
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
السي آي ايه تبحث عن جواسيس عرب للعمل معها.

ـ اذا كانت عقليات جواسيسنا مثل عقليات بعض ساستنا فال أنصح 
السي آي إيه بهذه الخطوة.

سعر األضحية بلغ 150 دينارا في الصفاة والناس توهقوا.
ـ أقترح على الحكومة تسوي »صندوق المتوهقين« وايد أصرف هاليومين.

أبواللطفواحد

مض����ى عي����د األضحى 
وانقضت ايامه وعاد الناس 
الى ايقاع احلياة املعتادة بعد 
ان شهدت ايام احلج والعيد 
احداثا كثيرة، فالس����يول 
جرفت الس����يارات في جدة 
وهدمت بعض املساكن فيها، 
واالمطار انهمرت في الكويت 
وارتوت االرض العطشى، 
ومن دبي انطلقت صرخة 
اقتصادي����ة مدوية صعقت 

اسماع العالم.
شهدت مشافي الوالدة في 
ايام العي����د والدات حديثة 
املقابر موتى  واس����تقبلت 
ال����ى رحاب ربهم،  انتقلوا 
مثلم����ا ش����هدت املطارات 
اناسا  القطارات  ومحطات 
ينتقلون من ارض الى ارض 
ما بني قادم ومغادر، فكم حالة 
تصالح بني اعداء وخصوم 
شهدها هذا العيد مثلما شهد 
عداوات واعتداءات وضحايا 
حوادث سيارات وخناقات 

شوارع.
م����ا بني عط����ور ودماء، 
وضحك وبكاء، وفرح وعزاء، 
وذهاب واياب، وس����عادة 
وعذاب، مضى عيد االضحى 
القلوب ذكريات  مخلفا في 
سعيدة وحزينة، والناس 
يرددون مع االمام الشافعي 

قوله:
»دع االيام تفعل ما تشاء 
� وطب نفسا اذا حكم القضاء 
� وال جتزع حلادثة الليالي � 
فما حلوادث الدنيا بقاء � وال 
حزن يدوم وال سرور � وال 
ب����ؤس عليك وال رخاء � اذا 
ما كنت ذا قلب قنوع � فأنت 

ومالك الدنيا سواء«.

املشهد السياس���ي احلالي في 
الكويت م���ن الناحي���ة االعالمية 
عجيب غريب، النظام يعلن متسكه 
باستمرار احلياة النيابية ويتقبل 
الدخول في »استجوابات اجلملة«، 
»الطرف الثاني« الذي يراهن على 
احلل غير الدستوري، ويدفع اليه 

عبر مسلس���ل التأجيج املنظم كمخرج له من أزمته 
الشخصية، هذا الطرف في حالة هيجان، بالنظر الى 
احتمال فشل مخططه، »الثالث« هو تلك االفتتاحيات 
الصحافية التي حتث على اتخاذ إجراء جوهري للخروج 
من االزمة، وال معنى لعبارتها هذه في ظروفنا احلالية 
إال الدعوة الى »حل للمراجعة« ملدة زمنية محددة يتم 
فيها تقييم املس���يرة، بالنظر الى وجود قناعة عامة 
بأن حال ملدة شهرين، املتكرر، غير ذي جدوى، وهذا 
احلث »الصحافي« مبطن بعبارة »..وس���نكون أول 
من يعارضكم إذا اتخذمت هذا االجراء، ولكن عليكم ان 
تقدموا عليه فورا«، وأهل الفنون التشكيلية يسمون 
فرعا من اعمالهم »فن الالمعقول«، وأظننا قد وصلنا 
الى هذه احلالة من جانب بعض الالعبني في املسرح 

السياسي الكويتي.
 نعم، نحن نواج��ه حالة نفس���ي����ة ال ينفع معها 
التحليل السياسي بقدر ما حتتاج الى معالج نفسي، 
ولهذا فقد تلقى اناس بارتياح بالغ ما نشر االسبوع 
املاضي: »أكدت احلكومة استمرارية العمل ببرنامجها 
وباخلط���ة اخلمس���ية دون ارتب���اط ذل���ك التنفيذ 

باالستجوابات«.
يا سادة ويا سيدات.. يا كرام، الوضع االقتصادي 
في البالد في احسن احواله من ناحية قدرات الدولة، 
وأما من ناحية أحوال الناس فهو في أسوأ حال، فقد 
تسبب غياب املشاريع في إبطاء الدورة االقتصادية وأدى 
تذبذب القرارات الى إفالس االفراد والشركات على حد 
سواء، خراب بيوت مبعنى الكلمة »يعني ناس باعت 
بيوتها فعال، حتى تس���دد ديونها«، أنني في الصدور 
وفشل في توفير أبسط اخلدمات ال بسبب قلة ما في 

يد الدولة بقدر ما هو الشلل السياسي املتعمد.
 أي وزير يس���تطيع أن يخدم وطنه وهو في هذا 

احلال؟! 
وأي وكالء ينفعوننا إذا كان قائدهم شارد الذهن، 
مشغوال مبشاجرات ال تنتهي مع شخصني، يتبعهما 
عشرة ال ميلكون من أمرهم شيئا، الن أحدا ما أفهمهم 
ان البقاء في امللعب السياس���ي يتطلب ان تقول ما ال 
تقصد وأن تتحرك بعكس قناعاتك، وال أستطيع لوم 
هؤالء حلداثة معظمهم بالعمل السياسي بقدر ما أتعجب 
من صحف تدفع باجتاه »اتخاذ إجراء جوهري«، ثم 

تلمح »علما بأننا سنكون أول من يعارضه«.
إذا كان هناك من يعرف اسما آخر غير »العبث« ملا 

يفعله هؤالء، أرجو ان يعلمني به، مشكورا.

ال يختلف اثنان على كم االش���كاالت واألزمات التي 
تعيشها الكويت والتي ان استمرت دون معاجلة فسيكون 
لها افدح الضرر سياسيا وامنيا واقتصاديا مستقبال، وقد 
مت اكثر من مرة تغيير الوزارات كما مت حل البرملانات، اال 
ان االوضاع بقيت كما هي مما يشير الى ان هناك موقعا 
آخر يحتاج ملعاجلته ملصلحة الكويت والقائمني عليها.

> > >
وعبر العصور كانت البطانة هي الفيصل احلقيقي في اداء الدول واملمالك 
فبصالحها وكفاءتها تصلح االمم ويرتفع شأنها، وفي اخفاقها وانتهازيتها 
واستغاللها ملواقعها اثر مدمر وسالب كما يشهد بذلك ما حدث مبمالك مصر 

وليبيا والعراق في عصرنا احلديث.
> > >

والبطانة بش���كل عام هي كل من يحيط باملس���ؤولني، صغر املسؤول ام 
كبر، وللبطانة عبر التاريخ صفات مشتركة وطرق متشابهة في العمل تقلب 
من خاللها االبيض اس���ود واالسود ابيض وال توجد بطانة حقيقة تستحق 
او تس���تأهل ان يضحى مبصالح االوطان او سمعة املسؤولني ألجلهم، وكم 
من اوطان وممالك كانت س���تبقى لو تخلصت من البطانات السيئة بدال من 
النهايات املفجعة التي حدثت، وال شك ان اداء اي مسؤول في اميركا أو الهند 

أو السند هو نتاج لقدرات الفريق احمليط به.
> > >

ومن الصفات املشتركة تاريخيا للبطانة غير الصاحلة:
1- تقصدها  وتسببها في إساءة العالقة بني املسؤولني ورعيتهم واقاربهم 
وتصوير هؤالء بأنهم االع���داء وان تلك البطانة هي فقط املخلصة واحملبة 

وسط الكارهني واحلاقدين.. بئس ما قالوا وروجوا.
2- اس���تخدام الكذب الش���ديد دون حياء للوص���ول للمقاصد مع اخفاء 
احلقائق عن املس���ؤولني حتى حتيل اعداءها الشخصيني ألعداء للمسؤولني 

فتفرق بدال من ان جتمع وتدمر بدال من ان تعمر.
3- وتتم فلترة املعلومات فال يصل اال ما يودون له ان يصل على طريقة 
)وال تقرب���وا الصالة( لذا ال عجب ان نقرأ في صفحات التاريخ مقولة ماري 
انطوانيت اخلالدة »اين البسكويت؟!« عندما اخبرت بأن الشعب جائع وال 

يجد اخلبز.
4- كما تتم عادة فلترة املقابالت حتى ال يلتقي املسؤول اال من يريدون 

له ان يلتقيه.
5- وف���ي احلاالت التي يلتقي فيها املس���ؤولون دون اذنهم بالناصحني 
يقومون بإفساد تلك اللقاءات عبر تسريبها وحتريض االعالم املأجور عليها 

لالدعاء بأن تلك اللقاءات ال يأتي منها اال االذى والصداع فيتوقفون عنها.
6- وتعمل البطانة على افساد جهد واعمال اآلخرين مستخدمة اساليب 
الزيف واخلداع وعدم ايصال املعلومات إلرسال رسالة غير مباشرة للمسؤولني 

بأنكم تسيئون االختيار فاتركوا االمور لنا.
7- كما تعمل البطانة في اخلفاء وحتت جنح الظالم للتحريض وش���تم 

املخلصني عبر اإلعالم املأجور ثم ابداء البراءة الكاذبة مما يجري.
> > >

آخر محطة: صدر في بيروت كتاب الصحافي حكمة س���ليمان ابوزيد الذي 
عمل مستشارا اعالميا لرؤساء الوزارات اللبنانية ملدة 31 عاما )1969 – 2000( 
عاصر فيها 10 منهم ويذكر ان س���بب جناحه انه اصر منذ اليوم االول على 
ان يكون مستشارا لرئيس الوزراء وليس مستشارا في مكتبه والفارق كما 
يقول كبير حيث ان وجود الوس���طاء قد يجعلهم يعمدون لتشويه وتزوير 

احلقائق دون ان تكون له قدرة الرد على افتراءاتهم.

ثالثة أطراف تحرك المشهد السياسي الحاليعبرة األيام والحكمة ما قاله حكمة
كالم مباشرالسايرزم محطات

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

وافدة عربية »مضطربة« تهدد بتفجير المطار
أمير زكي

رغم ايداع وافدة عربية مستشفى الطب النفسي 
صباح امس اال ان االحالة لم متنع ان تسجل ادارة أمن 
املطار للوافدة تهمة البالغ الكاذب وازعاج السلطات. 
ووفق مصدر أمني فان عمليات املطار تلقت اتصاال 
صباح امس من سيدة قالت بأنها وضعت خطة ادخلتها 
حيز التنفيذ لتفجير مطار الكويت ومن ثم سارعت الى 
اغالق الهاتف، مشيرا الى ان هناك تقنية في املطار مثله 
في ذلك مثل معظم املؤسسات من خاللها مت حتديد رقم 

هوية املتصلة والتي كانت تتحدث من هاتف منزلها 
االرضي. واضاف املص����در مت عمل التحريات والتي 
انتهت الى حتديد هوية ومكان الس����يدة التي اجرت 
االتصال ليتم اخطار رجال املباحث والذين انتقلوا الى 
مكان سكنها في سلوى وألقوا القبض عليها وتبني انها 
تعاني من اضطرابات نفسية ولديها ملف في »الطب 
النفسي« حيث مت نقلها مجددا إليه بعدما اكد رجال 
األمن انها شبه معتوهة، ورغم التقرير اخلاص باعاقة 

الوافدة الذهنية اال ان قضية سجلت بحقها.

نجاة مواطنين غرقت سيارتهما 
في بركة مياة ببر ميناء عبداهلل

 سيارة املواطنني غارقة وسط بركة املياه

السيارة مع بداية محاولة سحبها

حسين الشمري
كتبت النجاح لشابني كويتيني بعد ان سقطت سيارتهما رباعية الدفع 
مساء اول من امس في احدى البرك املائية التي تكونت جراء االمطار في 
منطقة ميناء عبداهلل وكانت س���يارة الشابني قد سقطت بأكملها حتت 
املاء ومتكن الشابان من اخلروج بأعجوبة من النوافذ وجتمع عدد كبير 
من مرتادي البر وقاموا باخراج الش���ابني من املياه، وقام احد املواطنني 
ومبس���اعدة ونش بسحب السيارة التي كادت تبتلعها املياه، وقال احد 

الشابني: »لقد كتب اهلل لنا النجاة بعد ان سقطت سيارتنا بها«.

البقاء هلل
أرملة  فاطمة موسـى بيضـون، 
حسني علي تقي � 63 عاما 
� الرجال: الرميثية � ق3 � ش 
ساطع احلصري � حسينية 
� مقابل مدرس���ة  القائ���م 
أبومت���ام � ت: 25383321 � 
النساء: مشرف � ق4 � ش8 

� م11 � ت: 66619017.
حمد عبداهلل حمد النفيسي � 82 
عاما � الرجال: الش���امية � 
ق1 � ش14 � م12 � دي���وان 
النفيسي � ت: 24816530 � 
النساء: الشامية � ق1 � ش11 

� م2 � ت: 24816374.
نفيسة خلف عيسى، أرملة علي 
أحمد احلمدان � 69 عاما � 
الرج���ال: الفنطاس � ق2 � 
ش16 � م17 � ديوان احلمدان � 
ت: 99796907 � 23900201 � 
النساء: الشامية � ق7 � ش71 

� م4 � ت: 24819272.
لولوه فهد عبداللطيـف الفوزان، 
أرملة حم���ود زيد اخلالد � 
90 عام���ا � الرجال: ديوان 
الفوزان اليرموك � ق1 � ش1 
� ج1 � م35 � ت: 25321856 � 
25321857 � النساء: الشامية 
ت:   � م4   � ش23   � ق2   �

.24816876
فالح سالم مسلم الشحومي � 38 
عاما � سلوى � ق8 � ش7 � 

م14 � ت: 65000099.
راشد حسن القعود � 85 عاما � 
ضاحية عبداهلل السالم � ق1 
� ش14 � م11 � ت: 99055200 

.99446667 �
وضحة حمود فهاد الزعبي، أرملة 
فهيد فراج الزعبي � 74 عاما 
� صباح السالم � ق13 � ش2 
� ج9 � م6 � ت: 99037788 
� الدفن التاس���عة صباحا 

مبقبرة صبحان.
محمـد  عبدالرحمـن  قماشـة 
العسعوسي، زوجة عبدالوهاب 
حس���ني  عبدالرحم���ن 
 � � 75 عاما  العسعوس���ي 
الرجال: ديوان العسعوسي 
� ش. اخلليج العربي � ت: 
 �  66607071  �  99119666
النساء: الفيحاء � ق7 � ش 
الرياض � م11 � ت: 22543956 

� الدفن التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة 
والخدمات  ص 10


