
 أب يترك السيل يجرف سيارته وأبناءه السبعة! 
 أبها ـ وكاالت: اصابت الدهشة مجموعة من املنقذين الذين 
هرعوا عندما ســـمعوا صراخ أطفال تتـــراوح أعمارهم بني ٣ 
– ١٣ عاما، وذلـــك حني اوقفهم والد األطفال ومنعهم من انقاذ 
الســـيارة التي يوجـــد بها اطفاله الذين جرفهم ســـيل وادي 
العرين التابع حملافظة ظهران جنوب اململكة، حسب جريدة 
«الرياض» السعودية وتعلل بأنه اتصل بالدفاع املدني وهو 

قادم بالطريق، وال يريد ألحد أن يســـحب ســـيارته، حتى ال 
يعتبر البالغ كاذبا، بينما قال شـــهود عيان إن األطفال كانوا 
خائفني، والسيل في أشده، وقد وصلت فرقة الدفاع املدني إلى 
املكان وقامت بسحب السيارة وإخراج األطفال منها. وحذرت 
من ارتياد بطون األودية في هذه األيام املطيرة والتي بالعادة 

تسيل فيها األودية بشكل مستمر. 

 يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 الشـال: إجمالي عدد املباني فـي الكويت بلغ نحو 

١٨١٫٥ ألف مبنى في نهاية ديسمبر ٢٠١٠.
 بان كي مون ميد عمل جلنة التحقيق

   في الهجوم على سفينة احلرية التركية.
 ٭ والسـؤال األهم كم عدد مواقف السيارات 

املخصصة لهذه املباني؟
 

 ٭ مادام املوضوع يتعلق بإسرائيل فالنتيجة 
لن تظهر في عهد بان كي مون أصال!
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 أصحاب اجللود 
احلرشاء
 انتهى جتمع الشباب، أو باألحرى النواب، 

في جمعة «العنب» على خير ما يرام، ومثل 
ما هو متوقع فهم نفس الوجوه ونفس العدد 

وال جديد يذكر ال في اخلطابات وال في 
الشعارات فهي كما هي منذ ثالث سنوات لم 

يطرأ عليها تطوير أو تعديل ال في اللحن وال 
في اإليقاع وال حتى في السيناريو، اللهم إال 
بعض املفردات املقتبسة من اللهجتني الليبية 

واملصرية، فالتجمع الغاضب لم يستغرق 
سوى ساعتني فقط، فقد بدأ الساعة الثامنة 
وانفض في الساعة العاشرة مساء، فالليل 

واخليل والشوارع تعرفهم لذلك هم يحبون 
الغضب مساء، والالفت أن النواب املشاركني 

حني ينتهون من اخلطابة يعودون لالستراحة 
في سياراتهم املكيفة إلى أن ينتهي دور 

املتحدث الذي يليهم، بينما اجلمهور ثابت 
كأعمدة النور في الساحة ينتظر على 

مضض، واملالحظة األخرى أن النواب انتقلوا 
بالسيارة من ساحة البلدية إلى موقع مجلس 

األمة بينما اجلمهور الغلبان قطع املسافة 
راجال في هذا الطقس الساخن وهو يصفق 

بحماس وإخالص، وهذا قدر اجلماهير دائما 
فهي من تدفع الثمن دائما ببالهة ألنها وقود 

كل معارك الزعماء الطامعني، لذلك جند انه 
في كل الثورات يختفي اجلنود املشاركون 

واجلماهير املنقادة من املشهد السياسي 
ولكن القلة احملركة لتلك املجاميع هي من 

تأخذ دور البطولة والريادة وفي نهاية 
املطاف يقومون بتصفية من تبقى من اجلراد 

البشري وتبدأ رحلة الصراع على السلطة 
بني القادة أنفسهم بعد أن استطاعت تأليب 

الغوغاء وحشدهم لتحقيق أهدافها دون حمد 
وشكور ملن ناضل واجتهد ويرجع «التبع 

تبع والرأس رأس».
  أشرت في مقالي السابق املنشور يوم 

اجلمعة املاضي إلى تساؤل منطقي وهو: 
ملاذا ال يخرج املناضلون يوم اجلمعة نهارا 

بدال من خروجهم ليال حالهم في ذلك حال 
املتظاهرين في كل أصقاع العالم؟ فالغضب 

حالة انفعالية عفوية ال تعترف باجلداول 
الزمنية واملواقع اجلغرافية أو أحوال الطقس، 

وقد أجاب عن سؤالي أحد قادة املتظاهرين 
وهو أخ كرمي وابن أخ كرمي وهو املناضل 
عبداهللا الشالحي حيث تعهد وتوعد أمام 

احلشد املتجمهر بأن التجمع القادم وبناء 
على طلب سعود السبيعي سيكون بعد 

صالة اجلمعة مباشرة وفي نهار قائظ ال 
نصيب للمترفني فيه، ونحن نقول: كفو 

بو عابد، هكذا هم األشاوس دائما فال حر 
الصيف يثنيهم وال برد الشتاء يهزمهم 

وال حتى هراوات السفاح ترعبهم، ولكن 
ما لم يدركه عبداهللا أني قلت: ملاذا يكون 

املتحدثون في كل مرة هم ذات النواب؟ أال 
يوجد من بينكم معاشر املناضلني من هو 

قادر على احلديث؟! فقد اقتصر دوركم على 
ترديد الشعارات وأصبحتم مجرد أجساد 
بشرية تلتهمها عدسات املصورين بينما 

احلركة الناطقة الوحيدة هي عندما تسيرون 
زرافات خلف النواب ترددون ما يقال لكم 

كالكورال املوسيقي، ومن أطرف الشعارات 
ذلك الشعار الذي قام بتأليفه النائب وليد 

الطبطبائي وردده الكورال خلفه «ارحل ارحل 
امشي..ياللي ما بتفهمشي»، وال أدري من 
هو اخلبير املصري الذي متت االستعانة 

به لتأليف هذا النص «احللمنتيشي»؟! وفي 
لقطة طريفة أخرى ظهرت الفتة يحملها أحد 
املتظاهرين كتب عليها «الشعب الكويتي جزء 

من األمة العربية»، وال أدري هل هناك من 
يعتقد اننا جزء من األمة األميركية؟!

  على العموم سننتظر اجلمعة القادمة خروج 
عبداهللا الشالحي ومن معه بعد صالة 

اجلمعة مباشرة دون أن يستعينوا باملثلجات 
والقبعات الشمسية، فالطبيعة ال يهزمها 

سوى أصحاب اجللود احلرشاء. 

 كالم مباشر
 فيصل عبدالعزيز الزامل

 faisalalzamel@yahoo.com 

 من قصص املمارسات السياسية في الكويت 
وخالل إحدى مناسبات التأزمي املزمن – قبل 

الغزو - انسحبت مجموعة من النواب من 
اجللسة، وانسحب معها نائب معروف مبوقفه 

املؤيد للحكومة في تلك الفترة، فوجئ املتابعون 
به وهو يخرج وعندما سألوه قال: «شوفوا 

باكر الصور في الصحافة، من اللي يطلع بطل» 
وهذا ما حدث بالفعل، إذ حتول صاحبنا الى بطل 

يتصدر الصفحات األولى، واليزال احلال كذلك 
فالصور والفالشات هي من نصيب املؤزمني، وإذا 

كان احلال قبل الغزو يقتصر على ثالث صحف 
تلمع املؤزم فهي اليوم تتجاوز العشر ومعها 

بضع قنوات إعالمية، وحدث أن سمع ابن عم 
أحد املؤزمني كالم إعجاب به من قبل أشخاص 
يجلسون بقربه في مطعم، فقال لهم: «أنا فالن 

الفالني، ابن عم فالن مباشرة، واهللا لو تعرفونه 
عدل ما صورتوه بهالصورة، ما عنده منطق وإذا 

شفت صوره أتعجب، هذا فالن؟ عمره ما قال 
كلمتني عدلني «ال تصدقون الصحف، واهللا حالة».

  أذكر عندما حدث عدوان عراقي على منطقة 
الصامتة عام ١٩٧٣ أنه مت تطبيق التجنيد «غير 
اإللزامي»، كان مدرب مجموعتنا عريفا جديدا 

في اخلدمة العسكرية واسمه «زبن»، كان 
يلتفت باستمرار نحو املجموعة املجاورة التي 

يدربها عريف آخر أكثر منه خبرة ويكرر نفس 
اإليعازات العسكرية التي يقولها زميله، ونحن 
ننفذ، وعندما حصلت مخالفة من بعض أفراد 

الفريق اآلخر وقرر عريفهم معاقبتهم بالزحف 
صارخا «خذ األرض... زحف الى نهاية امليدان» 

عندئذ التفت زبن نحونا، وأخذ نفسا عميقا 
ليصرخ، فناداه بعضنا قائال «أل.. أل يا زبن، هم 
غير» ولكنه أطلق إيعاز العقاب، بالتقليد، وهذا 

هو ما يحدث اليوم بالضبط من قبل شباب يتابع 

ما يحدث في اليمن وسورية وليبيا، ويستخدم 
نفس التعبيرات اليمنية والليبية «زنقة.. زنقة» 

في واحدة من أغرب املشاهد التي مرت على 
الكويت.

  نحن فعال في مرحلة فلكلورية، يسودها عدم 
شعور بعض النواب باملسؤولية جتاه بلدهم الذي 

أتاح لهم وسائل التغيير وجميع فرص التعبير 
عبر قنوات دستورية وقانونية ولكن الصحافة ال 

تنقل خبرا عن «كلب عض رجال» بقدر ما تنقل 
حرق صورة رئيس الوزراء ورمبا أسوأ من ذلك 

حتت سمع وبصر نواب هم زمالء له في مؤسسة 
تشريعية!

  كلمة أخيرة: العمق االستراتيجي لدولة مثل 
بريطانيا أو الهند في ممارسة التصعيد السياسي 

يختلف عنه في الكويت التي تعتبرها دول 
اجلوار محطة للتأثير في دول املنطقة، وهي 

سهلة االختراق متاما، يكفي موضوع الشماغ 
لفتح مساءلة سياسية على خلفية طائفية..الخ، 

هذه الهشاشة لن توقف املندفعني عن تصرفات 
تهدد حاضر ومستقبل الكويت، بكل أسف، ما 

جعل أحد الزمالء يردد قول اهللا تعالى (لقد كان 
لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن ميني وشمال، 

كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب 
غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 

وبدلناهم بجنتيهم جنتني ذواتي أكل خمط وأثل 
وشيء من سدر قليل).

  ثم تابع الزميل «كوادر وظيفية ال تتوقف، 
ومجانية في اخلدمات، وعيش رغد يحلم ويتمنى 

الغاضبون في بالد عربية بجزء يسير منه، ثم 
نسمع عبارات يستحقها غيرنا تقال عن بلدنا! 

هذا واهللا الفسق».. بكسر الفاء وفتح السني 
والقاف معجمة، وهي تعني الشبعان الذي يتذمر 

من نقص الطعام رغم وفرته.

 زبن 

 البقاء هللا 

 يأيتها النفس املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي
  وادخلي جنتي 

 فاطمة علي حسني علي اكبر 
ـ ٤٨ عاما ـ الرجال: حسينية 

سيد علي – بنيد القار – مقابل 
الدسمة – ت: ٦٦٦٣٧٧٤٠، 

النساء: الرميثية – ق١١ – ش 
عبداهللا بن الزبير – ج ١١٤ – 

م٧ – ت: ٢٥٦١٣٠٧٧.
  عبدالرزاق عبداهللا جاسم 

الريحان ـ ٧٢ عاما ـ مشرف 
– ق٥ – ش ابراهيم املزيدي – 

ج٢ – م١٠ – ت: ٢٥٣٨١٢٦٠.
  مشعل عبداهللا عبدالعزيز 

عبداهللا حمود الهران ـ ٣٤ 
عاما ـ سلوى – ق٦ – ش١٠ 
– م٤٤ – ت: ٦٦٠٠٣٨٠٠ – 

.٩٩٤١٠٦٦٠
  مرزوقة حرمييس الداهوم 
ارملة فهد عبداهللا الداهوم 

ـ ٨٠ عاما – الرجال: سلوى 
– ق٥ – ش١٠٢ – م ٢١ – ت: 
٩٩٦٤١٥٨٠، النساء: سلوى 
– ق٥ – ش١٠٢ – م١٩ – ت: 

.٩٩٩١٥٥١٨
  محمد فالح فهيد فطيم ـ 

٦٥ عاما ـ الرجال: اجلهراء 
– الواحة – ق٣ – ش٥ – م٣١ 
– مقابل طريق الساملي – ت: 

 ٩٩٨٣٤٥٠٠ – ٥٥٥٥٨٥٨٥
– الدفن بعد صالة العصر 

مبقبرة اجلهراء.
  محمد حمد ناصر مسلم 

العجمي ـ ٣٢ عاما ـ الرجال: 
الرقة ـ ق٤ ـ ش٣ ـ م٨٤ ـ 
ت: ٢٣٩٤١٠٠٥ ـ النساء: أم 
الهيمان ـ ق٧ ـ ش٥ ـ م١٧. 
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 حار والرياح
   شمالية غربية سرعتها من 

 يحل وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد لقطاع املساجد وليد الشعيب ضيفا على ١٢ الى ٣٥ كم/ ساعة
قراء «األنباء» اليوم على مدى ساعتني من الساعة ٧ الى الساعة ٩ مساء.

  وسيتحدث الشعيب عن مختلف القضايا التي تهم جمهور قطاع املساجد واألئمة واخلطباء 
وآخر استعدادات الوزارة الستقبال شهر رمضان الكرمي واملصليات الرمضانية وغيرها من 

األمور املهمة.
  وميكن للقراء األعزاء االتصال بضيف «األنباء» على األرقام: ٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 وليد الشعيب في ضيافة «األنباء» اليوم

 جماجم أثرية في طرد بريدي!
 بوينس آيــــرس ـ د.ب.أ: صادرت ســــلطات 
اجلمارك األرجنتينية مومياء وثالث جماجم من 
طرد بريدي مرســــل من بوليڤيا، يحمل تصنيفا 
يشــــير إلى احتوائه على نسخ طبق األصل من 

أعمال خزفية بيروفية.
  وقالت اإلدارة املالية للدخل العام، وهي هيئة 
الضرائب في األرجنتني في بيان اجلمعة إن األشياء 

التي مت العثور عليها لها «قيمة تاريخية وأثرية، 
نظرا ألنها تنتمي إلى حضارة الباراكاس».

  يذكر أن شعب الباراكاس عاش في الفترة بني 
القرن الثامن قبل امليالد والقرن الثالث امليالدي، 

فيما يعرف اآلن باسم جنوب بيرو.
  ومت إرسال املومياء واجلماجم إلى خبراء آثار 

لفحصها وتقييمها. 


