن كانت احلكومة بطعم 
املر فان التداعيات السياسية 
واألمنية أشـــد مـــرارة من 
العلقـــم، ولو حتول اخليار 
بينهما إلى سؤال املليون فلن 
يجيب عنه أحد ولو عرض 
السؤال على مليار شخص، 
فاملصعد عالق في منتصف 
ناطحة السحاب، وكل دمع 
يتحول، حتما وقطعا وحكما، 
إلى ماء حني نقارنه بدمعة 

واحدة يذرفها الوطن.
   من الطبيعي أن يخسر 
املدخن عود ثقاب واحدا أو 
حتى علبة كبريت، ليشعل 
سيجاره، ومن غير الطبيعي 
أن نحرق غابـــة كاملة كي 
الســـيجارة،  نشـــعل هذه 
فالتدخني مضـــر بالصحة، 
أما احلرائـــق فإنها مضرة 
باإلنسان والبيئة واألوطان، 
الوطن  ومتى كان استقرار 
ثمنا ملا يجري، فمن األفضل 
أن «يَعّزل» السوق ويغلق 

الشر أبوابه. 

 األردن يرفض فتوى 
تحظر  مساعدة الناتو 

في أفغانستان
 عّمـــان ـ د.ب.أ: رفضـــت 
احلكومة األردنية االثنني املاضي 
فتوى أصدرها علماء مسلمون 
معارضون حتظر متديد توفير 
الدعم العسكري لقوات حلف 
شمال األطلســـي (ناتو) التي 
حتارب متمردي حركة طالبان 

في أفغانستان.
الوزراء    وقال نائب رئيس 
وزير الدولة الناطق الرســـمي 
باسم احلكومة األردنية أمين 
الصفـــدي إن «األردن يعتـــز 
بالدور الـــذي تقوم به القوات 
املسلحة وجميع األجهزة األمنية 
في مساعدة األشقاء والوقوف 
إلـــى جانبهم، ســـواء في غزة 
أو في أفغانســـتان أو في أي 
مكان آخر فـــي العالم العربي 

واإلسالمي».
  وكانـــت اللجنـــة املركزية 
العمل  لعلمـــاء حزب جبهـــة 
اإلســـالمي، حـــزب املعارضة 
الرئيسي في األردن، أصدرت 
األحد املاضي بيانا حرمت فيه 
على أي مســـؤول أن يرســـل 
قوات عسكرية لتقاتل مع قوات 
التحالف بقيادة الواليات املتحدة 
في أفغانستان أو في أي بلد آخر، 
كما حرمـــت اللجنة في البيان 
على املسلم «إطاعة أي أمر في 

معصية اهللا تعالى».
  وجاء فـــي البيان أن «الذي 
يوالي األميركان ودول التحالف 
في محاربة املسلمني، حكم اهللا 
عليه بأنه يخرج نفسه من دائرة 
اإلســـالم»، مستشـــهدا بآيات 
من القـــرآن الكرمي وأحـــاديث 

الرسول ژ.
  وقال الصفـــدي إن األردن 
سيســـتمر في تقـــدمي العون 
والوقـــوف إلـــى جانـــب «كل 
األشـــقاء»، مبا فيهم الشـــعب 
األفغانـــي فـــي مواجهـــة كل 
التحديات، ولن يتهاون أيضا 
في فعـــل كل ما باســـتطاعته 
حلمايـــة األردن واألردنيـــني 
وأمنهم واســـتقرارهم من أي 
جهة تستهدفهم وفي أي مكان 

وجدت. 
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 البقاء هللا 
 جاسـم حسـن علي مذكـوري ـ ٥٥ عاما ـ الرجال: الرميثية 
ـ حســـينية ابو الفضل عبـــاسـ  ق١٢ـ  ج ١٢٢ – م٥ 
– ت: ٦٦٠٠٦٨١١ ـ ٩٩٦٠٤٨٧٨، النســـاء: اجلابريـــة ـ 
حسينية ام طالل احلبيب ـ ق١٢ – ش٥ – م٣٦ – ت: 

.٩٩٧٤٦٤٤٢
  عبدالرزاق حسن رمضانـ  ٧٩ عاماـ  الرجال: مسجد الوزانـ  
غرب مشرفـ  مقابل ارض املعارض، ت: ٩٩٧١٢٢٢٨، 
النساء: حسينية آل الرسول ـ الرميثية ـ ق٨ – ش 

اسامة بن زيد – ج٤٨ – م٣٣٧.
  رمي صالح الدين مضر محمود االيوبي ـ سنتان ـ الرجال: العزاء 
في مقبـــرة الصليبخات – ت: ٢٤٣٣١٣١٥، النســـاء: 

الرحاب – ق١ – ش٦ – م٢ – ت: ٩٧٨٢٥١٧٨.
  باقر محمد جعفر نصيب ـ ٥٤ عاما ـ الرجال: مســـجد االمام 
احلسن – بيان – ت: ٩٩٦٨٩٨٩٦، النساء: مشرف – 

ق٦ – الشارع اخلامس – م٣٥ – ت: ٢٥٣٨٨٨٤٩.
  جعفر جاسم علي العبدالـ  ٨١ عاماـ  الرجال: الدسمة – مسجد 
النقي – ت: ٩٩٠٦٤١٨٤، النساء: اجلابرية – ق٧ – ش١٠٢ 

– م١٣ – حسينية ائمة الهدى – ت: ٩٩٠٣٠٥٧٠.
  فالح سـليم نهار اجلروي اخلالدي ـ ٦٢ عاما ـ الفردوس ـ ق٩ 
ـ الشـــارع االولـ  ج١١ـ  م٥٧ـ  ت: ٩٩٨٩٣٩٩٩ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.
  حمود معروف ابراهيم الشـطي ـ ٨١ عاما ـ الرجال: اخلالدية 
ـ ق١ ـ ش طرابلس ـ م٢٦ ـ ت: ٩٩٦٦٨٠٤٤، النســـاء: 
حطـــنيـ  ق٢ـ  ش٢٢٠ـ  م٢٢ـ  ت: ٩٠٠٠٥٠٠٥ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.
  مجبـل مزيد حمد املطيري ـ ٧٨ عاما ـ صباح الناصر ـ ق٢ 
ـ ش١ ـ م١٥ ـ ت: ٩٩٩٨٦١٠١ ـ ٩٩٠٠٠٣٥٨ ـ الدفن بعد 

صالة العصر.
  عـودة مطلق عودة احلريجي ـ ٨٤ عاما ـ الرجال: النســـيم ـ 
ـ ٦٦٤٠٣٠٠٧،  ـ ت: ٦٦٠٤٤٤٦٢  ـ م١٥٧  ق٢ ـ ش٣٩ 
النساء: ســـعد العبداهللا ـ ق١ ـ ش١٠٩ ـ م٣٠٣ ـ ت: 

.٦٦١٣٢٨٨٠
  عهـود خالد رجا عبداهللا العدوانـي ـ ١٩ عاما ـ الرجال: ديوان 
العداويـــن ـ العمريـــة ـ ق٥ ـ ش االردن ـ مقابـــل 
نادي التضامن ـ ت: ٦٦٩٠٩٠٤٠، النســـاء: ضاحية 
عبداهللا املبارك ـ ق١ ـ ش١١٣ ـ م٣٢ ـ الدفن التاسعة 

صباحا. 

 تســـتضيف «األنباء» اليوم جنم منتخبنا الوطني 
ونادي القادسية لكرة القدم حمد العنزي ما بني الساعة 
٦:٣٠ و٧:٣٠ مســـاء وذلك للحديث حول أسرار الفوز 
بكأس اخلليج للمرة العاشـــرة في تاريخ «األزرق»، 
وحظوظ منتخبنا في املنافسة على الفوز بكأس آسيا 
٢٠١١، باإلضافة إلى الرد على أسئلة القراء وذلك على 

الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 حمد العنزي اليوم وياكم
 مالبس يتغير لونها حسب درجة الحرارة

 لنـــدن ـ أ.ش.أ: متكن عالم بريطاني مـــن اختراع خيوط مالبس 
يتغير لونها وفقا حلرارة جســـم الطفل، ومتكن تلك املالبس األهل 
بســـهولة من مالحظة ارتفاع درجة حرارة طفلهم وبالتالي تفادي 
إصابتـــه بأمراض. ونقل راديو «ســـوا» األميركي امس عن صاحب 
االختراع إنه فكر في تطوير هذه املالبس عند مشاهدته فيلم وثائقي 
عن األطفال، مشـــيرا الى أنه أنفق ١٫١ مليون دوالر من أجل تطوير 

مادة ملونة يتم إدخالها في مالبس األطفال القطنية.
  وأكد الباحثون أن مالبس الطفل متوافرة باللون الوردي واألزرق 
واألخضـــر الفاحت، وتتحول إلى اللون األبيـــض إذا ارتفعت حرارة 

الطفل فوق ٣٧ درجة. 

 العجيري: البالد تأثرت بـ «عاصفة البحر األبيض»
  والغبار مستورد.. ودرجة الحرارة في يناير صفر

متعمق في طبقات اجلو العليا قادمة من 
جنوب أوروبا ومتمركزة في شرق البحر 
املتوسط حتركت الى شمال شبه اجلزيرة 
العربية وتسببت مبوجات من األتربة 
املثارة واحملمولة انخفضت معها الرؤية 

األفقية في جميع مناطق الكويت.
  وأضافت ان الرؤية األفقية تدنت في 
مطار الكويت الى ٣٠٠ متر مع انخفاض 
ملحوظ في درجات احلرارة ويتوقع أن 
يترسب الغبار تدريجيا وتتحسن الرؤية 
االفقية مع نهاية أمس وان تكون درجة 

احلرارة العظمى ١٩ درجة مئوية.
  وذكرت ان الطقس سيكون خالل الفجر 
وتنخفض درجة احلرارة الصغرى في 
مطار الكويت الدولي الى حوالي خمس 
درجـــات مئوية كما تقل فـــي املناطق 
الصحراوية لتصـــل في بعض األماكن 

الى ثالث درجات مئوية.
  وتوقعت ادارة األرصاد أن يســـتمر 
تأثير الكتلة الهوائية الباردة في اليومني 
املقبلني حيث يكون الطقس باردا نسبيا 
نهارا مع سماء صافية وباردا ليال مع رياح 
شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 

من ١٠ الى ٣٠ كيلومترا في الساعة.
  وأشارت الى أن درجة احلرارة العظمى 
املتوقعة في اليومني املقبلني ســـتكون 
٢١ درجة مئويـــة وأربع درجات مئوية 

للحرارة الصغرى املتوقعة. 

حتى نهاية الشهر اجلاري ومن املتوقع أن 
تنخفض درجة احلرارة خالل شهر يناير 

إلى الصفر مئوية في بعض املناطق.
  من جهتها، توقعـــت ادارة االرصاد 
اجلوية في االدارة العامة للطيران املدني 
أن يترســـب الغبار الذي يسود طقس 
البالد تدريجيا وتتحسن الرؤية األفقية 

مع نهاية يوم أمس.
  وقالـــت االدارة في بيان صحافي ان 
البالد تتعـــرض منذ امـــس األول الى 
جبهة هوائية باردة مصحوبة مبنخفض 

 هاني الظفيري وكونا
  قال العالم الفلكي د.صالح العجيري 
ان طقس البالد تأثر بجزء من العاصفة 
التي طالت لبنان وسورية ومصر خالل 
اليومني املاضيني، وأضاف: «ما تعرضنا 
له خالل اليومني املاضيني سببه تعرضنا 
جلزء من املنخفض اجلوي القبرصي أو 
ما يعرف باســــم منخفض شرق البحر 
األبيض املتوسط، وما وصلنا من آثار تلك 
العواصف التي تأثرت بها لبنان وسورية 
ومصر كان اجلبهــــة الهوائية الباردة 
لوقوع طقســــنا حتت تأثير املنخفض 
الذي سيطر خالل تلك الفترة»، وأشار 
العجيري إلى أن الغبار سيبدأ بالتسرب 
ليل أمس على أن ينجلي متاما صباح 
اليوم ويســــتمر اجلو صحوا نســــبيا 
األربعاء واخلميس على أن تعود الرياح 
مرة أخرى لتثيــــر الغبار يوم اجلمعة 
الســــبت، وسيصحبها  ويستمر حتى 
تكون غيوم مع احتمال تساقط أمطار 
متفرقــــة خاللها، وحول طبيعة الغبار 
أفاد العجيري بــــأن موجة الغبار التي 
سيطرت على البالد قادمة من الصحراء 
الفاصلة بــــني العراق واململكة العربية 
السعودية واألردن ما يعني أن الغبار 

مستورد وليس محليا.
  وأعلن العجيري أن درجات احلرارة 
املنخفضة نسبيا ستسيطر على األجواء 

 د.صالح العجيري 

  (محمد ماهر) الغبار ينجلي متاما اليوم 


