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 محطات  بال قناع

 لم يكن مفاجئا وال مستغربا 
اهتـــراء املؤسســـات التـــي 
استغلت الدين وحاولت تسلق 
تعاليمه ألغراضها الشخصية، 
وحتقيق طموحاتها بتغيير 
هويـــة املجتمـــع مـــن أجل 
السيطرة عليه، ولتكون لها 

الكلمة املســـموعة فيه، وللتأثير على الناس 
ومحاولة اســـتعبادهم وجعلهم من الهتافني 

واملصفقني لها لتتباهى بجماهيريتها.
  نعلم ان هـــذه القوى الفاســـدة، لم تكن 
تتحرك بقوتها الذاتيـــة، وانها كانت مجرد 
منفذ لسياسة حكومية متخلفة، حاولت من 
خاللهـــا احلكومة تفكيـــك املجتمع، وإيجاد 
قوى بديلة تنفذ لها هذه السياسة، فراهنت 
علـــى تلك القوى الفاســـدة، ودفعت بها الى 
الساحة بقوة وأمدتها باإلمكانات كلها املادية 
واملعنوية وكل ما حتتاج إليه! ولكننا نشهد 
اآلن االنهيارات املتتالية في تلك املؤسسات 
الفاسدة، بدءا من اخلسائر املخزية لكوادرها 
املرشحة لالنتخابات األخيرة، واستمرارا في 
الهبوط الشعبي السريع وانكشافات أالعيبها 
وتخلخل بناها القيادية واالستقاالت املتوالية 
التي دعت بعض تلك املؤسســـات الى تقدمي 
كوادر فاشـــلة ومعدومة املواهب للمناصب 

القيادية فيها.
  ولكن املهـــم هو هل ســـتتعظ احلكومة 
وتستفيد من هذا الدرس ومن هذه الصفعة 
املدّوية؟! هل تدرك احلكومة ان سياسة «فّرق 
تسد» ال تصلح إلدارة البالد، وانها ضد املصلحة 
الوطنية العليا، وان احلكومات ال تنتهج مثل 

هذا النهج املدّمر؟
  أنا ال أراهن على اتعاظ احلكومة أو استفادتها 
من هذا الدرس ومن دروس غيره رمبا كانت 
نتائجهـــا كارثية وأكثر إيالمـــا، لذلك فإننا 
كمواطنني البد أن نتحمل مسؤولياتنا وال نعّول 
على رشاد احلكومة واتعاظها وتعقلها، وفي 
الطليعة أولئك القادة االجتماعيون املزعومون 
الذين ال يتركون مناسبة إال ويبرزون بوجوههم 
الالمعة ويعتلون املنابر ويرتقون املنصات 
يحدثوننا عن الوباء والفساد والدميوقراطية 
والوطنية واملســـتقبل، مع نشيد قصير عن 
املاضي وحالوتـــه وصالحه، ثـــم يكتفون 
بالتصفيق واملرور على «البوفيه»! وكأنهم 
بذلك قد أدوا أدوارهم الوطنية وواجباتهم نحو 
وطنهم ومجتمعهم، دون تفعيل حقيقي وحترك 
يحمي البالد من غائلة الفساد املتمثل أساسا 

في حتالف احلكومة مع الفئات الفاسدة.

 يروى في قصص التراث التي 
يقصد ان نتعلم منها مبادئ التعقل 
واحلكمة، حكايــــة الذئب واحلمل 
حيث كان الذئب يتبلى ويتحرش 
باحلمل كي يجد الذريعة للتعدي 
عليه والتهامه، في واقعنا الكويتي 
الذي خرجت منه احلكمة ولم تعد 
منذ أمد بعيد نلحظ العكس مما جرى 
في تلك القصة التراثية، حيث يركن 
الذئب للهدوء واالنشغال مبشاكله، 
ويقوم احلمــــل بالتحرش املتكرر 
بالذئب والذي سينتهي على األرجح 

بـ... اللي يحب النبي يجري..!
< < <  

  ففي زمن صدام سمحنا للذئب 
ممثـــال بديبلوماســـييه ورجـــال 
مخابراته بأن يستولوا على البلد 
ويحولوا مبنى سفارتهم الى معتقل، 
وكان عدد منضوي تلك الســـفارة 
(احلكومة) يتعدى اآلالف، لذا لم يكن 
مستغربا وقد أعلن احلمل استسالمه 
املسبق أن يتجرأ الذئب على التعدي 

عليه واستباحة مراعيه.
< < <  

  ومنذ ربيع ٢٠٠٣ ونحن ندعو 
خللق عالقة صحيحة وصحية مع 
العراق تقـــوم على مبدأ «الربح – 
الربـــح» للطرفني وان ننفتح على 
جميع شرائح املجتمع العراقي من 
أقصى شـــماله إلى أقصى جنوبه 
بصـــورة إيجابيـــة، وكان جميال 
في هذا الســـياق ما قام به مؤخرا 
رجل األعمال جواد بوخمسني من 
اســـتئجار طائرة خاصة للتعزية 
بصديق الكويت الراحل عبدالعزيز 

احلكيم.
< < <  

  وكان ضمــــن مــــا دعونــــا له 
واستجيب له ثم مت النكوص عنه 
تســــمية احتالل عــــام ٩٠ بالغزو 
«الصدامــــي» ال «العراقي» حيث 
لــــم يكن قرارا شــــعبيا أو أمرا مت 
االســــتفتاء عليه بل كان الطاغية 
صدام هو املسؤول األول واألخير 
عن تلك اجلرمية الشنعاء ولم يكن 
أحد ميلك في العراق معارضة ذلك 
القرار وإال مت قتله وتصفية أهله، 

مصلحة  ولنا 
تاريخية بلوم 
صدام كفرد ال 
العراق كشعب 
على ذلك الغزو 
املدمر حتى ال 
تكــــراره  يتم 

مستقبال بحجة انه مطلب شعبي 
وقومي عراقي.

< < <  
  وقد رفض البعض تلك التسمية 
بحجة وجود عراقيني ضمن اجليش 
الرسمي والشعبي الذي قام باحتاللنا 
وان صدام لم يغزنا وحده، وإذا لم 
نأخذ بحجة ان أغلبهم كان مأمورا 
كما نعلم، كما ان كثيرا منهم كانوا 
آنذاك  يبدون اعتذارهم وأســـفهم 
للكويتيني كلمـــا التقوهم، فعلينا 
ان نلقي بالالئمـــة على املائة ألف 
جندي عراقي أو حتى الذين تواجدوا 
في بلدنا (نســـبة تقل عن ٠٫٠٠١٪ 
من الشعب العراقي) وأال نلوم ٢٥ 
مليون عراقي آخر على تلك اجلرمية 
ثم نعلن بعد ذلك اننا لن ننســـى 
أو نغفـــر وإال أصبح حالنا كحال 
احلمل الذي يتحرش بالذئب بغفلة 

ودون مبرر.
< < <  

  إن بقاءنا كدولة صغيرة بني كتل 
ضخمة وضمن إقليم جغرافي ملتهب 
وخاصة في ظل التصعيد الدولي 
القائم ضد إيران يتطلب منا الكثير 
من احلكمة والتعقل ومعه الكثير 
من املغفرة والنسيان، وميتد ذلك 
األمر للعالقة مع إيران وحزب اهللا 
وخطف «اجلابرية» والراحل عماد 
مغنية، ودون ذلك سنبقى ضمن 
حلقة مفرغة من التوتر واحتمال 
تكرار التعدي علينا من هذا الطرف 
أو ذاك فرغم كل الكالم الكبير مازلنا 

دولة متناهية الصغر.
< < <  

  آخر محطة: باملختصر.. السيناريوهات 
القادمة للمنطقة جميعها سيئة جدا 
لنا في الكويت فهل نبدأ في االستماع 
حلكمائنا بــــدال من ســــفهائنا؟!.. ال 

أعتقد!

 وهل غزانا الـ ٢٥ مليون عراقي؟! االنهيار المطلوب!

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة والخدمات  ص ١٤ 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ـ اللجنة العربية لحقوق االنسان تجتمع الشهر المقبل.

  ـ هذه اللجنة لو حولوها الى جمعية لهواة جمع الطوابع لكان افضل لنا 
ولهم ولألمة العربية.

 ـ بعض قطع منطقة الفردوس تحولت الى مردم لمخلفات مواد البناء.
  ـ مو يا تنظفونها يا تثمنونها ألهلها وتحولونها سكراب نفس امغرة.

 أبواللطف  واحد 

 مرزوقة دوان سند البذاليـ  ارملة عبيد مبارك الصالح البذاليـ  
٧٢ عاماـ  الرجال: الصليبخاتـ  ق٣ـ  ش١١٢ـ  م٩ـ  ديوان 
البذاليـ  ت: ٦٦٥٠٣٩٠٧ـ  ٩٩٨١٩٦٣٦، النساء: الصليبخات 

ـ ق٣ ـ ش١١٢ ـ جادة ٥ ـ م١٤ ـ ت: ٢٤٨٧٠٣١٨.
  عدنان جاسـم محمد الشمروخ ـ ٥٠ عاما ـ الرجال: بيان ـ ق٥ 
ـ ش الثاني ـ م٩٦ ـ ت: ٢٥٣٨٧٤٢٤، النســـاء: العدان ـ 

ق٢ ـ ش٨٧ ـ م٣ ـ ت: ٢٥٤١٤٥٢٧.
  ناصـر مفلح مبارك الرشـيدي  ـ ٣٦ عامـــا ـ الرابية ـ ق٤ ـ ش 

عبداهللا اخلالدي ـ م ٢٩ ـ ت: ٩٩٧١١١٥٩.
  هويـه نقـا العريره ارملة عبداهللا غريـــب وطني العازمي ـ 
٨٣ عامـــا ـ الرجـــال: القصـــور ـ ق٦ ـ ش١ ـ م١ ـ ت: 
٩٩١٢٣٦٥٥، النســـاء: جابر العلي ـ ق٦ ـ ش٢٢ ـ م١٨ ـ 

ت: ٩٩٤١٤٥٣٩.
  مـرمي محمد علي ـ زوجة احمد محمد احمد الكندري ـ ٦٦ 

عاماـ  الرجال: الشعبـ  ديوان الكنادرةـ  ت: ٥٥٠٠٩٣٩٣ 
ـ ٩٩٦٤٢٧٩٧، النساء: مبارك الكبيرـ  ق٤ـ  ش٢٢ـ  م٢٥ 

ـ ت: ٩٩٦٣٦٨٩٠ ـ ٢٥٤١١٤١٥.
  فاطمة عبدالسالم محمد الشعالنـ  ٧ سنواتـ  رجال: الصليبخات 
ـ ق١ـ  ش١٠٤ـ  م١٦ـ  ت: ٩٧٨٥٦٦٥١ـ  ٢٤٨٧٠٦٧٦، النساء: 
صباح السالم ـ ق٥ ـ ش١ ـ ج٣١ ـ م٢ ـ ت: ٢٥٥٢٨٩١٠.

  عايـض عويض جدعان الديحانـي ـ ٩٨ عاما ـ العارضية ـ ق٢ ـ 
ش٤ ـ م٢ ـ ت: ٦٦٦٧١٧٥٥ ـ ٥٥٥٥١٢٣٩.

  ناشر سعود منيف العجمي ـ ٦٥ عاما ـ الصباحية ـ ق٣ ـ ش١ 
ـ م٦٠٨ ـ ت: ٥٥٠٠٠٨٧٦ ـ ٦٦٦٤٢٥٩٩ ـ ٦٥١١٥٧٢٧.

  جناة سعد سليمان قلفصـ  زوجة جنم عبداهللا ليليـ  ٥٠ عاما 
ـ الرجال: القيروانـ  ق٣ـ  ش٣١٤ـ  م٣ـ  ت: ٩٧٩٢٣٧٩٧ 
ـ ٩٩٦١٥١٩٥، النســـاء: كيفـــان ـ ق١ ـ ش١٢ ـ م١١ ـ ت: 

٢٤٨١٨٠٦٤ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 الحماد: اليوم يتساوى الليل والنهار

 حدث «بدون» حاول تقليد «سنوات الضياع»
  فسقط بـ «علك وحلويات» بقيمة ٥٠ دينارًا

 نجاة الزميل عبداهللا العنزي وأفراد أسرته من حريق منزلهم

 مصري ودع الحياة ساجدًا

 أرادت أن «تحّمي الّطار» فانفجر سلندر الغاز

 هاني الظفيري
  متكن رجال أمن احد االســـواق التجارية الشهيرة في 
العاصمـــة امس من ضبط حدث «بـــدون» اثناء محاولته 
سرقة بضاعة «علك» بقيمة ٥٠ دينارا عن طريق تهريبها 
فـــي كرتون خاص باملياه املعدنيـــة، وقام احلدث البدون 
بتفريغ قناني مياه الشرب املعدنية من الكرتون اخلاص 
بها والبالغة قيمتها ٩٠٠ فلس ومأل الكرتون بكمية كبيرة 
من «العلك» والتي بلغت قيمتها ٥٠ دينارا واغلق الكرتون 
واجته الى احملاسب ليدفع ٩٠٠ فلس كونه اشترى كرتون 
مياه شرب اال ان فطنة رجال أمن السوق التجاري نبهتهم 
لطريقة حمله للصندوق فقاموا بالقاء القبض عليه وبفتح 
الكرتون تبني انه يحوي كمية كبيرة من العلك واحللويات 

الغالية الثمن والتي بلغت قيمتها نحو ٥٠ دينارا وقاموا 
بابالغ دوريات األمن ليحضر رجـــال أمن ويقوما باقتياد 

اللص احلدث الى مخفر شرق.
  وقـــال مصدر امني ان اغرب ما قاله اللص احلدث اثناء 
التحقيـــق معه انه كان وبطريقته في تفريغ كرتون مياه 
الشرب وتعبئتـــه بالعلك واحللويـــات يقلـــد مشهدا من 
املسلســـل التركي الشـــهيـــر «سنوات الضياع» حيـــث 
شـــاهد احـــد ابطال املسلســل وهو يقـــوم بذات العمـــل 
فقرر تقليده، هذا ولم يشـــر املصدر الى ما اذا كان احلدث 
قد اعترف بانه قام بهـــذه الطريقة في مجمعات اخرى ام 
ال، واحيل احلدث الى نيابة االحداث الستكمال التحقيقات 

معه. 

 هاني الظفيري
  كتبت النجاة للزميل في القسم الرياضي 
عبداهللا العنزي وأفراد أسرته بعد ان شبت 
النيران في منزله الكائن مبنطقة الصليبية 
امس، واتت على اجزاء من املنزل بعد ان متكن 

الزميل العنزي وأفراد اسرته من اخلروج، 
هذا وحضر رجال مركز إطفاء اجلهراء الذين 
قاموا بالسيطرة على النيران واخماد احلريق 

في وقت قياسي.
  الزميل عبداهللا العنزي قال ان النيران 

اشتعلت بشكل سريع ولسبب غير معروف 
ولكن أحمد اهللا تعالى على ان كتب النجاة 
لنا خاصة ان احلريق اتى على اجزاء كبيرة 
من املنزل،، وكانت النيران قد امتدت بشكل 

مفاجئ ولكن احلمد هللا على كل شيء. 

 هاني الظفيري
  ودع وافـــد مصري يبلغ من 
العمر ٤١ عاما احلياة ساجدا في 
مســـجد بالفروانية امس، فقد 
فوجئ املصلون بعد انتهاء صالة 
ظهر امس ان احد املصلني ظل في 
وضعية السجود رغم انتهاء االمام 
من الصالة وألكثر من ٥ دقائق 
وهم ينتظرون ان يرفع رأسه من 
السجود بعد ان اطال به غير ان 
احدهم عندما اقترب منه وجده 
قد لفظ انفاســـه، فتم ابالغ امن 
الفروانية لتحضر سيارة اسعاف 
وسيارة االدلة اجلنائية بعد ان 
تبني تعرضه ألزمة قلبية مفاجئة 

ليودع احلياة ساجدا.

 هاني الظفيري
  تسبب انفجار ســـلندر غاز في اثارة الرعب مساء اول من 
امس في صالة افراح النســـاء مبنطقة السرة وبحسب مصدر 
امني فإن بالغا ورد الى العمليات عن انفجار في الصالة لتهرع 
دوريات شرطة الى موقع احلادث الذي تسبب في  اثارة الرعب 

بني املدعوات ليتبني ان احلادث عبارة عن انفجار ســـلندر غاز 
كانت تســـتخدمه فرقة الطقاقة لـ «حتمية الطيران» وان خلال 
ما اصابه لينفجر دون ان يسفر عن اي اصابات او اضرار، كما 
حضر رجال االطفال الذين قاموا مبعاينة املكان واستكمل أهل 

العرس احلفل بعد احلادث الذي اثار الرعب بني املدعوات.

االستواء.  واضاف ان الدول التي تقع 
جنوب خط االستواء يتساوى بها الليل 

والنهار قبل تاريخ ٢٣ مارس. 
  وفي االيام التالية يتناقص طول 
النهار في النصف الشمالي من الكرة 
االرضية حتى ٢٢ ديسمبر املقبل حيث 
يحدث االنقالب الشتوي ويكون النهار 
في غاية القصر والليل في غاية الطول 
وتكون الشمس في غاية نزولها عن 
خط االستواء حيث ستتعامد على مدار 

اجلدي (درجة عرض ٢٣٫٥ جنوبا). 

والنهار في الكرة االرضية بشكل عام 
بسبب دخول الشــــمس في االعتدال 
اخلريفي وعبورهــــا نزوال على خط 
االســــتواء االرضي باجتاه اجلنوب 

لتتعامد عليه».
  وذكر ان كل بلد له يومه اخلاص 
بالتساوي والذي يختلف من بلد الى 
بلد وعموما فالدول التي تقع شــــمال 
الكرة االرضية يتساوى الليل والنهار 
بها بعد ٢٣ سبتمبر بعدة ايام ويختلف 
ذلك حســــب ارتفاع موقعها من خط 

 هاني الظفيري
  أوضح مدير مرصد املرزم الفلكي 
م.مســــاعد احلمــــاد أن الليل والنهار 
اليوم وذلك وفقا للموقع  يتساويان 
اجلغرافــــي للكويت، مشــــيرا إلى أن 
الشمس وصلت أقصى ميل لها جهة 
الشمال في فصل الصيف املاضي وبدأت 
بالتقهقر ناحية اجلنوب لفصل الشتاء 
املقبل وفي أثناء رحلتها من الشمال 
إلى اجلنوب متر على نقطة االعتدال 
اخلريفي فتتعامد أشــــعة الشــــمس 
على محيط خط االســــتواء في يوم 
٢٣ ســــبتمبر وهذا يعني أن الشمس 
تكون منحرفة عن كبد السماء وقت 
الظهر في جميع مناطق العالم بزاوية 
تساوي خط العرض اجلغرافي لكل 

منطقة.
  واشار احلماد الى ان تساوي الليل 
والنهار في الكويت اليوم حيث تشرق 
الشمس الساعة اخلامسة والدقيقة ٣٩ 
صباحا وتغيب في الساعة اخلامسة 
والدقيقة ٣٩ مســــاء وبذلــــك يكون 
طــــول النهار ١٢ ســــاعة وطول الليل 

١٢ ساعة.
  من جهته قال الباحث الفلكي عادل 
الســــعدون انه «في تاريخ ٢٢ او٢٣ 
ســــبتمبر في كل عام يتساوى الليل 

 السعدون: التساوي يختلف من بلد إلى آخر

 عادل السعدون م.مساعد احلماد 

 مضيف يسرق زميلته في الجو!
 محمد الجالهمة

  تقدمت مضيفة تعمل باخلطوط اجلوية الكويتية 
ببالغ إلى مخفر الشــــويخ أمس تتهم فيه زميلها 
بسرقتها، وبحسب ادعاء املضيفة انها بعد عودتها من 
إحدى الرحالت اكتشفت ان أحدا ما قام بفتح حقيبة 
يدها وسرق مبلغا من املال وبطاقتني ائتمانيتني، 
وبسؤالها عمن تتهم أشارت إلى زميلها في الطاقم 
قائلة انه ما من مصلحة ألحد بسرقتها سوى زميلها 
الذي كان قد نشــــب بينها وبينه خالف سابق. هذا 

وســــجلت قضية سرقة وجار اســــتدعاء املضيف 
املتهم لسماع أقواله. 

  من جهة اخرى تعرى مواطن من كامل مالبسه 
في ممشــــى العيون، وحضر رجال الشــــرطة بعد 
ورود بالغــــات من مرتادي املمشــــى، فكان تبرير 
الرجل لفعله بقوله «أردت التعبير عن شعوري.. 
انتو شكو؟» بعد أن قبض رجال األمن عليه وقاموا 
بستر جسمه ببطانية، وتبني انه مواطن (٢٧ عاما) 

وكان حتت تأثير الكحول. 


