
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
بان كي مون واثق من التوصل التفاق بشأن االحتباس الحراري في 

كوبنهاغن.
ـ وعقبال أن نصل إلى اتفاق يوقف احتباسنا الديموقراطي!

»الداخلية« تغلق بعض الشوارع كـ »بروڤة« استعدادا للقمة الخليجية.
ـ من سنين وطرق البلد صايرة »بروڤة زحمة« شنو الجديد يعني؟!

أبواللطفواحد

سياسيا »الكويت فوق 
صفيح ساخن« وذلك امر 
يستدعي التفكر باالحتماالت 
املتوقعة والتي اولها انزال 
ف���وق الصفيح  البالد من 
فتك���ون »الكوي���ت حتت 
صفيح س���اخن« او تبريد 
الصفيح بوضع الثلج فوقه 
فتكون »الكويت فوق صفيح 
ب���ارد« او تغيير الصفيح 
وابداله مبادة اخرى، قطن 
املثال، فتكون  على سبيل 
»الكوي���ت ف���وق قط���ن 

ساخن«.
ثم���ة مخ���ارج اخرى 
له���ذه القضية الس���اخنة 
او  وهي »سؤال اجلمهور، 
االتصال بصديق، او االجابة 
العشوائية« وعند اختيار 
املخرج االول ينبغي مراعاة 
فرق الوقت، فاجلمهور إما 
انه يشرب الشاي في البر 
او يذرف الدمع في البورصة 
او مشغول بذكرياته وديونه 
عن سفرة العيد، اما االتصال 
بصديق فذل���ك مخرج لن 
يجدي نفعا حيث انه خارج 

منطقة التغطية.
يتبق���ى امامن���ا مخرج 
االجابة العشوائية والتي 
لن تخرج عن اجابتني هما 
االق���رب للصواب، االجابة 
االولى »شلولح« اما االجابة 
الثانية فانها »شلولح« ايضا، 
وفي ذلك عبرة مخبوءة في 
اعماق الس���طور ال يعرف 
س���رها س���وى املختصني 
والتقحيص  بالتشخيص 
والتحليل والتأويل والتهومي 
والتنجيم، وكل ما اوله تاء 

وآخره جيم.

اجرت معي صحيفة »ايالف« واسعة االنتشار 
لق����اء قبل مدة قصيرة اعدت فيه طرح مقترح 
عودة امللكية ملصر كوس����يلة الستقرار مصر 
السياسي واالقتصادي في مرحلة ما بعد عام 
2011، ومن ثم اس����تقرار وطننا العربي الكبير 
الذي متثل مصر فيه مكانة القلب من اجلسد، 
وهو ما يطرح سؤاال تاريخيا مهما حول كيفية 
سقوط امللكية في مصر التي استمرت الكثر من 
5 آالف عام، وهل تستحق اي حاشية ان يضحى 
باملمالك واالوطان الجل اس����عادها وهي التي 
تخفي ما تبطن وال تهتم اال بنفسها وسمعتها 

كما حدث في مصر امللكية؟
> > >

اسُتقبل امللك فاروق عام 1937 لدى وصوله 
من اجنلترا بعد وفاة والده امللك فؤاد بش����كل 
اس����طوري ال مثيل له، حيث اصطف الشعب 
املصري بأكمله على طريق االسكندرية � القاهرة 
مبديا حبه ووده للملك الشاب، وكان يفترض 
ان يستمر حكم اسرة محمد علي متصال حتى 
هذه االيام ممثال بابناء واحفاد امللك فاروق لوال 
االدوار السيئة واخلطيرة لبعض املقربني منه 

ممن يصح تسميتهم ب� »البرامكة اجلدد«.
> > >

اول البرامكة او رجال احلاشية الذي ساهم 
في تدمير احلكم وامللكية وتغيير صورة امللك 
لدى الناس هو احمد حسنني باشا اقرب املقربني 
له والذي ساهم بشكل فاعل في خلق حالة شقاق 
وافتراق بني امللك فاروق وافراد عائلته، فدس 
بينه وبني ول����ي عهده االمير محمد علي حتى 
عزله، ثم عمل على افساد وفضح عائلته املباشرة 
امام الناس والشعب، ويرى مؤرخ مصر العظيم 
د.عبدالعظيم رمضان ان امللكية كانت ستبقى 
قائمة لو قام امللك باالس����تماع لنصح الزعيم 
عزيز باش����ا املصري وعزل حسنني باشا قبل 

ان يتسبب في النهاية بانهيار النظام.
> > >

ثاني البرامكة هو السياسي املخادع املتدثر 
برداء الوطنية علي ماهر باشا الذي حرضه � 
ولم ميض عليه اال 3 اشهر في احلكم � على عمل 
غير مسبوق في التاريخ السياسي املصري، وهو 
»اقالة« الزعيم الشعبي مصطفى النحاس فخسر 
بالتبعية تأييد الشعب احملب لذلك الزعيم، كما 
ش����جعه فيما بعد على تأييد دول احملور في 
احلرب الكونية الثانية مما خسره تأييد دول 
الغرب احلليفة له واضطر بريطانيا العظمى 
الرس����ال الدبابات لقصره الرغامه على تعيني 
مصطفى النحاس رئيس����ا للوزراء في حادثة 

فبراير 1942 الشهيرة.

> > >
الثالث هو بوللي ذو 
االصول االيطالية املكروه 
بشدة من كل الناس، حيث 
كان ميارس مهنة رذيلة 
متمم����ة الق����دم املهن في 
التاريخ، وكان يدعي في 

االماكن العامة وبكل وقاحة انه يدخل الى غرفة 
نوم امللك ليأخذ االوامر مباش����رة منه ثم امتد 
نفوذه واصبح ميارس جتارة السالح والتوريد 
للبالط امللكي، وبسببه خسر امللك فاروق تأييد 
حزبي االحرار الدس����توريني والسعديني على 
معطى تقرير الرقابة االدارية ضد صفقات بوللي 
اندراوس  واملستش����ار االقتصادي السياسي 
التي عقدت في باريس، مما ساهم بحالة عدم 
االس����تقرار السياسي الشديد في فترة يناير � 
يولي����و 1952 التي تش����كلت خاللها 6 وزارات 
)حكومات النحاس، علي ماهر )1(، جنيب الهاللي 
)1(، حسني سري، الهاللي )2(، علي ماهر )2( 

الذي عني بعد انقالب اجليش(.
> > >

البرمكي الرابع هو كرمي ثابت الذي استغل 
صداقته مع امللك الستخدام قربه منه للسرقات 
والتجاوزات التي ازكمت األنوف وأثارت غضب 
الناس حتى انه قام بس����رقة االموال اخليرية 
املخصصة ملستشفى املواساة ليبني بها شاليهه 
اخلاص، وفيما بع����د وضمن محاضر محكمة 
الثورة التي عقدت في اكتوبر 1953 لم يتعرض 
احد من رجال ساسة العهد امللكي الذين عاداهم 
امللك ف����اروق )الوفد، االحرار الدس����توريني، 
السعديني( بكلمة واحدة مسيئة للملك بينما 
تطوع الوضيع كرمي ثابت باحلديث املس����يء 
السابيع عدة النقاذ نفسه عبر تشويه سمعة 
امللك، وهذه هي النهاية الطبيعية الحاطة النفس 

بأرذال القوم بدال من كرامهم واشرافهم.
> > >

آخر محطـة: 1 - العزاء احلار للزميل العزيز 
فيصل الزامل بوفاة والده، لفقيد الكويت الرحمة 
واملغفرة وألهله وذويه الصبر والسلوان، انا 

هلل وانا اليه راجعون.
2 - انتقلت الى رحمة اهلل قبل ايام االميرة 
فريال آخر بنات امللك فاروق، وقد اعادت قناة 
»اوربت« باملناسبة لقاءها املطول مع االعالمي 
عمرو اديب ومما قالت����ه نصا في ختام اللقاء 
كإجابة عن سؤاله عن السبب الرئيسي لسقوط 
امللكية في مصر »ان السبب الوحيد هو احلاشية 
االنتهازية التي احاطت بامللك والتي لو تخلص 

منها لكانت امللكية قائمة حتى اليوم«.

الحاشية االنتهازية وتدمير الملكية المصريةاالحتماالت
محطاتالسايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

حملة الـ »4 ساعات« في الجهراء  
حصدت  9 سيارات مسروقة

7 وافدين سقطوا بنصف كيلو غرام حشيش.. تباعًا

هاني الظفيري
8 س����يارات مسروقة وس����يارة تاسعة 
مسجل عليها قضية س����لب بالقوة وسرقة 
و25 ش����خصا انتهاء اقامة و5 متغيبني و7 
استهتار ورعونةو3 متعاطني للمواد املخدرة، 
تلك هي حصيلة حملة المن اجلهراء امتدت 
من العاشرة من مساء امس واستمرت حتى 
الثانية فجرا، وجاءت باش����راف الرائد مطر 

سبيل.
وقال مصدر امني ان السيارات املسروقة مت 
ضبطها بعد االستعانة بحاسوب من خالله مت 
التشييك على املركبات، مشيرا الى ان رجال 
امن اجلهراء والذين نظموا حملتهم مبوجب 
تعليمات من مدير امن اجلهراء العميد عايض 
العتيبي صدموا بهروب مركبة بسرعة جنوبية 
من احد النقاط التفتيش����ية ليتم مطاردتها 
وتبني ان السيارة يقودها ارباب سوابق وان 
املركبة مسجل عليها قضية سلب بالقوة كما 

ان املركبة مبلغ عن سرقتها قبل 25 يوما.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
صادق مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات يوم امس على كتاب بإحالة 7 وافدين 
من اجلنس����ية املصرية الى نيابة املخدرات 
حتت مسمى تهمة بحيازة مواد مخدرة بقصد 
االجتار، كما ارفق ف����ي ملف القضية لفافة 
احتوت على نحو نصف كيلوغرام من املواد 
املخدرة وهي كامل الكمية التي ضبطت مع 

الوافدين السبعة.
واستنادا الى مصدر امني، فإن معلومات 
وصلت الى مدير عام املكافحة العميد الشيخ 

احمد اخلليفة عن اجتار حارس بناية في املواد 
املخ����درة، حيث كلف ادارة املكافحة احمللية 
بقيادة العقيد احمد الش����رقاوي ومساعده 
املقدم محمد اله����زمي والرائد حمد الصباح 
واملالزمني اوليني عبدالعزيز الفضلي وعلي 
عبداهلل، ومتكن فريق العمل من اس����تدراج 
املتهم االول لبيع اصبع من احلشيش مقابل 
50 دينارا ليتم ضبطه بعد تسلمه املبلغ املرقم 
وتسليمه احلشيش، وبالتحقيق معه أرشد 
ع����ن املتهم الثاني ويعمل صباغا ليتواصل 
مسلسل سقوط جتار املخدرات وتبلغ سلسلة 

جتار املخدرات 7 متهمني.
وأش����ار مصدر امني ال����ى ان اثنني من 
املتهمني السبعة أقرا في التحقيقات معهما 
انهما هما من يقومان بجلب هذه املخدرات 
من موطنهما، مشيرا الى ان هذه االعترافات 
كافية إلحالة اثنني من السبعة بتهمة جلب 
مواد مخدرة الى جانب تهمة حيازة واجتار، 
فيما اش����ار مصدر امني الى ان هذه التهمة 
متى ما ثبت على املتهمني فإن قانون اجلزاء 
يخول للقضاء اص����دار حكم باالعدام بحق 

»جالب« املخدرات.

البقاء هلل
محمد مخلد براك الصواغ العازمي � 40 عاما � الرجال: سلوى � ق9 
� ش املعتز � م8 � ت: 99041390، النساء: سلوى � ق9 � 

ش105 � م8 � ت: 99028720.
عبداهلل علي سالم ناصر � 13 عاما � مبارك العبداهلل � ق1 � ش112 

� م6 � ت: 97916434.
محمد فرحان املفرح � 77 عاما � الرجال: الدسمة � ق4 � ش43 � 
م21 � ت: 99244424، النساء: مبارك الكبير � ق4 � ش33 

� م23 � ت: 97800092.
خليفة أحمد عبدالرزاق اللوغاني � 75 عاما � الرجال: الشعب � ق4 
� ش عبداهلل الروض���ان � م2 � ديوان اللوغاني مقابل 
املعاهد اخلاصة � ت: 66444269، النساء: العديلية � ق1 

� ش اجلهاد � م16.
فاطمـة عبداحلميد عبدالعزيز الصانـع � 88 عاما � الرجال: كيفان � 
ق5 � ديوان الصانع � ت: 24837726، النس���اء: كيفان � 
ق6 � ش64 � م29 � ت: 24830330 � الدفن الساعة 8.30 

صباحا.
حياة محمد رشيد الفضلي � 48 عاما � الرجال: النعيم � ق2 � ش5 
� م141 � ت: 66117627، النساء: القصر � ق4 أ � ش6 � م21 

� ت: 66405884 � الدفن الساعة التاسعة صباحا.
عائشـة صقر متعب املطيري � أربع س���نوات ونصف � الرقة � 
ق2 � ش21 � م285 � ت: 55587544 � 55088454 � الدفن 

التاسعة صباحا.

مواقيت الصالة 
والخدمات ص 18

البعض يتعاطى مع االستجوابات األربعة وكأن 
الدولة ستنتهي صالحيتها مع نهاية هذا الشهر، 

أو بنهاية هذه االستجوابات.
حرب غي���ر مس���بوقة متبادلة ب���ني أطراف 
االس���تجوابات وكأننا في حلب���ة مصارعة ال في 

مؤسسة دستورية.
طعن في الذمم وتشويه للمسميات واالسماء 

واملراكز والرموز.
أجواء ال عالقة لها على االطالق مباهية االستجواب وأهمية تفنيد 

محاوره.
احل���رب لم تعد نزاال بني احل���ق والباطل، بل اس���تغلها البعض، 
وأكثرهم من خارج املش���هد السياسي، لالنقضاض على ما تبقى لهذه 

الدميوقراطية من حب واحترام لدى عامة الناس.
م���ا يحدث اليوم بعي���د عن صفات أهل الكوي���ت احلقيقية والتي 
مييزها التسامح والتواضع واالحترام، وما ينشر من اشاعات ويسّرب 
من تلفيقات طالت اجلميع دون استثناء هو خروج شاذ عن املمارسة 

الدميوقراطية التي نريدها.
شخصيا، لم أسمع من س���مو الرئيس أو من الوزراء املستجَوبني 
جميعا او من فيصل املس���لم أو مسلم البراك، على االقل، كالما يخرج 
عن مادة االستجواب، ولكني وجدت على األلسنة وفي مواقع االنترنت 
حربا بني رموز السلطة واحلكم وطعنًا بشخص سمو الرئيس والشيخ 

ناصر صباح األحمد وشخص فيصل وشخص مسلم، وهكذا.
لم يس���لم من االشاعات والكالم الفاضي اي اسم في هذا البلد الذي 
حتكمه قوانني وانظمة ونظم، وعلى كل من لديه شاهد على جرمية أو 

شبهة ضد أي مسؤول أن يتوجه للنيابة العامة مبا ميلك من أدلة.
فالوزراء جميعا مبن فيهم س���مو رئيس مجلس الوزراء، والنواب 
احلاليون والس���ابقون منذ زمن املجلس التأسيسي، ليسوا محصنني 

أمام القضاء.
واستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مرحلة في تاريخ هذا البلد 
س���تمر كما مرت احداث اهم واخطر، ومن اجلرم حتميل االستجواب 

اكبر وأكثر مما يحتمل.
وم���ن اجلرم ايضا ان نح���اول زيادة اجلرع���ة الطائفية ألن نائبا 
من السنة استجوب وزيرا من الش���يعة، فاألخ الفاضل فاضل صفر، 
وحت���ى هذه اللحظة على االقل يعمل وف���ق طاقاته، وان ثبت لنا من 
خالل االس���تجواب غير ذلك فسيكون لنا موقف آخر يتسم بالوطنية 

في املقام االول.
أق���ول.. رفقا بالكويت يا أهل الكويت، فإن كنا مع االس���تجوابات 
ف���ال نكون كمن يريد اقتالع ال���رؤوس وتقطيع االرحام، وان كنا ضد 

االستجوابات فال نخون أحدا أو نقذف أحدا ألنه ضد توجهنا.
ولو كنت في قاعة عبداهلل السالم لكان رأيي واضحا وجليا دون خوف، 
ولكننا كمراقبني نتمنى ان تكون االمور بوضوحها في القاعة ال بضبابيتها 

خارج القاعة يقتات عليها بعض ضعاف النفوس واملرضى.
الن���اس ملت.. نعم ألننا نتكلم خ���ارج القاعة أكثر مليون مرة من 

داخلها.
الناس ملت.. ألنها تشعر بأن الوطن واقف على شفا حرب بني أهل 

احلق والباطل، ولكن من هم اهل احلق ومن هم اهل الباطل؟
ان���ه فعال زمن الرويبضة.. يختلط في���ه احلابل بالنابل، زمن كله 

هرج ومرج، ال يعرف احلق وال يستدل عليه.. حسافة..

حسافة
واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

للإيجار باجلابرية

�صقق للعائالت غرفة و�صالة

يوجد حمل و�صرداب لالإيجـار
مبوا�صفات مميزة

94085317

السعدون: »المربعانية« 
بدأ والحرارة 

 إلى 8 درجات 

سعود المجمد 
اليوم وياكم

تس����تضيف »األنباء« اليوم 
مهاجم نادي القادسية لكرة القدم 
سعود املجمد ما بني الساعة 7:30 
وحتى الساعة 8:30 مساء وذلك 
القادسية  للحديث عن حظوظ 
في املنافس����ة عل����ى البطوالت 
احمللية واسباب عدم انضمامه 
لالزرق باالضافة الى الرد على 
اسئلة القراء وذلك على الهواتف 
التالية: 24830514 � 24830238 � 

24830322، داخلي: 131 � 318.

رئيسا  جمهورية 
وحكومة لبنان واكبا 

ماراثون بيروت 
تحت المطر

ص 50

كونا: قال الباحث الفلكي 
عادل الس���عدون ان موسم 
»مربعانية الشتاء« بدأ أمس 
وقد هيأت األمطار التي هطلت 
األسبوع املاضي األرض لنمو 
االعشاب املوسمية التي متهد 
لظهور ازهار الربيع في البيئة 

البرية الكويتية.
 واوضح الس���عدون ان 
الفترة سميت ب� »املربعانية« 
النها تتكون من 39 يوما حيث 
تنتهي في ال���� 14 من يناير 
الش���تاء  وهي »مربعانية« 
حي���ث يبرد اجل���و ويكون 
متوس���ط درجات احلرارة 
الدنيا للي���وم ثمان درجات 
مئوية اال انها في بعض االيام 
تنخفض الى الصفر او ما دون 
الصفر املئوي واحيانا تهب 
الرياح الش���مالية السريعة 
البرودة  التي تسبب زيادة 
ومصدرها املناطق الروسية 

وسيبيريا الباردة.
 وق���ال الس���عدون ان 
الرئيسي النخفاض  السبب 
درج���ة احل���رارة هو قصر 
النهار وط���ول الليل وكذلك 
ميالن الشمس على االرض 
وانخفاض ارتفاعها عن االفق 
اجلنوب���ي بحيث تصل الى 
37 درجة في افق الكويت ما 
يعني ان اشعتها اضعف مما 

هي عليه في ايام الصيف.
 واضاف انه من املتوقع 
ان تنخف���ض احلرارة خالل 

اليومني املقبلني.

الوافدون الـ 7 وأمامهم كمية احلشيش املضبوطة معهم


