
محطاتطوفة عروق

الصدافي أكثر تدميرًا من السونامي!عندما تتالقى المصالح االنتهازية على حساب الوطن! (٢)
اختتمت مقالي باألمس بســـؤال حتيرني اجابته 
انا وعدد من زمالئي الكتاب، سؤال يبحث عن إجابة 
حقيقية، ســـؤالنا هـــو: كيف تالقت هـــذه األضداد 
املتضاربة املتناحرة، املختلفة نهجا وايديولوجية، 

وحتى مصالح؟!
كيـــف تالقت هذه االضداد التـــي تنادي بتعديل 
الدستور مع كتل تسمي نفسها مجازا ـ وهي ليست 
كذلك ـ «كتلة التنمية» (...) واالصالح (...)، وكيف 
يلتقي هؤالء وأولئك مع كاتب ليبرالي، اشـــتراكي، 

ينتمي أو ميثل تيار املنبر الدميوقراطي؟!
واملثير للدهشـــة والتأمل معا ان يحدث هذا في 
ظـــل غياب وصمت التكتل الشـــعبي، «حامي حمى 
الدســـتور»، فلم نقرأ له بيانا صادرا عنه وال حتى 
عن عرابه أحمد السعدون، وذلك خالفا ملا أقدم عليه 
عندما انبرى للرد على تعديالت اقترح علي الراشد 
ادخالها على الدســـتور إلضفاء املزيد من احليوية 
عليه، ولم يتوان في الهجوم عليها، رغم انها كانت 

مجرد «اقتراح»، و«مسودة» للنقاش!
اغلـــب الظن ان مثل هذا االســـلوب يعجب العم 
الســـعدون، فهو يكتفي بدور العب العرائس، الذي 
يحركها من وراء الكواليس، ويتابع عروضه باستمتاع، 
من دون ان يلزم نفســـه بشيء (فهم معه جماعة إال 
الدستور) وعندما تختمر األفكار وتنضج األمور ويحني 
وقت احلصاد جتده ممتطيا صهوة جواده، مرتديا 
ثياب البطولة التي حتما تتناسب مع كل مرحلة مير 

بها، ونفيه لدعوته ليوم ٣/٨ يجسد ما أقوله!
ال بأس، لقد اعتدنا على هذا من السعدون، واعتدنا 
ايضا على بعض الكتل النيابية وانتهازيتها السياسية 
املؤذيـــة للكويت، وليس ادل علـــى ذلك من البيان 
الـــذي أصدرته كتلة التنميـــة والذي حتذر فيه من 
االقدام على اجراء تعديل وزاري او حتى اســـتقالة 
للحكومة، يعقبها اعادة تكليف سمو الشيخ ناصر 
احملمد بتشكيل احلكومة اجلديدة، فهم يرون في هذا 
االجراء ـ حسب تقديرهم ـ عبثا مرفوضا لن يخرج 
الكويت من ازماتهـــا اخلانقة، بل هم يجزمون بأنه 
ســـيقود البالد الى صدام اســـوأ بكلفة اعظم، هكذا 

استهلوا بيانهم، وهكذا جاءت بدايات قصيدتهم!
هم يصفون اإلقدام على مثل هذه اخلطوات بأنه 
«عبث مرفوض»، نعم ان بداية القصيدة كفر (أستغفر 
اهللا)، فالذين يسمون انفسهم جماعة «إال الدستور» 
(والدستور منهم براء) يجهلون مواده جهال مطبقا، 
وقد ابتالنا اهللا بهؤالء الذين يقولون ما ال يفقهون 
ويحملون من الشعارات ما ال يفهمون، وهنا ال نقول 
كالما او اوصافا مرسلة كما يفعلون، لكن باألدلة، فاملادة 
٥٦ من الدستور تعطي احلق لألمير في تعيني رئيس 
الوزراء، فكيف تصفون حق األمير في هذا األمر مبا 

وصفتموه وهو وحده من ميلك 
هذا القرار بنص الدستور؟! من 
الذي يعبث إذن عبثا مرفوضا ال 

ميكن قبوله؟!
هـــل تفقهون مـــا تقولون؟ 
هل هذا هو فهمكم للدســـتور؟ 
وحتى بلغة الشـــرع إذا أقدمنا 

على ســـؤالكم من منطلق كهـــذا، هل يحق لكم مثل 
هذا الكالم؟!

من املؤســـف أن األمور اختلطـــت عليكم، فجاء 
بيانكم مليئا باملتناقضات خاليا من احلكمة، ويحتاج 
ذلك مني إلى جريـــدة كاملة ألفند تناقضاتكم التي 
مازلتم فيها تراهنون على ذاكرة الناس، وانها تنسى 
مواقفكم بسرعة، مع ان أرشيفكم موجود وتاريخكم 

محفوظ!
اليوم انتم تدعون لتعديل الدستور، وترون ان 
هذا هو الوقت األفضل للتعديل الدستوري ولتوجيه 
دعوة الى السلطة وإلى احلكومة وإلى املجلس وإلى كل 
املجتمع املدني، ان يضعوا في االعتبار املتغيرات على 
الساحة وان يأخذوا العبرة من الثورات واالحتجاجات 

العربية!
هكذا، هذه هي الرســـالة التي يريدون توصيلها 
لنا: انـــه آن األوان للتعديل فالظـــروف من حولنا 

تفرض ذلك؟!
بربكم، أليس هذا تدليسا ما بعده تدليس، وخلطا 
فادحا لألوراق ومقارنة فاسدة غير ممكن اجراؤها 
بني اوضاعنا في الكويت وما يجرى في بعض دول 
العالم العربي؟! هل الكويت تشـــبه واحدة من هذه 

الدول؟!
اننا مع امياننا بأهمية تعديل بعض مواد دستورنا 
اجلامد إلكسابه حيوية تواكب العصر، واضفاء املزيد 
من احلريات والتوازن السياسي عليها، اال اننا علينا 
ان نعترف اوال بأنكم مبمارستكم العبثية يا نواب 
قمتم باحليلولة دون تطبيق ما جاء في مواده، هذا ما 
فعلتموه بدستورنا، أما الذي فعله احلكام اآلخرون 
بدستورهم فهو انهم نقحوه لزيادة سلطاتهم وتزوير 
ارادة شعوبهم وقمع حرياتهم وسرقة خيرات بلدانهم 
لصالح حفنة من اللصوص، فما عالقة الكويت بهذا؟! 

وأين اوجه املقارنة؟!
يا ســـادة، لم نلمـــس من طرحكـــم اال انتهازية 
سياسية، ولذا لن امنح موادكم التي تريدون تعديلها 
شرف ترديدها هنا، لسبب بسيط، كما يقول اخوتنا 
املصريون، هو ان «اجلواب باين من عنوانه»، فاذهبوا 
بتعديالتكم.. الى حيث تصلحون ما اعوج مبنطقكم 

وأفكاركم!
.. والعبرة ملن يتعظ!

وصل صدام للحكم في انقالب عســـكري 
مشـــبوه عام ٦٨، ووصل القذافي للحكم في 
انقالب عسكري مشبوه عام ٦٩، وكانت أول 
عاصمة اعترفت به هي بغداد، أباد وشّرد صدام 
من قاموا بالثورة معه وصّفاهم حتى من ترك له 
البالد وكذلك القذافي، لصدام زوجتان والعديد 
من العشيقات وأشهرهن أوروبية بيضاء وكذلك 
القذافي، صدام يؤلف روايات وكذلك القذافي، 
لصدام ابن أقرع جاهل يحمل دكتوراه كاذبة 
ويربي االســـود في قصوره وكذلك القذافي، 
شـــن صدام احلرب على ايران فشن القذافي 
احلرب على تشاد، وصم صدام شعبه بأرذل 
االســـماء والصفات بعد ثورتهم عليه عام ٩١ 
(سلســـلة مقاالت جريدة القادسية ربيع ٩١) 
وكذلك القذافي بعـــد ثورة ربيع ٢٠١١، عادى 
صدام الكويـــت دون مبرر فأصابته حوبتها 
الشـــهيرة وكذلك القذافي، دمر وسرق ونهب 
صدام ثروات بلده وتسبب في إشعال نيران 
حرب أهلية فيه وكذلك القذافي.. التقيت القاضي 
الفاضل الذي حكم باإلعدام على صدام ومازلت 
في انتظار لقاء القاضي الذي سيحكم باإلعدام 
على القذافي أو.. صدافي (جمع اسمي صدام 

والقذافي).
<<<

في الثمانينيات وقـــف القذافي مع إيران 
ابان احلـــرب العراقية ـ االيرانية رغم تدثره 
الكاذب برداء القومية العربية ال حبا في ايران 
بل ليبقي النيران مشتعلة بني البلدين ألطول 
مدة ممكنة، وفي عام ٩٠ رفض القذافي قرار 
اجلامعة العربية بإدانة الغزو الصدامي للكويت 
(!) في عام ٩٥ وفي لقاء للقذافي مع أساتذة 
وطلبة جامعة القاهرة صرح بأن الكويت بلد 
ال يستحق احلياة كونه ال يستطيع الدفاع عن 
نفسه وان على جيرانه اقتسام أرضه، وفي 
عام ٢٠٠٣ أرســـل مرتزقته وجلانه الثورية 
الحتالل السفارة الكويتية ومتزيق علم الكويت 
واستبداله بعلم صدام.. املعاملة باملثل التي 
هي قمة العدل تقتضي استبدال علمه األخضر 
املرفوع على مبنى ســـفارته بالكويت بعلم 

احلكم الدميوقراطي اجلديد في ليبيا.
<<<

حسبما أتى في صحيفة معاريف االسرائيلية 
ولقاء القناة الثانية االسرائيلية مع ابنة خال 
القذافي الســـيدة راحيل (٧٧ سنة) وقبلهما 
كتاب املعارضة الليبيـــة «من هم خوالك يا 
القذافي؟»، نكتشف أن والدة الرئيس الليبي 

هي السيدة اليهودية رزاال 
متام، وان شقيقها مسعود 
متام خال القذافي له ٥ أبناء 
يعيشـــون في إسرائيل، 
نقول للسيدة راحيل ان 
انتماء ابن عمتها لليهودية 
ال يضره وال يحسب على 

يهود ليبيا ممـــن ظلموا كثيرا وقتلوا صبرا 
في االربعينيات واخلمسينيات والستينيات 
دون ذنـــب ارتكبوه، ما نأخذه على ابن رزاال 

متام ان اعماله هي بحق.. رذالة متام!
<<<

خبير نفســـي كويتي ظهـــر على إحدى 
الفضائيات وطلب منه املذيع أن يتنبأ، بحكم 
اختصاصه ودراسته لشخصية القذافي، بنهاية 
الطاغية، أجاب، ال فض فوه ومات حاسدوه، 
بأن نهاية القذافي ســـتكون إما بانتحاره أو 
قتله أو أسره أو هربه.. حاولت جاهدا أن أفكر 
في ســـيناريو خامس فلم أجد إال.. أن يرفع 
كالسيد املســـيح گ للسماء أو أن ميوت.. 

بكظة كهرباء!
<<<

أصدر البابا بنديكتوس السادس عشر بيانا 
برأ فيه يهود اليوم من دم السيد املسيح گ، 
وهو أمر يتماشى مع العقل واملنطق واالميان 
الصحيح، فال ميكن أن يالم االبناء واالحفاد 
على ما قام به أجداد االجداد وإال جلاز لنا أن 
نحمل دول االحتاد االوروبي احلالية ذنب جرائم 
احلمالت الصليبية، ولهم أن يحملونا ما قامت 
به غزوات العثمانيني على الدول االوروبية.. 
نرجو أال يتحول اللوم في موت السيد املسيح 
گ بعد تلك التبرئة الواجبة، الى لوم العرب 

واملسلمني.. آخر الهنود احلمر!
<<<

آخر محطة: (١) كشف تقريران منفصالن 
لقناة «العربية» أن زوجة القذافي الســـيدة 
عائشـــة فركاش البريعصـــي (ال يعلم صلة 
قرابتها بعزة الدوري)، كانت تعمل ممرضة 
عندما التقاها عام ٧١، كما أن آخر عشـــيقاته 
األوكرانية غالينا كولتنوتسكيا تعمل ممرضة 
كذلـــك.. هل بقي من يشـــك بعد ذلك باحلالة 

الصحية والعقلية للعقيد.. صدافي؟!
(٢) احلمـــد هللا علـــى ســـالمة الزميـــل 
العزيز فؤاد الهاشـــم،ومبروك عودته لقرائه 
ومحبيـــه و..عـــني ما صلـــت علـــى النبي

 يا بوعبدالرحمن.
منى العياف
alayyaf٦٣@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf١@hotmail.com

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

حكومة.. وقتقراطية

املطالبة بحكومـــة جديدة 
في الكويت مطلب وطني ملح، 
فاملنطقة شهدت وتشهد حتوالت 
عميقة وكبيرة، وأصبح من غير 
املناسب الركون الى السكونية 
بـــل أضحى رحيل  واجلمود، 
احلكومة احلالية واجبا تقتضيه 
املصلحة العليا للبالد من اجل 
مولد حكومة جديدة متلك زمام 
املبـــادرة وجتيـــد التعامل مع 

مستجدات املرحلة املقبلة.
لقـــد اســـتهلكت احلكومة 
احلالية فرصتهـــا، وتكاثرت 
عثراتهـــا وتزايـــد خصومها 
ســـواء فـــي البرملـــان او لدى 
القوى السياسية واالجتماعية 
التقليديـــة، اضافة خلصومها 
القوى السياســـية  اجلدد من 
الطالعة من بني صفوف الشباب، 
لذلك فان بقـــاء هذه احلكومة 
يعني ارتفاع منسوب اخلصومة 
واستمرار لعبة شد احلبل، االمر 
الذي لـــن ينعكس ايجابا على 

البالد.
لكل زمان دولة ورجال، وقد 
الزمن  ثبت للعاملني أن حـــال 
قبل التحوالت التي تشـــهدها 
املنطقة يختلف عن حال الزمن 
بعدهـــا، وما كان مناســـبا او 
مقبوال في املرحلة السابقة قد 
ال يتناسب مع املرحلة املقبلة 
حيث االصالحات السياســـية 
واالقتصادية واالجتماعية ما 
عادت خيـــارا او ترفا، بل هي 

استحقاق ليس منه مناص.
ليـــس املطلـــوب حكومة 
تكنوقراطية او اتوقراطية بل 
حكومـــة «وقتقراطية» تدرك 

اهمية الوقت وخطورته.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
القذافي: حرام أن يصنع الغرب شامبو الشعر من بيض الدجاج.

ـ بل الحرام ان يحكم ليبيا رجل عقله أصغر من حجم صفار بيضة العصفور!
القذافي: تظاهروا كما تشاءون ولكن ال تخرجوا إلى الشوارع والميادين.

ـ ليش اللي بيتظاهر عادة وين يروح.. للمريخ مثال؟!
أبواللطفواحد

شبح اإلفالس يهدد ٧ جامعات بريطانية

صاحبات الصوت المرتفع أكثر ميًال للخيانة

لندن ـ ا.ش.ا: تواجه سبع جامعات بريطانية ازمة مالية خانقة 
تهددها بخطر االفالس وذلك بســــبب خفض التمويل واالعتمادات. 
وذكر اجلهاز املركزي للمحاسبات ان املزيد من اجلامعات في اجنلترا 
يهددها خطر االفالس نتيجة خلفض امليزانيات العامة. وافاد تقرير 
مالي بان بعض اجلامعات تســــتفيد من تلك التغييرات في جهات 
التمويل، اال ان البعض اآلخر ليست لديه سيولة مالية، مشيرا الى 

ان الرأي العام البريطاني يجب ان يحاط علما بهذه القضية.

مونتريــــال ـ أ.ف.پ: النســــاء صاحبات الصوت 
املرتفع والرجال أصحاب الصوت املنخفض هم أكثر 
ميال خليانة احلبيب، على ما يؤكد باحثون كنديون في 
دراسة نشرتها صحيفة «إيفولوشنيري سايكولوجي» 
اإللكترونية. وكان املشاركون في الدراسة قد استمعوا 

إلى نسختني من تسجيالت معدلة إلكترونيا تضمنت 
أصوات رجال ونســــاء. والحــــظ الباحثون أنه كلما 

انخفض صوت الرجل ازدادت أرجحية خيانته. 
ومــــن اجلهة األخرى، رأى الرجال أنه كلما ارتفع 

صوت املرأة ازداد احتمال خيانتها.

مواقيت الصالة

4.49الفجر
6.08الشروق

11.59الظهر
3.21العصر

5.51المغرب
البقاء هللا7.08العشاء

خالد عوض مجبل راعي اسـبيال العازمـي ـ ٤٠ عاما ـ 
املنقـــف ـ ق٣ ـ ش٦ ـ م٥٢ ـ ت: ٢٣٧٢٣٦٢٣ ـ 

٩٩٤٣٢٣٨١ ـ ٦٠٧٧٢٢٤٤.
خالدة حسـن حسـن املهنا ـ ٤٤ عامـــا ـ الرجال: 
حســـينية املهنا (االمام املهدي)ـ  الرميثيةـ  
ت: ٢٥٦١٩٥٩٥ـ  ٦٧٠٧٧٥٣٠، النساء: الرميثية 

ـ ق١١ ـ ج١١٤ ـ م١٣ ـ ت: ٢٥٦١٤١١١.
سـعود فهد عبـداهللا البسـام ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: 
ديوان البسام ـ النزهة ـ ق١ ـ ش١٤ ـ م٧ ـ ت: 
٦٦٨٦٢١٦٨، النساء: العديليةـ  ق١ـ  ش عبداهللا 

الهاجري ـ ج١٩ ـ م٣ ـ ت: ٩٧٨٥١٥٣٤.
نورة قطيم عفـار العتيبي ـ زوجة سلطان محسن 
بطي ابورقبـــة العتيبي ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: 
الرقـــة ـ ق١ ـ ش١٢ ـ م٢٧٦ ـ ت: ٦٦٦٥٦٥٨٥ ـ 
٩٩٨٣٥٧٤٥، النســـاء: صباح الناصر ـ ق٤ ـ 

ش١٠٤ ـ م٤٠ ـ ت: ٦٠٦٦٦٩٩٧.
زينب يوسف املاجدـ  ارملة عبداهللا عيسى عبداهللا 
اخلياط ـ ٨٤ عاما ـ الرجال: صباح السالم ـ 

ق٥ ـ ش االول ـ ج٢٣ ـ م٤٥ ـ ت: ٢٥٥١٢٣٣٣، 
النســـاء: خيطان ـ ق٣ ـ ش٩٠ ـ م٤ ـ بجانب 

نادي خيطان الرياضي ـ ت: ٢٤٧٢٣٢٤٥.
عبدالعزيز حمد عبداهللا احلميميديـ  ٧٣ عاماـ  الرجال: 
ضاحية عبداهللا السالم ـ ق٢ ـ ش بن عباس 
ـ م٣٢ ـ ت: ٢٢٥٥٥٨٤٤، النســـاء: اليرموك ـ 
ق٤ ـ ش٣ ـ ج٣ ـ م٧ ـ ت: ٢٥٣٤٩٦١٠ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
عجيبة محمد جديع الرشـيدي، ارملة صالح عبيد 
هاجد الوطريـ  ٨٤ عاماـ  الرجال: العدانـ  ق٤ 
ـ ش٥ـ  م٢٤ـ  ت: ٩٩٨٩٩٩٥٧ـ  النساء: العدان 

ـ ق٤ ـ ش١٠ ـ م١٧ ـ ت: ٩٧٩٩٧٥٣١.
سارة جالي مشل العنزي، زوجة جميعان محيالن 
مشـــل العنزيـ  ٧٥ عاماـ  الرجال: اجلهراءـ  
القصـــر ـ ق١ ـ ش٤ ـ م٢٥ ـ ت: ٥٠٥٠٤٠٣٠ ـ 
٩٠٠٩٥٩٥٠ ـ النساء: اجلهراء ـ القصر ـ ق١ ـ 
ش٨ ـ م٢٥ ـ ت: ٩٠٠٩٤٩٤٠ ـ الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة اجلهراء.

الزميل عبدالسالم مقبول

برعاية «األنباء» ويستمر أسبوعًا

افتتاح المعرض الشامل للفنان عبدالسالم مقبول اليوم
تحت عنوان «٤٠ عامًا من اإلبداع والعطاء في حب الكويت»

عشاق فن الكاريكاتير على موعد مع املعرض الشامل للزميل 
عبدالسالم مقبول الذي يفتتح الساعة الساسة والنصف من 
مساء اليوم في صالة الفنون بضاحية عبداهللا السالم، ويقام 

حتت رعاية «األنباء».
ويستمر املعرض الذي يحمل اســـم «٤٠ عاما من اإلبداع 
والعطاء في حب الكويت» ملدة اســـبوع، وسيشمل املعرض 
الـــذي يعد واحدا من أكبر املعارض الفنية الشـــاملة لوحات 
تشـــكيلية وتصميم البوسترات والكاريكاتير ويقدم الزميل 
مقبول فيه منـــاذج من أعماله املمتدة طوال فترة الـ ٤ عقود 

التي قضاها في بالط صاحبة اجلاللة. 
واليزال يعطي من ابداعاته في شتى مجاالت االبداع، حيث 
صنع لنفسه بصمة خاصة ليس في الساحة احمللية فقط بل 

على مستوى الوطن العربي والعاملي.
وتأتي رعاية «األنباء» ملعرض الزميل مقبول اميانا منها 
بـــدوره املميز في اإلعالم الكويتي منـــذ بداية دخوله املجال 

الصحافي كرسام كاريكاتير وكإعالمي قّدم أعماال ال ُتنسى.

د.رمضان الثالثاء وياكم

الصفحة األمنية ص ١٢
صفحة آراء ص ١٣

تستضيف «األنباء» 
غدا الثالثاء استشاري 
طب وجراحة العيون 
د.طارق رمضان بني 
الساعتني ٧ و٩ مساء، 
وذلك للحديث عن املياه 
البيضاء وقصر وطول 
النطر واالستجماتيزم، 
واحلــــول اجلراحي، 
والرد على اسئلة القراء 
وذلك علــــى الهواتف 
التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٩ – 

.٢٢٢٧٢٨٨٨

في الحفل الختامي بحضور راعي المهرجان

«تياترو» النصار تحصد نصيب األسد 
في «الخرافي المسرحي»

عبدالفتاح الجريني
 لـ «األنباء»: «امشي عدل 

يحتار عدوك فيك»
ص٢٥

عبدالحميد الخطيب
أسدل الســـتار مســـاء أمس على الدورة الثامنة ملهرجان اخلرافي 
لالبداع املســـرحي وذلك بحضور راعي املهرجان رئيس مجلس األمة 
جاســـم اخلرافي وعدد كبير من الفنانني واإلعالميني. وحصدت فرقة 
«تياترو» للمخرج هاني النصار نصيب األسد من جوائز املهرجان عن 

مسرحية «مدرسة الدكتاتور».
وجاءت النتائج النهائية كما يلي: أفضل أزياء حصلت عليها إسراء 
عبدالرزاق عن مسرحية «مدرسة الدكتاتور»، أفضل مؤثرات صوتية: 
وليد سراب عن مســـرحية «احلل باحلرب» للمسرح الكويتي، أفضل 
ممثلة دور ثان: سارة أحمد «مدرسة الدكتاتور»، وحصد جائزة أفضل 
ممثل دور ثان: عبدالعزيز النصار «مدرســـة الدكتاتور»، أفضل ممثل 
دور أول: مبارك محمد بالل «مدرسة الدكتاتور»، أفضل ممثلة دور أول: 
هبة مطيع «مدرسة الدكتاتور»، أفضل ديكور وسينوغرافيا: فهد املذن 
«مدرسة الدكتاتور»، أفضل مؤلف مسرحي: محمد خالد عن مسرحية 
«صائد األحالم» ملسرح اخلليج العربي، أفضل إخراج مسرحي: هاني 
النصار «مدرسة الدكتاتور». كما فازت مسرحية «مدرسة الدكتاتور» 

التفاصيل الكاملة غداأيضا بجائزة أفضل عرض متكامل.


