
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أوباما يشيد بجلسة «البطة العرجاء» في الكونغرس.

  ـ وعلى هذا القياس يمكن أن نسمي مفاوضات السالم بجلسات 
«الحمامة الميتة».

 مقترح بأن تتكفل الجمعيات التعاونية بنقل طلبة المدارس على حسابها.
  ـ ارتاحوا يبه إحنا نودي عيالنا لمدارسهم، أهم شيء خفضوا األسعار قبل 

 أبواللطف  واحدال يصير نص الشعب «حفاي».

 مواقيت الصالة 

 ٥٫١٥ الفجر 
 ٦٫٤٠ الشروق 

 ١١٫٤٨ الظهر 
 ٢٫٣٨ العصر 

 ٤٫٥٦ المغرب 
 ٦٫١٩ العشاء 

 البقاء هللا 

 حمد عبداهللا سعد اللوغانيـ  ٧٤ 
عاماـ  الرجال: الشــــعبـ  
ق٤ـ  ش عبداهللا الروضان 
ـ ديــــوان اللوغاني ـ ت: 
النســــاء:  ـ   ٢٢٦٣٣٩٩٩
ضاحية عبداهللا السالم 
ـ ت:  ـ م٢  ـ ق٤ ـ ش٤١ 

.٢٢٥٢٤٤٦٣
  خلود أحمد عبداهللا دشتيـ  ٤٥ 
الرجال: حسينية  ـ  عاما 
اإلمــــام احلســــنـ  بيانـ  
العزاء  أيام  السبت ثاني 
ـ ت: ٩٩٧٧٧٦٥٤ ـ النساء: 
العدان ـ ق٢ ـ ش٧١ ـ م٢.

  منيرة رجا عبيد، أرملة مجبل 
العازمي  القصير  حطاب 
ـ ٧٥ عاما ـ ضاحية جابر 
ـ  ـ ق٣ ـ ش٢٤  العلــــي 
ـ   ٩٩١٨٤٥٨٩ ت:  ـ  م١٧ 

 .٦٦٦٥١٥٥٦

 محطات 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 معنى أن تكون وطنيًا هذه األيام!

 أن تكون وطنيا هذه األيام يعني ان تدوس بقدمك 
على الدســـتور بحجة حمايته! وتقفـــز على القانون 
ومتنـــح كباباوات القرون الوســـطى صكوك الغفران 
الوطنية ملن يســـبح بحمدك، وحترمها عمن يكشـــف 

خداعك وكذبك..
  أن تكون وطنيا هذه األيام يعني أن تفخرـ  بدال من 
ان تخجل ـ من حتويلك دميوقراطية القدوة احلسنة 
التي أنشأها اآلباء احلكماء املؤسسون الى دميوقراطية 

القدوة السيئة القائمة..
  أن تكون وطنيا هذه األيـــام يعني ان تفخر ـ بدال 
من أن تخجل ـ من تســـببك في إلغاء مشاريع الدولة 
الكبرى كحال الـ B.O.T الذي قامت عليه نهضة الكويت 
العمرانية احلديثة قبل إلغائه، والداو كيميكال الذي كان 
حلمنا الكبير ببيع النفط كمشتقات وليس كمادة خام 
وقد تبنت الشقيقة العاقلة السعودية تلك الشراكة مما 
يثبت صحتها، واملصفاة الرابعة التي كانت ستؤهلنا 
لبيع مشتقاتنا النفطية لدول مجاورة كإيران والعراق، 
وإلغاء مشروع حتديث أسطول «الكويتية» الذي تسبب 
في قتلها ولم يبق إال إصدار شـــهادة الوفاة لها عاجال 

أو آجال.
  أن تكون وطنيا هـــذه األيام يعني اتهام الوطنيني 
احلقيقيني ومحبي الكويت الصادقني في ذممهم املالية 
وتشويه سمعتهم على املأل دون دليل أو قرينة، وكل 

يرى الناس بعني طبعه..
  أن تكون وطنيا هذه األيام يعني أن تدخل مضمار 
الوطنيـــة املتباكى عليها وانت ال متلك شـــروى نقير 
فتستغل غفلة البسطاء وانفعال األغبياء لتبيع مشاعرهم 
الصادقة على مـــن تريد لقاء املاليني مـــن الدنانير.. 

والعمالت األخرى!
  أن تكون وطنيا هذه األيام يعني ان تســـتهدف أي 
مسؤول شريف عفيف على هويته ومتنعه من خدمة 
وطنه وتصمت صمت احلمالن على السراق واملتجاوزين 

ألن هويتهم تلقى هوى في نفسك..
  أن تكون وطنيا هـــذه األيام يعني ان تبيع أرضك 
ووطنك في أسواق النخاسة الدولية كي يصبحا ملعبا 
آخر لصراعات الدول األخرى فيتحول أمننا الى خوف 

ورغد عيشنا الى عوز، وما الغزو عنا ببعيد.
  أن تكون وطنيا هذه األيام يعني ان تعمر بلدانهم 
وتدمـــر بلدك وتصمت عندهـــم وترفع صوتك عندنا 
وحتترم وجتل مســـؤوليهم وتقل أدبك أمام مسؤولي 

بلدك..
  أن تكون وطنيا ملتزما بالدستور هذه األيام يعني 
ان تقتله باسم حمايته ومتدح مؤسسيه عبر مخالفة 
ما خطوه وكتبوه وأوصـــوا عليه ولو عادوا للحياة 
لســـحبوا رداءه الذي تتدثر به كـــي تخرج العقارب 

والثعابني والذئاب والضباع املختبئة حتته.
  أن تكون وطنيا هذه األيام يعني أال متانع في تفتيت 

الوطن عبر تشجيع القبلية والفئوية 
والطائفية وجتعلها طريقك حلصد 
األصوات بأمل الوصول للكراسي 
اخلضراء التي يهون كل شيء في 

سبيل الوصول اليها.
  أن تكون وطنيا هذه األيام يعني 
ان تكون سيد التحريض والتأجيج 

والفوضى واخلروج على القانون حتت دعاوى احلفاظ 
على الدستور.

  أن تكون وطنيا هذه األيام يعني ان تقسم وتفتت 
الشـــعب الكويتي وتخدعه فتصبح ـ ألجل الوصول 
ألهدافك الشـــيطانية ـ حضريا مع احلضر وقبليا مع 
القبائل وسنيا مع السّنة وشيعيا مع الشيعة ومعارضا 
مـــع املعارضة (بالعلن) وحكوميـــا حتى النخاع مع 
احلكومة (بالسر) وكله باســـم الوطنية والرزق كما 

يقال.. يحب اخلفية!
  أن تكون وطنيا هذه األيام يعني ان تطلب منا ومن 
اآلخريـــن ان نعترض على ما يقوله جويهل ـ وهو ما 
نفعلهـ  إال انك تشجع باملقابل مائة جاهل كبير يشتمون 
شـــرائح املجتمع األخرى عبر تسميتهم بـ«الكالب» ـ 

أجّلكم اهللا!
  أن تكون وطنيا هذه األيـــام يعني أن تقلب آراءك 
السياســـية كتقلب الرياح األربع فتذّم من أوصلتهم 
بنفسك إلى املجلس عبر انتخابات ممنوعة ومتدح من 

لم يجف حبر قلمك في قدحهم.
  أن تكـــون وطنيا هذه األيام يعني أن تخلق إعالما 
«شديد الفســـاد» يستسهل اخلداع ويحترف التزوير 
وميتهن الكذب ويســـتمرئ شتم الشرفاء عبر الردود 

املصطنعة ثم تتحدث عن... اإلعالم الفاسد!
  أن تكون وطنيا هذه األيام يعني أن تقســـم الناس 
املتساوين أمام اهللا وأمام الدستور حسب فكرك الفاسد 
الى دماء حمراء ودماء زرقـــاء وال مانع لديك بالطبع 
ان تكتب في صحف من تســـميهم بـ «أصحاب الدماء 

الزرقاء» وأي كذب ونفاق وخداع اكثر من هذا؟!

< < <  

  آخر محطة: أن تكون وطنيًا هذه األيام يعني أن تدعي 
احلب «الزائف» لبعض شرائح املجتمع، ثم تضر بهم 
عبر التحريض الدائم لهم ومحاولة تصويرهم بأنهم 
ضد الشـــرعية والدولة والقانون، مستغال قلة قليلة 
حتركهم كما تشـــاء، ال يعلم أحـــد إن كانوا كويتيني 
أم ال، متناســـيا أن أبناء تلك الشريحة الكرمية كانوا 
ومازالوا أحد أهم عوامل االستقرار في البلد، واألقرب 
الى النظام الذي ينتمون اليه بصالت القرابة والنسب 
واملودة التاريخية، وانهم بفطنتهم وحكمتهم وذكائهم 
كفيلون بـ «إطفاء» النيران التي حتاول إشعالها.. في 

البلد وفيهم! 

ــابقات في  ــات األخيرة على وجه إحدى املتس ــاج «منقبة» تقوم بوضع اللمس ــرة مكي  خبي
(رويترز)  تصفيات أجمل مكياج في معرض جدة الدولي أمس األول  

 مسابقة أجمل مكياج في جدة 
 جدةـ  وكاالت: شهدت مدينة 
جدة مساء أمس األول انطالق 
مسابقة أجمل تسريحة وأجمل 
مكيــــاج ضمن حفل تدشــــني 
الدولي ملستحضرات  املعرض 
التجميل واإلكسسوار الذي يقام 
في اململكة العربية السعودية 
للمرة األولى، مبشاركة أطباء 
وأخصائيي جتميــــل ميثلون 
الدول الـ ١١ املشاركة في املعرض، 
فضال عن مشــــاركة ٩٥ شركة 
محلية ودولية، وأكثر من ١٠٠ 
ماركة عاملية، وذلك في املعرض 
الذي استمر ملدة أربعة أيام بقاعة 

هيلتون بفندق جدة هيلتون. 


