
 الرياضـ  د.ب.أ: 
وّدع «أكبر أعزب» 
املالكة  العائلة  في 
العربية  باململكــــة 
الســــعودية وزير 
عضــــو  الدولــــة 
مجلــــس الــــوزراء 
عبدالعزيز  األمير 
امــــس  بــــن فهــــد 
العزوبية بالزواج 
مــــن حفيــــدة ولي 
العهد األمير سلطان 

بن عبدالعزيز.
  واحتفل األمير عبدالعزيز بن فهد مساء امس بزواجه 
على كرمية األمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز (ابن 
عم العريس) في حضور حشــــد كبير من العائلة املالكة 
يتقدمهــــم النائب الثاني لرئيس مجلــــس الوزراء وزير 
الداخليــــة األمير نايف بن عبدالعزيز باإلضافة إلى أمير 

منطقة الرياض األمير سلمان بن عبدالعزيز.
  يشار إلى أن األمير عبدالعزيز بن فهد البالغ من العمر 
حوالي ٣٧ عاما لم يتزوج من قبل، وهو أصغر أبناء العاهل 

الراحل فهد بن عبدالعزيز الذي توفي قبل ٥ سنوات.
  وتزامنــــا مع زواج األمير، أطلقت مؤسســــة متتلكها 
والدته األميرة اجلوهرة بنت إبراهيم آل إبراهيم اخليرية 
مبادرة إنســــانية اجتماعية لتزويج ٣٠٠ شاب وفتاة في 
اململكة على نفقتها. ونظمت املؤسســــة مهرجانا للزواج 
اجلماعي في ٣ مدن هي االحســــاء وحائل وينبع، بحيث 
حتتفل كل مدينة من املدن الـ ٣ بتزويج ١٠٠ شاب وفتاة 

على مدار يومني متعاقبني. 

مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في 
الرياض معلومات عن شخصني مرا 
واستأجرا سيارة في إمارة خارج 
البشع  دبي، ألن قناعتي باملشهد 
للطائرات وهي تضرب وتقتل من 
ال دخل لهم على اإلطالق، ويحرق 
ركاب آمنني ال دخل لهم، كان هذا 
يكفي ليقف اإلنسان وقفة متعاون 

مع كل مكافحني لإلرهاب».
  وأضــــاف: «يهمنا أمن املواطن 
األميركــــي واملنشــــآت األميركية 
والعالم بأســــره كمــــا يهمنا أمن 
دبي، ألن اإلرهــــاب دولي الطابع، 
ونرفض بالتالي أي تقاعس أو نظرة 
محدودة، ولو كانت هذه نظرتنا 
بتحملنا املسؤولية ملا بقينا على 

كرسي املسؤولية».
  ولكن خلفان عاد ليؤكد على أن 
إمــــارة دبي ال ميكنها اجلزم بعدم 
وجود خاليا نائمة على أراضيها 

ألن ذلك سيكون «خطأ أمنيا». 

حكومة خادم احلرمني الشريفني 
على توفير كل مقومات الراحة 
والسالمة لهم ليستمتعوا بأداء 
املناسك في اجواء روحانية مفعمة 

باالميان.
  ويعتبر غســـل الكعبة سنة 
نبوية منذ يوم فتح مكة تطهيرا 
لها من اي رجس، اذ تتم عملية 
غسلها مرتني كل عام االولى في 
شهر شعبان والثانية في شهر 
احملرم وتغسل مباء زمزم مضاف 

إليه ماء الورد. 

تؤدى مبكرة.. تقول السيدة عائشة 
رضـــي اهللا عنهـــا «كان النبي ژ 
يصلي الفجر، ويشـــهد معه نساء 
من املؤمنات متلفعات مبروطهن، ثم 
يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن أحد 
من الغلس»، ويقال انه كان يصلي 
الفجر حتى ال يعرف الرجل جليسه، 
فالسنة التبكير بها، والوزارة قررت 
نحو ٢٥ دقيقة من األذان او نحو ذلك، 
وهذه فيها بركة»، وحذر مفتي عام 
السعودية من املشككني في تقومي 
أم القرى، وقـــال: «أحذر من الذين 
يطعنون بتقومي أم القرى ويشككون 
في ذلك، ويقولون انكم تؤذنون قبل 

الفجر بنصف الساعة».
  ورأي الشـــيخ عبدالعزيـــز آل 
الشيخ ان «تقومي أم القرى تقومي 
مضبوط، أسس على هيئة علمية 
فلكية أيام امللك عبدالعزيز، رحمه 
اهللا، وقام باإلشراف عليه علماء من 

الشريعة والفلك. 

  ولكن خلفان اعتبر أن ذلك لن 
مينع أجهزة أمن دبي من مطاردة 
التنظيــــم، خاصة بعــــد هجمات 
احلادي عشــــر من سبتمبر، التي 

ذكر أن أحداثها أثرت فيه كثيرا.
  وشــــرح قائال: «أنا شــــخصيا 
أول من أرسل خالل ٤٥ دقيقة إلى 

العلي عقب مراســـم الغسل عن 
عميق االعتزاز واالمتنان ملا يلقاه 
بيت اهللا احلرام واملشاعر املقدسة 
من اهتمـــام وحرص بالغني من 
قبل احلكومة السعودية و«التي 
من شأنها ان تيسر اداء مناسك 

العبادة».
  واشـــاد فـــي الســـياق ذاته 
الذي تشهده  بالتطور امللحوظ 
خدمات قاصدي احلرمني الشريفني 
والتسهيالت املقدمة لهم في كل 
عام ما يجســـد اهتمام وحرص 

املبارك، ملدة ساعة بعد وقت اإلمساك 
احملـــدد بالتقومي. وســـجل مفتي 
عام الســـعودية، هذا املوقف، أمام 
العشرات من األئمة واخلطباء في 
العاصمة الرياض. وأجاب عن سؤال 
حول حكم تأخير صالة الفجر في 
بعض اجلوامع لقرب طلوع الشمس 
بقوله: «السنة في صالة الفجر ان 

 دبي ـ CNN: نفى قائد شــــرطة 
إمارة دبي، بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، الفريق ضاحي خلفان، أن 
تكون دبي على قائمة أهداف تنظيم 
القاعدة، رغم األحداث األخيرة التي 
تردد خاللها اسم اإلمارة، خاصة 
قضية الطــــرود املفخخة املوجهة 
ألميركا من اليمن، ومرور النيجيري 
عمر الفاروق عبد املطلب فيها قبل 
محاولتــــه تفجير طائرة أميركية 

نهاية ٢٠٠٩.
  وقال خلفــــان، في لقاء خاص 
مبوقع CNN بالعربية: «ال أعتقد أن 
دبي على قائمة أهداف القاعدة، فلو 
الحظنا أن رسالة زعيم التنظيم، 
أســــامة بن الدن األخيــــرة كانت 
موجهة لفرنســــا ألنها من الدول 
التي تقاتل التنظيم، ولكن لن جتد 
القاعدة مبررا لقتال دبي، فدبي بلد 
صغير، وال يلعب أدوارا سياسية، 

بالتالي االحتمال ضعيف».

 مكة املكرمة: تشرف سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشـــيخ حمد جابر العلي امس 
الكعبة  باملشـــاركة في غســـل 
املشـــرفة مع كوكبة من اعضاء 
الســـلك الديبلوماسي االسالمي 
ومسؤولني سعوديني يتقدمهم 
نيابة عن خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز امير 
منطقة مكة املكرمة االمير خالد 

الفيصل.
الشـــيخ حمد جابر    واعرب 

 الريـــاض ـ وكاالت: اســـتخدم 
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي 
عام السعودية، لغة شديدة اللهجة، 
في ســـياق حتذيره للمشككني في 
صحة تقومي أم القرى، الذي يدور 
جدل كبير حول دقة بعض أوقات 
الصلوات املدرجة فيه. ونبه املفتي 
بحسب صحيفة «الشرق األوسط» 
اللندنية أمس، ألهمية عدم االنسياق 
وراء من يحاولون التشـــكيك في 
صحة تقـــومي أم القرى، مؤكدا ان 
التقومي مت تأسيسه بواسطة هيئة 
علمية مكونة من علماء في الشريعة 
والفلـــك. وانتقد رئيس هيئة كبار 
العلماء في السعودية ورئيس اللجنة 
الدائمة الدائمة لإلفتاء من يسعون 
للطعن في صحة التقومي الهجري 
املسمى بـ «أم القرى»، مؤكدا انهم 
بنوا آراءهم جتاهه على «اجلهل»، 
وانهم سمحوا ألنفسهم بهذا التشكيك 
باألكل والشـــرب في شهر رمضان 

 املنامةـ  قنا: قال الباحث الفلكي البحريني علي 
احلجري امس إن طول فترة الليل يختلف بني عواصم 
دول اخلليج العربي بســـبب مواقعها اجلغرافية 
وقربها من مدار اجلدي وميالن الشـــمس عن خط 
االستواء ويكون طول ساعات الليل بالترتيب من 
األكبر إلى األصغر وتتبـــوأ الكويت املركز األول، 

حيث يصل طول الليل الى ١٣ ســـاعة و٤٦ دقيقة، 
وتأتي املنامة بعدها بـ ١٣ ساعة و٣٣ دقيقة في حني 
حتل الدوحة باملركز الثالث بـ ١٣ ساعة و٢٨ دقيقة 
أما الرياض فتأتي في املركز الرابع بـ ١٣ ساعة و٢٦ 
دقيقة وأبوظبي باملركز اخلامس بـ ١٣ ساعة و٢٥ 

دقيقة وأخيرا مسقط بـ ١٣ ساعة و ٢١ دقيقة. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 المؤتمر العربي لحقوق الطفل يدعو إلى اصدار قرارات تدين اإلرهاب.
  ــ العرب ـ بسم اهللا ما شاء اهللا عليهم ـ حتى حقوق األطفال قاموا 

بتسييسها.

 نقل ٣٠٠ تلميذ من مدرسة ابتدائية إلى أخرى في الجهراء دون أسباب.
  ــ يا جماعة الخير ترى االمتحانات على األبواب ولو فاصلينهم 

 أبواللطف  واحدومقعدينهم في بيوتهم وايد أبرك من هالنقل «التعسفي».
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 ٦٫٣٨ الشروق 
 ١١٫٤٦ الظهر 
 ٢٫٣٦ العصر 

 ٤٫٥٤ المغرب 
 ٦٫١٦ العشاء 

 البقاء هللا 
 فهد دخيل رويشد اجلبليـ  ٦٨ عاماـ  الرجال: صباح الناصر 
النســـاء:  – ق٣  - ش١٢ – م٤٦ – ت: ٦٦٨٨٨٤٦٤، 

االندلس – ق٦ – ش٢ – م١١٢ – ت: ٦٦٨٨٤٤٤٨.
  زيد عطية سلمان القالفـ  ٨٥ عاماـ  الرجال: الدعية – حسينية 
بـــو عليان – ت: ٩٩٠١٦٧٠٢ – ٦٦٦٦٥٥٧٠، النســـاء: 

الشعب – ق٦ – ش٦٧ – م٤ – ت: ٦٦٧٨٢٢٦٤.
  صالح حمد العيسى ـ ٨١ عاما ـ الرجال: الشامية – ديوان 
العيســـى – ق٩ – ت: ٩٩٠٠٦٥٦٢، النساء: الشامية – 

ق٩ – ش٩٦ – م٣ – ت: ٢٤٩١٣٤٩١.
  عايش علي حسـن القطان ـ ٨٦ عاما ـ الرجال: حســـينية 
االوحد – املنصورية – ت: ٦٧٠٠١٦١٦، النساء: مبارك 

الكبير – ق٦ – ش٢٠ – م١ – ت: ٢٥٤١٢٢٣٣.
  عادل يوسـف محمد العبـداهللا الصايـغ ـ ٥٤ عاما ـ الرجال: 
املنصورية ـ حســـينية الياســـني ـ ت: ٩٩٠٤٢٣٩٦ ـ 
النساء: حسينية زهرة املوسى ـ الدسمة ـ ق٥ ـ ش 

امرؤ القيس ـ م١٣ ـ ت: ٩٧٨٧٨٤١٠. 

 مفتي السعودية يحّذر المشككين
   في تقويم «أم القرى» ويرد: التقويم «مضبوط»

 باحث فلكي: الكويت أطول ليالي الشتاء ومسقط أقصرها

 خلفان: القاعدة ال تستهدف دبي ووجود خاليا «ممكن»

 سفيرنا في السعودية شارك في غسل الكعبة المشرفة

 تماس كهربائي يتسبب في هلع المصلين بالحرم المكي
 أصيب عدد من العاملني واملصلني املتواجدين 
بدورات املياه باحلرم املكي الشـــريف عقب صالة 
املغرب أمس بهلع إثر تصاعد ادخنة كثيفة من الكيبل 
املزود لدورات املياه نتيجة حدوث متاس كهربائي 

أدى إلى صهر اجلرم اخلارجي للكيبل.
  وبحسب موقع الوئام االلكتروني فقد مت استدعاء 
فرق الدفاع املدني وتشـــكيل جلنة من مهندسني 

واستشاريني من شركة بن الدن املسؤولة عن إنارة 
احلرم املكي، وشركة زهير فايز.

  واتضح وجود كبينة من كبائن الضغط العالي 
داخل دورات امليـــاه أدت إلى ارتفاع درجة حرارة 
الكيبل وصهر اجلرم اخلارجي له، ومت رفع التقرير 
من قبل جلنة املهندســـني إلى إدارة الدفاع املدني 

بالعاصمة املقدسة. 

 الفريق ضاحي خلفان 

 الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 

 األمير عبدالعزيز بن فهد 

 سفيرنا في الرياض الشيخ حمد جابر العلي خالل مشاركته في غسل الكعبة املشرفة أمس 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 ورثة القمر

 من ولد من؟ الكويت ولدت 
الدستور؟ أم الدستور هو الذي 
أخرج الكويـــت من قبعته؟ 
اإلجابة معروفـــة ومنطقية 
وتندرج في خانة البديهيات، 
فالقوانـــني واملواثيق نتاج 
الناس وانعـــكاس ألفكارهم 
وأمنياتهم. والبشـــر عرضة 
لألخطاء واالستعجال واجلنوح 
مثلما هم عرضة للوقوع في 
التي يكشف  شرك األمنيات 

الزمن عدم واقعيتها.
الدســـتور    ان تصويـــر 
على أنـــه الرحم الذي ولدت 
الكويت تصوير خاطئ  منه 
وظالم لتاريخ شعب مكافح 
ومتفرد، فالكويت كانت درة 
اخلليج قبل الدستور، والذين 
صنعوا تلك الدرة هم أنفسهم 
الدستور  الذين صنعوا هذا 
الذي شكل منعطفا حادا في 
حياتهم، وحول مســـاراتهم 
إلى مطارح لم يخبروها ولم 

يعرفوها من قبل.
  لقـــد تـــرك لنـــا اآلبـــاء 
املؤسسون تركة ثقيلة غامضة، 
لم يخبروهـــا ولم يعتادوها 
ولم يسعوا إلى تدريبنا نحن 
الورثـــة عليها، فكانوا كمثل 
الرجل الذي أورث ابنه وثيقة 
متليك لكوكب القمر، فالقمر 
منير جميـــل بيد أن الوريث 
املسكني ال يستطيع الوصول 

إليه.
  حدث ذلـــك عندما ألزمنا 
اآلباء املؤسســـون السير في 
متاهـــة ال نعـــرف مجاهلها، 
فضاعت خطانا وعصفت بنا 
رياح السموم وتفرقنا كل في 

طريق. 

 أصغر أبناء الملك الراحل فهد وّدع العزوبية

 السعودية تنفي أي عالقة لها بنقل المركز 
اإلسالمي من موقع برجي مركز التجارة

 الرياض ـ يو.بي.آي: نفت اململكة العربية السعودية 
رسميا تأييد العاهل السعودي امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
نقل املركز اإلســـالمي املثير للجدل املزمع تشييده في 
املوقع السابق لبرجي التجارة العاملية «غراوند زيرو» 

إلى اجلزء الغربي من مانهاتن.
  وقالت الســـفارة الســـعودية لدى الواليات املتحدة 
األميركية في بيان لها أوردته وكالة األنباء الســـعودية 
الرســـمية (واس) امس «ليســـت هناك أي عالقة سواء 
مباشرة أو غير مباشرة حلكومة اململكة العربية السعودية 
مبوضوع «بارك» ٥١ املعروف أيضا مبسمى «بيت قرطبة» 
واملتعلق ببناء مركز اجتماعي في مدينة نيويورك بالقرب 
من موقع أحداث احلادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١. كما نفى 
البيان أي عالقة حلكومة اململكة العربية السعودية بأي 
مباحثات أيا كان نوعها رمبا تكون جارية تتعلق بتغيير 
مكان إنشاء املركز االجتماعي. وأوضح البيان أن حكومة 

اململكة تعتبر ذلك املوضوع شأنا أميركيا داخليا. 

 محطات  كالم مباشر

 إلى أبناء القبائل عامة ومطير خاصة استبدال مظلة الدولة بغيرها كارثة أصابت غيرنا.. فانتبهوا!
 الدفع باجتاه حل مجلس األمة هو أساسا 
مطلب لشخص واحد، استطاع أن يستدرج 
اليه عددا من األشخاص بدوافع متنوعة، 
هذا ينظر الى «اجلمع بني أكثر من راتب 
تقاعدي» للتفرغ - هذا اجلمع غير قانوني 
- وال يحق لبقية املواطنني ممارسته في 
بلد يقول دستوره «املواطنون سواسية» 

ولكــــن مت ترتيب (...) تلك املخالفة بفعل فاعل ما أدى إلى 
حتويــــل العضوية الى مغنم مادي عند البعض، أكثر منها 
رسالة جتاه وطن وشعب، ثم هناك أشخاص آخرون ينظرون 
الى احلل من خالل ترتيباتـ  فرعيةـ  جتعل دور فالن انتهى 
وبعده يكون الترشــــيح في الدائرة الفالنية هو من نصيب 
مرشح جديد وعلى العضو احلالي أن يفسح الطريق بعد أن 
يكون قد حصل على نصيبه، وبني هذا وذاك هناك شخص 

مندفع ال يدري كيف صار في وسط الدائرة.
   العجيب أن لغة الكالم املتداولة مختلفة متاما عن ذلك 
الواقع، لغــــة فيها حرفنة ونصوص ومــــواد، ثم تفاصيل 
بسيطة ولكنها دقيقة حول (الشرطي دزني.. و.. الخ)، ثم 
هناك التنقل بني قضايا ال حصر لها، بينما عني «البعض» 
هي على هدف محدد ومركزي يتم استخدام بعض الناس من 
الواقفني واملستمعني في الساحة لتحقيقه في أبشع صور 

االستغالل للقضايا العامة من أجل غايات خاصة جدا.
  القبيلــــة هي إطار اجتماعي، وإذا قمت بتوجيهه لصالح 
منافعي اخلاصة فإنني أكون قد وظفت هذا اإلطار بشــــكل 
ســــيئ ومن حق «بني خالد» على سبيل املثال أن يشعروا 
بأنني أســــتخدمهم وأحقق الثراء على أكتافهم، وباملثل إذا 
مت حتويل ذلك اإلطار االجتماعي الى مظلة سياسية بديلة 
عــــن مظلة الدولة، وال يعرف قيمة خســــارة تلك املظلة إال 
الشعوب التي تكتوي اآلن بنيران الفلتان الشامل، حتى صار 
البعض في العراق يتحسر على أيام صدام رغم أنه يسبه 
ليــــل نهار، ولكن، ومثل ذلك فــــي لبنان الذي يقدم فروض 
الطاعة لدول اجلوار على أعلى مستوى، وهو حال ال يرضي 
الناس في لبنان اليوم، ولكن قبل سنوات كان معظم هؤالء 
النــــاس – في لبنان – يدفع باجتاه هدم هيبة الدولة، وهذه 
هي النتيجة، و«السعيد من وعظ بغيره» وقال «احلمد هللا 
الذي عافانا مما ابتلى بــــه غيرنا، وفضلنا على كثير ممن 

خلق تفضيال».. آمني.
  كلمـة أخيرة: بعد أن مت االنتهاء من تصاميم مسجد الدولة 
الكبير في الثمانينيات عرض املشروع على األمير الراحل 
الشــــيخ جابر األحمد ـ يرحمه اهللا ـ وكان االســــم املقترح 
للمسجد هو «مسجد جابر األحمد» فرفض، وأمر بتسميته 
«مســــجد الدولة» ليس فقط ألنه بنــــي مبال الدولة، ولكن 
لتكريس «مفهوم الدولة» فــــي نفوس اجلميع، تلك املظلة 
التــــي إذا أطاحت بها رياح االنتماءات املشــــتتة فلن يجمع 

الناس بعدها إطار واحد يرتضونه.

التســـعينيات الحظت ظاهرة   في 
خطيرة جدا هي بدء عمليات حتريض 
امللتزم  منظمة للشـــباب االســـالمي 
وارســـاله الفغانســـتان والشيشان 
وكوسوفو ليقتل وُيقتل، بينما يبقى 
من حرضه آمنا فـــي بيته وعند اهله 
ال يصيبه ضرر، تصدينا حينها لتلك 
الظاهرة التي لم تتوقف لالسف اال بعد 
ان دفعنا ضريبة الدم عام ٢٠٠٥، وقد 
غضب منا بعض االحبة آنذاك اال انهم 
عادوا وبعد تكشف احلقائق ليوافقونا 

الرأي وهو ما سعدنا به.
< < <  

  تتكرر هذه االيام ظاهرة التحريض 
والتأجيج لشبابنا اليافع متخذة اجتاها 
آخر ومستقصدة هذه املرة شباب القبائل 
الكرام ودفعهـــم نحو التحرك للداخل 
ال اخلـــارج في عملية ال مصادفة فيها 
بل هي امـــور منظمة، حيث نقرأ على 
بعض املنتديات الشهيرة التي تتشكل 
الشباب، مقاالت محرضة  فيها عقول 
كالتي كان عنوانها «الى ابناء القبائل 
عامة ومطير خاصة» وأتى ضمنها «يا 
حكومتنـــا اذا تريدين حربا فنحن لها 
وهي حرب نخوضها انتصارا لكرامتنا» 
ومثـــل هذا املقال كثير، ومما يظهر ان 
االمر مخطط له وبشكل متعمد حقيقة 
ان املعرفات التي تدعو للحرب والضرب 
والعصيان واالقتتال االهلي جميعها 
مسجلة حديثا وبأسماء محرضة كاملقاتل 
واملناضل وسيف القبائل، وبالطبع ال 
يعلم احد ان كانت هذه املعرفات كويتية 

أم عدوة للكويت وهو االمر املرجح.
< < <  

  ان القبائل وشبابهم وعبر تاريخهم 
الناصع كانوا اقرب لعمود اخليمة التي 
يستظل بها البلد، وقبيلة مطير حتديدا 
التي وجه لها مقال وخطاب الفتنة هي 
االكثر قربا ونســـبا مع القائمني على 
البلد، وهي اول من حاز اعلى املناصب 
الوزارية بعد رئاسة الوزراء ابان تولي 
ضيف اهللا شـــرار نائب الرئيس، كما 
ان لها فـــي احلكومة احلالية وزيرين 
ميثالن ُخمس الوزراء الشعبيني من غير 
ابناء االسرة احلاكمة، فهل ينطلي على 

احد بعد ذلك اكذوبة 
ان تلـــك القبيلـــة 
الكرمية مستهدفة 

في البلد؟!
< < <  

  وأقسم باهللا انني 
لو كنت اعلم ان البناء 

القبائل الكرام مصلحة وفائدة فيما يحدث 
لكنت اول قلم يسّخر لنصرتهم، وقد سبق 
لي ان انتقدت اطروحات السيد جويهل 
في اكثر من مقال، اال ان احلقيقة اجللية 
تظهر أنهم ـ ال احملرضني املستفيدين ـ 
املتضرر االكبر ممــــا يحدث، فالكويت 
املمزقة واملنقسمة هي بلدهم والسمعة 
السالبة التي يحاول احملرضون إلصاقها 
به هي سمعتهم وســــمعتنا معهم، وال 
نطلب منهم اال التهدئة وعدم االستماع 

ملن ينوي الضرر ببلدهم وقبله بهم.
< < <  

  آخر محطة: ١ - بعد ان طال التحريض 
والتأجيج ابناء القبائل الكرام، مت توجيه 
معول التحريض والهدم البناء البدون 
الشــــرفاء حيث كتب من يسمي نفسه 
محمد العنزي من لندن، مقاال في نفس 
املنتدى عنوانه «الكويتيون البدون وجبة 
السماك القرش االسترالية» ادعى ضمنه 
انه كان على مدار اسبوعني على اتصال 
مع ٦٧ من البدون الكويتيني كانوا ينوون 
التوجه بحرا الى استراليا اال انهم غرقوا 
في تلك الرحلة، مؤججا املشاعر ومحمال 
الكويت مسؤولية وفاتهم، وعندما ُرد 
عليه بحقيقــــة ان جميع الضحايا، كما 
تناقلــــت وكاالت االنباء، من االيرانيني 
والعراقيني ومن ثــــم ال يجوز حتميل 
الكويت مظلمتهم، اغلق املوضوع وكله 
يهون ما دام االمر حتريضا في حتريض 

وكذبا في كذب..!
  ٢ - ما اسهل ان متشي مع التيار في 
زمن الدغدغة واالنفعال واجلنون، وما 
اصعب ان حتكــــم ضميرك وعقلك واال 
جتامل على حساب وطنك وأحبتك حتى 
لو غضــــب بعضهم، فااليام كفيلة، كما 
ذكرنا في بداية املقال، بكشف عدوك من 
صديقك ومن يضحك معك ومن يضحك 

عليك. 
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