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 تهديد إيران.. 
ونوابنا! 

 االحتباس النيابي
 

 لم يعد ممكنا خداع الشعوب أو استمرار الضحك على الناس، فعلى 
من يضحك الرئيس االيراني، وهو يتحدث عن القمع وعن تدخل 
اجنبي ضد الشعب البحريني؟! كيف ميكنه ان يجد – هو بالذات 

ونظام احلكم في بالده- أي ذرائع للحديث عن احلريات وقمع 
املعارضني واسقاط النظم، وبأي حق يتدخل ويدعو للمساعدة على 

اسقاط النظام في البحرين، ويهدد ويتوعد دول اخلليج ملساعدة 
الشعب البحريني على فرض األمن واالستقرار، وال يستجيب هو 

وسدنة النظام االيراني لدعوة االصالحيني موسوي وكروبي وآالف 
ممن ثاروا ضده عقب االنتخابات، داعني الى اسقاط النظام في 

ايران، التي قمع انصارها قمعا رهيبا؟!
  ملاذا االستئساد على البحرين ودول اخلليج؟ هل هي ملعبكم 

اخللفي تلعبون به مع الواليات املتحدة، ام انكم تريدون ان تصدروا 
أزماتكم مع العالم الى دول اخلليج وفي مقدمتها البحرين؟!

  سبق ان حذرت في مقاالت ثالث نشرتها خالل فبراير املاضي 
بعنوان «النار تقترب والبلد في خطر»، وقلت ان علينا في الكويت 
ان ننتبه ألن املخاطر واحدة والتهديدات قائمة، وما تهديدات جناد 
الفجة اال ترجمة ملؤامرة خارجية حتاك ضد الدول اخلليجية.. نعم 
هناك حقوق ومطالب للمعارضة البحرينية يجب تلبيتها، وقلنا ان 

االحتكام للحوار أجدى وانفع من الصدام ولكن مع األسف فإن 
نفرا من املعارضني يأبون اال رفع سقف املطالب، ويصلون الى حد 
املطالبة بإسقاط النظام! وهو طرح مجاف للحقيقة، فالثورات التي 

شهدناها عربيا لم تندلع من اجل مطالبات مذهبية، وامنا هي للعدالة 
واحلرية، اما ان يطلب اسقاط نظام ألسباب مذهبية او عقائدية، 

فهذا امر لن يجد له تأييدا مطلقا، لكن هذا يدفعنا الستذكار ما سبق 
ان كشفناه هنا عن مؤامرة ايرانية ضد اخلليج وأقصد حديث آية 
اهللا مدرسي على قناة «آل البيت»، التي قال فيها ان اآلوان قد آن 
لسقوط حكام اخلليج واألنظمة العربية كافة، فهل يريدون لها ان 

تسقط لتصبح دوال تابعة إليران؟!
  ها هي مالمح مؤامرة ضد الدول اخلليجية تبدو وتظهر من خالل 

هذه األحاديث، واخلطير اننا هنا في الكويت مازلنا نغرق في 
أجنداتنا وحساباتنا اخلاصة.. احلكومة ورحيلها.. ورحيل رئيسها 

واستجواباتنا التي تظهر فجأة ويتسابق النواب كأنهم في ماراثون 
على تقدميها بشكل أقل ما يوصف به بأنه «مقزز» .

  فها هو عراب التكتل الذي خرج شاهرا سيفه من اجتماع اللجنة 
املالية دون ان يصوت على قرار خطة التنمية للسنة الثانية، علما 

بأنه هدد في مرات عديدة سابقة بأنه سيستجوب الرئيس أو احمد 
الفهد ألن اخلطة لم حتقق سوى ١٪ من املطلوب اجنازه، يقول هذا 
بينما هو يهرب من التصويت متعلال باعتراضه على صفقة «زين» 
وعلى ما يرى انه اعتداء على املال العام فأي «زين»، وأي مال عام 

يا أبو عبدالعزيز، ترى ورقة التوت سقطت! رأفت حلالك واهللا وانت 
تبحث عن شيء يساعدك على ان تشهر استجواب رئيس احلكومة، 
وأشفقت عليك وأنت تقول في مؤمترك الصحافي انك اعلنت رأيك 
على «تويتر»، والسؤال: هل أصبح «تويتر» اذاعة رسمية لك؟ وهل 
تعتبره وسيلة اعالمية معتمدة للتعبير عن الرأي؟ حسافة عليك .. 

ضيعك ضياع الكرسي الرئاسي!
  أما الزلزلة فأخرج استجوابه فجأة إلى وزير الصحة، واصطف 

مع نواب العالج في اخلارج، هذا امللف الذي يعتبر سبة في جبني 
كل من كان مسؤوال عنه، وما نعلمه ان الوزير اوقف العبث به.. 

«فشالسالفة»؟!
  وأما استجواب كتلة (مجازا) العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد، 

فإنه لن يتضمن ال قضية الرياضة وال املجلس األوملبي، ألنه ليس 
هو الوزير املختص، وهما جوهر خالفكم مع الفهد، فعلى ماذا 

تستجوبونه إذن؟ ملف الرياضة هو احملرك األساسي لالستجواب 
لكنه غير مطروح، فماذا سوف تفعلون؟ سوف تبحثون إذن عن 

مواد، لننظر ونر!
  أريد أن أقول لكم اتقوا اهللا جميعا في هذا الوطن فالنار تقترب، 

اتركوا خالفاتكم، اتركوا الصغائر، االجندات اخلاصة، فأنتم ترون 
اليوم معنى التهديد القادم من ايران، وال أقول إال ال حول لنا فيما 

بالنا اهللا به!
  وأقولها مرة اخرى ـ سيبكي نوابنا ـ مرزوق وغيره على ما ضاع، 

ولسان حاله يقول «أُكلت يوم أُكل الثور األبيض»!
  .. والعبرة ملن يتعظ!

 بعد أيام وحتديدا يوم الثالثاء املقبل ستنطلق فعاليات برنامج 
«عليهم عليهم معاهم معاهم وتكفي طلبناك»، حيث سيبدأ 
موسم االحتباس النيابي ـ احلكومي، واهللا يستر من ثقب 

األوزون السياسي، فاملوسم سيشهد أحداثاً سياسية ساخنة 
ومشاهد حساسة ال رقيب عليها وال حسيب، واجلمهور 

الكويتي بطبعه يحب اإلثارة وأفضل األمور إليه أسخنها جلدا 
وأضخمها عجزا وأنحفها خصرا، ثالثة استجوابات مت اإلعالن 
عنها تتمتع بتلك الصفات، فاالستجواب األول مقدم من كتلة 

العمل الوطني ضد نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد 
واالستجواب الثاني مقدم من كتلة العمل الشعبي ضد سمو 

رئيس الوزراء والثالث من النائبني يوسف الزلزلة ومبارك 
الصيفي ضد وزير الصحة، فاالستجواب األول والثاني 

استجواب كتل مش لعب نواب مستقلني يدورون الفزعة هنا 
وهناك، فالنائب املتكتل إذا دعا لالستجواب تداعت له سائر 

الكتلة بالسهر واحلمى.
  وأهم ما مييز استجواب كتلة العمل الوطني انه استجواب 

معتق ومخلل طال عليه الزمان وهو في البرطمان ومضى على 
التلويح به سنتان أو أكثر، ولكن قدر اهللا وما شاء فعل، فهاهو 

يبصر النور يوم الثالثاء املقبل على يد صالح املال، ولهذا 
االستجواب مكانة خاصة في نفوس أعضاء كتلة العمل الوطني 
فقد اعتنوا بتربيته وتعليمه في أرقى الدواوين وأكبر الندوات، 

والشيخ أحمد الفهد رجل كيّس فطن ليس باخلب وال اخلب 
يخدعه، ويعلم متاما أمر هذا االستجواب منذ أن حملت به 

أمه وهناً على وهن حتى يوم والدته، ويعرف في أي برطمان 
كان يختبئ، واجلميل في املوضوع أن كالً من املستجوبني 

واملستجوب حساباته مكشوفة لآلخر ويعرفان بعضهما عدا 
ونقدا، فهو استجواب تَْغلب عليه الشخصانية والثأر التاريخي، 

وهذا ليس سرا أو اكتشافا ميتافيزيقياً إمنا حتى األطفال 
الرضع والبهائم الرتع يعرفون ذلك.

  جناح الشيخ احمد الفهد في جتاوز استجواب كتلة الوطني 
سينعكس إيجابيا على موقف سمو رئيس الوزراء من 

االستجواب املقدم ضده، وسيجني ثمار هذا النجاح ألن محاور 
استجواب الفهد هي ذات مضامني استجواب سمو الرئيس 

وإن اختلفت احملاور، فاستجواب الشعبي يتضمن املشاريع 
التنموية الكبرى التي أقرتها احلكومة مثل جسر جابر األحمد 

ومحطة الزور وأبو فطيرة، وهذه تدخل ضمن اختصاصات 
أحمد الفهد كونه وزير التنمية، فتفنيد أحمد الفهد حملاور 

استجوابه واقتناع النواب به سيشكل انطباعاً ايجابياً وأرضية 
لينة لتقبل دفاع سمو رئيس الوزراء الذي سيأتي بعد 

استجواب الشيخ أحمد الفهد ورمبا في نفس اجللسة مما 
يسهل عليه إقناع النواب وتقبلهم لدفاعه.

  األمر املهم هو أن التضامن احلكومي بات أشد متاسكا وأقوى 
عضدا من ذي قبل، فقد انتهت شائعات احلرب الباردة بني 

أعضاء احلكومة التي كانت رائجة في كل شارع وسكة والتي 
كان لها األثر الكبير في االستجوابات السابقة واستخدمت 

كثيرا في التأثير على النواب، فقد تبني للجميع اخليط األسود 
من األبيض فال خوف عليهم وال هم يحزنون. 

 فريق طبي لبناني يطور عالجًا ألحد أخطر أنواع سرطان الدم
 بيروتـ  أ.ش.أ: جنح فريق في املركز الطبي التابع للجامعة األميركية 
فـــي بيروت بتطوير عالج ألحد أخطر أنواع ســـرطان الدم واألورام 

اللمفاوية ويعتبر بديال عن العالج الكيميائي التقليدي.
  ويقود الفريق البروفيسور علي بازارباشي أستاذ الطب الداخلي 
في كلية الطب في اجلامعة وبالتعاون مع عدد من الباحثني من جميع 
أنحاء العالم. والنوع الذي استهدفه فريق البروفيسور بازارباشي نادر 
وشـــرس من السرطان يقاوم العالج الكيميائي ويقوم الدواء اجلديد 
باستهداف املسببني املعروفني لسرطان الدم واألورام اللمفاوية، وهما 
ڤيروس بروتني تاكس و«اتش تي إل في ١» الشبيه بڤيروس االيدز الذي 

يهاجم خاليا جهاز املناعة. وكشفت أبحاث جرت في مطلع الثمانينيات 
أن هذ الڤيروس هو السبب الرئيسي لسرطان الدم واألورام اللمفاوية 
ويصيب نحو ١٥ إلى ٢٠ مليون شخص حول العالم.. ويحول بروتني 
تاكس اخلاليا السليمة إلى خاليا سرطانية غير مستقرة وتقاوم العالج 
الكيميائي وكشف دوره في منتصف الثمانينيات. وكان البروفيسور 
بازارباشي في العام ١٩٩٥ قد ساهم عبر بحث أجراه في تطوير واختبار 
دواء مزدوج من االنترفيرون واآل زي تي مينع ڤيروس «اتش تي إل 
في ١» من التكاثر وقد جرب هذا الدواء بني العامني ١٩٩٥ و٢٠٠٥ على 

املرضى في اختبارات افرادية وأعطى نتائج مشجعة. 

 يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 وكالة األنباء الليبية: حشود املواطنني
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 ال ميكن خلق موقف كويتي شعبي عاقل مما يجري في 
البحرين الشقيقة دون النظر للحقائق العشر التالية:

  ـ أسرة آل اخلليفة الكرام هم وآل الصباح وآل اجلالهمة 
من اسسوا قبل ٤ قرون الدولة الكويتية التي نستظل 

جميعا بظلها هذه االيام.
  ـ هناك «توأمة» تاريخية معروفة بني الكويت والبحرين 

وعرى ال تنفصم قامت قبل عقود وقرون من انشاء 
مجلس التعاون اخلليجي.

  ـ هناك لالسف مطالبات «معلنة» ومتكررة من احدى 
دول املنطقة بضم البحرين وهو ما يشكل تدخال سافرا 

في شؤونها الداخلية ورغبة حقيقية في ضمها للحالة 
الديكتاتورية واالبادية القائمة عندهم.

  ـ البحرين ـ ال الدولة املطالبة بها ـ هي من احسن وفادة 
الكويتيني عام ١٩٩٠ ومن ارسل قواته للمساهمة في 

حتريرها عام ١٩٩١ ثم للدفاع عنها عام ١٩٩٤ ومرة اخرى 
عام ٢٠٠٣.

  ـ والبحرين بلد صحراوي ال تزيد مساحته على ٦٠٠ 
كلم٢ ال ثروات طبيعية فيه كحال جيرانه، لذا ال يصح 

عقال ومنطقا مقارنة احواله االقتصادية مع احوال 
جيرانه ممن يعتبرون اغنى دول العالم بسبب تلك 

الثروات الطبيعية.
  ـ البطالة والفقر موجودان للعلم حتى في اغنى دول 
العالم ممن يبيت اهلها على االرصفة وسط االمطار 
والثلوج ولن يحل شيء االعتقاد بأن الفقر والبطالة 
سينتهيان حال التحول في البحرين من ملكية الى 

جمهورية، التجارب املعيشة تظهر ان االحوال ستزداد 
سواء مبئات املرات.

  ـ التعاطف مع فقراء البحرين شيعة وسنة كحال العمل 
االنساني الرائع الذي يقوم به العم الفاضل علي املتروك، 

واملطالبة باالصالحات السياسية واالقتصادية امر محق 
طاملا بقي سلميا، فالعنف مرفوض قطعا سواء كان قتال 
للمتظاهرين او لرجال الشرطة، واالمران حدثا ومتتلئ 

بهما شاشات الـ«يوتيوب» والواجب رفضهما جميعا 
والتأكد من عدم تكرارهما.

  ـ التظاهر في الدول املتقدمة ال يضر بوسائل االنتاج 
ويقتصر عادة على احلدائق العامة كالهايد بارك، وعليه 

ال يجوز للمتظاهرين في البحرين وغيرها احتالل 
او محاصرة مواقع االنتاج ومصادر الدخل كاملوانئ 
واملراكز املالية، فأمر كهذا اشبه بقيام توجه سياسي 
كويتي مبنع انتاج وتصدير النفط كوسيلة اليصال 

املطالب السياسية، واالمر مرفوض هنا ومرفوض هناك.
  ـ واجب البحرين علينا ان نكفف دمع ابنائها االحبة 

الشيعة قبل السنة وان نحرص على وحدتهم الوطنية، 
ورفع معاناتهم املعيشية، فالفنت الطائفية تضر بهم 

جميعا وباالسالم املستهدف هذه االيام وتهدر موارد 
بلدهم فيما ال ينفع، فاحلكمة احلكمة يا اهلنا في 

البحرين، فاملتربصون بكم كثر.
< < <  

  آخر محطة:
  ١ ـ ثوابت السنة وثوابت الشيعة هم في احلقيقة ثوابت 

الفتنة املدمرة، لذا فال كبيرة لهم جميعا ونعم لثوابت 
الوطن الذي يجمع وال يفرق.

  ٢ ـ بينما يطلق احلكام الثوريون الذين وصلوا على 
انقاض امللكيات كالقذافي وصالح الرصاص وبكرم شديد 

على شعوبهم لقتلهم وابادتهم، يجزل حكام اخلليج 
كحال امللك عبداهللا بن عبدالعزيز العطايا على شعوبهم 

ملنحهم احلياة الكرمية املستحقة وكم فيما نرى من 
دروس وعبر خاصة للمطالبني باجلمهوريات «الوراثية»! 

 احلقائق العشر 
حول البحرين

 حالة الطقس 

 حالة البحر 

 مواقيت الصالة 
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 حالة الطقس: 
معتدل والرياح 

شمالية غربية إلى 
شمالية سرعتها من 

١٢ الى ٣٢ كلم/ 
ساعة.

  
  أعلى مد: ١٢٫٢٧ ص

  أدنى جزر: ٨٫٢٧ ص
   ـ ٦٫٤٢ م 

 احلرارة
  العظمى:

٢٨  
  الصغرى:

١٤  

 البقاء هللا 

 يا أيتها النفس  املطمئنة 
  ارجعي إلى ربك راضية مرضية

  فادخلي في عبادي
  وادخلي جنتي 

  مبارك محمد فارس مبارك القحطاني ـ ٣٤ عاما ـ 
الرقة – ق٧ – ش١٢ – م٢٨٩ – ت: ٩٩١٩١٨٥٨ – 

.٥٥٣٧٧٧٨٨

  فاضل احمد رضا محمد سبتي ـ ٥٧ عاما ـ الرجال: 
سلوى – حسينية سيد محمد – ت: ٩٧١٣٣٣٢٣، 

النساء: العقيلة – ق٤ – ش٤٠٣ – م٣٢ – 
ت:٦٦٧٧٩٩٠٨.

  مرمي سعد محمد املريخي ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: 
سلوى – ق٨ – ش٧ – م٤٠ – ت: ٩٩٠٤٧٧٣٣، 

النساء: العدان – ق٨ – ش١٠ – م٣٤ – ت: 
٦٦٣٣٩٨٩٧ – الدفن التاسعة صباحا. 

 علي عبداهللا علي محماس العجمي ـ ٤٠ عاما ـ 
الرجال – الصباحية – ق١ – ش١ – م٥٣١ – ت: 
٦٥٥٥٧٧٢١، النساء: الصباحية – ق٤ – ش٥ – 

م٣٤٠ – ت: ٦٦١٥٥٩٥٩.

  فاطمة علي حسني عبدالرضا ارملة محمود يوسف 
عبداهللا كمال ـ ٦٤ عاما ـ سلوى – حسينية 

االمام احلسني – ق١ – ش٧ – م٢٧ خلف مسجد 
معرفي – ت: ٦٥١٧٢٢٧١.

  فهد ركاد خيدان املطيري ـ ٧٤ عاما ـ العارضية 
– ق١١ – ش١ – ج٤ – م٢٩ – ت: ٩٩٨٧٠٢٢٤ – 

.٩٩٥٨٢١٤٥
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