
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الروبوت ينظم ويشهد على الزيجات في اليابان.

ـ وكم نحن بحاجة إلى روبوت يعالج أوضاع جامعتنا العربية!
مستوصف األحمدي صار له أكثر من عام مغلق للترميم.

ـ إذا الترميم بياخذ له سنة كاملة شلون لو يبنون واحد يديد؟!
أبواللطفواحد

البقاء هلل
حنان سـالم صالح مثال العازمي زوجة س���الم مساعد سعد 
اخلتالن � 26 عاما � الرجال: ديوان اخلتالن – سلوى 
– ق5 – ش7 – م17 – ت: 99770056، النساء: سلوى 

– ق8 – ش6 – م21.
ملقاط عوض حجر العنزي � 64 عاما � ضاحية سعدالعبداهلل 

– ق2 – ش224 – م419 – ت: 99446767.
خالد فهد فهيد سند العازمي � 3 سنوات � الفردوس – ق1 – 

ش1 – ج4 – م29 – ت: 67755657 – 65008812.
سـارة ناصر دعسـان الرشـيدي ارملة عبداهلل سعد الهدبة � 
74 عام���ا � الرجال: الرابية – ق4 – ش4 – م45 – ت: 
55888461 – 99606716، النساء: الرابية – ق4 – ش5 

– م 45 – ت: 24739931.
عبداهلل سـيد حسني سيد عيسـى الرفاعي � 87 عاما � الرجال: 
الشامية – ق6 – ش الشامية – م18 – ديوان الرفاعي 
– ت: 24833660 ، النساء: كيفان – ق2 – ش22 – م6 

– ت: 24813462.
غنام محيالن مشل العنزي � 69 عاما – الرجال: اجلهراء – القصر 
– ق1 – ش4 – م25 – ت: 66915353، النساء: اجلهراء 

– الواحة – ق3 – ش2 – م40 – ت: 65552112.
عبداهلل سويلم غطو العنزي – 62 عاما – الرجال: خيمة مقابل 
جمعية العارضية – بجانب البنزين – ت: 99753628، 
النس���اء: العارضي���ة – ق11 – ش1 – ج2 – م18 – ت: 

.99046770
محمد حمد مبارك احلردان – 86 عاما – الرجال: الرميثية – 
ق9 – ش96 – م19 – ت: 66563993، النساء: سلوى 
– ق8 – ش3 – م36 – ت:  25618512 � الدفن التاسعة 

صباحا.
فتيخه عايش براك العرادة الرشيدي – 55 عاما – الرجال: القيروان 
– ق3 – ش321 – م3 – ت: 66411123 – 99115411، النساء: 
الدوحة – ق4 – ش6 – م10 – ت: � 24874520 � الدفن 

التاسعة صباحا.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

يذكر املؤرخون ان احد أسباب اختفاء دولة 
املس���لمني في األندلس هم من ُسموا بشعراء 
الهزمية ممن كانوا ينظمون ويكتبون ويروجون 
لسقوط الدولة واختفائها، وهو أمر مشابه ملا 
كنا نسمعه قبل عام 1990 من ان الكويت دولة 
»مؤقتة« ذاهبة للزوال، وهو ما حدث في نهاية 
األمر، ولم نس���مع آنذاك مبثل هذا الطرح في 
الدول اخلليجية األخرى التي بقيت قائمة بعد 

اختفائنا رغم ان البعض منها أصغر منا.
> > >

وللبرامج احلوارية األجنبية، كحال »واجهة 
األمة« و»لقاء الصحاف���ة«، منهاج جميل هو 
العودة ألرشيف الضيف السياسي او اإلعالمي او 
األكادميي ثم تذكيره مبا قاله في لقاءات سابقة 
حتى يظهر للمشاهد مدى مصداقيته او كذبه، 
ومن يكذب في املاضي ال يعتد بالطبع بأقواله 

في احلاضر أو املستقبل.
> > >

ألي كويت���ي، سياس���يا كان او اعالميا او 
أكادمييا، ان يكون له فكر وموقف سياسي معني 
يتبناه ويدافع عنه ويحاول اشاعته بني اجلمهور، 
وما ال يجب قبوله على اإلطالق هو استخدام 
»الكذب« كوسيلة لترويج افكار منحرفة هدامة 
هي أشبه بأفكار شعراء الهزمية باألندلس ممن 
ساهموا في إضعاف الروح الوطنية واملعنوية 

لشعبها وانتهوا بتدميرها.
< يذك���ر أحد األكادميي���ني الكويتيني في 
لق���اء له على قن���اة »اجلزي���رة« ان املندوب 
السياسي البريطاني هو من »فرض« عام 1962 
الدميوقراطية على الشيخ عبداهلل السالم وبذلك 
ألغى مبقولة غير صادقة أمام ماليني املشاهدين 
مآثر ذلك الشيخ اجلليل وجهود رجال الكويت 
الكبار في إقرار وترس���يخ الدميوقراطية في 
البل���د، ولم يقل لنا ه���ذا اجلهبذ ملاذا تفرض 
بريطاني���ا الدميوقراطي���ة وحرية الرأي على 
الكويت الصغيرة التي يسودها التيار القومي 
واليس���اري املعادي لها آنذاك وهي في الوقت 
ذاته احملارب األكبر للدميوقراطية واحلريات 

في جميع مستعمراتها األخرى؟!
> > >

ومما قاله نفس السياس���ي األكادميي على 
القنوات االخبارية العربية إبان حربنا اإلعالمية 
ضد الطاغية صدام وكرره قبل أيام ان الرئيس 
األميركي آنذاك أرسل »فاكسات« دعوة حلكام 
اخلليج يأمرهم فيها بحضور قمة شرم الشيخ، 
وان ذلك املؤمتر قد فرض - حس���ب قوله - 
على كل س���فارة خليجية ان يكون بها ملحق 
إسرائيلي )!(، الس���ؤال املنطقي الذي يكشف 
الصدق او الكذب في تلك االدعاءات: هل لدى ذلك 
األكادميي 6 مصادر في 6 قصور خليجية أخبرته 

بوصول تلك الفاكسات؟! 
وهل شهد احد قط ملحقني 
اسرائيليني في السفارات 
أو اخلليجية  الكويتي���ة 

األخرى؟!
> > >

ومم���ا ذك���ره ذل���ك 
األكادمي���ي الكويت���ي املختص ف���ي منتصف 
التسعينيات ان خبير الدراسات الدولية د.انتوني 
كودزمان ذكر في احدى دراساته � دون ان يحددها 
بالطبع � ان عام 2000 سيشهد بقاء 3 دول عربية 
في املنطقة هي السعودية والعراق واليمن، وقد 
ش���اءت الصدف ان ألتقي بالدكتور كودزمان 
شخصيا في شيراتون الكويت وسألته عما قاله 
ذلك األكادميي ونسبه له فكذبه باملطلق وحتداه 
ان يحدد مسمى وتاريخ تلك الدراسة املدعاة، 
وقد كتبت ذلك األمر في حينه، لذا حورت تلك 
املقول���ة قبل أيام بعد تعديل تاريخ انضمامنا 
للعراق لعام 2025 ونسبت هذه املرة من قبل 
نفس األكادميي الكويتي � كما أتى في الصحف 
� للدكت���ور ارون كاتز عضو مجلس العالقات 

اخلارجية االميركي وأرجعت لعام 1992.
بحثت في محرك بحث غوغل العربي عن اسم 
»ارون كاتز« فوجدت انه دكتور مسالك بولية 
في جامعة كولومبيا األميركية، ثم قمت بالبحث 
عن »ARON KATZ« باالجنليزية فوجدت انها 
تخص عدة شخصيات منها جنرال روسي في 
اجليش األحمر وممثل سينمائي والعب بوكر 
محترف وموسيقار ونائب رئيس بنك وعالم 
فضاء ولم أجد مختصا في العلوم السياسية 
بينه���م ميكن له ان يتنب���أ باختفاء بلدنا عام 
2025، ث���م دخلت بعد ذلك على موقع مجلس 
العالقات اخلارجي���ة االميركي )C.F.R( الذي 
ادعى األكادميي ان الدكتور املتنبئ ينتمي اليه 
وبحثت في اسماء االعضاء فلم أجده، وحقيقة 
كم عم���ر الكذب وملاذا نصدق كل من يدعي او 
ميثل الغضب ف���ي مواقفه وأقواله؟! وإذا كان 
هذا ديدن الدكاترة الكبار فماذا أبقينا للناشئة 

الصغار؟! وعجبي!
> > >

آخر محطة )1(: قامت جريدة »األنباء« أواخر 
الثمانينيات وعلى صفحتها األخيرة بنش���ر 
سلسلة من السرقات العلمية لذلك األكادميي 

الكبير، وال حول وال قوة إال باهلل!
)2( في اخلالصة، عندما نكرر على مسامع 
فرد بأنه فاشل أو سيفشل فإنه سينتهي قطعا 
بالفشل، وباملثل عندما نرسخ في وجدان شعب 
– أو أمة - بأنه مقبل على االختفاء فإنه سينتهي 
فعال.. باالنقراض! وال تستحق الكويت وشعبها 

حقا مثل تلك األقاويل.

كم عمر الكذب؟!

الرشيد  ركب محمد احمد 
البح����ر، وعم����ل بالتج����ارة، 
العامة،  وانغمس باخلدم����ة 
والنشاط السياسي، واستصلح 
االرض البور، وزينها بتيجان 
مثمرة، فكان اليد البيضاء التي 
تخط الضياء والبهاء حيثما 
تكون، وغيمة سكوب ال تعرف 
سوى الهطل الغزير، وشجرة 
وارفة الظالل حتن الى احضانها 

العصافير املتعبة.
البحار،  س����ندباد يجوب 
او تاجر يفتح باب دكانه في 
الصباح ويغلقه عند املساء، او 
مزارع يطرز لألرض فساتينها 
او برملاني قوي  اخلض����راء، 
الشكيمة وال يخشى في احلق 
غضبة غاضب، حافظ الراحل 
الكبير على فروسيته في كل 
امليادي����ن ولم يس����قط بيرق 
الش����رف من قبضته، تبدلت 
اثواب الرزق ومضامير العمل 
وبقيت حقيقته الصلبة ثابتة 

لم تتبدل.
الش����يب والش����بان  خبر 
الرجل املخضرم  الكويتيون 
محمد الرشيد وأدركوا النبل في 
شخصيته، والثبات في مواقفه، 
واالمانة في تعامله، والصدق 
في كلمته، فأحبوه واحترموه 
وانزل����وه املنازل الرفيعة في 
صدورهم حتى اصبح »العم 
أبوأحمد« في الوجدان الشعبي 
نغمة كويتية اصيلة تصدح 
الكويتي  الزم����ن  بقصة ذلك 

اجلميل.
محمد الرشيد.. سيرة عطرة 
راس����خة في الضمائر احلية 
التي ستبقى ترويها لالجيال 

املقبلة.

العم أبوأحمد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com
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مواقيت الصالة والخدمات ص26

»اإلعالم األمني«: تسليم 55 من رفات 
جنود عراقيين للجانب العراقي اليوم

اعلنت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية ان االدارة 
العامة لالدلة اجلنائية س���تقوم صباح اليوم االثنني 
املوافق 2010/5/17 بتسليم 55 من رفات جنود عراقيني 
للجانب العراقي بحضور اللجنة الوطنية لش���ؤون 
األسرى واملفقودين والصليب األحمر الدولي في منفذ 

العبدلي على احلدود الكويتية � العراقية.

وحدات الحرس الوطني نجحت
 في تأمين مبنى السفارة األميركية 

من عمل تخريبي
 ص17

التعامل مع املتظاهرين


