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وصف اهلل املنافقني بقوله 
دة( كما  )كأنهم ُخش����ٌب ُمسنَّ
وصف امرأة أب����ي لهب بأنها 
)حّمالة احلطب(، والفرق بني 
ان االول  اخلش����ب واحلطب 
أما  يستخرج من االش����جار، 
ابن منظور،  احلطب، حسب 
فإنه »ما أعد من الشجر شبوبا 
للن����ار«، فاخلش����ب ُيصنع 
واحلطب ُيجمع، واخلشاب بائع 
اخلشب، أما احلطاب فهو الذي 

يحتطب احلطب.
نقرأ في نشيد االناشيد ان 
»امللك س����ليمان عمل لنفسه 
تختا من أرز لبن����ان«، فمنذ 
أزمنة قدمية استطاع االنسان 
حتويل جذوع االش����جار الى 
ألواح خشبية ليستعملها في 
البناء وصناعة االثاث والسفن 
وبناء اجلس����ور فوق االنهار 
قبل أن تنتبه البش����رية الى 
االضرار البيئية الناجمة عن 

قطع االشجار.
يش����عل البدوي النار في 
»ج����روم« نبات����ات االرطى 
والرمث والعرفج وسواها من 
جروم أو جذامير دفينة. وفي 
مطلع احدى القصائد الشعبية 
الشهيرة يقول الشاعر »ال ضاق 
صدري جبت وقدة جذامير/ 
واشعلت نار مثل نار احلرابه« 
وفي »املخص����ص« نقرأ البن 
س����يده »اجلذم����ور هو اصل 
الشجرة وهو العرق املستقيم 

ارومته في االرض«.
وعندما يتم التراضي بعد 
خصام نقول في اللهجة احمللية 
»طاح احلطب« مبعنى انتهاء 
حال����ة اجلفاء وع����ودة حالة 

الرضا.

أشار الزميل فهد سالم العلي الصباح في مقالة 
بجريدة »الراي« إلى أهمية التواصل بني أسرة 
الصباح الكرمية وعموم أهل الكويت وبالذات 
مع بداية شهر رمضان الكرمي ورد أسرة الصباح 
زيارة الناس لرموز أسرة الصباح الكرمية، ثم 
عرج على انخفاض االهتمام بهذه العادة الكرمية 
في السنوات األخيرة رغم أهميتها في التواصل 

االجتماعي في توفير فرص تعارف تنبع أهميته من كونه »تعارفا 
مباشرا«، وهي مسألة حتتاج إلى وقفة، بالنظر إلى أن أبناء األسرة 
هم مواطنون لهم ما لغيرهم من حق النقاش، وبالتبعية الدخول 
في مسألة تباين اآلراء حول املسائل املطروحة، ما يتطلب االنتباه 
إل���ى التمييز بني حقهم هذا وموقعهم من أس���رة احلكم، فالناس 
يتوقعون وحدة أو انس���جاما في الرأي بني أبناء األسرة الكرمية 
ما قد يدعو إلى االحتفاظ بتباين اآلراء للمناقشات الداخلية مثلما 
تفعل بعض األسر أو الش���ركات وأية جهة تبحث قضاياها وفي 
النهاية يتم نقل الرأي املتفق عليه وليس سائر اآلراء بشكل يربك 

األطراف املتعاملة مع هذه اجلهة، أو التي تسترشد بآرائها.
إن التواص���ل الذي أش���ار إليه الزميل العزي���ز مطلوب بغير 
تلك اآلثار اجلانبية، فالكويت حتتاج إلى القيمة الرمزية ألس���رة 
احلكم � إضافة إلى من تختاره للحكم � مثلما احتاج إليها املجتمع 
البريطاني بعد جتربته املريرة مع أوليڤر كرومويل )1599 � 1658(، 
هذا الرجل الذي وصفه األميرك���ي ديف باملر عام 1794 قائال »إن 
الدستور األميركي كتبه خمسة وخمسون رجال وشبح، كما حدث 
في بريطانيا« والشبح هو كرومويل الذي أوصلته مبالغته نحو 
إقامة نظام استبدادي ملدة 10 سنوات من احلكم اجلمهوري الذي كان 
أسوأ من سائر األنظمة االستبدادية التي عرفت في عهود امللكية 
السابقة جلمهورية كرومويل، ما جعل مؤسسي أميركا يتخوفون من 
ظهور »كرومويل آخر« يغرر بالناس ويتسبب في تركيز السلطة 
في يد أقلية مستبدة، أوصلت الناس في بريطانيا لضرورة العودة 

إلى النظام امللكي ولكن باختيار شعبي هذه املرة.
احل���ال في الكويت مختلف من جه���ة ارتباط نظام احلكم مع 
املجتمع بشكل مصيري، فقد رأينا كيف سقطت »األسرة الطبيعية« 
كقيم���ة اجتماعية في جمهوريات عديدة مبنطقتنا العربية حتت 
أقدام النظام اجلمهوري، وليس املقصد هنا هو املبالغة في أهمية 
هذه »القيم���ة« وحتويلها الى بديل عن مؤسس���ة الدولة ككيان 
منظم، وال ما نراه من وشائج متطرفة تراجعت معها قيمة اجلهاز 
احلكومي في الشكل واملوضوع، فهذا إفراط وذاك تفريط، وكالهما 

مرفوض.
كلمة أخيرة: وداعا ش���هر اخلير، لقد غادرتنا بلمح البصر، واهلل 
لقد ازداد الش���وق إليك وأنت ل���م تغادر بعد، ترفق بنا فال ندري 
هل نكون بني مس���تقبليك في العام القادم أم ال، واحمل معك إلى 
امللكوت األعلى أش���واق محبيك، انقل أشواق عباد الرحمن الذين 
مألوا املساجد واحتفوا بكتاب اهلل وأطعموا الفقراء، انقل إلى رب 
رحيم، هو أقرب إلى عباده من حبل الوريد، ما رأيته من رجائهم 
وتضرعهم هلل سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، وأن يجزيهم خير 

الثواب، من عند العزيز الوهاب، جل جالله... آمني.. آمني.

عودتنا احلكومة في قراراتها 
على ردة الفع���ل واالرجتالية 
واحملاباة وارضاء الفرقاء على 
اختالفه���م وتباينهم ولكن ما 
تقوم به احلكوم���ة في اآلونة 
األخيرة من اتخاذ قرارات تخالف 
الس���ابقة وتنسف  توجهاتها 

سياس���تها املعلنة يدعو للتعجب، وما أدل على 
ذل���ك من قرار احلكومة إنش���اء بنك وربة والذي 
يعود ريعه للمواطنني ف���ال أدري هل هذا القرار 
هو ردة فعل عل���ى تصريح نائب رئيس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ومبادرته اخلاصة بشراء 
مديونيات املواطنني ام هو بديل حكومي لش���راء 
املديونيات تستطيع احلكومة من خالله حفظ ماء 
الوجه حللفائها من النواب الواقعني حتت الضغط 
الشعبي أم هي سياسة ترضية للشعب الكويتي 
وتفويت الفرصة على النواب الذين يعدون العدة 
الستجواب رئيس الوزراء ووزراء آخرين؟ فمن 
غير املعقول ان تستخدم مقدرات الشعب وأمواله 
بهذه الطريقة حلماية أشخاص حتى يستمروا في 
مناصبهم ولو كان على حساب املصلحة العامة.

إن احلكومة إذا ما أرادت أن حتل إشكالية قروض 
املواطنني فعليها أن تبادر إلى محاربة الربا والفوائد 
الربوية والتي هي السبب الرئيس للمشكلة ومن 
غير ذلك لن تس���تطيع احلكومة أن تفعل ش���يئا 
وعليها التعاون واملوافقة على املقترحات النيابية 
بهذا الش���أن وان تنظر الى هذه املشكلة على انها 
قضية ته���م وتؤرق األلوف م���ن املواطنني ال ان 
تتعامل معها على انها قضية سياسة وتدخلها في 
دهاليز املساومات واملزايدات والتكتيكات النيابية 

كما عودتنا.
إن التناقض احلكوم���ي الواضح في موضوع 
قروض املواطن���ني ال يخفى على أحد خاصة بني 
نفي وزير املال���ية ومب������ادرة نائ���ب رئي���س 
ال���وزراء ثم اجتاه مجلس ال���وزراء الى ط���ريق 
ثال���ث تاركا الش���عب الكويت���ي حائرا بني ه���ذا 
الت��ناقض والتخبط احلكومي، فإلى متى ونحن 

على هذا احلال؟
قرار مجلس ال���وزراء بتنحية وكيلة التعليم 
العال���ي عن منصبها وترقيته���ا الى درجة وزير 
في ديوان رئيس الوزراء هو دليل على سياس���ة 
االسترضاء احلكومية ومسك العصا من الوسط 
ف���إذا كانت وكيلة التعليم العالي محقة فلماذا مت 
إعفاؤها واالس���تغناء عن خدماتها وملاذا ال تدافع 
احلكومة عن قيادييها؟ وإذا كانت مخطئة فلماذا 

تكافأ ويتم ترقيتها الى درجة أعلى؟!

تواصل »األسرة« مع الناسطاح الحطب إلى متى هذا التخبط؟

العوض�ي و الخب�از: جريم�ة )ن.ع ( المتهم�ة 
بحري�ق العيون ه�ي »الحريق العمد« وليس�ت 
»القت�ل« وتناقض تقريري »اإلطف�اء« و»الجنائية« 
يثب�ت أن »حريق العيون« كان قضاء وقدرًا  ص 9

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: مدة احتفاظ المرأة بالسر 47 ساعة وربع فقط.

� ومدة احتفاظ بعض الحكومات العربية بالسر ال تتعدى الربع ساعة.
الساحات الترابية في الشويخ تحولت مرة ثانية مواقف للشاحنات.

� لو تدزون جيب مخفر صغير بس يفتر شرط ما تلقون حتى قاري.
أبواللطفواحد

الحماد: األحد القادم أول أيام عيد الفطر
والمرصد يدعو للمشاركة في التحري

هيئة الرؤية الشرعية تجتمع السبت التماسًا لرؤية الهالل

هاني الظفيري
أعلن مدير مرصد املرزم الفلكي ورئيس 
جلنة التحري في الكويت م. مساعد احلماد 
ان����ه وفقا للبيان الفلك����ي املوحد لألهلة 
»حتري« الصادر عن اجلمعيات واملراصد 
الفلكية العربية، أنه ومبشيئة اهلل تعالى 
يكون يوم األحد املوافق 20 سبتمبر هو 
غرة شوال للعام الهجري 1430. وأوضح 
البيان »بيان حتري الكويت« الصادر عن 
مرصد املرزم الفلكي وهو أن يوم اجلمعة 
18 س����بتمبر يقترن القمر )احملاق( فلكيا 

ولن يرى في الكويت. 
وقال احلماد ان الش����مس تغرب يوم 
السبت 19 سبتمبر في متام الساعة 5.49 
مس����اء، وعند غروبها يكون الهالل على 
ارتفاع درجتني والزاوية بينه وبني الشمس 
»االستطالة« 12 درجة وإضاءة سطحه %1.1 
وسوف يغرب الهالل بعد غروب الشمس ب� 

9 دقائق وفق توقيت مدينة الكويت .
وأوضح احلماد أنه وبناء على ما سبق 
فإن يوم السبت املوافق 19 سبتمبر سيكون 
آخر أيام ش����هر رمضان املبارك وأن يوم 
األحد املوافق 20 س����بتمبر هو غرة شهر 
شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد للعام 

1430 ه�.
وذك����ر احلماد أن بي����ان التحري هذا 
صادقت عليه عدد م����ن املراصد العربية 
ومن بينها مرصد املرزم بالكويت ونائب 
رئيس االحتاد العربي لعلوم الفلك والفضاء 
الفلكية بجدة ومرصد بريده  واجلمعية 

بالقصيم ومراصد عربيه اخرى.
وقال احلماد ان مرصد املرزم الفلكي 
يدعو اجلميع للمشاركة في التحري كل 

في منطقته والتحري مفتوح سواء بالعني 
املجردة او التلسكوب او املنظار الثنائي 
العينية )الدربيل(، وارسال نتيجة التحري 
الى بريد مرصد املرزم الفلكي عبر موقعه 
االلكتروني - www.almerzem.com عقب 

التحري مباشرة.
من جانب اخر اعلن����ت هيئة الرؤية 
الشرعية امس انها ستجتمع السبت املقبل 
الساعة السادسة والنصف مساء مبعهد 
الكويت للدراسات الفضائية والقانونية 

التماسا لرؤية هالل شهر شوال.
وستجتمع الهيئة برئاسة نائب رئيس 
محكمة االستئناف املستشار راشد يعقوب 
الش����راح وعضوية املستش����ار يوسف 

املطاوعة واملستشار اسحاق الكندري.
واه����اب بيان ل����وزارة العدل بكل من 
يتمك����ن من رؤية الهالل ف����ي تلك الليلة 
الى ان يتقدم الى هيئة الرؤية الشرعية 

لالدالء بشهادته.

م.مساعد احلماد


