
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: عندما يفقد الشخص االتجاهات يسير بشكل دائري.

ـ لهذا السبب عملية السالم في الشرق األوسط تدور في حلقة مفرغة 
منذ 50 عاما.

دراسة: تناول التوت بشكل يومي يرفع من معدل انتباه الشخص.
ـ يا حكومة تكفون صرفوه لموظفينكم يمكن »يتنبهون« وما يضيعون 

أبواللطفواحدمعامالت العالم.

محطاتالسايرزم

مبناسبة عيد الفطر املبارك 
لن نقول ما قاله املتنبي »عيد 
بأي حال عدت يا عيد« بل نقول 
»عيدكم مبارك وعس���اكم من 
العايدين والفايزين وكل عام 
وأنتم بخير« لكن يبقى السؤال 
األهم: »ما عالقة البقرة الذبيحة 

بالعيد السعيد«؟
كان هذا هو املوجز واليكم 

احلكاية بالتفصيل:
فمن أهازيج األطفال التراثية 
املرتبطة بالعيد اهزوجة كويتية 
تقول »باكر العيد ونذبح بقرة 
وننادي مسعود كبير اخلنفرة« 
وفي البحري���ن كذلك يصرح 
األطفال بأنهم سيذبحون بقرة، 
انهم سينادون »أحمدوه  غير 

طويل املوخره«.
ويستمر مسلسل ذبح البقر 
الطفولي ليصل الى السعودية 
حيث األطفال يهزجون هناك 
»باك���ر العي���د ونذب���ح بقرة 
ونعشي خماس طويل املنخرة« 
وفي قطر ايضا يذبحون البقرة 
كي »يرزف س���عيد بس���يفه 
وخنجره« أما في الشام فاألطفال 
يتراكضون في الطرقات وهم 
يرددون »بك���ره العيد ونعّيد 

وندبح بقرة السيد«.
من الواضح ان العيد املقصود 
»عيد األضحى« بيد ان األطفال 
ال يعلم���ون ذلك حتى صارت 
األهزوجة تسبق جميع األعياد 
دون ان يعرف األطفال من هو 
مسعود أو احمدوه أو خماس أو 
سعيد أو من هو السيد، وملاذا 
يغمس األطفال أناشيد الفرحة 

في الدم؟ لست أدري.

ميكن التعامل مع تكرار حل البرملانات 
الكويتي���ة دس���توريا وغير دس���توري 
بطريقتني: األولى ان نلقي بكامل املسؤولية 
على السلطة ونردد دون فهم مقولة ان حلول 
مشاكل الدميوقراطية هي باملزيد منها دون 
اعطاء اي تفاصيل ومن ثم تبقى االزمات 
وم���ا يتبعها من حلول للبرملان، الطريقة 
الثانية هي عبر دراسة لصيقة ملا يحدث 
ووضع احللول »الواقعية« والناجعة � ال 
النظرية � لتلك االشكاالت حتى يبقى البرملان 

وتتحرك عجلة التنمية، ومن ذلك:

> > >

حقيقة ان احد اهم اس����باب املش����اكل 
بني الس����لطتني بقاء ثقافة سالبة تسود 
الطرح إبان موس����م االنتخابات حيث ال 
يتحدث املرشحون في العادة عن برامج 
ومشاريع ومقترحات ايجابية بناءة للوطن 
س����يقومون بها عند النج����اح، بل يعتبر 
كثيرون ان الهجوم املتواصل على السلطة 
وعلى احلكومة التي لم تشكل بعد )!( هو 
ما يجلب الناخب����ني للخيام وللصناديق 
االنتخابية ومن ثم يصبح النائب اسير 
وعوده ومواقفه املسبقة وال يستطيع تبعا 
لذلك اال اختالق املعارك واالزمات السياسية 
املتواصل����ة ضد الس����لطة التنفيذية مما 
يجعلها تضيق ذرعا وتعلن عدم التعاون، 
كما يضطرها حملاولة ش����راء ذمم بعض 
املرشحني والناخبني لدعم مشاريعها وهو 
كذلك احد اهم اس����باب االفساد املصاحب 

للعمل السياسي الكويتي.

> > >

ويص���ل الناخب في العادة للكرس���ي 
االخضر دون عملي���ات تأهيل او تدريب 
على اصول العمل السياسي وهي قضية 
نأمل ايجاد حل لوائحي س���ريع لها، كما 
يزيد الطني بلة عدم اشتراط االهلية للفريق 
العامل مع النائب، فندر وجود مختصني 
بالتشريع والسياسية واالقتصاد واالعالم 
ضمن فريقه الذي يستخدم عادة لتنفيع 
االقارب واملفاتيح االنتخابية، وال يخفى ان 
عدم وجود رقابة مالية او حدود ملا ميكن 
ان يصرف على احلمالت االنتخابية وعدم 
تفعيل للجان القيم او ايجاد قانون »من اين 
لك هذا؟« جعل من املؤسسة التشريعية 

التي يفترض ان تكون 
محاربة للفساد جزءا 
فاعال من���ه، وفي هذا 
الس���يد املسيح  يقول 
امللح  گ »إذا فس���د 

فبماذا منلح؟«.

> > >

كما ساهم النقل الصحافي والتلفزيوني 
الفري���د وغي���ر املعم���ول به ف���ي اغلب 
الدميوقراطيات األخرى لوقائع وجلسات 
مجلس األمة في تسابق األعضاء على تسخني 
األجواء »إسعادا« للناخبني، كما اتاح عدم 
وجود ضوابط لالستجوابات اإلكثار منها 
وصبغها بنكهات مسرحية استعراضية غير 
مسبوقة تبدأ من تقدمي صحيفة االستجواب 
امام فالشات الكاميرات وتنتهي بتصفيق 
اجلالسني على مدرجات املجلس التي حتشد 
عادة بالهتيفة واملشجعني واملناصرين ولو 
وصلت مستقبال رئاسة متساهلة للمجلس 
لرأينا مكبرات الصوت والطبول واألعالم 

حاضرة فوق تلك املدرجات.

> > >

اخلالص���ة ان منع احلل الدس���توري 
وغير الدستوري للبرملانات في احلاضر 
واملستقبل يكمن في االخذ بهذه املقترحات 
وغيرها ودون ذلك سنبقى في حلقة مفرغة 
م���ن األزمات السياس���ية املتواصلة التي 
تنتهي باحلل الدس���توري � ولرمبا غير 
الدس���توري � للمجالس وتعطل عمليات 
التنمية وقد تنته���ي ذات يوم بضياع او 
غرق مركب الوط���ن الذي يأوينا جميعا، 

واهلل املستعان.

> > >

آخر محطة: وقفنا مع النائب القالف ابان 
رفضه تدخل النواب في أعمال الس���لطة 
التنفيذي���ة عبر طلب بعضهم إقالة وكيل 
الفاضل عيس���ى  الدكتور  وزارة الصحة 
خليفة، فكيف يس���تقيم ذلك املوقف مع 
طلب »نفس النائب« هذه االيام من وزيرة 
التربية إقالة وكيلة وزارة التربية الفاضلة 
متاضر السديراوي؟! أي كيف يحل له عمل 
ما حرمه على اآلخرين؟! أمور حتدث فقط 

في برملاننا ومن بعض نوابنا.

أزمة البرلمانات الكويتية المتعاقبةبقرة العيد

صالح الساير
www.salahsayer.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

سيارة الڤان معلقة على حافة احلفرة

البقاء هلل
آمنة محمد سالم البدر ارملة محمود محمد اجلاسم � 85 عاما � الرجال: 
ديوان القناعات – الشويخ – ت: 24843681 � 22518686، 
النساء: املنصورية � ق1  ش13 – م13 – ت: 99012532.

فاطمة عبدالرحمن احمد ارملة محمد شمس الدين عبدالرحمن 
� 77 عام����ا � الرج����ال: ديوان الكنادرة – الش����عب –ت: 
99917666، النس����اء: ضاحية مبارك العبداهلل – ق3 – 

ش306 – م6.
علي خلف سـالم النويشـري � 49 عاما � الرجال: املنصورية – 
ق1 – ش10 – م 5 – ت: 66881888 � 99736533، النساء: 

الصباحية – ق1 – ش5 – م627 – ت: 23614924.

محمـد احمد احلناوي � 93 عام����ا � كيفان � ق3 – ش36 – م5 
–ت: 99806298.

سـارة منصور حمد الهاجري ارملة ناصر علي سعد الهاجري  � 
64 عاما: الرجال: فهد االحمد – ق3 – قس����يمة 199 – ت: 
23633213 – 97889189، النساء: مبارك الكبير – ق2 – 

ش31 – م16 – ت: 25413510.
بدريـة زماط مهلهل ارملة مجبل س����عيد شمعون العازمي � 
84 عاما � الرجال: الصباحية � ق4 – ش12 – م933 – ت: 
99586069 – 99355524، النس����اء: القرين � ق4 – ش5 

– م25 – ت: 25433782 – 66881406.
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العجيري: الرطوبة تنقشع اليوم
وتعود متقطعة حتى نهاية أكتوبر

هاني الظفيري
توقع العالم الفلكي د.صالح العجيري 
ان تختفي موجة الرطوبة اليوم، بعد ان 
لفت البالد طوال يوم امس وبلغت نسبا 
عالية، وق���ال العجيري اننا نعيش هذه 
االيام موسم الرطوبة والتي ستعود بعد 
يومني مرة اخ���رى وتنقطع حتى دخول 
شهر اكتوبر املقبل والذي سيشهد فترات 
رطوبة متقطع���ة، واوضح العجيري ان 
موسم الرطوبة في الكويت يبدأ من نهاية 
شهر سبتمبر ويستمر طوال شهر اكتوبر. 
وحول سبب الرطوبة قال العجيري ان ايام 
الكوس »اجلنوبية الشرقية« هي السبب 
حيث متر اثناء هبوبها على مس���طحات 
اخلليج املائية وحتمل معها الرطوبة غير 
ان الرياح ستتغير بدءا من الغد وتعود 
شمالية غربية جافة قادمة من الصحراء 
وبعدها بيومني ستعود رياح الكوس وهكذا 
تستمر تقلبات الطقس طوال ال� 45 يوما 

املقبلة بني رطب وجاف.
وأوضح العجي���ري ان تقلب الطقس 
من رطب صباحا إلى مغبر مس���اء عائد 
إلى  حتول الرياح من اجلنوبية الشرقية 
إلى الش���مالية الغربية، ما أدى إلى إثارة 

الغبار املتوقع ان يترسب اليوم.

حدث ينجو من موت محقق بعد تعلق »سيارته« الڤان

البحث عن هوية صاحب الجثة ذات المالمح اآلسيوية
أمير زكي ـ محمد الجالهمة

بدأ رجال األدلة اجلنائية مساء امس في مطابقة بصمات شخص 
مبالمح آسيوية مع بصمات متوافرة في األدلة اجلنائية بهدف حتديد 

هويته الى جانب معرفة ظروف ومالبسات وفاته.
وكانت عمليات الداخلية تلقت بالغا بالعثور على جثة شخص 
مبالمح آسيوية وقد لفظتها االمواج وسارع الى موقع البالغ امس 
قسم دوريات االحمدي النقيب محمد مهاوش وضابط مخفر الفنطاس 
الرائد عبداهلل فالح العجمي الى جانب مدير األمن العميد عبدالفتاح 

العلي ومدير مباحث االحمدي العقيد داود الكندري وتبني ان اجلثة 
لشخص يرتدي شورتا ومبالمح آسيوية.

واضاف املصدر بالرجوع الى سجالت التغيب لم يعثر على اي 
بالغ عن تغيب ش���خص بنفس املواصفات، مشيرا الى ان اخلطوة 
االولية تتضمن معرفة اجلاني وبالتالي فتح حتقيق ملعرفة حقيقة 

الوفاة وهل هي غرق ام ان هناك من القى به في املياه عمدا.
واكد املصدر على ان تقرير االدلة اجلنائية يحدد خطوط عريضة 

للقضية وتستكمل هذه اخليوط من قبل املباحث.

هاني الظفيري
جنا حدث كويتي من موت محقق في أول 
أيام العيد بعد أن انحرفت به سيارة الڤان 
التي كان يقودها لتصطدم بجدار كيربي ألحد 
املشاريع وتتعلق على حافة حفرة عميقة 

للمشروع يصل عمقها إلى 5 أمتار.
وبحسب مصدر أمني فان السيارة الڤان 
التي كان يقودها احلدث بقيت معلقة بعد أن 
متكن سائقها احلدث من اخلروج بأعجوبة 
ومتكن رجال اطفاء اجلهراء من سحب السيارة 
التي حال����ت أجزاء من حاجز الكيربي دون 
سقوطها في احلفرة العميقة، وحضر من مركز 
اطفاء اجلهراء املالزم عبدالوهاب العريفان 
والعريفان فهد احلصني وأحمد حميد وسلمت 
القضية لرجال أمن اجلهراء الذين حضروا 
إلى املوقع حلظة البالغ وقاموا باستجواب 

احلدث الذي كان يقود السيارة.

)أحمد باكير(الغبار يلف مباني العاصمة عصر أمس

)سعود سالم(الرطوبة حجبت الرؤية في مصلى اجلهراء أثناء صالة العيد صباح أمس وفي االطار د.صالح العجيري


