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احلكومة الكويتية 
أحرص على مصلحة 

البحرين
عيوب

 النخبة
قبل نحو سنتني وتقريبا في عام ٢٠٠٨ أثار دخول رجل 

الدين الشيعي السيد محمد الفالي الى الكويت، جدال سياسيا 
واسعا غلبت عليه اللغة الطائفية وانقسم النواب الى فريقني: 
فريق يرفض دخوله البالد ويطالب بترحيله والفريق اآلخر 

يؤيد بقاءه في الكويت، وأعلن كل فريق استجواب رئيس 
مجلس الوزراء ان لم ينصع لطلباته، اليوم عاد املشهد 

السابق الى الواجهة فقد انقسم النواب الى فريقني: فريق 
مؤيد الرسال قوات كويتية للبحرين والفريق اآلخر يرفض 

ارسال القوات، وهدد الفريقان باستجواب سمو رئيس 
الوزراء سواء مت ارسال القوات أو لم يتم ارسالها.

وازاء هذه املواقف املتناقضة واملتباغضة استبق النائبان 
د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف الفريق اآلخر وأعلنا نيتهما 
استجواب رئيس الوزراء بسبب امتناعه ـ كما يزعمان ـ عن 

ارسال قوات عسكرية للبحرين.
اجلهل واخلفة أصبحا من السمات املالزمة للحراك السياسي 

في الكويت، فلم يعد هناك مساحات للعقل والتعقل بل 
ساحات ترابية وميادين ميارس بها االنفعال واالفتعال 

املصطنع بال ضابط وال رابط، وقودها التطاول على الثوابت 
الوطنية والقفز على النصوص الدستورية.

في تلك الساحات الترابية تسقط الهوية الوطنية ويرتدي 
املتجمهرون أثواب الطائفية والشخصانية، مع وجود فريقني 
ال تعني لهما الكويت شيئا إال كونها مركزا لتجنيد املؤيدين.

أال يعلم هؤالء أن احلكومة الكويتية أحرص منهم جميعا 
على سالمة البحرين؟! أال يعلم هؤالء املزايدون ان ما يربط 

حكومتي الكويت والبحرين أصدق وأسمى مما يحاك في 
نفوسهم؟!

انه الرياء السياسي والنفاق الذي انغمس فيه بعض النواب 
والدعاة الذين اتبعوا هواهم فأضلهم وأطلقوا على أنفسهم 

ثوابت شيعية وثوابت سنية، لقد أخطأ نواب الشيعة بتناول 
املوضوع من زاوية شيعية ال وطنية وجتاوزوا احلدود 

مبطالبة الدولة بعدم ارسال قوات كويتية للحفاظ على امن 
البحرين.

وكذلك أخطأ النائبان محمد هايف ود.وليد الطبطبائي حني 
قررا استجواب سمو رئيس الوزراء لعدم ارساله القوات 

الكويتية.
هذا االستجواب يفتقر الى الشرعية الدستورية ومخالف 
متاما لقواعد االختصاص، وذلك الن القائد االعلى للقوات 
املسلحة وصاحب القرار في اصدار االوامر العسكرية هو 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وال أحد غيره 

ميلك هذا القرار، فكيف يتم استجواب سمو رئيس الوزراء 
على قرار ال ميلكه أصال وليس من اختصاصه؟!

أليس ذلك هو اجلهل بعينه؟! 

من املعيب جدا انسياق النخبة وراء الدهماء والعوام، ففي ذلك 
زيادة في غواية العوام وتضليل للدهماء.

احملتجون في البحرين أعلنوا أنهم ال يتحركون حتت راية 
طائفية وليس لهم من مطالب طائفية، وإمنا حتركوا لتحقيق 

مطالب وطنية. ولست في صدد تصديق ذلك أو تكذيبه، ولكنما 
قصدت التذكير به ومن ثم االنتقال للمقصود من وراء هذه 
املقالة، وهو ذلك الصدى الطائفي الشيعي ألحداث البحرين 

وكأمنا املتظاهرون الشيعة في الكويت والعراق ولبنان ورمبا 
في غيرها أيضا، أرادوا أن يكذبوا أولئك احملتجني البحرينيني 

وينزعوا عنهم رداء الوطنية البحرينية ليلبسوهم بدال منه رداء 
الطائفية! ثم ما املبرر لالحتشاد الطائفي؟ وملاذا تكون الغريزة 

الدينية أو املذهبية أو القومية هي احملركة لشعوبنا؟
وملاذا ال تتحرك الشعوب العربية واإلسالمية وفق األحاسيس 

اإلنسانية املجردة مثل الشعوب املتقدمة والتي جتاوزت 
االنتماء الديني والعرقي؟ والتي نراها تتظاهر انتصارا لشعوب 
ال يربطها بها رابط ديني وال عرقي، ولعل املظاهرات إبان حرب 

العراق خير دليل على ذلك.
وأيضا أذّكر األخوة الشيعة املتظاهرين انتصارا للشيعة 

البحرينيني مبا يحدث في إيران وما تقوم به السلطات اإليرانية 
من مجازر ضد الشيعة اإليرانيني وهي مجازر حقيقية ال 

تلفيقية مثلما هي في البحرين، فأين هي العاطفة املذهبية عن 
مثل تلك املجازر التي لم ينافس فيها اإليرانيني اال القذافي 

والرئيس اليمني؟
فهل دماء شيعة إيران حالل وملك لنجاد وخامنئي ودماء 
البحرينيني حرام؟ أم هي مواقف سياسية وال عالقة لها 

باملذهبية؟
مواقفنا األخالقية واإلنسانية جتعلنا نحزن على كل دم يسفك 

ومن أي دين أو ملة أو عرق كان.
أما االنتقائية واالجنرار وراء أي نوع من أنواع العاطفة فهما 

ال يليقان بالعقالء والذين يفترض فيهم االنتساب إلى فئة 
النخبة السياسية وأعني بذلك بعض أعضاء مجلس األمة 

الكويتي الذين تظاهروا حتت زعم االنتصار لشيعة البحرين 
بينما أحجموا عن مناصرة شيعة إيران وهم األولى واألحق 

باملؤازرة لكونهم يقعون في قبضة شرسة ال تعرف الرحمة وال 
اإلنسانية.

الغرائز تقود العوام والدهماء وال يجب أن تقود النخب!

البقاء هللا

يا أيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي

ناصر حمد محمد الردهان ـ ٦٣ عاما ـ الرجال: الفنطاس ـ ق٢ 
ـ ش١٣ ـ م٤٦ ـ ديوان خلف الردهان ـ ت: ٩٩٦٧٤٢٤٤ ـ 
النساء: صباح السالم ـ ق٦ ـ ش األول ـ ج١٢ ـ م٨ ـ ت: 

.٢٥٥١٢٨٢١

نصرة مناحي عايد، أرملة سلطان السالم ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: 
الشويخ السكنية ب ـ ديوان سلطان السالم ـ ت: 

٩٧٨٩٢٦٦٦ ـ ٩٩٠٢٢٣٦٢.

نور حمد حمود الصالل ـ ٢١ عاما ـ الرجال: النهضة ـ ق١ ـ ش١٠٨ 
ـ م٦ ـ ت: ٩٧١٤٤٧٢٦ ـ ٩٧٥٧٠٠٣٤ ـ النساء: القرين ـ ق٤ 

ـ ش٩ ـ م٢٣ ـ ت: ٦٦٧٤٩٩٩٥ ـ ٩٤٤٧٢٦٤٧.

غريبة سلمان مطر، أرملة خالد هميجان املطيري ـ ٥٥ عاما ـ 
الفردوس ـ ق١ ـ ج٤ ـ م٥٦ ـ ت: ٩٩٤٠٠٦٥١ ـ ٦٦٤٧٨٨٩٧.

أحمد حسن رضا وادي البلوشي ـ ٦٨ عاما ـ اجلابرية ـ ق١١ ـ 
حسينية البلوش (أول  أيام العزاء اعتبارا من اليوم الثالثاء) 

٩٧٣٣٧١٣٤ ـ ٩٩٨٢٠٤٠٠.

أمينة سعيد عبدالرحمن سعيد ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: مبارك الكبير ـ 
ق١ ـ ش٧ ـ م٦٠ ـ ت: ٩٩٠٥٠٥٨٩ ـ النساء: مبارك الكبير ـ 

ق٦ ـ ش١٠ ـ م٣٩ ـ ت: ٩٧٣٣٤٤٧٩.

محمد سالم وسمي الشنيتير العازمي ـ ٨٠ عاما ـ سلوى ـ ق٥ ـ 
ش٥ ـ م٤٤٠ ـ ت: ٩٩١٤١٤١٠.

عايض فراج دبيل العتيبي ـ ٧٠ عاما ـ هدية ـ ق٤ ـ ش٤ ـ م١٢ ـ 
ت: ٦٦٣٢٢٩٩٨ ـ ٩٩٦٦٤٢٤٠.

عائشة صالح عواد العازمي، أرملة مبارك فهد علي الفقيعي ـ ٧٩ 
عاما ـ الصليبخات ـ ق٣ ـ ش١١٢ ـ م١٧ ـ ت: ٦٦٤٤٧٤٤٥ ـ 

٩٩٤٢٩٩٢٢ ـ ٢٤٨٧٠٤٦٦ ـ الدفن بعد صالة العصر.

مواقيت الصالة

الفجر 4.31
الشروق 5:50
الظهر 11:55

العصر 3.23
املغرب 6.00
العشاء 7.17 العظمى ٣٣

الصغرى ١٥

دافئ والرياح 
جنوبية شرقية 
متقلبة االجتاه 

سرعتها من 8 الى 
30 كلم/ساعة

مسلحون يسرقون ١٣ مليون دوالر
من شركة مالية في املكسيك

مكســـيكو سيتيـ  أ.ش.أ: أعلنت السلطات املكسيكية ان 
عددا من املســـلحني متكنوا من ســـرقة ١٣ مليون دوالر من 

شركة لتحويل األموال بجنوب البالد.
ونقلت شبكة «ان.بي.سي» األميركية أمس عن بيان ملكتب 
االدعاء العام بوالية اوكســـاكا قوله «ان ٦ مسلحني يرتدون 
أقنعة وقفازات اقتحموا مبنى الشركة وسرقوا األموال، ثم 

فروا على منت سيارة حتمل شعار الشركة».

حالة الطقس

أعلى مد: ١٫٢٧ ص ـ ١٫٢٣ ظهرا
أدنى جزر: ٧٫٤٠ ص ـ ٨٫١٢م

حالة البحر

السايرزم
صالح الساير

www.salahsayer.com

بعد ثورة الياسمني في تونس اختلف الباحثون 
حول مصير الدميوقراطية املأمولة «أو املستحقة» 

في املنطقة العربية، بيد أن أحدا منهم لم ينكر 
حالة االنحطاط املتفاقمة في املشهد العربي الراهن 
واملتآكل، فالدراسات واالرقام والشواهد احلزينة 

تشير الى تدهورات حادة على جميع املستويات في 
منطقة حيوية تقع مباشرة في مرمى التأثير االيراني 

والتركي.
حسب فهمها للدميوقراطية تزعم ايران أنها 
دميوقراطية، وحسب فهم العالم فان تركيا 

دميوقراطية، ووحدهم العرب دميوقراطيون حسب 
«فرقة حسب اهللا»! لذا فان السعي الى دمقرطة العرب 

والعمل على انتشالهم من املشهد املتآكل ومتكني 
مجتمعاتهم من التنمية والدفع بهم نحو احلداثة 

رمبا يعيد لهم حيويتهم فيخرجون من حالة التبعية 
ويسهمون في ضبط ميزان القوى املضطرب.

ان حتصني املنطقة العربية بالدميوقراطية وربطها 
باحلداثة يجعلها قوة فاعلة «عاقلة» في منطقة الشرق 

االوسط ومن شأن ذلك التغيير او التحديث ان ميأل 
فراغا يتسابق الكثيرون على ملئه، خاصة اولئك 

الهاجسني باالحالم التاريخية والباحثني عن ادوار 
تعوض خيبتهم في منطقة آسيا الوسطى او االحتاد 

االوروبي.

شرق عاقل..
 ملاذا؟

املرزوق: اجلمعة سيعود البرد
مع موسم «بياع اخلبل عباته»

توقع الباحث الفلكي عادل املرزوق أن تهب على 
البالد رياح شـــمالية باردة تزامنا مع املوسم الذي 
يعرف محليا باسم «بياع اخلبل عباته»، وقال املرزوق 
فـــي تصريح له انه في يوم اجلمعة القادم ســـوف 
تدخل علينا الفترة املعروفة واملشهورة في منطقة 
شمال اخلليج «بياع اخلبل عباته»، وهي فترة من 
البرد القارس الذي يســـيطر على املنطقة بســـبب 

هبوب الرياح الشـــمالية الباردة ولكن هذه الفترة 
كثيرا ما تفسد وال يكون هناك برد، ويرجع ذلك الى 
هبوب الرياح اجلنوبية الدافئة التي حتد من البرودة 
وجتعل املنطقة دافئة متيل إلى احلرارة بعض الشيء، 
ويقال «أفسدت فترة بياع اخلبل عباته» كما توقع 
املرزوق ان تهب فترة سبق السرايات في الرابع من 

الشهر القادم.

رجال أميركا يشّدون وجوههم أيضًا!

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: تزداد عمليات شد الوجه رواجا بني 
الرجال االميركيني فيما يخرج البلد من ازمة اقتصادية، ويسعى 
االكبر سنا الى التنافس مع اجليل الشاب امللم بالتكنولوجيا، 

على ما تبني دراسة نشرت نتائجها االثنني.
فقد أظهرت البيانات الصادرة عـــن اجلمعية االميركية 
جلراحي التجميل ان عمليات التجميل التي يخضع لها الرجال 
ارتفعت بنســـبة ٢٪ العام املاضي مقارنة بالعام ٢٠٠٩، مبا 
فيها ارتفاع بنسبة ١٤٪ في عمليات شد الوجه، وبنسبة ٧٪ 

في عمليات شفط الدهون.
هذه النســـب التزال أدنى من النسب القياسية املسجلة 
في العام ٢٠٠٧ قبيل االنهيار املالي، لكنها تشـــير الى نزعة 
جديدة بني الرجال الذين تتراوح اعمارهم بني ٤٠ و٥٤ عاما 
والذين خضعوا ملعظم عمليـــات التجميل (٤٨٪ من مجمل 
تلك العمليات في العام ٢٠١٠)، تليهم شريحة الرجال الذين 

جتاوزوا اخلامسة واخلمسني من العمر.
يقول فيليب هايك، رئيس اجلمعية «هذا اجليل من الرجال 
اكثر قلقا من اي وقت مضى في مواجهة الشبان االصغر سنا 

الذين ينافسونهم».
يضيـــف «لم أر نزعة مماثلة من قبل: رجال عاطلون عن 
العمل يبحثون عن وظيفة ويشعرون بأنهم بحاجة الى القيام 
بشيء ما جلعل انفسهم يبدون أصغر سنا كي يتمكنوا من 

التنافس (مع االصغر سنا)».
العملية اجلراحية االكثر شـــعبية بني الرجال هي عملية 
جتميل االنف وشد اجلفون وشفط الدهون وتصغير الثديني 

وزرع الشعر.

مغامرات القذاف والصحاف ستكون معكم كل جمعة وسبت
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عادل املرزوق


