
واضح محطات السايرزم بال قناع

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أميركا احتفلت بمرور 40 عاما على غزو القمر.

ـ ونحن حتى اقمارنا االصطناعية »مستعملة« ومن صنع غيرنا!
اليوم يمر أطول كسوف لهذا القرن ولن يتكرر قبل العام 2132.

ـ وأعتقد 2132 هي السنة اللي راح يفتتحون فيها جامعة الشدادية!
أبواللطفواحد

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

الفائدة الوحيدة للحديث عن احداث التاريخ هي التعلم منها منعا لتكرارها، 
وقد مرت الكويت بعشر سنوات عصيبة ابتدأت عام 1980 عندما نّظر ورّوج 
بالعلن ألطروحة خلق قوى سياس����ية � اقتصادية بديلة والتي س����مح حتت 
رايتها بتحول االقتصاد االمنائي احلقيقي الى اقتصاد زائف يقوم على الورق، 
ولم يحاسب احد حتى اليوم على انهيار سوق املناخ الذي خلف وراءه ديونا 

جاوزت املائة مليار دينار كانت في حينها االكبر في التاريخ البشري.
> > >

وحتولت مفاهيم القوى التي تس����ببت في نشوء وانهيار سوق املناخ الى 
الترويج ملسار سياس����ي اطلقنا عليه في مقال االمس نهج »الدولة الورقية« 
الت����ي اعلن عن انهياره����ا واحتراقها صيف ع����ام 1990 عندما عبرت جنازير 
الدبابات الصدامية احل����دود بعد رفضنا احضار قوات اجنبية كما حدث عام 
1961 وبعد ان امتألت س����ماء الكويت بحرائق حقول النفط التي كانت االعظم 

كذلك في تاريخ البشرية.
> > >

ان هن����اك فوارق رئيس����ية بني نهج الدولة الورقي����ة الزائلة ونهج الدولة 
احلقيقية الباقية، وميكن عبر قراءة ظواهر وأعراض كل منهما ان نحكم على 
مس����اراتنا املستقبلية ونقرر في اي من الطريقني نتجه، فإن ثبت تعلمنا من 
دروس املاضي وجب علينا دعم وتعزيز مسار »الدميومة« اجلديد، وان ثبت 
اننا بدأنا بالعودة الس����ريعة لنهج الدول����ة الورقية وجب علينا قرع اجراس 
اخلطر بأعلى االصوات حتى ال ننتهي مرة اخرى باالحتراق الذي قد يأتي بألف 

شكل وشكل وليس بالضرورة عبر مجنزرات تعبر احلدود.
> > >

احد فوارق املسارين او الدولتني هو ان الدولة احلقيقية تقوم على اقتصاد 
حقيق����ي من صناعة وزراعة متطورة وخدم����ات متنوعة بينما يقوم اقتصاد 
الدول����ة الورقية على اقتصاد ورقي بحت تتجه فيه انش����طة كل الش����ركات 
للمضاربة باالوراق املالية بهدف الربح الوقتي الس����ريع وبعيدا عن انشطتها 
احلقيقي����ة طويلة املدى كما حدث في بداية س����نوات الضياع )1980 � 1990(، 

فهل عدنا لتلك احلقبة؟!
> > >

وضمن الدولة الورقية ال تقام مشاريع حقيقية بل هناك فقط حديث متواصل 
عنها، وان قامت فإنها تقوم على معطى »النهج املؤقت« اي اقامة جسور مؤقتة 
والتوسعة باملباني الكيربي وعادة ما يتم التسعير بعشرات االضعاف طبقا 
لفكرة »اضرب واهرب«، فالدولة زائلة لذا ال محاسبة حقيقية فيها، فهل عدنا 

لتلك احلقبة؟! نرجو غير ذلك.
> > >

وضمن نهج الدولة الورقية، تس����ابق اجلميع على اس����تباحة املال العام 
وصناديق االجيال املقبلة، ومازلنا نذكر الصندوق الذي انشئ من املال العام 
وضخت به املليارات دون حساب النقاذ املضاربني واملغامرين في سوق املناخ 
غير الشرعي من منضوي القوى السياسية واالقتصادية اجلديدة آنذاك، وقد 
عدنا نشهد هذه االيام مزايدات محمومة النشاء عشرات الصناديق التي تنتهك 
حرمة املال بقصد الدغدغة وكس����ب الش����عبية وبشكل يوحي بأننا امام قوى 
سياس����ية واقتصادية جديدة تروج � من تاني � ملفهوم الدولة املؤقتة التي ال 

مستقبل لها.
> > >

آخر محطة: تعرض طاقم الطائرة الكويتية التي وصلت الى لندن يوم االثنني 
املاض����ي حلادث طريق نتج عنه احالتهم للمستش����فى، ولم يس����أل احد من 
مسؤولي »الكويتية« في الكويت عنهم او يتصل بهم او بأهاليهم لطمأنتهم، 

ولنا عودة!

سنوات الضياع ألوان
الشخص املتلون هو 
الذي  الش���خص املنافق 
يل���ون مواقفه حس���بما 
تقتضي مصلحته، غير ان 
التلون والتلوين سلوك 
انس���اني قدمي. فقد عرف 
االنسان االلوان منذ القدم 
واستعملها لطالء جسده، 
فزعماء قبائل الهنود احلمر 
ومحاربوها االشداء ومثلهم 
القبائل االفريقية  سحرة 
واآلسيوية كانوا يطلون 
وجوهه���م واجس���ادهم 

باالصباغ.
لق���د ع���رف الع���رب 
»احلن���ة«  وس���واهم 
املس���تخرجة من النبات، 
ولم يقتصر اس���تعمالها 
عل���ى النس���اء، فالرجال 
كانوا واليزالون يحنون 
اقدامه���م وحلاه���م. غير 
املرأة لدى اغلب االمم  ان 
بالغت ف���ي حرصها على 
التل���ون فاالجفان تطلى 
بالكحل االسود، واجلباه 
بالوشم االخضر، واالكف 
بلون احلناء، والش���فاه 

بلحاء الشجر )الديرم(.
ومع تط���ور صناعة 
الزينة )املكياج( تطورت 
امكاني���ات التلوين حتى 
املرأة العصرية  اصبحت 
حتمل في حقيبتها النسوية 
الصغيرة اصباغا تزيد على 
حاجة مهرج في السيرك. 
فطالء لالظف���ار، وحمرة 
للشفايف، وقلم للحواجب، 

وبودرة للخدين.
شغف الكائن البشري 
باالل���وان والتلوين منذ 
القدم ولم يكتف بجسده او 
اخفاء الشيب بصبغ شعر 
الرأس والشوارب، بل راح 
يطلي اجلدران واالسقف، 
ويصبغ االقمشة والزجاج، 
ويلون االشياء من حوله 
حتى بلغ تلوين مواقفه 

حسب مصلحته.

صالح الساير
www.salahsayer.com

أربعة أيام بلياليها انقضت وال أزال اكتب عن تصريحات 
معالي وزير الداخلية، و»معالي« هنا تعني العلياء والعلو، 
رغم انها ذكرتني مبعالي زايد تلك الفنانة املصرية التي كلما 
رأيتها اعتقدت أني أرى انسانة أخرى، يعني »كل شوّي لها 

وجه آخر« مثل أخو جابر الوارد ذكره في املقال السابق!
عموم����ا م����ا علينا، يس����تاهل بون����واف ان نكتب عنه 
مجل����دات حتى يقضي اهلل أم����را كان مفعوال، ونرتاح من 

تلك التصريحات!
من تصريحاته، ال فض فوه، عندما سئل عن االستخبارات 
األجنبية قال »ماذا تفعل السفارات في الكويت؟! فمن املعروف 

ان لكل سفارة عيونها!«.
رفقا بالقوارير يا بونواف، هل تقصد أن السفارات شغلها 
استخبارات، يعني هل كنت حضرتك جاسوسا على أهلنا 

في السعودية عندما كنت سفيرا مثال؟!
وفي احد مؤمترات����ك الصحافية، اذا تذكر، بدأت بقولك 

أنا جابر اخلالد وليس املبارك!
يعني: أنا لست من ذرية مبارك، ونحن نقول لك »ندري 
والنعم فيك وفيهم، لكن احلمد هلل انك مو من ذرية مبارك 

وإال كنا نحط ايدنا على قلوبنا!«.
ثم اننا ندري أنك جابر اخلالد رئيس األركان السابق، ولم 
يقل لك أحد قط إنك ال ميكن أن تكون ش����قيق محمد اخلالد 
وزير الداخلية السابق فالفرق � حفظك اهلل � واضح، نعم نفس 

الطول لكن مو نفس البوهه! اال اذا كان عندك رأي آخر.
املعنى يا معالي الوزير هو انك دائما ما تخرج بتصريحاتك 
عن حاجة الناس التي ال تتعدى رغبتها في استتاب األمن 

في البلد.
وقد قلت انك س����تعيد اخليالة للش����وارع، يعني أقف 
عند اإلش����ارة فأجد دورية على حص����ان بجانبي! هذه هي 

التكنولوجيا عندك يا بونواف.
وأقول ان مقصدك س����ليم لك����ن تفكيرك قدمي، فاملقصد 
سرعة الوصول حلل املش����اكل العالقة واليوم دول كثيرة 
ابتدعت العربات السريعة التي يقف عليها رجل الشرطة، 
ما لم تكن أمام رغبة في تعيني ش����ركة تنظيف بنفس عقد 
شركة االعالنات تتابع »خرا احلصن«، أجلكم اهلل! وتكون 
قياسات شركة التنظيف تختلف بالتأكيد عن قياسات شركة 
االعالن! وبدال من مكافحة اجلرمية نتابع وين تروح اخليالة 

ونقوم بالتنظيف خلفها!
أتذكر جيدا أني اقتربت في احدى جلسات مجلس األمة 
من األخ وزير الداخلية، وهمست في اذنه قائال »خفف من 
تصريحاتك« فانطلق كالرصاصة التي أطلقها من مسدسه 

بأني ال أتوقف عن الرد على أصحاب الدماء الزرقاء!
وأش����هد اهلل اني من حلظتها وأنا مدرك أنك »رايح« في 
طريق ال حتمد عقباه من التصريحات، وقد حدث ذلك فعال، 
فهل جتدي املناش����دة اآلن أم اننا مقبلون على تصريحات 

أخرى بحاجة لتفسير؟!
عموما س����يكون املقال القادم آخر مقاالت »ش����يلمهن« 
وأمتنى أال أعود بداية األسبوع القادم ألني سمعت تصريحا 

آخر في الوقت الضايع.

شيلمهن )4(

أحمد الشحـومي
www.alshohomi.com

حراجة الوضع في البالد وش���دة الوضوح في طرح 
القضايا اإلشكالية واخلالفية، جتبرنا على مواجهة هذا 
الواقع الصريح باملناقشة الصريحة وغير املتحفظة ورمبا 
التي حتمل بني تالفيفها وغصونها أمورا ملتهبة وغاية 
في الدقة واحلراجة، مرجحني عليها الصراحة واملكاشفة 
اللتني يقتضيهما الوضع وما يطرح في اآلونة األخيرة 

من قضايا مساوية لها في االلتهاب واحلراجة.
َتنينْ  نكاد نتلمس ثمة انشقاقا في الصفوف، بني كوينْ
أو فس���طاطني كويتيني، فسطاط يريد هدم الثوابت أو 
تغيير مراكز الق���وى والُنُصب التاريخية التي عرفتها 
البالد منذ بدء نش���أتها، وفسطاط يرى احملافظة على 
القوائ���م التاريخية وإبقاء مراكز الق���وى في مواقعها 
حفاظا على هيبة الواقع القائم والذي توارثته الكويت 
عبر أجيالها وصار في قلب »الثوابت الكويتية« ومحددا 

للهوية الكويتية.
تلم���س هذا الواق���ع اجلديد أو التخ���وف اجلديد ال 
ينحصر في جزئية »قبائل« و»حضر«، أو سكان »املناطق 
اخلارجية« و»أهل السور« أو »عيال بطنها« ومن هم على 
غير تلك الصفة، بل إن هذا الواقع املخيف ينتشر ويعم 
جغرافية الكويت كلها س���واء السكانية أو اجلغرافية. 
وليس غريبا أو جديدا أو معيبا أن نقول إن هناك كويتيني 
قدماء أو مؤسسني تش���ربوا احلياة الكويتية والثقافة 
الكويتية بل هم صناعها وكاتبو سطورها، وكويتيني 
جددا هم ليسوا بالضرورة وفدوا إلى الكويت جديدا أو 
مؤخرا، فاملسألة ليس���ت في تاريخ القدوم إلى األرض 
الكويتية، بل هي في تلب���س احلالة الكويتية وورود 

املنبع الثقافي الكويتي وبداية النهل منه.
تل���ك الفئة اجلدي���دة � وبالتأكيد ليس���ت كلها � بل 
املستثمرون فيها من ساس���ة أو مبرزين أو من حاول 
تسلق سالملها، هي التي حتاول اليوم اإليحاء ملجاميعها 
بضرورة تغيير الثوابت والعبث بها، وذلك من خالل بث 
الشكوك حول املظلومية التي تعيش فيها تلك املجاميع، 
وهو بالتأكيد مجرد نوع من الهراء أو الهواء السياسي 
الذي إن أصاب فقد حتقق املراد ملن يبثه وإن لم ُيصب 
فليس من ضرر يلحق بصاحبه، بل إن الضرر سيكون 
عاما وش���امال، وفي هذه احلالة لن يضار صاحب تلك 
اإلبثاثة البش���عة واملفرقة، ألن حرق احلطب كله، خير 

من حرق حطبه وحده و»حشر مع الناس عيد«.
هكذا هم يفك���رون، فضال عن عقدة تتحكم بالنفس 
البشرية، وهي رفض املس���تجد أو الداخل اجلديد إلى 
جماعة ما، لكل ما استقرت عليه تلك اجلماعة وتوافق 
علي���ه أفرادها، فهو يرى نفس���ه طارئا على الواقع في 
حال استمرت ثوابت تلك اجلماعة التي دخل أو انتمى 
إليها، لذلك تدع���وه عقدة أصالة االنتم���اء إلى تغيير 
الواقع ليتوافق معه، وليجد نفس���ه منتميا أصي�����ال 
إلى هذا الواقع اجلديد الذي س���اهم هو في صناعت���ه، 
بين����ما يحس بالغربة والوحشة ورمبا الدونية في ظل 

الواق��������ع القدمي.

إضاءة على بقعة مظلمة

البقاء هلل
علي عبداهلل عبدالرحمن العوضي � 61 عاما � الرجال: ديوان 
العوضي � الدعية � ت: 67725611 � النساء: العقيلة 

� ق2 � ش220 � م709 � ت: 99374117.
جنمة سيد محمود الرفاعي، أرملة عثمان صالح مال اهلل 
� 74 عاما � الرجال: الش���امية � ق9 � ش عبداهلل 
مجرن الرومي � م6 � ت: 66688056 � النس���اء: 

الروضة � ق4 � ش40 � م22 � ت: 99076500.
عمر خالد احمد البديوي � 26 عاما � الرجال: الفيحاء � ق9 
� ش92 � م20 � ت: 99795968 � النس���اء: جنوب 
السرة � ضاحية السالم � ق7 � ش713 � م14 مقابل 

مسجد منيرة اخلالد � ت: 25211295.
دخيلة عباس عبدالعزيز اللبيجي اخلالدي، ارملة عباس ناصر 
حبيب اللبيج���ي اخلالدي � 64 عاما � اجلهراء � 
الواحة � ق3 � ش9 � م17 � ت: 66610410 � الدفن 

بعد صالة العصر مبقبرة اجلهراء.
سليمة خلف حسن، زوجة ناصر فهد ناصر الشمري 
� 73 عاما � الرجال: جنوب السرة � حطني � ق4 
 �  99037193 � � ت: 97878937  � م50  � ش422 
النساء: جنوب السرة � حطني � ق1 � ش10 � م67 
� ت: 25220142 � 67788501 � الدف���ن التاس���عة 

صباحا.

كّتاب صفحة آراء

»بوبوس« وقضية 
المتعسرين

بقلم د.نرمين يوسف الحوطي

الرجل الذي 
رفض تعويض 
المليون دينار

بقلم ذعار الرشيدي

مقتطفات 
من خطاب 

كلينتون
بقلم محمد هالل الخالدي

مدينة الذهب
بقلم طالل الهيفي

عودة
بقلم أنوار عبدالرحمن
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مواطن ينقذ خادمه من محاولة انتحار بـ »الكلوركس« جريمة قتل غامضة في شقة بالمهبولة
محمد الجالهمة

متكن مواطن مس���اء امس 
األول من انقاذ خادمه الهندي 
)22 عاما( بعدما حاول االنتحار 
بتناول محت���وى قنينة من 
الكلوركس وذل���ك في منزل 
املواطن مببارك الكبير، وذكر 
مصدر أمن���ي أن املواطن قام 
بإبالغ عمليات وزارة الداخلية 

بعثوره على خادمه في حالة 
اعياء ش���ديد في غرفته وان 
خادمه أبلغه بانه قام بشرب 
كامل محتوى زجاجة الكلوركس 
بقص���د االنتحار وعلى الفور 
حضرت سيارة اسعاف ومت 
الى مستش���فى  الهندي  نقل 
الع���دان واودع غرفة العناية 
املركزة واجري���ت له عملية 

غسيل معدة وذكر املصدر أن 
الوافد في حال���ة حرجة جدا 
ووضع حت���ت املالحظة ومت 
تسجيل قضية مبخفر مبارك 
الكبي���ر وج���ار التحقيق في 
القضي���ة بانتظار ان يصحو 
الهندي ملواجهته خاصة بعد 
ان مت تسجيل قضية محاولة 

انتحار ضده.

من جهة اخرى تقدم مواطن 
العاصمة  إلى اح���د مخاف���ر 
مصطحب���ا مع���ه  خادمت���ه 
االثيوبية متهم���ا اياها بانها  
ه���ددت باالنتحار بواس���طة 
سكني وانه استغرق اكثر من 
3 س���اعات القناعها بالعدول 
عن فعلتها، وطالب بتسجيل 

قضية ضدها.

محمد الجالهمة
أمر مدير أمن محافظة األحمدي العميد عبدالفتاح 
العلي وقائد منطقة الفحيحيل العقيد عناد العنزي 
والرائد عبداهلل العجمي باحالة جثة فتاة كويتية 
عثر عليها داخل ش���قة مبنطقة املهبولة ورصدت 

على جسدها آثار تشير الى خنق.
وقال مصدر أمن���ي ان مواطنة ابلغت عمليات 
الداخلية ان س���يدة كويتية كانت تسكن في شقة 
مقابل���ة قبل فترة وتعرفت عليه���ا وانها حاولت 

االطمئن���ان عليها بالهاتف ولكنها لم ترد وهذا ما 
دعاها الى االس���تعانة بالبواب لتجد جارتها جثة 

هامدة وعليها آثار دماء.
وأضاف املصدر ان رجال املباحث يتقدمهم العقيد 
داود الكندري سارعوا الى موقع البالغ فيما جار 
معرفة هوية الشخص الذي كان مع املجني عليها 
داخل الش���قة وعالقته مبصرع الفتاة التي مضى 
على وفاتها نحو 48 س���اعة بحسب اعتقاد الطب 

الشرعي.

رجال اإلطفاء يرفعون حوتًا نافقًا 
من مرسى أحد األسواق التجارية

محمد الجالهمة
عثر رجال حرس امن مرسى احد االسواق املطلة على البحر 
مساء امس على حوت نافق يتجاوز طوله ال� 3 أمتار داخل مواقف 
املرسى، حيث اكد مصدر ان احلوت دخل املرسى قبل يومني وفيما 
يبدو انه كان يتتبع طريق احد اليخوت التي كانت تدخل املرسى 
كع���ادة احليتان وذكر املصدر ان احلوت عندما دخل قبل يومني 
لم يتمكن من اخلروج ما ادى الى نفوقه وعندما ظهر على سطح 
املاء قام رجال امن املرس���ى باستدعاء قسم االنقاذ التابع خلفر 
السواحل ورجال مطافئ الساملية لرفع احلوت وذلك لتسببه في 

إعاقة حركة اليخوت داخل املرسى.


