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د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

تعتبر ثورة يوليو في القطر املصري أّماً للثورات العربية 
التي توالت قيامها بعد ثورة 23 يوليو.. ومتيزت هذه الثورة 
التي قام بها مجموعة من الشــباب الضباط األحرار بقيادة 
جمــال عبدالناصر الزعيم والقيــادي الناجح.. فقد متيزت 
هــذه الثورة عن بقية الثورات التي ســبقتها وبعدها بأنها 
ثورة قامت من أجل الشعب املصري وتخليصه من التبعية 
والعبودية للدولة املستعمرة ألراضي الكنانة، فقد بدأ جمال 
عبدالناصر قائد الثورة في املرحلة األولى من الثورة بجولة 
للمدن املصرية ليقابل كل فئات الشــعب املصري ويطلعهم 
على أهداف الثورة التي كانت بدايتها القضاء على اإلقطاع، 
حيث قام جمال عبد الناصــر ورفاقه بتوزيع عقود امللكية 
لألراضــي التي يعملون بها.. وبعدها أعلنت الثورة املجيدة 
عن إجالء القوات البريطانية احملتلة ومت ذلك في عام 1954. 
ولم يتوقف اجناز مبادئ الثورة بل أعلنت فيما بعد عن 
ثــورة في التربية والتعليم وأصبحت مناهجها وطنية تهتم 
بتاريخ اإلنســان املصري.. وبعد ذلك قامت الثورة بإجناز 
مشروع السد العالي والذي له أهمية كبيرة للزراعة وللفالح 
املصــري.. وعندما وقع االعتداء مــن قبل ثالث دول على 
مصر تدافعت اجلموع املصرية لتحمل السالح وتدافع عن 
أرض مصر.. وفي 1967 وقعت احلرب التي خسرتها القوات 
املصرية لدعم الدول الغربية للقوات اإلسرائيلية، إال أن هذا لم 
يؤثر ويخذل جيش مصر بل بدأ رجال الثورة ببناء وتطوير 

اجليش املصري. 
وفي عام 1973 أعلن الرئيس أنور السادات احلرب لتحرير 
كامل التراب املصري واســتطاع اجليش املصري أن يحقق 
انتصارا كبيرا أجبر إســرائيل على اجللوس على كرســي 
املفاوضات والتي مت على أثرها حترير كامل أرض ســيناء، 
ثم جاء الرئيس حسني مبارك ليستكمل حترير كامل التراب 
املصري في طابا حيث رفض مبارك أي مفاوضات بشأنها 
وأصر على حتريرها، وتعاقبت فيما بعد اجنازات ثورة 23 
يوليو املجيدة بتحقيق مزيد من املشاريع التنموية لصالح 

الشعب املصري..
هذه هي اإلجنازات التي كانت دافعا لقيام عدة ثورات في 

أقطار عربية وإفريقية..
والبــد أن نقف بكل احترام وتقديــر للضباط األحرار 
الذين فجــروا ثورة 23 يوليو املجيدة وحتية إجالل وإكبار 
لقائد الثورة جمال عبد الناصر ولكل زمالئه أعضاء تنظيم 

الضباط األحرار..
وتعالوا اآلن لنردد من أجمل أغاني أم كلثوم في حب مصر:

مصر التي في خاطري وفى فمي
 أحبها من كل روحي ودمي

يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها
بني احلمى والوطن من منكم يحبها مثلي أنا

نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز األكرم

دائما نناشد املسؤولني في مختلف الوزارات استعراض 
خططهم قبل موسم األعياد واإلجازات، ومدى جاهزية قطاعاتهم 
ملواكبة املناسبات. هناك عاملون في العيد من املوظفني في 
الدولة يستحقون كل الشكر والثناء على تواجدهم في مقار 

أعمالهم خلدمة الكويت.
بداية، وزارة الداخلية مشكورة استعرضت خطتها عبر 
وكيل وزارة الداخلية بتكليف الفريق الشيخ فيصل النواف 
وطبقتها بقيادته على أرض الواقع باالنتشــار األمني منذ 
ساعات الفجر األولى في العيد بتوزيع الدوريات على املساجد 
وكذلك تنظيم حركة املرور في مختلف املناطق الســكنية 
والطرق املؤدية الى املجمعــات التجارية إضافة الى توزيع 
دوريات رجال األمن الراجلة في األسواق لضبط األمن وردع 
املستهترين الذين يعكرون أجواء املناسبات على األسر التي 
تقصد تلك األماكن، فكل الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ خالد اجلراح وللوكيل الفريق النواف وجميع منتسبي 
الداخلية الذين أثبتوا جدارتهم وجناح خطتهم والتسهيل على 

املواطنني واملقيمني لقضاء إجازتهم بكل أريحية.
هناك من يعمل أيضا في العيد ويســتحق منا اإلشادة، 
وهم رجال اإلطفاء الذين جندهم دائما على أهبة االستعداد 
تلبية ألداء الواجب فــي عمليات اإلنقاذ ومكافحة احلرائق 
التي حتدث لهؤالء األبطال الذين ال يعرف عملهم إجازة أو 

مناسبة لهم منا كل الشكر والتقدير.
الشكر كذلك موصول لوزارة الصحة خصوصا األطباء 
والتمريــض والفنيني والوظائف األخــرى العاملني خالل 
العيد، والذين سخروا كل إمكانياتهم خلدمة املرضى سواء 
من خالل املراكز الصحية املناوبة أو في أقســام الطوارئ 
باملستشفيات إضافة الى دور الطوارئ الطبية الذين جندهم 
دائما متواجدين من خالل املسعفني ويقومون بدورهم على 

أكمل وجه وبشكل متميز.
كذلك نشيد بالدور الكبير لرجال طوارئ الكهرباء واملاء 
وتواجدهم على مدار الساعة لتقدمي املساعدة في حال انقطاع 
التيــار الكهربائي أو أمور أخرى طارئة خالل العيد وكذلك 
العاملني في حقول النفط، وكذلك الشكر موصول للعاملني 
في البلدية وجميع اجلهات األخرى الذين لهم بصمة واضحة 

في خدمة الوطن خالل إجازة العيد.
كذلك ال ننسى دور إدارة الطيران املدني التي استنفرت 
وفقا خلطة موضوعة في عملية استقبال ومغادرة املسافرين 
خالل إجازة العيد والتسهيل عليهم والعمل على تالفي جميع 
السلبيات التي كانت تواجه املسافرين في املواسم املاضية، 

واالستعداد الستقبال حجاج بيت اهلل بعد أداء مناسكهم.
كذلك ال ننســى دور أبناء الوطن من املتطوعني، شباب 
وبنات الكويت الذين انتشروا في أروقة املطار لتقدمي اخلدمات 
للمسافرين والتسهيل عليهم واملساهمة في تنظيم احلركة 
داخل املطار، فكل الشكر والتقدير نقولها ملن عمل من أجل 

الكويت وكل عام واجلميع بخير وعساكم من عواده.

السمك والشكاوى  ارتفاع أسعار 
املتكــررة من عدم تدخــل اجلهات 
احلكومية أمام ما يحدث من مبالغة في 
األسعار واملزادات جعل املوضوع يرتقي 
الى مسألة مجتمعية تطالب بتحقيق 
األمن الغذائي للمواطن الذي ال يستطيع 
شراء السمك حتى أرخص أنواعه الذي 
وصل الى مبالغ خيالية والدعوة الى 
عدم شراء السمك وبالتدخل احلكومي 
الفعال.. وفعال تدخلت وزارة التجارة 
ووضعت مــن الضوابط واإلجراءات 
للحد من ارتفاع سعر السمك ليكون 
في متناول املستهلك، حيث ال يعقل 
ان تكون هذه األسعار في بلد ساحلي.

ومن خالل ما ينشر أوضح البعض 
ان نســبة ليست بالقليلة من رخص 
الصيد ال تزاول عملها عالوة على ان 
رخص الصيد البحري موقوفة! ولنا 
احلق ان نتساءل: أين دور الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية املعنية باألمن 
الغذائي مما يحصل؟! أليست هي من 
يدفع الدعم املالي للصيادين. أين املوقف 
اجلاد من الهيئة جتاه ما يحدث؟ ملاذا 
ال تفتــح باب رخص الصيد البحري 
ملن يريد؟ ملاذا هذا االحتكار! ان فتح 
الباب ملثل هذا اإلجراء سيؤدي بال شك 
الى التنافس الشريف وبالتبعية نزول 
السعر للمستهلك! وملاذا ال تقوم الهيئة 
العامة للزراعة بسحب التراخيص التي 
يثبت تأجيرها للغير! وملاذا ال يتم سحب 
الرخص التي ال متارس الصيد! وغيرها 
من األسئلة املشروعة والتي يجب على 
الهيئة اإلجابة عنها بالتنسيق مع وزارة 
التجارة املعنية بحماية املستهلك من 
جشع التجار أيا كان! واألمل معقود 
مبسؤولي الهيئة وعلى رأسهم املدير 
العام الشيخ محمد اليوسف للوقوف 

أمام استغالل كهذا للمواطن.

توطئــة: مــن الســهل 
االستدالل والتدليل على عالقة 
شيئني ببعضهما بجمع نقاط 
التشابه او األشياء املشتركة 

بينهما.
> > >

عنيزة في زيارتي األولى 
لها صدمت ألنني أحسست 
وكأنني لم أخرج من الكويت، 
وعندما تعمقت زيارتي أكثر 
ليوم ويومني وثالثة اكتشفت 
أن عنيزة فيها عرق كويتي 
نابض، ولهذا أسبابه وأستطيع 
طبعــا ان اعــدد تاريخيــا 
واجتماعيــا الترابط العائلي 
بني القصيــم كلها والكويت 
وعنيزة على وجه اخلصوص 
الذي يدفع الى ذلك التشابه، 
ولكن عنيزة كان بداخلها أكثر 
من مجرد تشــابك االرتباط 
العائلــي بينها وبني الكويت 
الذي يذكره التاريخ ويوثقه، 
ليس لعنيزة فقط بل القصيم 

وجند كلها.
> > >

الذين  أهلها  عنيزة فــي 
يغلب عليهم طابع احملافظة 
االجتماعيــة احلميدة كانوا 
بقصــد او بغير قصد منهم 
يكشفون سر العرق الكويتي 

النابــض وســط مدينتهم، 
محالت بأسماء كويتية وتقدير 
فائق للحد لكل ما هو كويتي، 
كأن أهل عنيزة يقولون لك: 
»أنت كويتي... حسنا ستتم 
معاملتك بشكل مختلف«، وقد 
كانوا كذلك ويقدرون كل ما هو 
كويتي ويضعونه في مرتبة 
ضيافة مختلفة، يا رجل.. ال 
تكاد جتد شارعا اال وفيه محل 
باسم كويتي، ناهيك عن اسماء 
العوائل املشتركة التي حتملها 
بعض الفتات الشوارع حتى 
حتلف أنك لم تغادر الكويت.

> > >
طابع الضيافة في عنيزة 
للجميع وليــس لضيوفها 
الكويتيني مختلــف متاما، 
فضيف مدينتهم هو ضيف 

كل شــخص منهــم، هكذا 
ستشعر اذا ما أقمت في هذه 
الغناء  اجلوهرة الصحراوية 

ألكثر من ثالثة أيام.
> > >

الدشداشــة الكويتية لها 
سوق حي هناك، سألت الباعة 
واخلياطني بل ومن شيبان 
املنطقــة ولكن أحدا لم يعط 
جوابا شافيا، فهم يسمونها 
الكويتيــة«  »الدشداشــة 
ويرتدونها وتعتبر جزءا من 

ثقافتهم الشعبية.
> > >

املفارقة اجلميلة انك ال جتد 
بقالة وال ســوبر ماركت في 
السجائر،  املدينة كلها يبيع 
األمر ليس نظاميا وال فرض 
قانون ولكنه قرار مجتمعي 

والــكل متفق عليه حتى من 
يدخــن يذهب الــى طريق 
الكويت ملسافة 2٠ كيلو مترا 
ليشتري مؤونته من السجائر، 
وبهذا تكون عنيزة كما أعلم 
املدينة الوحيدة في العالم التي 
حتظر بيع التبغ في حدودها 
بشكل صارم رغم عدم وجود 
نص بهــذا اخلصوص، وإذا 
كان هــذا دقيقا فهي املدينة 
اخلضراء الوحيدة في الشرق 

األوسط.
> > >

وأهلها ليسوا مضيافني 
فقط بل متعاونون مع الغريب 
إلى أقصــى حد، واألهم من 
هذا كله أن لديهم قبوال لآلخر 
القادم من أي مكان ســواء 
لالستيطان او السكن او العمل 
او املرور العابر، جزء كبير من 
ثقافة تعامالتهم اليومية فيها 
كمية تسامح جتعلك حتدث 
نفسك: »لو قررت ان اسكن 
مدينة واعمل بهــا... حتما 

ستكون عنيزة«.
> > >

لهجتهم حكايــة جميلة 
أخرى، فشــكرا أهل عنيزة 
ألنكم كمــا أنتم وبيض اهلل 

وجيهكم. 

الزاوية  ونـود فـي هذه 
عزيزي القارئ أن نشير إلى 
أضرار تناول اللحوم احلمراء 
بإفراط علــى الكلى، والتي 
الدراسات  العديد من  أثبتت 
هذه األضرار، فعلى الرغم من 
احتوائها ـ كما هو معروف 
البروتني الضروري  ـ على 
لبناء األجسام، إال أن اإلفراط 
في تناولها يســبب أضرارا 
جسيمة، ومشكالت كبيرة، 

خصوصا على الكليتني.
وأضرار اللحوم احلمراء 
على الكلى تتمثل في حصول 
اجلسم على كميات كبيرة من 
البروتني عند تناولها بشراهة 
مما يؤدي إلى زيادة حمض 
بالطبع على  املؤثر  اليوريك 
وظائف الكلى، وكذلك يؤدي 
تناول اللحوم احلمراء بإفراط 
إلى تراكم مادة اليوريا، التي 
تؤدي الى تكوين احلصوات، 

كل عــام وأنتــم بخير 
القراء مبناسبة عيد  أعزائي 
األضحــى املبارك أعاده اهلل 
عليكم وعلينا، وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية باخلير 
واليمن والبركات، وبعد.. فإن 
هناك مقولة جميلة من األثر 
تقول »إذا زاد الشيء عن حده 
انقلب إلى ضده«، مبعنى أن 
اإلســراف حتى في الشيء 
احملبب إلــى النفس يحوله 

من نعمة إلى نقمة.
نقول ذلك ونحن نشرع 
في ذبح الذبائح واألضحيات 
مبناســبة عيــد األضحى 
املبارك، وتوافر كميات كبيرة 
من اللحوم في كل بيت من 
بيوتنا مما قد يدفع البعض 
تناول هذه  إلى اإلفراط في 
اللحوم، خصوصا احلمراء 

منها.

واإلضرار بالكلى على املدى 
البعيــد، وكذلك فإن تكدس 
كميــات كبيرة مــن مادة 
الفســفور باجلســم يضر 
بصحة الكلى في فترة زمنية 

قصيرة.
الطبية  النصيحة  وتبقى 
الواجبة علينا، والتي نوجهها 
إلى كل النــاس عامة، وإلى 
مرضــى الكلــى خاصة، ال 
تســرف في تناول اللحوم 
احلمراء في العيد، بل حاول 
أن تتنــاول معدلك الطبيعي 
جدا في أيامك العادية حفاظا 
على صحتك، وحرصا على 

سالمتك.
دمتم بخيــر.. وكل عام 

وأنتم بخير.

* رئيس وحدة املسالك البولية 
مبستشفى جابر للقوات املسلحة

جهزت لهم 2 كيلو سبال 
بقشوره بال ملح ومت توزيعة 
علــى 4 طــاوالت ترافقها 
أكياس للمخلفات بعد تقشر 
سبالهم، ووضحت الطريقة 
لهم بداية من عندي. وكانت 
جلسة ممتعه بالتزام واحترام 
املكان وخدمته بعد االستئذان 
من صاحب وصاحبة الشأن 
مشكورين، وهكذا تلقيت 
الربــع واالمتنان  شــكر 
لتغييــر وتدوير جلســة 
املصيف وربعه، وحتاورنا 
كالعادة بكل هموم ما حولنا، 

أحداثا وإجنازات وكوارث 
واختالســات، مصايــف 
وعالجات، وغير ذلك الكثير 
تطرق البعض ألحوال الديرة 

بواقعة األسماك. 
حلكايــات  وكالعــادة 
االختالسات، والتسليكات 
بأنواع  وانتشارها األشبه 

األمراض واحلساســيات! 
ونهاية ذلــك باإلجماع اهلل 
ال يغيــر علينا، ومالنا غير 
العزيزة وحكامنا والبد من 
تصحيح جتربتنا، واختيار 
الصالح مــن نوابنا عيال 

ديرتنا وال خالف بذلك. 
وكانــت املفاجأة خلتام 
جلساتنا وتشطيب صحون 
الســبال، رغــم مجهودي 
الشخصي بتجميع قشوره 
ان  الطــاوالت ذاتيا،  فوق 
انتثار األغلب حتت الطاولة 
أكثر مما مت استهالكه وتبقى 

دفعتني نخوتي للتجمع 
الصيفي بأحد مقاهي ربعنا، 
الكل يعزم الكل يوميا للشاي 
أو  والقهوة ومثلها عصير 
برد )آيس كرمي فري شقر 
لهواة السكر؟!(، دفعتني تلك 
النخوة لتجديد وحتديد نوع 
العزمية للربع تكون صحية 
ال ترفع سكرهم وال تخفض 
ضغطهم، وتسلي كبيرهم 
وصغيرهــم بــال تكاليف 
زايدة لتلك اجللسات صباحا 
ومساء، بنسمات جبلية تدوخ 

النعسانني. 

احلال حتــت الطاولة أكثر 
دمارا ألرضية املقهى وزعل 
صاحبها واملديرة من تلك 
األفعال وقلة مراعاة نفسية 
القهوة من  وأرضية أهــل 
الغــارق بالمباالة  البعض 
السبالية  التسليكات  بتلك 
اهلل يسامحهم واتخاذنا قرار 
وقف ذلك الفســاد بالوعي 
ومراعاة نظافة ونظام املقهى 
وجلسة عيال احلالل ملتزمي 
القادمة  للمواســم  نظافته 
بال سبال وال رقي صيفي 

مشكورين؟!

املوقف السياسي 

ثورة 23 يوليو 
املجيدة

عبد احملسن احلسيني

إطاللة

شكرًا من القلب
للعاملني

 في العيد
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

 

الزيادة  عن احلّد 
انقالب إلى الضد

د. محمد الغامن *

نقش القلم

مصالح حتت 
الطاولة للبعض 

منهم تنتثر
محمد عبد احلميد الصقر 
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عنيزة... 
والعرق الكويتي 

النابض
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي


