
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
صحيفة أسترالية: هنري يرأس »قائمة الغشاشين« في تاريخ الرياضة.

ـ لدينا 200 في الشرق األوسط يمكن أن يترأسوا قوائم الغشاشين في 
أي مجال و»بالمرتاح«!

ما أدري ليش البعض متضايق من االستجوابات مع أنها بدم الكويتيين؟
ـ .. الكويتي من يقعد من النوم ليما ينام وزوجته »تستجوبه«!

أبواللطفواحد

في لهجتنا احمللية نقول 
»َتَوَه���ْق« مبعن���ى تورط، 
ونضي���ف فنق���ول »توهق 
البطل« وهذه عبارة نطلقها 
في وصف الش���خص الذي 
يتورط في مش���كلة ويفقد 
وس���يلة اخل���اص، وكلمة 
البطل جاءت من أبطال أفام 
الس���ينما الذين يقعون في 
ورطات كبيرة مع العصابة ثم 
يخرجون من الورطة بحلول 
سينمائية خيالية ال تتوافر 

في الواقع املعيش.
أما في س���ينما السياسة 
الكويتي���ة فق���د »توه���ق« 
البط���ل والعصابة  اجلميع، 
والكومبارس واملنتج واملخرج 
والكاتب واملمثلون واملصور 
وحتى اجلمهور الذي يشاهد 
هذا الفيلم الكويتي الطويل. 
الفن  السينما هي  فإذا كانت 
السابع فقد متكن الكويتيون 
في عالم السياسة من تقدمي 

الفن السابع عشر.
 إن ه���ذه األعاجيب التي 
جتري على الساحة السياسية 
واإلعامية ليس من الس���هل 
أو  حتليله���ا  أو  رصده���ا 
إخضاعها للفحص املخبري، 
فهي أعاجيب ال يلخصها مسرح 
العب���ث أو رواي���ات اخليال 
العلمي، وال ميكن تصويرها 
ف���ي األعم���ال الكرتونية أو 

الرسوم املتحركة.
إنه���ا هرولة ف���ي فضاء 
املجهول واخلي���ال والرعب 
واالنتحار. وفي علوم »الفلك 
والَكَلْك« يطلق على هذه احلالة 
اس���م »االهعخاغ« والكلمة 
ال معن���ى لها، متام���ا كالذي 

يجري!

النظ���ام  ال ميك���ن فص���ل والدة 
الدميوقراط���ي في اليونان، ثم ترعرعه 
في روما قبل 2500 س���نة، عن رياضة 
املصارعة العنيفة التي كانت تلك الشعوب 
تهواها، ومثلما أن الشعب االجنليزي كان 
يعطي األفضلية للعبة الغولف � تليها 
ألعاب أخرى � ألنها تتناس���ب مع ميل 
االجنليز للهدوء والتفكير العميق قبل 
اتخاذ أي قرار، بينما يفضل األميركان 
لعب���ة الرغبي، التي تتس���م باالندفاع، 
وتتميز بااللتحام اجلسدي العنيف لهذا 
تقدمت هذه اللعبة واملاكمة على غيرهما 
في أميركا، وبالعودة إلى روما جند أن 
املصارعة بني فريقني حتى املوت كانت 
تستهوي الشعب إلى أبعد احلدود، ما جعل 
إمبراطور روما يتقرب إليهم باملشاركة 
في تلك املجازر البشرية، وبالتبعية جاء 
النظام الدميوقراطي مببادئ ال يختلف 
عليها العقاء، ولكن بنفس���ية رومانية 
شرسة تفضي الى اإلعدام السياسي بغير 
محاكمة � وعندنا خارج قاعة احملكمة! � 
لهذا قامت بعض الشعوب بتهذيبها، كما 
في بريطانيا وأميركا، بنظام املجلسني 
للتقليل من أثر االنفعال على من يتولى 
مسؤولية إدارة الدولة عبر أدوات التوجيه 
� التش���ريع � والرقابة، وهذه اخلطوة 
تستجيب النتقاد شخص مثل أفاطون 
الذي وصف الدميوقراطية قائا: »حكم 
املجموع، مع التضحية باحلكمة واملعرفة«، 
وبالطبع ال أحد يقبل مبثل هذه التضحية، 
والعقاء يريدون اجلمع بني احلسنات 

بغير خسارة احلكمة واملعرفة.
نعم، لقد جاءت الدميوقراطية لتحقق 

أهدافا جميلة، مثل:
1 - نق���ل عبء املش���اركة في ادارة 
الدولة من كاهل املواطنني كافة إلى نخبة 
ميثلونهم ويتخذون القرارات األساسية 

نيابة عنهم.
2 - وضع مس���ؤولية حكم الشعب 
في يد أف���راد مؤهلني علمي���ا وثقافيا، 
ويتمتع���ون بخب���رات حياتية تنم عن 

احلكمة والدراية.
3 - إضفاء حالة من االستقرار بني 
أوساط الشعب، حيث ال حاجة لهم ملتابعة 
كل صغيرة وكبيرة بوجود من ميثلهم 

فيتفرغون ألعمالهم.
 نح���ن في الكويت لم نصل بعد إلى 
حتقيق النموذج األفضل الذي يتناسب مع 
أحسن ما في مجتمعنا، بالعكس أخضعنا 
الدميوقراطي للتقس���يمات  التطبي���ق 

التي ال  البسيطة 
يخلو منها مجتمع 
وحولناها إلى جزر 
متباعدة باستخدام 
النظام االنتخابي، 
طلبنا من كل واحد 
أن يفرز نفسه إلى 

فئة من أي مسمى يشاء، وإذا أخذنا بنظام 
األحزاب فستتحول تلك الفئات إلى أسماء 
براقة ولكنها ال تقب���ل بني صفوفها إال 
من يتجانس معه���ا، ومع ذلك نتحدث 
بسذاجة »ليش ما عندنا نظام أحزاب مثل 
بريطانيا وغيرها؟« متناسني أنهم هناك 
ال يفرزون الناس حسب األعراق واملذاهب 

في االنتماء لهذا احلزب أو ذاك.
نعم، تأثرت دميوقراطية روما بلعبة 
املصارعة، ولكل ش����عب رياضة، لهذا 
وجدنا رياضة العرب القدمية قد انعكست 
على فهمنا للدميوقراطية »يأكل قوينا 
ضعيفنا« وما لم نفعل مثل الش����عوب 
التي أخذت بجوهر النظام الدميوقراطي، 
وندخل عليه ما يتاءم مع ظروفنا طلبا 
لتحقيق العدالة واملساواة، فإننا سننتهي 
الى نظام يتق����دم فيه األقل كفاءة على 
زمائه ملجرد أنه كان مفتاحا انتخابيا، 
ويكتش����ف من حافظ على املال العام 
أنه كان ساذجا ألن من متت إحالته الى 
التحقيق بتهمة متس أمانته قد وصل الى 
كرسي النيابة، ثم الوزارة، واستدعى من 

كان يحقق معه ليبحلق فيه شامتا!
يا ق����وم، لقد مضى جيل »التكفير« 
وجاء زمان التفكي����ر، فلنبحث بهدوء 
فيما يصلح أحوالنا، وآن لهذا الشعب أن 
يقوم مبا ميليه عليه الواجب والضمير، 

فقط ال غير.
كلمة أخيرة: استخدمت العنوان الوارد 
مبقال اليوم من مقال نشرته عام 1976 
عندما رش����ح الرئيس السادات نفسه 
للرئاسة، يرحمه اهلل، كان هو املرشح 
الوحي����د، على أي ح����ال مهما اختلفنا 
معه في أخطائه فقد حقق اجناز إعادة 
س����يناء بكاملها وهي ق����وة اقتصادية 
وإس����تراتيجية، وقد ح����اول »مناحم 
بيغن« إفشال االتفاقية في آخر حلظة 
ولم ينجح، وكان يردد في أواخر أيامه 
»خدعني السادات«، وأما خروج مصر 
من الصراع فقد فعل ذلك غير السادات 
دون أن يطال����ه أي نق����د، رغم أن ذلك 
اخلروج لم يصاحبه اس����ترجاع شيء 

من أراضيه.

في مثل هذه األيام من عام 1971 فقدت عزيزا لي 
وقد ش����اهدته في املنام قبل أيام يسألني عن حال 
الكويت وهو الذي تركها عندما كانت بالفعل لؤلؤة 
اخلليج املتألقة والسباقة في كل مناحي احلياة فماذا 

بإمكاني أن أجيبه عن تساؤالته؟!
> > >

هل أق����ول له ان دميوقراطية البن����اء والتعمير 
والتخاطب الراقي في أيامهم حتولت في أيامنا هذه الى لعبة سياسية 
مس����خ ال يعرفها من انشأها من اآلباء املؤسسني، وانها استبدلت البناء 
بالهدم والتعمير بالتدمير، والتخاطب الراقي باأللفاظ التي يستحي منها 
حتى أبناء الش����وارع؟ واذا كان اآلباء املؤسسون قد ضحوا مبصاحلهم 
اخلاصة ألجل املصلحة العامة، وبأموالهم اخلاصة للحفاظ على األموال 
العام����ة فقد انعكس احلال وأصبح أرخص ما يضحى به هذه األيام هو 

مصلحة الوطن وأمواله ألجل ملء جيوب ال متتلئ أبدا.
> > >

وه����ل أحدثه عن أوضاعنا االقتصادية التي كانت في أحس����ن حال 
وس����عر البرميل في أيامهم ال يتجاوز الدوالر الواحد بس����بب احلكمة 
واحلنكة وحس����ن التدبير فأضحت هذه األي����ام مصيبة املصائب رغم 
ان س����عر النفط جتاوز 80 دوالرا، ووصل قبل عام الى 150 دوالرا ومع 
ذلك نعيش في كوارث وأزمات مالية ال تعاني من مثلها بلدان مليارية 

األعداد كالهند والصني.
> > >

وهل أخبره عن ضياع القدوات احلس����نة في السياس����ة واالقتصاد 
ومجاالت احلي����اة األخرى وحتى لدى رجال الدي����ن وهم من يفترض 
بهم أن يكونوا قمم الفضيل����ة والزهد والصدق والتجرد، فقد جرفتهم 
السياسة واملصالح الضيقة فيما جرفت، وأصبحت لهم قصور شاهقة 
تفوق قصور األباطرة والقياصرة وأصبحت آراء ومواقف البعض منهم 

لألسف تباع وتشترى في أسواق نخاسة املال والذهب الرنان.
> > >

أما الوحدة الوطنية يا عزيزي الراحل الكبير فقد أصبحت ش����عارا 
يطنطن به ويرفع دون مضمون وكاما يقال دون ان يفقه قائله معناه 
واستحقاقاته، فليس من الوحدة الوطنية في شيء كما تعلمون ان يقدم 
والء العائل����ة أو القبيلة أو الطائف����ة أو والء الدول األخرى على الوالء 
للوط����ن، وليس من الوطنية ان يتم التج����اوز على األموال العامة بدال 
م����ن دفع الضرائب واألموال لدعم امليزانية العامة، لقد قتل وطننا بعد 
رحيلكم على يد الغريب وُتقطع أوصاله وينحر من الوريد الى الوريد 

هذه األيام على يد أبنائه وال حول وال قوة إال باهلل.
> > >

وإن كان اجليران واآلخرون يأتون في أيامكم لبلدنا للعاج والتعليم 
والسياحة واالستثمار فقد أصبحنا وهلل احلمد واملنة نصدر السائحني 
واملستثمرين والطلبة واملرضى لبلدانهم، اما اجنازاتنا الرياضية فقد 
حتولت الى اخفاقات بعد ان تس����ابقنا على االس����تعانة بالغريب على 
القريب، ولن أحدثك عن النهضة األدبية والشعرية واملسرحية ومعرض 
كتاب الكويت الشهير، فجميع تلك األمور أصبحت من احملرمات ال يجوز 

ممارستها أو احلديث عنها.
> > >

آخر محطة: أس����وأ ما يحدث في أيامنا هذه هو ان اجلميع يتحدث عن 
املستقبل »املجهول« وال أحد يتحدث عن املستقبل املشرق الزاهر.

دي.. مو.. قراطيةاالهعخاغ تنشد عن الحال؟!
يح���ل اليوم 
جنم كاظمة ناصر 
فرج ضيفا على 
ديوانية »األنباء« 
الس���اعة 3  من 
ال���ى 5 مس���اء 
وذل���ك للحديث 
ع���ن مس���توى 
»البرتقالي« في 
كأس االحت���اد، 
حظوظ  وحول 

الفريق في املنافس���ة عل���ى لقب الدوري 
املمتاز، وكأسي س���مو االمير وسمو ولي 
العهد باالضافة ال���ى فرص انضمامه الى 
صفوف االزرق بعد تألقه في كأس االحتاد 
باالضافة الى الرد على اسئلة القراء وذلك 
على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 

� 24830322، داخلي: 131 � 318.

ناصر فرج اليوم وياكم
كالم مباشرالسايرزم محطات

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

مرمي املطيري تقود الرافعة الشوكية

أول كويتية تحصل على رخصة قيادة للرافعات الشوكية
التش����غيل في  متكنت ناظرة عمليات 
مؤسس����ة املوانئ الكويتية مرمي عبداهلل 
املطيري من احلصول على رخصة انشائية 
لقيادة الرافعات الشوكية، وذلك في اجناز 
جديد يثبت متيز املرأة الكويتية في جميع 
املجاالت لتكون املطيري بذلك اول كويتية 
حتصل على رخصة قيادة رسمية لقيادة 
الرافعات الش����وكية والتي اقتصرت على 
الرجال لس����نوات طويلة ومبا يؤكد قدرة 
املرأة على الدخول في جميع مجاالت األعمال 

الشاقة.
وقال����ت املطيري ان مؤسس����ة املوانئ 
الكويتية فتحت املجال واسعا امام املرأة 
لتحقيق كل طموحاتها مبا في ذلك العمل في 
الوظائف الشاقة التي ظلت حكرا على الرجال 
ومن األجانب لسنوات بعيدة في مقدمتها 

تشغيل الرافعات اجلسرية العماقة.
وأعربت املطيري عن شكرها للمسؤولني 
في مؤسسة املوانئ الكويتية وفي مقدمتهم 
مدير املؤسسة الشيخ د.صباح جابر العلي 
الذي عمل منذ توليه املسؤولية على ازالة 
كل العقبات امام املرأة العاملة في املوانئ 
من خال التشجيع املستمر وتوفير الدورات 
التدريبية داخ����ل وخارج الكويت جلميع 
العاملني في املؤسسة للوصول الى أعلى 

مستوى من الكفاءة مبا في ذلك املرأة.
وأوضحت ان حصولها على هذه الرخصة 
يأتي بعد تدريب شاق وسنوات من العمل 
كمشغلة للرافعات اجلسرية في املوانئ بل 
ومدربة لقيادة الرافعات اجلسرية والتي 
يتجاوز ارتفاعها 37 مترا واجتياز دورات 
تدريبية متخصصة منها شهادة متخصصة 

من األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري باالسكندرية.

واش����ارت املطيري ال����ى انها لم تكتف 
باحلصول على الرخصة االنشائية لقيادة 
الرافعات الش����وكية، مضيفة انها حصلت 
ايضا على الرخصة العامة اخلاصة بقيادة 

الشاحنات.
وقالت ان مؤسس����ة املوانئ الكويتية 
فتحت املجال ام����ام كوادرها من املوظفني 
االداري����ني من����ذ س����نوات للتدريب على 
الوظائ����ف املهنية والفنية وذلك من خال 
دورات تدريبية متخصصة محليا وخارجيا 
شجعت الكثيرين من العاملني في الوظائف 
االدارية على العمل الفني ومن بينهم عدد 
من املوظفات اللواتي يعملن حاليا كمشغات 

رافعات جسرية.

»الخليج للسرطان« أول مجلة عربية
تسجل في »جورنال.إنديكس«

باع رجال المكافحة بضعة غرامات
وسقط بكيلوغرام من األفيون النقي

حققت مجلة االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان لألورام اجنازا عربيا 
وخليجيا، حيث أصبحت اول مجلة متخصصة باألورام السرطانية 

تسجل في »جورنال.انديكس«.
وقال امني عام االحتاد ومقره الكويت د.خالد الصالح ان القائمني 
عل����ى املجلة متكنوا بعد عام من اجلهد الكبير من تس����جيلها كمجلة 

علمية طبية مرجعية.
واض����اف الصالح ان املجات الطبية في دول العالم العربي تفوق 
أعدادها املئات، ولكن املجات املقبولة في الس����جل الوطني األميركي 

والعاملي والذي يحق للباحثني والعلماء الدخول عليها نادرة جدا.
وأوضح ان االطباء العلماء يحرصون على نشر أبحاثهم العلمية 
في مثل هذه املجات حتى تصبح ه����ذه األبحاث متوافرة في الدليل 
العامل����ي للبحوث، موضحا انه ميكن االط����اع عليها من قبل العلماء 

واألطباء من كل بقاع العالم.
واش����ار الى أن أي باحث في العالم عادة يأخذ معلوماته العلمية 
التي يبنى عليها بحثه من خال العودة الى هذه الس����جات العلمية 
الطبية، وبالتالي فإن دخول أي مجلة علمية لهذا السجل هو بحد ذاته 

اجناز علمي مهم، وهذا ما حققته املجلة.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
احال رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات بقيادة 
العميد الشيخ احمد اخلليفة الى نيابة املخدرات امس 
ش���ابا مصريا التحق بالعمل حديثا في بلدية الكويت 
وحتديدا في ادارة العاقات العامة وذلك بتهمة حيازة 
م���واد مخدرة بقص���د االجتار. وج���اءت احالة الوافد 
املصري بعد استدراجه من قبل ادارة املكافحة احمللية 
والتي يترأسها العقيد احمد الشرقاوي لبيع كمية من 

االفيون.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير عام 
املكافحة عن اجتار وافد مصري في املواد املخدرة حلساب 
نزالء في السجن املركزي، وعليه مت االيعاز الى ادارة 
املكافحة احمللية وشكل فريق عمل بقيادة مساعد مدير 
ادارة املكافحة احمللية املقدم محمد الهزمي والنقيب حمد 
الصباح واملازمني اولني علي عبداهلل وناصر العجيمان، 
ومتكن فريق العمل من اقناع املصري ببيع غرامات من 
االفيون مقابل 50 دينارا، وبعد ان سلم االفيون وتسلم 
املبلغ املرقم مت القبض عليه ليخضع للتحقيق ويرشد 
عن مخدرات مخزنة في منزله بالفروانية، ليقوم رجال 
املكافحة احمللية باالنتقال الى مسكن الوافد في الفروانية، 
وعثر بداخل املنزل على كيلو من االفيون النقي واقر 
باالجتار في هذه الس���موم لصالح جتار مخدرات من 
اجلنسية اآلسيوية يقيمون داخل السجن املركزي على 

ذمة قضايا اجتار باملواد املخدرة.

البقاء هلل
صالـح حبيب عبدالرحمن نوري � 21 عاما � الرجال: مس����جد اإلمام 
احلس����ن  � بيان � ت: 66534567 � النساء: مبارك الكبير � 

ق5 � ش20 � م19 � ت: 25415415.
جواد محمد حسن األربش � 61 عاما � الرجال: حسينية األربش � 
بنيد القار � ت: 97677923 � النساء: سلوى � ق12 � ش األول 

� م163 � ت: 25662751.
مرمي سليمان عبداللطيف اإلبراهيم � 83 عاما � الرجال: القادسية � 
ق3 � ش31 � م13 � ت: 99025414 � النس����اء: القادسية � ق3 � 

ش33 � م12 � ت: 22522626.
محمد حمد عليج محسـن الشمري � 28 عاما � غرناطة � ق3 � ش10 

� م50 � ت: 97602020 � 97603030.
طرقية مطلق سلمان العازمي، أرملة مبارك محمد الغيالي العازمي � 
85 عاما � الظهر � ق6 � ش3 � م47 � ت: 67762200 � 99519874 

� الدفن بعد صاة عصر اليوم مبقبرة صبحان.
محمد سـمري وقيان العازمي � 82 عاما � الرقة � ق7 � ش2 � م191 � 
ت: 99411663 � 99400663 � الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.
حميد عبداهلل عبدالكرمي � 69 عاما � الرجال: غرناطة � ق2 � ش2 
� م55 � ت: 55540005 � النس����اء: جنوب السرة � الشهداء � 

ق4 � ش415 � م37 � الدفن التاسعة صباحا.
لطيفة حمد صالح عيسـى الزقـاح � 71 عاما � الرجال: املنصورية � 
حسينية آل ياس����ني � ت: 22518147 � 66250565، النساء: 
الزه����راء � ق1 � ش118 � م17 � ت: 25240762 � 25240761 � 

الدفن التاسعة صباحا.
ضحية مكمي مرضي العنزي � أرملة عقلة الدميثة العنزي � 64 عاما 
� اجلهراء � النعيم � ق1 � ش5 � م23 � ديوان خضير العنزي 
� ت: 99499741 � 66096523 � 99619709 � الدفن التاس����عة 

صباحا مبقبرة اجلهراء.
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