
خووش حچي يا ألطاف اهلل
املصاعد املؤدية الى استديوهات »اإلذاعة« متعطلة 

منذ أسبوعني.
وزي�ر خارجية فرنس�ا »يجول« في الش�رق 

األوسط.
٭ يعني على ما يوصل ضيف أي برنامج لالستديو 
يكون الدرج هد حيله ال ويحوشه شد عضلي في 

مخه بعد.

٭ شرقنا األوسط أشبه بحارة »كل من إيدو 
إلو« يصول فيه ساس�ة العالم ويجولون 

ونحن نتفرج.
واحد أبواللطف
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صراع
 الرؤوس!

الوجه القبيح.. 
للعمل السياسي!!

ظهر املخفي وانكشف املستور وما كان ظنا باألمس 
اصبح يقينا اليوم وهذا ما كشفه التصويت على 

إحالة استجواب الوزير الشيخ احمد الفهد الى اللجنة 
التشريعية وانقالب اعضاء احلكومة وتصويتهم ضد 

االحالة والتأجيل أسبوعني فقط مع انهم قبل اسبوعني 
وافقوا على تأجيل استجواب الرئيس ملدة سنة ولو طلب 

اكثر لوافقوه ايضا.
ان ما حصل ليس مجرد تصويت بقدر ما هو صراع 

داخل احلكومة بدأ بالظهور على السطح فهؤالء النواب 
ينظر اليهم الشعب الكويتي على انهم نواب احلكومة 

ويأمترون بأمرها في غالب تصويتاتهم وانهم لم يصوتوا 
ضد هذا الطلب البسيط اال بإيعاز حكومي يقصد منه 

احراج الوزير الشيخ احمد الفهد وارسال رسالة له بأن 
هذه املجموعة من النواب من املمكن ان تصوت ضدك في 

كتاب طرح الثقة وبالتالي سيكون موقف الوزير الشيخ 
احمد الفهد في غاية االحراج وستكون احلسبة صعبة 
جدا فهو امام امرين اما ان يواجه هذا االمر ويجازف 

مبستقبله السياسي وإما أن يخضع لألمر الواقع ويحاول 
ان يقدم التنازالت حتى يكسب دعم وتأييد الرئيس له 

او يقدم استقالته، وجميع اخليارات صعبة جدا. لقد ثبت 
لنا يقينا ان حالة التأزمي والشلل التي تصيب البالد ليس 

سببها بعض اعضاء مجلس االمة كما هو ظاهر وامنا 
صراع الرؤوس داخل مجلس الوزراء وحتريك كل منهم 

االعضاء احملسوبني عليه لضرب اآلخر واسقاطه.
ان هذا اخلالف في منتهى اخلطورة وقد يؤدي الى 

نتائج ال حتمد عقباها اذا ما ترك ولم يتم احتواؤه، لذلك 
من كان يعتقد أن مجلس االمة كمؤسسة تشريعية هو 
سبب املشاكل فهو مخطئ ولكن السبب احلقيقي هو 
ذلك الصراع اخلفي بني االقطاب والذي يلقي بظالله 

على مجلس االمة ويؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع العام 
بالبالد.

أتوقع ان املقبل من االيام سيشهد احداثا ومفاجآت كثيرة 
وستتكشف امور اخرى لم نكن نتوقعها وسيقوم كل 
طرف باالنتصار لنفسه ومحاولة إفشال اآلخر، وفي 

النهاية من سيدفع ثمن هذا التناحر والصراع هو الكويت 
فأرجوكم حلوا مشاكلكم فالكويت أهم من اجلميع.

ال أدري مباذا أصف، ومب أسمي جلسة مجلس األمة املنعقدة يوم 
الثالثاء املاضي؟! حقا ال أدري، فهي جلسة عكست وجها قبيحا 

للعمل السياسي بكل أشكاله، وعندما كتبت ان املمارسة السياسية 
غير املسؤولة خلقت ثقافة »الالأخالق« في املجلس، لم يكن ذلك من 

قبيل الزعم أو االدعاء، وعندما قلت ان أبناء قادة العمل السياسي في 
الستينيات والسبعينيات الذين رسخوا مبادئ وقيم الدستور احلقة 

أصبحوا اليوم مبنأى عن آبائهم، وتغيرت مواقفهم وركبوا نفس القارب 
القبيح، فنحن لم نكن ندعي او نتهم جزافا، فنحن نرى اليوم بأم 

أعيننا ان املبادئ تبعثرت، والقيم اختفت واملصلحة العامة تكسرت على 
صخرة املطامع الشخصية، بحيث لم يعد أحد يلقي باال لها، في وطن 

النهار!
بأم أعيننا نرى اليوم وبال خجل مستوى مخجال من الغوغائية 

السياسية والشخصانية املقيتة.
حسنا فعل الوزير أحمد الفهد حينما أعلن انه يترفع عن النزول لنفس 

مستوى النواب الذين سبوه وشتموه، واتهموه بال دليل بأنه سارق 
املال العام!

هل ما جرى على لسان النائبني مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي يدخل 
حتت بند حرية الرأي؟ هل يندرج ضمن آداب احلديث التي حتددها 

الالئحة الداخلية للمجلس؟ هل ورد في الالئحة انه يحق للنواب نعت 
الوزير بألفاظ نابية؟ هل يرقى ما أقدمتم عليه من اتهامات وألفاظ الى 

مستوى احلوار واالحترام؟ 
تذكرت وأنا أتابع األداء السياسي للمجلس قول اإلمام الشافعي:

ــوانا ــا والعيب فينا         وما لزماننا عيــب س ــب زمانن  نعي
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب          ولو نطق الزمــان لنا هجانا

 > > >
لكم متنيت ان تتريثوا وتتأملوا حقائق العمل السياسي، ففي 3 مقاالت 
سابقة فنّدت االستجواب وقت ان كنتم تعتزمون يا كتلة )مجازا( العمل 

الوطني تقدميه للوزير أحمد الفهد وخاصة انكم ضّمنتموه محورين 
في )املجلس االوملبي – امللف الرياضي( وكالهما ال عالقة للفهد به، وفي 

رأيي ان إصراركم على تقدمي االستجواب ينم عن شخصانية كريهة 
وحقد دفني، متنيت ان أرى لكم اعتراضات دستورية ولكن لم أجد لكم 

سوى اتهامات ليست أكثر من »حيلة عجزة« يلجأون إليها في غياب 
احلجة، وإذا كنت أحتسر على مواقفكم، فإنني أكثر »حسافة« على 

النائبة أسيل العوضي، التي صدمتني بقولها انها تدرس كيف تكون 
املواجهة، يا حسرتاه على أوالدنا اذا كان هذا هو العلم الذي يتلقونه من 

أفواهكم، هل تقولني لنا ان احلجة واملنطق مرادفان للقذف والتشهير؟!
كيف تقبلت ذلك؟ وهل تتقبلني من وزير وهو يفند آراء لك ان يصفك 

بعدم املعرفة، أو قلة اخلبرة، أو ما شابه ذلك على الرغم من انها اتهامات 
بسيطة؟! كيف ال تشعرون أنت والغامن والصرعاوي بأنكم مدافعون 

عندما تنعتون وزيرا بأنه سارق للمال العام وال حتركون ساكنا؟!
وللنائب عادل الصرعاوي نقول: أين أنت من ملف املجلس األوملبي 

املطروح منذ عام 2003، وملاذا لم تذهب للنائب العام، وهو ما طالبكم به 
الفهد باألمس؟!

> > >
احلقيقة انكم ليس هذا مبتغاكم، فآخر ما تبتغونه املصلحة العليا 

للدولة، كل ما تهدفون إليه هو وصم الشيخ أحمد الفهد وجتريحه، 
فأنتم تعلمون ان االستجواب غير دستوري في شقه الرياضي 

واملجلس األوملبي، وان احملورين األخيرين سقطا باستقالة احلكومة، 
التي باستقالتها تتطهر من أعمال الوزارة السابقة!

فأنتم يرضيكم ان يصعد املستجوبون للمنصة، حتى لو كانت 
استجواباتهم غير دستورية كما حدث مع وزير الداخلية، ومع رئيس 

الوزراء، وعلى حني ترون ذلك بطولة منكم، إال أننا نحن املراقبني نراه 
ضياع حيلة وضربا للدستور!

دعوني أقول لكم ان جلوء الفهد لـ »التشريعية« ليس اال انتصارا 
للدستور، وهذا يتضح اكثر وأكثر حينما رد عليكم بقوله »لقد حتملت 

التجريح احتراما لقاعة عبداهلل السالم، واحتراما لعادات وتقاليد أهل 
الكويت، وحتملت الضرب، والهروب ليس من طبعي ولن أشارك 

بتاريخي في ضرب الدستور«.
هذا هو ما نتوقعه من وزير شجاع كالفهد، الذي جتلت شجاعته في 
قبول نفس احلقيبة الوزارية التي كان يتوالها في احلكومة السابقة، 

رغم تيقنه من ان االستجواب بانتظاره، وهذا هو الفارق بني نواب تعبنا 
وهرمنا من دوسهم في بطن الدستور، وفعلتهم تلك التي يدفع الوطن 

ثمنها كل يوم، وبني وزير أقسم على احترام الدستور واحترام بلده 
وشعبه، فاستحق وحده احترامنا.

٭ ختاما: أقول لبوعبدالعزيز.. من خالل مضابط املجلس أثبت 
زمالؤك انك كنت متنح موافقتك على حتويل االستجوابات الى اللجنة 
التشريعية واحملكمة الدستورية، كان ذلك ألغراض وفي فترات معينة، 

ماذا تغير؟! أنت تعرف!
٭ انقالب النواب الذين يطلق عليهم »احلكوميون« على أحمد الفهد أمر 
مخجل ومؤسف، وعلى احلكومة إدراك أن املسألة أصبحت »هيبة حكم« 

وهذا يفرض عليها سرعة احتواء املوقف.
.. والعبرة ملن يتعظ!

السايرزم
صالح الساير

www.salahsayer.com

دار جدل سريع في »الفيس بوك« بيني وبني بعض 
الصديقات واالصدقاء في الفضاء االلكتروني، حني 
تساءلت عن سبب تسمية االب بـ »الوالد« فالرجال 

ال يلدون، والوالدة حكر على اإلناث، ذوات االرحام، 
دون الذكور، ولهذا السبب نطلق على األم لقب 

»الوالدة«.
أحد االصدقاء قال: »ان سبب تسمية الرجل بالوالد 

النه يلد احليمن الذكوري لزوم تلقيح البويضة 
االنثوية«، وتلك، قطعا، مسألة أخرى ال حتمل اسم 

او صفة الوضع او »الوالدة« التي تعني حسب 
لسان العرب البن منظور »وضع الوالدة لولدها« 

واشهر ترجماتها في اللغة االجنليزية delivery وهي 

طبيعة االنثى وحدها بعد منو اجلنني داخل الرحم 
واكتمال جاهزيته للحياة.

يتيح الفضاء االلكتروني فرصا للحوار حول 
موضوعات شتى، ناهيك عن التواصل االجتماعي 
والوقوف على اخبار اصدقاء احلياة احلقيقية او 

اصدقاء احلياة االفتراضية وانشطتهم واعمالهم من 
لوحات فنية او صور فوتوغرافية او نصوص ادبية 

ورمبا ما هو اكثر خصوصية.
هذا الفضاء الرحب املتمثل في الشبكة العنكبوتية 

أطاح بأنظمة سياسية عاتية وقّوض النظام 
االجتماعي القدمي وها هو اليوم يشيد نظاما 

اجتماعيا ومعرفيا جديدا للحياة اجلديدة.

فضاء رحب

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
1.07 ص ـ  11.12 ظهرا

أدنى جزر:
5.55 ص ـ 7.05 م

حالة الطقس

حار + غبار مثار والرياح ش��مالية 
غربية س��رعتها م��ن 20 الى 40 

كم/ ساعة

الفجر 3.15
الشروق 4:49
الظهر 11:46

العصر 3:20
املغرب 6:43
العشاء 8:14

درجة احلرارة في السيارة 53 
والعجيري: علميًا.. بالكاد المست ال� 49

اعتماد التقريرين املالي واإلداري للعربي
اعتمدت اجلمعية العمومية للنادي العربي 

التقريرين االداري واملالي للسنة املالية املنتهية 
في 31 مارس املاضي، وذلك في االجتماع 
العادي الذي عقد بصالة عبداهلل االستاذ 

بالنادي وبرئاسة رئيس مجلس االدارة جمال 
الكاظمي، وبحضور ممثلي الهيئة العامة 
للشباب والرياضة خالد املسعود وجمال 

فرغلي، وايضا حضور ممثل حسابات من 
وزارة املالية. كما وافقت اجلمعية العمومية 

للعربي على اقتراحني تقدم بهما عضو 
اجلمعية جاسم عاشور، االول ينص على اعفاء 

مديري االلعاب اجلماعية في جميع املراحل 
السنية اذا لم يحقق لقب الدوري ملدة موسمني 

متتاليني، على اال يسمح بعودته للعب اال بعد 
موسمني ايضا، كذلك اعفاء مديري االلعاب 

الفردية اذا لم يتم حتقيق احدا ملراكز الثالثة 
االولى في كأس التفوق ملدة موسمني متتاليني 

ايضا.
واما االقتراح الثاني فينص على توكيل مجلس 

االدارة الستعادة لقب »عميد االندية احمللية« 
واتخاذ جميع االجراءات حلفظ احلقوق االدبية 

للنادي بهذا اللقب، على ان يقوم مجلس 
االدارة مبتابعة هذا االمر مع هيئة الشباب 

والرياضة لتسجيل العربي كأول ناد مت 
اشهاره في البالد.

مبارك الخالدي  ٭

وأضاف العجيري ان درجة 
احلرارة مرشحة لتجاوز الـ 50 

مئوية خالل األيام املقبلة.

بالكاد المست الـ 40، وهذه هي 
درجات احلرارة املعتمدة والتي 

يؤخذ بها«.

ارتفعـــت درجـــة احلرارة 
ظهر أمس بشكل مفاجئ حتى 
جاوزت الـ 50 درجة مئوية حتت 
الشمس، وسجل مقياس درجة 
احلرارة في بعض السيارات 53 
درجة مئويـــة، غير ان العالم 
الفلكي د.صالح العجيري أكد ان 
درجة احلرارة بالكاد المـــست 
الــ 49 مئوية أمس، وأوضح: »وال 
شك ان مقياس السيارة صحيح 
ولكنه ال يســـتند إلى القياس 
املعتمد عامليا والذي يفترض 
ان يكـــون مقياس احلرارة في 
الظل ويرتفع عند سطح األرض 
140سم، وهو املعتمد في جميع 
هيئات األرصاد العاملية لتحديد 
درجة حـــرارة أي منطقة في 
العالـــم، أما درجة احلرارة في 
الكويت أمس بحسب ما سجلته 
األرصاد فبلغت 49 في العبدلي، 
وفي مطار الكويت والنويصيب، 
املرادم  أم  والوفرة 48، وفـــي 

درجة احلرارة كما بدت في السيارة امس

محترف »األبيض« 
روجيريو اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« اليوم مهاجم نادي 
الكويت لكرة القدم احملترف البرازيلي 

روجيريو بني الساعتني 4 و5 وذلك 
للحديث عن استعداداته لنهائي كأس األمير، وفوز »العميد« 

بكأس ولي العهد، وسر تألقه خالل الفترة املاضية بجانب 
الرد على اسئلة القراء، وذلك على الهواتف التالية: 22272888 

و22272889.
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