
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية: أعداد العاطلين العرب تقدر بعشرات الماليين.

ـ بدال من عد العاطلين »حللوا معاشاتكم« وابحثوا لهم عن وظائف.
الساحات الترابية في الري صارت ملكا خاصا لسواق الشاحنات.

ـ دزوا لكم دوريتين وصكوهم چم مخالفة وبعدها ما تلقون حتى وانيت 
أبواللطفواحديصفط في هالساحات.

خط الزميل وليد الوزان مقاال يوم األربعاء 
2009/12/30 في جريدة »الوسط« وضع ضمنه 
أسماء العديد من النواب والكتاب واإلعالميني 
املعروفني، ذك���ر انه كان يرقب تصريحاتهم 
ومواقفهم السياسية في االعالم املرئي واملسموع 
وقارنها بطرح »املواطن« سامي النصف الذي 
قال إنه وجد لديه حرصا على ايجاد احللول 

املناسبة واملنطقية ملعظم األزمات معنونا املقال ب� »قبل فوات 
األوان.. أين انتم يا سامي النصف؟!«.

> > >
وتعقيبي على تساؤل الزميل الفاضل وليد الوزان هو انني 
جغرافيا في العريش على بوابة الدخول لغزة احملاصرة، وعقلي 
وقلبي على بلدي الذي بتنا نخش���ى عليه من ان تنتهي أزماته 
السياس���ية الطاحنة، واالحتكام املتكرر للشارع الى ان نصبح 
ساحة اخرى من ساحات حروب الوكالة الشهيرة في منطقتنا 
امللتهبة وال منلك انت وأنا وكل اخليرين اال االش���ارة للمخاطر 

ال أكثر..
> > >

وقد يك���ون األخطر في مقال الزميل ولي���د هو جملة »قبل 
فوات األوان« حيث بات اجلميع يخشى وبحق مما هو قادم في 
وضع شبيه مبا كنا عليه قبل عام 1990 عندما كنا نلحظ كيف 
يتم التعامل مع الكويت عل���ى انها »كيان مؤقت« فانتهينا مبا 
توقعناه وخططناه ألنفسنا، ان افضل ما ميكن ان يقدم للكويت 
مع بداية هذا العام هو التحول من مش���روع الشركة الضعيفة 
املؤقتة التي يتس���ابق الكثيرون على تصفيتها إلى نهج الدولة 

القوية الباقية بقاء الدهر، ولكل مسار مسلك ورجال..
> > >

وشاهدت واستمتعت مع نهاية العام بلقاء الزميل اإلعالمي 
أحمد الفهد على قناة الوطن مع الشيخ د.صالح الراشد حيث فّند 
ونقض كثيرا من الدعاوى التي متنع الفرح وحترم املوس���يقى 
والغناء في األعياد رغم ان رسول الرحمة كان يفرح ويضحك 
حتى تبان نواجذه، واس���تحضر الراش���د ما هو مثبت من ان 
جاريتني كانتا تغنيان في بيت الرسول في احد األعياد اضافة 
الى غناء األحباش في مسجده فمن أين أتت دعاوى الهم والغم 
وحترمي املوسيقى والغناء ومقولة ان الشيخ الفالني لم يره احد 
يبتس���م قط؟! وملصلحة من يصور اإلسالم على انه دين حزن 

وغضب بعكس ما كان يقول ويقوم به رسول األمة؟!
> > >

ومن األمور الغريبة ان يطلب منا كمسلمني وككويتيني تارة 
ان »نفرح« عند حزن اآلخرين من شركائنا في الدين والوطن، 
وتارة أخرى ان »نحزن« عند فرح اخوتنا في االنسانية من اهل 
الكتاب، وفي وقت حلظنا فيه احتفال جميع اصحاب الديانات 

واحلضارات والثقافات بحلول السنة اجلديدة.
> > >

آخر محطة: كل عام وأنتم جميعا بخير وصحة وعافية وجعل 
اهلل عامنا اجلديد عام أمن واجناز ال عام اختالف واهتزاز.

 الوصف الذي انتشر في البالد يوم أمس للتوجيه 
الذي تفضل به صاحب السمو األمير هو »الكرت 
األصفر« بالنظر إلى توقيته الالحق ملا شهدته البالد 
من أحداث، ولست مستريحا إلى هذا الوصف بالنظر 
إلى أن املتس����ببني فيما آلت إليه األمور هم أفراد 
يعدون على أصابع اليد الواحدة حس����بما تظهره 
نتائ����ج التصويت في كل مرة، ما دفعهم لالبتعاد 
عن اآللية الدميوقراطية والسعي لتخريب املباراة 
بعد أن ثبت أن نتائجه����ا لن تكون في صاحلهم 
باملطلق، هذا املس����عى التخريب����ي يتطلع بلهاث 
ولهف إلى الكرت األحمر الذي سيفك عنه العزلة 
السياس����ية التي بلغت أوجها في صريح االنتقاد 
ألشخاصهم في افتتاحيات الصحف الرئيسية في 
سابقة غير معهودة، األمر الذي يحصر آمالهم في 

»الكرت األحمر«.
 فيما يتعلق باالحتشاد، من املهم أال نظلم فئات 
من الشعب بسبب قفز البعض على أكتافها، هناك 
من يريد اختطاف فئة، س����واء القبائل أو غيرها، 
فخمس����ة آالف من املتعاطفني مع إلغاء الفوائد أو 
حتى الديون هم من كل املشارب، ولو سألت أهلنا 
في مختلف القبائل وهم يتجاوزون نصف املليون 
فستس����مع كالما الذعا بحق م����ن يريد أن يعبث 
باستقرار وطنهم الذي يعقدون عليه آمالهم بعد 
أن ذاق اجلميع ويالت التشرد قبل سنوات قالئل، 
ومن اجلرم العظيم بحق هذا الش����عب تكرار ذلك 
الس����يناريو املدمر، وتكبيدنا املزيد من الدمار، ما 
يجعل املقامر بهذا االستقرار شخصا غير مرغوب 
فيه في ضمير بيوتنا في كل مناطق الكويت، وال 
يغير م����ن هذه احلقيقة تلك التمثيليات الفارغة، 
فاألمن الوطني لن يترك عهدة في أياد غير مسؤولة 
تقول الش����يء وضده في كل مرة، الدميوقراطية 
عند هذه القلة يتم تفصيلها على مقاس شخص 
بعينه على طريقة تعديل الدستور في بعض الدول 
ليتناسب مع التجديد لرئاسة شخص محدد، وغير 

ذلك من ممارسات رأيناها بكثرة.
 لقد رأينا ش����جاعة نيابية غير مس����بوقة في 
االستجوابات األخيرة تصدت لذلك العبث، وهو 
متغير كبير يفيض بالثقة بالنفس، ومع تكشف 
املس����تور عن املتالعبني وافتضاح ممارس����اتهم 
الشخصية املدعمة بالصور لم يعد هناك مجال أمام 
جميع املخلصني إال التصدي اجلماعي استجابة لنداء 
الوطن، وقيادته احلكيمة التي فوتت فرص إشاعة 
الفوضى وطبقت القانون وجتاوبت مع ادعاءات 
الصالح العام في استجوابات العبث، وخاضتها 
بثقة واقتدار، األمر الذي ينقل املسؤولية من عاتقها 
إلى الشارع الكويتي، فلتسمع منا جميعا تلك القلة 
»ليس لنا وطن بديل حتى نفرط في هذا الوطن« 

و»اإلمي����ان بالدميوقراطي����ة 
يتطلب قبول نتائج التصويت« 
و»تعديل الدستور مقبول عام 
1992 – املادة الثانية – محرم 
بعد ذلك التاريخ.. ش����لون؟« 
و»االعتزال املشرف كما فعل 
كبار قبلكم خير لكم من نهاية 

حزينة على يد الناس« و»من كان بيته من زجاج 
فال يرمي بي����وت الناس باحلجر.. ويتطاول على 

أعراضهم بحنجرته! «.
لقد جاءت الكلمة الواضحة من صاحب السمو 

األمير..
- املمارس����ة السليمة هي التي تؤلف وجتمع، 

وال تشتت وتفرق وتعيش على التشكيك.
- املمارس����ة السليمة تكون من خالل األدوات 

الدستورية حتت قبة املجلس، وليس خارجه.
- ال ته����اون م����ع املمارس����ات اإلعالمية غير 

املسؤولة.
- للممارسة الدميوقراطية حدودها فإن خرجت 

عنها حتولت الى فوضى لن نسمح بها.
- ما أخشاه أن تتعرض الدميوقراطية خلطر 
انتكاس����ة مفصلية بفعل التعس����ف واإلفراط في 

التسييس.
 هذا اخلطاب وضع املسؤولية على عاتقنا نحن 
املواطنني، حتى أعض����اء مجلس األمة – األغلبية 
الساحقة – قاموا بواجبهم، بقي دورنا نحن، وقد 
خاطبنا ولي األمر مباشرة وليس عبر مجموعات 
وال وس����يط أيا كان وصف����ه، وعلينا أن منارس 
مس����ؤولياتنا، فهذه دولة وليس����ت فقط حكومة 
ومجلس����ا، بل دولة ش����عارها »كلكم راع، وكلكم 

مسؤول عن رعيته«.
كلمة أخيـرة: قرأ كثير من املواطنني البيان الذي 
أصدره سمو األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم 
عام 1959 ونش����رته بعض الصحف، ولسان حال 
كل من قرأه »ما أشبه الليلة بالبارحة« انها مسألة 
منهج عقيم، فاألشخاص يتغيرون وتتكرر ممارسة 
تسببت في نزيف لن يتوقف حتى يتغير األسلوب 
الفاشل، وهو ما يتطلب بروز طاقات الفكر الرشيد 
إلجراء التصحيح الفكري الذي يتبعه تعديل في 
النف����وس وفي النصوص، عجبًا، أال تكفي فرصة 

نصف قرن للمراجعة؟!
)س����ؤال: كيف عرفت أنهم يعدون على أصابع 
اليد؟ جواب: عدد 13 في طرح الثقة األخير، يرفع 
منه 8 لديهم قضية ش����خصية ومالحقة قانونية 
–الفرعي، ثم 3 إس����الميني لديهم دافع خاص بهم، 
املتبقي هم، استثمر هؤالء وأولئك لتنفيذ أجندتهم 

على حساب حاضر ومستقبل هذا البلد(.

قام القائد بدوره وحتى غالبية النواب.. الدور علينا.. فماذا نحن فاعلون؟مع نهاية عام مضى
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

مواقيت الصالة والخدمات  ص 12

القرضاوي أفتى بتحريمه

األزهر: بناء الجدار مع غزة حالل شرعاً
القاه����رة � يو.ب����ي.آي: أيد مجمع 
البحوث االسالمية التابع لالزهر بشكل 
رسمي موقف احلكومة املصرية من بناء 
جدار فوالذي مع قطاع غزة ملنع التهريب 
وس����ط تصاعد اجلدل بشأن اخلطوة 
التي تعتبرها اوساط معارضة محاولة 
لتشديد احلصار املفروض على القطاع. 
وقال بيان للمجمع نشر امس انه يؤيد 
ب� »االجماع« بناء اجلدار الفوالذي على 

احلدود مع االراضي الفلسطينية.
وجاء البيان بعد موافقة 25 عضوا 
من اعضاء املجمع في اجتماع عقدوه 
اخلميس برئاس����ة الشيخ محمد سيد 
طنطاوي شيخ االزهر على حق الدولة 
في ان تقيم على ارضها من املنش����آت 

والس����دود ما يصون امنها وحدودها 
وحقوقها. وق����ال البيان: من احلقوق 
الشرعية ملصر ان تضع احلواجز التي 
متنع اضرار االنفاق التي اقيمت حتت 

ارض رفح املصرية.
وانتقد املجم����ع معارضي اجلدار 
بقول����ه: ان الذي����ن يعارض����ون بناء 
هذا اجلدار يخالف����ون بذلك ما امرت 
به الشريعة االس����المية. وكان علماء 
اسالميون بارزون، من بينهم املصري 
الشيخ يوس����ف القرضاوي واليمني 
الشيخ عبداملجيد الزنداني، قدد افتوا 
بتحرمي بناء اجلدار الفوالذي العازل 
الس����لطات  بني مصر وغزة وطالبوا 

املصرية بوقفه.

عبداالميـر مطـر مـرزوق � 69 عاما � 
الرج���ال: خيطان اجلنوبي � ق1 
� م9 � ت: 99086365،  � ش151 
النساء: مبارك الكبير � ق2 � ش14 

� م8 � ت: 99706991.
محمد عبـداهلل احلميـدي � 89 عاما 
� صب���اح الس���الم � ق9 � ش2 � 
 �  66033855 ت:   � م32   � ج9 

.67004888
نعمة غلوم نعمة زيد العوضي � 58 عاما � 
الرجال: الدعية � ديوان العوضي 
� ت: 67723344 � 99620780، 
النساء: قرطبة � ق1 � ش5 � م39 
 � � ت: 25328552 � 25328553 

الدفن التاسعة صباحا.
يوسف فؤاد عبداهلل السمحان � 18 عاما � 
الرجال: حطني � ق2 � ش223 � م43 
� ت: 99343444، النساء: القرين 
� ق1 � ش5 � م77 � ت: 99292963 

� الدفن التاسعة صباحا.
امينة حسـن جمعة الفيلـكاوي � ارملة 
حسن علي عبدالكرمي الفيلكاوي 
� 93 عاما � الرجال: قرطبة � ق2 � 
ش1 � ج2 � م23 � ت: 55558258 � 
99967887، النساء: القصور � ق7 

� ش26 � م7 � ت: 99688178.
مرمي عبدالرسول بدر عبدالرحمن بوعباس، 
أرملة محمد صالح محمد املبارك 
� 74 عام���ا � الرج���ال: ش���رق � 
احلس���ينية اجلعفري���ة � خلف 
مجمع الصوابر � ت: 99673383 
� 99603555 � النساء: الدعية � 
حسينية أم بوعباس � ق4 � ش44 

� م12 � ت: 97955325.
سـعد محمد عبدالرحمن اخلطاف � 89 
عاما � الروضة � ق3 � ش39 � م1 
� ت: 97211052 � الدفن التاسعة 

صباحا.

البقاء هلل

املئات احتشدوا بال سابق موعد لالحتفال بدخول العام اجلديد وفي اإلطار رقصة »بريك دانس« احتفاال بالعام اجلديد

أمير زكي ـ هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
رغم املنع ورغم التشدد ورغم االجراءات 
االمنية الصارمة الت���ي اتخذتها وزارة 
الداخلية، اال ان ذلك كله لم مينع املئات 
من الشباب الكويتيني واملقيمني من ان 
يعبروا عن فرحتهم برأس الس���نة على 
طريقتهم اخلاصة دون تسجيل اي حوادث 
تذكر، فقد جتمع مئات الشباب الذين قدر 
عددهم بنحو 5 آالف شخص في ساحة احد 
االسواق التج������ارية مبنطقة الري منذ 
الساعة العاشرة من مساء اول من امس 
عشية رأس السنة وبدأوا بالتجمهر دون 
اعداد مسبق واطلقوا العنان حليويتهم 

احتفاال بدخول العام اجلديد، كما شهد 
شارع اخلليج العربي مسيرات محدودة 
شارك فيها العشرات ايضا معبرين عن 
الع���ام اجلديد، وكانت  فرحتهم بقدوم 
دوريات الداخلية قد انتشرت بشكل مكثف 
في الشوارع الرئيسية في الساملية وحولي 
والعاصمة وفي محيط بعض االسواق 
التجاري���ة الكبرى من اجل ضبط االمن 
ضمن خطة وزارة الداخلية ملنع ورصد 
اي ظواهر خارجة عن اآلداب العامة والتي 
اشرف عليها وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احمد الرجيب ومديرا االمن اللواء طارق 

حمادة واللواء عبدالفتاح العلي.

رغم المنع.. المئات احتفلوا برأس السنة
األنباء الرياضية )24 ـ 30(

هجرة جماعية للنجوم 
األفارقة من األندية 

للمشاركة في »أنغوال 2010«

 أغويرو مهدد باالبتعاد
 عن »التانغو« بسبب

 ابنة مارادونا

مسـاعد الفريحان: ولدت في »الدمنة« 
وتعلمت بمدارسها وجدي كان صاحب 
حظـور فـي فيلـكا وأنجفـة وبوبيان

ص10 و11

بورصة أسعار األسماك تشتعل
مع بداية موسم منع صيد الروبيان

ص5

ضي
لما

ن ا
م

مهاجم كاظمة »البلدوزر« 
فهد الفهد: قيادة »السفير« للفوز 

بالدوري الممتاز والعودة
لألزرق واالحتراف الخارجي 

أحالمي المقبلة

تنبـؤات ميشـال حايـك للعام 
لخـادم  مهمـة  أوراق   :2010
الحرمين الشريفين تجمع العرب
وحادث في مرفق رسـمي كويتي 
بين  العالقة  لترميـم  وخطـوات 
ص35 اهلل«       و»حـزب  مصـر 

)أحمد باكير(

تواجد أمني أمام أحد مراكز التسوق حلفظ األمن عشية العام اجلديد )هاني الشمري(غناء.. وطار.. قبل دخول العام اجلديد


