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 دعاية شركة زين عن العيد 
رائعة ملا فيها من االبتكار، كما 
أنها جاءت في وقتها املناسب 
الفضيل،  في شــــهر رمضان 
لتعطي الصورة اجلميلة عن 
العيد وتدل على ترابط األسر 
اجتماعيا بطريقة الفتة للنظر، 
فالعيد ال يبــــدأ بفترة زمنية 

وينتهي بأخرى، بل إنه يكون على امتداد كل األيام وعلى 
مدى العام كله، وذلك من خالل العالقات اإلنسانية وعلى 

ضوء نظرة الفرد للعيد.
  فالعيد قد يكون بالنســــبة للفــــرد منا في حب أبنائه 
له أو مــــن خالل عالقة احلب بــــني زوج وزوجته أو في 
تعلق شــــاب بهواية محببة له يقضي جل وقته فيها أو 
من خالل أنواع العبــــادات املختلفة وااللتزام بها، أو في 
جناح ابن أو شــــفاء ابنة، وزواج كليهما أو في زيارة األم 
واجللوس في حضنها أو تواصل اإلخوة أو صلة الرحم، 
للعيد أوجه مختلفة وعديدة ال تقتصر على أيام بعينها 

أو أوقات محددة.
  حني نهج املســــلمون منهج غيرهم في االحتفال بيوم 
األم أو األسرة كما أطلق عليه البعض، خرج رجال الدين 
األفاضــــل بالتصريح والنهي عن هــــذا االحتفال بطريقة 
مشــــابهة ملا أقول وملــــا نفذته «زين» إن األم أو األســــرة 
يجــــب أن نحتفل بها على مدى العام كله إن لم يكن على 
مدى العمر كله بآليــــة وضحها القرآن الكرمي ونادت بها 

سنة نبينا ـ ژ ـ إن االحتفال 
ال يقتصــــر على يوم واحد أو 
فترة زمنيــــة وإن من مظاهر 
هذا االحتفــــال، البر والوصل 
واالحترام واحلب والتواصل 
والوقــــوف معهم فــــي جميع 
مراحل أعمارهم ومساندتهم 
عند الكبر وعدم علو الصوت 
أو قول أف لهما والتبســــم في وجوههم ومحاولة إدخال 
الســــعادة لقلوبهم. من هنا العيد ليس مبعناه السطحي 
وإمنا له أوجه متعددة ومختلفة، والعيد مرتبط بالسعادة 
والشعور بالراحة والسالم مع النفس ومع الغير بالتواصل 
العاطفي والثقافي بإســــعاد اآلخرين، واآلخرون البد أن 

يكونوا من املقربني لدينا.
  أمتنى أن تكون أيام اجلميع أعيادا لهم ولغيرهم وفي 
املقدمــــة أن تكــــون الكويت دائما في عيــــد حني يتكاتف 
املواطنون ويعملون بجد وإخالص لرفع شــــأنها وإنهاء 
حالة الفساد اإلداري املتفشي فيها، يجب أن يشعر املواطن 
بالعيد حني يعمل على تنمية وطن طيب حتى تكون درة 
اخلليج حني يكــــون قلب املواطن على بلده فيخلص في 
عملــــه، ويعمل على تقدم البالد، حــــني يتكاتف مع أفراد 

مجتمعه للمحافظة على رونق هذا البلد.
  العيد يكون حقا عيدا حني تعود الكويت لسابق عهدها 

وفي ازدهارها من جميع النواحي. 
  kalematnet@hotmail.com 

 نقول للبطل املزيف منتظر الزايدي: نحن متأكدون 
أنك حتى في أكثر أحالمك اطمئنانا هل كنت جترؤ على 
مجرد التفكير برشق أصغر مجرم محسوب على نظام 
الطاغية املشنوق الفاسد البائد، دون أن تصحو «فجأة» 
من حلمك املفترض هذا مفزوعا خائفا ومرعوبا وتنظر 
حولك متحسسا رقبتك ومتفقدا يديك وكل عضو في 
جســــدك، حتى قبل أن تكمل املشهد األخير من حلمك، 
والذي سيكون مشهدا مطابقا متاما للمشهد احلقيقي، 
لو جترأت ـ وهذا ما نستبعده نهائيا ـ ومارست نفس 
الفعل الشاذ والتافه الذي مارسته ضد الرئيس جورج 
بوش ـ تاج رأســــك ـ ومحــــررك وعائلتك ووطنك من 

الظلم والطغيان.
  رمبا ستنخدع أيها البطل «املزيف» التافه بتسليط 
فالشات الكاميرات واألضواء عليك مؤقتا، ورمبا ستفرح 
باالستقباالت والوالئم التي سيقيمها لك املقهورون من 
حترير العراق من الدنس ومعهم هؤالء الذين ال يريدون 
حتى هذه اللحظة التصديق بأن سيدهم الطاغية سقط 
وشــــنق وولى لألبد هو ونظامه الــــى مزبلة التاريخ، 
ورمبا «ستتنطط» كثيرا من الفرح بالهبات واإلكراميات 
والعطايا املالية التي ستثبت للناس أنك فعلت فعلتك 
الدنيئة التافهة تلك بسببها وألجلها وليس ألجل السخافة 
التي أسميتها الثأر لشرف الوطن واملهنة، التي ادعيتها 
فور اإلفراج عنك بعد أن تسامت وعفت عنك سلطات 

عهد احلرية اجلديد.
  لكن تأكد أيها السخيف أنك ستندم قريبا جدا وبأسرع 
مما تتصور، وستجد نفسك يومها وحيدا منبوذا هائما 
مهموما تعاني الفزع واخلوف والهلع والشك بكل الناس، 
وذلك بعد ان ينصرف من حولك قريبا كل هؤالء املقهورين 
على اختفاء ودحر النظام البائد الفاسد والذين ينظمون 
ويشاركون في مهرجانات «ردح» ما قبل وبعد اإلفراج 
عنك ليس حبا وعشقا بك، بل ليشفى غليلهم وقهرهم 
وكمدهم ومعاناتهم النفسية والعقلية ـ ولو قليال جدا 
ـ من الرئيس البطل جــــورج بوش الذي حرر العراق 
ونظفه منهم ومن دنسهم وجعلهم يفرون ويختبئون 
كالفئران املذعورة قبل بداية املعركة ويتناثرون بعدها 
كالزجاج املهشــــم خارج العراق بعد أن سرقوا ثروة 
العراق ثم قدم هذا التحرير هدية ال نظير لها وهدية ال 
تقدر بثمن للعراقيني «الشرفاء» الذين وبالتأكيد أنت 

يا منتظر الزيدي ليست منهم.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 عيدكم مبارك، ومعايدتي تشمل جميع من في الكويت مواطنني 
ومقيمني، سنة وشـــيعة، مسلمني ومسيحيني، بدوا وحضرا، كل 
أولئك الذين يشـــكلون نسيج الوطن الذي يحاول البعض جاهدا 

بل مستميتا لتمزيقه من أجل مصالح شخصية ضيقة.
  وعودة إلى ما أورده صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في خطابه السامي مبناسبة العشر األواخر كان هو األقرب واألكثر 
تلمسا لهموم وشجون الســـواد األعظم من الكويتيني الصامتني 
الذين لم يجدوا منبرا سياسيا وال إعالميا ينقل أصواتهم ليعبروا 
عن قلقهم على مســـتقبل بلدهم الصغير املتجه إلى املجهول في 
ظل صراعـــات تؤججها الطائفية والقبليـــة واملذهبية واملصالح 

السياسية.
  خطاب سموه كان خطاب حاكم يتحدث باسم الشعب وهو أمر 
غيـــر معهود في منطقتنا، حيث تعود احلكام في خطاباتهم على 
أن يدافعوا عن أنفســـهم أو مشـــاريعهم أو أجنداتهم السياسية، 
بينما صاحب السمو األمير حفظه اهللا قام بتحويل خطاب العشر 
األواخر من حديث حاكم لشـــعبه إلى حديث حاكم حتدث باســـم 
شعبه طارحا خالل خطابه هموم الشعب مختزال إياها في خطاب 
وضع اإلصبع على كثير من جراح البلد، تلك اجلراح التي فتحتها 
مصالـــح البعض وعدم مباالة البعـــض اآلخر، من ال يفرقون بني 
احلريـــة والدميوقراطية واالجتراء على القانون وجتاوز خطوط 

الوحدة الوطنية باسم احلرية والدميوقراطية.
  صاحب الســـمو األمير كان واضحا في خطابه وحازما ووضع 
النقاط على احلروف، ووجه رســـالة واضحة وضوح الشـــمس 
في رابعة النهـــار إلى كل من يؤجج الطائفية والقبلية واملذهبية 
والفئويـــة واملناطقية الذين عليهم أن يعيدوا قراءة اخلطاب مرة 

أخرى وثانية وثالثة ورابعة.
  ما أوردته في هذه املقالة كان مجرد حديث عابر ملواطن كويتي 
بســـيط لم ينضم ألي تكتل أو حزب سياسي، ولم يصوت ال في 
فرعية وال أمانة حزب وال يعرف أو يعترف بسوى الكويت قبيلة 

ومذهبا ووطنا وعشقا له وألبنائه.
   استمعت خلطاب صاحب السمو األمير وعلمت كما علم اجلميع 

أن الكويت التزال بخير.
  Waha٢waha@hotmail.com 

 تقبل اهللا طاعتكم وعيدكم مبارك، مضى شهر رمضان سريعا 
نســـأل اهللا العلي القدير أن يتقبل من اجلميع صالح األعمال. في 
نفس هذه األيام من العام املاضي كنت في لندن للعالج، وفي أول 
أيام عيد الفطر خرجت من شقتي الصغيرة، أخذت أجوب شوارع 
لنـــدن علني أجد من «أعايده ويعايدني» فلم أجد أحدا. ما أصعب 
الغربة عن الوطن وما أقسى الفراق عن األحباب، كان اهللا في عون 
املغتربـــني أينما كانوا. في األخير قمـــت مبعايدة «راعي البقالة» 

وعدت لشقتي الصغيرة ووحدتي.
< < <  

  قبل أيام وقع لي حادث بســـيط مع شاحنة كبيرة، خرجنا من 
ســـياراتنا واجلميع بخير وهللا احلمد، مجرد خدوش بسيطة في 
السيارة. سائق الشاحنة الصعيدي كان في حالة غضب شديدة، 
أخذ يلومني ملاذا لم أتوقـــف وملاذا لم أنتبه ويصرخ «طب أعمل 
إيييييـــه أنا دلوقتي؟»، قلت له «يا عم صبرك علي شـــوي، انت 
تعورت؟ قال: الاااااع، قلت: ســـيارتك جرالها حاجة؟ قال: برضو 
الااااع، قلت: طيب انت حتخطط احلادث وتوزع األخطاء بكيفك، 
هو انت خبير باحلوادث؟ قال: الااااع، قلت طب استنى مله تيجي 
الدورية ونشوف». جاءت الدورية وقام الشرطي بعمل تخطيط 
بســـيط للحادث وأحالنا للمخفر، وفي املخفر عينك ما تشوف إال 
النور، عشرات املصابني يجلسون في انتظار دورهم للدخول على 
احملقق، الدماء تغطي وجوههم واجلبس يحيط بعظامهم من كل 
جانب، واضح أنهم قد خرجوا لتوهم من معركة حامية الوطيس، 
واضح أيضا أنهم استخدموا فيها «العجرات» والسكاكني والعقال. 
املهم انتظرنـــا دورنا ودخلنا على احملقق بعد ســـاعتني فقط ال 
غير، سألني احملقق كيف جرى احلادث، قلت له كيت وكيت، سأل 
الصعيدي هل هذا صحيح؟ قال: أيوه (أول مرة ما يقول الااااع)، 
قال احملقق: انت غلطان (وأشار إلي)، قلت خير إن شاء اهللا، قال 
احملقق للصعيدي: تبي تســـجل قضية؟ قال الصعيدي: الااااااااع 
بس سيارتي فيها خدش من قوووودام، قال له احملقق: يعني تبي 
تسجل قضية؟ قال الصعيدي: الااااع، خالص مسامح وربنا كرمي. 
خرجنا من املخفر وشكرت الصعيدي على تسامحه، قال لي وهو 
يبتسم: مش قووولت لك انت اللي غلطان أصل بالعقل كده لو أنا 
اللي غلطان كنت فرمتك فرم (قالها وهو يشير بحركة الفرم بيديه 
ويضحك هههه) قلت له: طب ليه بس تفرمني يا عم، هو أنا عملت 
لك حاجة؟ قال: الاااااااع مش قصدي، أقصد سيارتي كانت حتفرم 
ســـيارتك، أصل ملا موآخزة سيارتك صغيرة قوي وسيارتي زي 
منته شايف. قلت له: أها.. عموما حوووصل خير، ومشكور مرة 

ثانية، ودلوقتي عاوز مني حاجة؟ قال: الاااااااااااااااع.
< < <  

  «كوهني الساعاتي» رجل بخيل.. يهودي كالسيكي، توفي ولده 
في حادث أليم، فكتب نعيا صغيرا في إحدى الصحف البريطانية 
يقول فيـــه «ينعى كوهني ابنه الذي توفي في حادث أليم، ويذكر 
زبائنه بأن احملل مفتوح ومستمر في خدمتهم، ويعلن عن وصول 
دفعة جديدة من الســـاعات السويســـرية الفاخرة» (حلل فلوس 

اإلعالن وزيادة).
< < <  

  قال الرئيس القذافي للرئيس الفرنسي ساركوزي: انتو طلعتوا 
القمر لكن احنا راح نســـبقكم ونطلع للشـــمس. ضحك الرئيس 
ساركوزي ورد عليه: ساعتها راح حترقكم الشمس، قال الرئيس 
القذافـــي: ال احنا منتبهني للنقطة هـــذي، راح نروح بالليل مش 

بالنهار!
  bodalal@hotmail.com 

 وداعًا يا شهر الخير

 علي الرندي

 من الديرة من الديرة

 مخلد الشمري

 البطل المزيف

 رؤية رؤية

 ذعار الرشيدي

 عندما يتحدث الحاكم 
باسم الشعب

 الحرف  الحرف ٢٩٢٩

 محمد هالل الخالدي

 استراحة العيد
 

 نظرات نظرات

 عادت لي الثقة من جديد في اجلهاز املروري 
لـــوزارة الداخلية بعد ان شـــاهدت اجلهود 
اجلبارة لرجال النجـــدة والتي كانت تبذل 
طوال شهر رمضان املبارك في تنظيم السير 
خاصة مع دخول الليالي العشر االخيرة من 
الشهر الفضيل حيث شاهدت كغيري تواجد 
رجال النجدة امام املساجد حلماية مركبات 
املواطنني من الســـرقات التي عادة ما تكثر 
في هذه االيام والتي كنا نطلع على اخبارها، 

وكذلك تنظيم حركة السير.
  وقد اثبت رجال النجدة كفاءتهم وقدرتهم 
وما تناولت هذا املوضوع اال بعد ان وجدت 
االشادة من اجلميع بتلك اجلهود التي تبذل 
والتي نتمنى ان تتواصل دائما الراحتنا من 
عناء االزدحام الذي بات ســـمة غالبة لطرق 
الكويـــت، وعبر هذا العمود اوصل الشـــكر 
اجلزيل ملدير عام ادارة النجدة العميد سعود 
احلسيني الذي اشـــرف وتابع بنفسه على 
هذا التنظيم في الشهر الكرمي والذي انعكس 
بصورة طيبة نفخر بها ونطالب باستمرارها 

دائما.
< < <  

  لم يتســـن لـــي تهنئة جميـــع االحباب 
واالصحاب بالعيد السعيد ولهذا اقول للجميع 
«عيدكم مبارك» وكل عام وانتم بخير وعساكم 
مـــن العايدين الفايزين يـــا رب وتقبل اهللا 

طاعتكم وقيامكم وصيامكم.
< < <  

  وصلتني هذه الرسالة والتي اوجهها الهل 
اخلير في بلدنا احلبيب وهي من رجل مسن 
وطاعن في السن دارت عليه االيام وضاقت 
به السبل ولم يعد ميلك مسكنا له والسرته 
ويناشد اهل اخلير مد يد العون له ومساعدته 

العانته على مواجهة اعباء احلياة.
  botafra@hotmail.com 

 موسى أبوطفرة المطيري

 براڤو النجدة
 

 حادث وحديث حادث وحديث

 نرفع أسمى آيات التهاني إلى صاحب 
الســـمو األمير وســـمو ولي عهده األمني 
ورئيسي مجلسي األمة والوزراء واالخوة 
النواب والوزراء والشعب الكويتي الكرمي 
واألمتني العربية واإلسالمية مبناسبة عيد 
الفطر املبارك أعاده اهللا علينا جميعا باخلير 
واليمـــن والبركات. ورغم فرحة العيد إال 
أنني أواسي نفسي وأنفسكم بانتهاء شهر 
اخلير واحملبة والعطاء هذا الشهر الكرمي 
الذي حتمل كل أيامه محبة وخيرا وعطاء 
وتعاونا بني الناس، ولَِم ال وهو شهر القرآن 
الذي نرى فيه جميع املسلمني بكل فئاتهم 
ومختلف جنسياتهم يعيشون في محبة 
ومودة وتعاون وبر ورحمة وكل الفضائل 

الكرمية تتجلى في أيامه املباركة.
  وقد عشنا على مدار األيام املاضية نفحات 
العشر األواخر من ذلك الشهر الكرمي التي 
حتتوي على ليلة خير من ألف شهر، فمن 
أدركها كان له كل الرضا واخلير من اهللا 
عز وجل، وفي هـــذه األيام يزيد التعاون 
وتكثر احملبة ويزداد اإلحسان ولعل هذا 
اإلحسان جتلى بأروع صوره خالل األيام 
املاضية في قيام أحد املواطنني احملسنني، 
جـــزاه اهللا خير اجلـــزاء، بالتبرع مببلغ 
٣٠٠ ألف دينار، وذلك إلدارة تنفيذ األحكام 
بقصر العدل ملســـاعدة بعض املسجونني 
على ذمـــة قضايا مديونيات في قضاء ما 
عليهم وإخالء سبيلهم، وبالفعل قد يكون 
هذا التبرع مبعث خيـــر على الكثير من 
األشـــخاص الذين حرموا من التواجد مع 
أسرهم في شهر رمضان الكرمي ليسعدوا 
بالتواجد وسط أبنائهم وذويهم وأصحابهم 

في أيام العيد املباركة.
  هذا اإلحســـان من فضائل هذا الشهر 
الكرمي ونتمنى أن يحذو حذوه محسنون 
آخـــرون وأن يتبرعـــوا لألســـر الفقيرة 
واحملتاجة ويقدموا يد العون واملساعدة 
كي تعم روح التعـــاون واإلخاء واحملبة 
التي ننشدها جميعا ويحثنا عليها ديننا 

اإلسالمي احلنيف.
  ومع قدوم عيد الفطر املبارك كنا نتمنى 
أن تكون عيدية احلكومة للمواطنني هي 
إسقاط فوائد القروض التي أنهكتهم لتخفف 
عنهم بعض األعباء وااللتزامات الكثيرة، 
خصوصا في ظل االرتفاع الرهيب بأسعار 
السلع واملواد الغذائية خالل هذه األيام، 
ليتمكن املواطنـــون من العيش في رخاء 
وسالم ويزداد التعاون واحملبة على أرض 

الكويت احلبيبة.
  وقد مّن اهللا علينا بتفضيل بعض األيام 
على بعض حلكمة عظيمة، ورزقنا األعياد 
لكي يسود فيها التعاون واحلب بني الناس، 
فعندما هّل علينا هالل العيد متنى اجلميع 
الستر والصحة والعافية والسعادة، وهذه 
املشاعر ال تتم إال بتحقيق روح التعاون بني 
اجلميع ومساعدة احملتاج لتعلو البسمة 
جميع الوجوه وتعم الفرحة والسعادة، وكل 

عام وأنتم بخير وعيد فطر مبارك. 
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