
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
ساعاتي عراقي يجعل عقارب الساعة تدور للوراء.

ـ األمر ليس غريبا مادام الواقع العربي كله يعود إلى الوراء يوما بعد يوم!
دراسة طبية: لتقليل كمية الطعام.. تخيل أنك تأكل أكثر.

ـ ولتقليل مشاكلنا السياسية خلنا نتخيل ان الحكومة والمجلس كل 
أبواللطفواحدأسبوعين يمررون ٥ قوانين مهمة للناس!

كالم مباشر محطات

المحرض.. يبتسم من ُبعد! إال التحريض والتأجيج والفوضى
وهكــــذا جنح احملرض في شــــغل 
بعضنا ببعض، وكلما توغلنا في الفتنة 
انتقل كالمنا إلى منطقة جديدة بعيدا 
عن أصل املوضــــوع الذي يريده فقد 
جنح احملرض في نقل الكالم الى «حرية 
التعبير التي كفلها الدستور» ليأخذ 
من هذا الدستور شــــيئا ويترك منه 
أشياء، وهو يعلم أن الكويت تفوقت 
في حرية التعبير على كثير من دول 
الغرب، ويعلم أيضا أن النواب بالذات 
لديهم مساحات شاسعة في التعبير، 
فهم يتحدثون بكل حرية في البرملان، 
وينقل التلفزيون الرسمي جلساتهم في 
الليل ثم ـ في اليوم التالي ـ تفتح لهم 
عشرون صحيفة صفحاتها األولى كلها، 
بالصور واملانشيتات، كل ذلك اعتبره 
احملرض تكبيال حلرية التعبير التي 
ال تكتمل عنده إال بالفوضى وانفالت 
الزمام، ليحقق الهدف األســــمى.. في 

حياته!
لقد كانت صور املواجهات مؤسفة 
ومحزنة، مع ذلك فقد حققت كل السعادة 
للمحرض، كيف ال وقد كفاه اآلخرون ما 
أراد فعله، وتورط عشرات في أحداث 
جعلته يكتفي باملراقبة عن بعدـ  واقف 
وراء العمودـ  بعد أن تولى غيره املهمة 

نيابة عنه!
لقد اشتكى املواطنون في املناطق 
السكنية من حتويل أحيائهم السكنية 
إلى مــــكان لندوات رغم وجود قاعات 
مخصصة لهذا الغرض، وحتدثوا في 
صحف األمس عن جمــــع أبنائهم في 
غرفة واحدة حتسبا لتسلل الهاربني 
إلى بيوتهم واحتمــــال مداهمة رجال 
الشــــرطة لها..الخ، السؤال: من الذي 
أوصلنا الى هذا احلال؟ وملاذا أمســــك 
بعضنا في بعض بينما احملرض يبتسم 

من ُبعد؟
إنها دعوة صادقة إلخوة هم اليوم 
نواب وغدا سيتركون هذا املنصب، وبعد 
سنوات لن يذكر أحد أن هذا كان نائبا، 
نريد منكم انتفاضة على هذا االنحدار، 
وعدم تسليم أنفسكم للمحرض، واعلموا 
«جيدا» أن رجال األمن هم أبناء الوطن 
وهم مكلفون بحمايته من الهرج وأنتم 
مع أسركم وجيرانكم أول املستفيدين 
من هذه اإلجــــراءات التي إذا تأخرت 

فســــتكونون أول 
من يلــــوم الدولة 
إذا  على تهاونها، 
ما اتســــع اخلرق 

على الراتق.
كلمــة أخيـــرة: 
س: اآلية الكرمية 

(واألرض ذات الصدع) هل تشير الى 
شقوق في األرض؟

ج: الصـــدع األكبر طولـــه ٤٠ ألف 
كيلومتـــر، يقع حتـــت احمليط الهادي 
وميتد من االسكا الى اندونيسيا مرورا 

بالساحل األميركي.
س: هل له عالقة بالتسونامي؟

ج: تســـبب في أكثر من تسونامي، 
ففي عام ١٨٨٣ حدث انفجار ضخم عندما 
حترك هذا الصدع قرب جزيرة «كراكتوا» 
فنسفت متاما واختفت وتناثر غبارها 
وارتفع الى مسافة ٨٠ كيلومترا محدثا 
ســـحابة خفضت درجة حرارة األرض 
نصف درجة مئوية لسنة، حتى أسموا 

تلك السنة بـ «عام بال صيف».
س: ماذا عن األمـــواج التي تزحف 

على السواحل؟
ج: تسبب في أكثر من هجمة عمالقة 
بعضها بسرعة ٧٥٠ كيلومترا في الساعة 
وبارتفاع ٣٠ و٤٠ مترا، جرفت عام ١٨٩٦ 
في اليابان أكثر من عشرة آالف منزل 

وأغرقت نحو ٢٦ ألف شخص.
س: شيء غريب.

ج: الغالف الصخري لألرض ممزق 
بشبكة هائلة من الصدوع، متتد لعشرات 
اآلالف من الكيلومترات طوال وعرضا، 
ومتتد إلى أعماق تتراوح بني ٦٥ و١٥٠ 
كيلومترا حتت األرض، هذه الصدوع 
حتيط بالكرة األرضيـــة إحاطة كاملة 
لتمزق غالفها الصخـــري إلى عدد من 
األلواح الكبيرة والصغيرة، وعبر هذه 
الصدوع تندفع احلمم والبراكني مباليني 
األطنان، وتؤدي إلى حترك هذه األلواح 
الصخرية متباعدة بعضها عن بعض. 
س: ومنها تخرج «األرض أثقالها» 
صخورا ذائبة نرى بعضها على شاشات 

التلفزيون؟
ج: نعم، اليوم نراها مثلما وصفها 
القـــرآن الكرمي لنا بدقة متناهية وذلك 

منذ قرون كثيرة.

عندما تكون على قمة جبل املسؤولية 
سترى بالقطع ما ال يراه اجلالسون على 
السفح، لذا فقد كان حتذير والد اجلميع 
وأبي السلطات صاحب السمو األمير، 
ر من خروج االمور عن حدودها  احملذِّ
الطبيعية وتوجه البالد بالتبعية الى 
ما ال حتمد عقباه، امرا ســـاميا واجب 
النفاذ من الشعب الكويتي وممثليه في 
مجلس االمة ممن اقسموا حسب املادة 
٩١ على االخالص للوطن ولــ«االمير» 

ولـ«الدستور» و«قوانني الدولة».
< < <

ان عمليات التجمـــع والتجمهر ال 
تتم حتى في اكثـــر دول العالم تقدما 
ومترسا بالدميوقراطية واحلرية دون 
اذن وموافقة السلطات املختصة، كما 
يحدد لتلك التجمعات السياســـية ما 
يســـمى بـ «Picket Line» اي خطوط 
واماكن ومســـارات محددة مينع منعا 
باتا اخلروج عنهـــا، ومن يخرج يتم 
التعامل معه بالقوة العادته ضمن تلك 
اخلطوط كي ال حتدث الفوضى ويعم 
العنف وتتصادم اجلموع ويهدر الدم 
وتدخل البلدان املعنية في دوامة الدمار 
واخلراب واحلروب االهلية كما حدث 

في كثير من دول املنطقة.
< < <

لقد كشـــف مؤمتـــر قياديي وزارة 
الداخليـــة ان الفرص قد اعطيت حلل 
االشـــكال عبر االلتزام بالقوانني التي 
يفترض بالنـــواب ان يكونوا احرص 
الناس على التقيد بها اال ان هناك من 
حاول التحايل واملراوغة فاضطر رجال 
األمـــن للقيام مبا البد منه وقد اتضح 
ان رجال الداخليـــة لم يدخلوا املنزل 
املعني ومـــن ثم فاالصابات قد حدثت 
في االماكن املمنوعة التي يفترض ان 

يتفاداها النواب واملواطنون.
< < <

وال شـــك أنه ال أحـــد يرضى بأن 
يتعـــرض مواطن او نائب للضرب او 
اعمال عنف مادام قـــد تقيد باالنظمة 
والقوانني املرعية، اال انه من غير املقبول 
جعل النائب في مكانة اعلى من املواطن 
عبر االيحاء بأن التعدي يصبح مقبوال 
علـــى املواطن ولكنه غير مقبول على 
النائب بسبب حصانته النيابية، وفي 

هذا السياق صدر 
قبل مدة قصيرة 
كتـــاب للقاضـــي 
الدولـــي د.فـــؤاد 
عبداملنعم رياض 
الذي شـــارك في 
احملاكمات الدولية 

ملجرمي صربيا ويقول ضمنه في صفحة 
٥٩ وما بعدها عن احلصانة البرملانية: 
«ان احلصانة وجدت لتمكني النائب من 
اداء وظيفته االساسية ومن ثم فإنها 
ال متتـــد الى افعال يجرمها القانون اذ 
ان ارتكاب مثـــل هذه االفعال ال ميكن 
ان يدخل ضمن اعمال وظيفته ومن ثم 
فاحلصانة البرملانية او الوظيفية هي 
حلماية الوظيفة وليس حماية الشخص 
ذاته من ان تصل اليه يد العدالة»، لقد 
حفظ بعض النواب كرامتهم وكرامتنا 
كمواطنني قبلهـــم عندما تركوا املكان 
دون إشـــكال او ضجة، وكان يفترض 
باجلميع القيام بنفس العمل فالقانون 

ملزم للكل وليس للبعض.
< < <

ان الديوانية الكويتية بشـــكلها 
التقليدي والتاريخـــي الذي يعرفه 
اجلميع خلقت لـ«جمع» الناس ولّم 
الشمل ال للتفريق بينهم، وللمصاحلة 
بني من يدب اخلالف بينهم ال للتعدي 
عليهـــم، ولم يعرف عـــن الدواوين 
الكويتية انها مكان للثورات وملجأ 
للخارجني على النظام والقانون كحال 
اجلبال والكهـــوف لدى بعض االمم 

االخرى.
< < <

آخر محطة: ١ - احترام وتوقير االمر 
السامي يوجب كذلك توقف التراشق 
اللفظي بني النواب وحتريض اتباعهم 

بعضهم على بعض.
٢ - مخجل ومدمر ما نشـــر على 
بعـــض املنتديـــات االلكترونيـــة من 
دعوات محرضة تدعو للفزعة اجلاهلية 
متناســـية أن رجال األمن هم من كل 
شرائح املجتمع الكويتي وان االسرة 
احلاكمة تنتمي لنفس اســـرة النائب، 
االرجح ان احملرضني هم من شياطني 
اخلارج ممـــن ال يعلمون عن املجتمع 

الكويتي شيئا.

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf١@hotmail.com

 كلينتون منزعجة من تعرض السفيرة الهندية 
لعملية تفتيش دقيقة في مطار أميركي

واشنطنـ  أ.ف.پ: أعربت وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون أمس األول عن انزعاجها بشأن تعرض 
السفيرة الهندية في واشنطن الى عملية تفتيش دقيقة 
ووعدت مبحاولة منع تكــــرار ذلك. وصرحت كلينتون 
للصحافيــــني «نحن منزعجون بالتأكيد بســــبب ذلك.. 
وســــنبحث األمر ونحاول حتديد ما حدث وما ميكن ان 
نفعله ملنع تكرار مثل هذا احلادث مرة اخرى في املستقبل». 
وقال مسؤولون هنود ان سفيرتهم الى الواليات املتحدة 
ميرا شانكار اقتيدت االسبوع املاضي من موقع التدقيق 
االمني في مطار ميسيسيبي واخضعت لعملية «تفتيش 
جسدي دقيقة» رغم صفتها الديبلوماسية. وقالت الهند 
أمس األول انها ستتقدم باحتجاج ديبلوماسي للواليات 
املتحدة عقب احلادث. وفي سبتمبر املاضي مرت شانكار 
في جتربة مماثلة في مطار شيكاغو. وذكر عدد من الصحف 
الهندية ان السفيرة استهدفت في املطارين بسبب ارتدائها 

هيالري كلينتونالزي الهندي التقليدي (الساري).

البقاء هللا
جاسـم محمد سهيل السماعيل الشـمري ـ ٣٤ عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ القصر ـ 
ق٤بـ  ش مسكني الدارميـ  م٥ـ  ت: ٦٦٦٩٤٩٢٦، النساء: صباح السالم 

ـ ق٦ ـ ش١ ـ جادة ١٤ ـ م٧ ـ ت: ٦٠٧٧٣٣٣١.
جراغ صباح جراغ البلوشي ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: حسينية نور ـ الرميثية ـ ق١٢ 
ـ ش الشافعيـ  ت: ٩٩٧٤٦٨٦٢ـ  ٩٠٩٠٤٤٨٨، النساء: الرقةـ  ق٣ـ  ش٢ 

ـ م٢٥٤ ـ ت: ٩٩٢٢٢٩٠٤.
حسـني محمد درويش ـ ٧٤ عاما ـ الرجال: حســــينية جومادار ـ الساملية ـ 
ش عمان ـ ت: ٦٦٥٥٥٤٨٣، النســــاء: الرميثية ـ ق٣ ـ ش٣٠ ـ م١٥ ـ ت: 

.٢٥٦١٤٦٧١
مطر مجبل زيد العفاسي املطيري ـ ٣٥ عاما ـ الفردوس ـ ق٦ ـ ش واحد ـ ج١٧ 

ـ م٢٦ ـ ت: ٩٩٩٣١٤٩٥ ـ ٩٠٩٩٨٥٩٥.
بدرية يوسف علي يوسف الهوليـ  زوجة عبدالرحمن حسني محمد اخللفـ  ٦٤ 
عاماـ  الرجال: السرةـ  ق٢ـ  ش٢ـ  م١٢ـ  ت: ٩٧٨١٠٠٢٢، النساء: العدان 

ـ ق٦ ـ ش٨ ـ م٣٧ ـ ت: ٦٦٦٢٤٥٥٨.
عبدالعزيز محمد عواد املطيري ـ ١٩ عاما ـ الرجال: الصليبية ـ ق٦ ـ ش٢ ـ م٥ 

ـ ت: ٦٦٢٧٢٢٣٠، النساء: الصليبية ـ ق٦ ـ ش٦ ـ م١٠.
نوير علي شامي زايد الراجحي ـ ٣١ عاما ـ الفردوس ـ ق٦ ـ ش١ ـ ج١٧ ـ م١٧ ـ ت: 

٩٧٤٧٧٧٥٠ ـ ٢٤٨٩١٢٤١ ـ الدفن الثامنة والنصف صباحا.
فهد عبداهللا محمد السـرهيد ـ ٤٨ عاما ـ الرجال: املنصورية ـ حســــينية 
الهزمي األئمة ـ ت: ٩٩٧٨٨٧١٩ ـ ٩٩٤٦٦٦٢٨ ـ النساء: مبارك الكبير 

ـ ق٦ ـ ش١١ ـ م٢٨ ـ ت: ٢٥٤١٥٤٣٥.

انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل املرحومة
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