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الرئيس
األكثر شعبية!

من صرختك
 الناس حبتك

وماذا بعد أن طار صواب هؤالء النواب الذين 
ميارسون القبح السياسي كما حتدثت في مقال 

اخلميس املاضي؟ هذا الذي أصبح ثقافة متأصلة 
فيهم ومن املؤسف انهم يحاولون فرضها علينا 
فرضا، يوما بعد يوم وأزمة تلو أخرى.. وحريقا 

سياسيا اثر آخر، وكأنهم وحدهم ـ هذا النفر 
الذي من الصعب ان جند له وصفا حقيقيا نصفه 

به ـ الذين ميتلكون ناصية احلقيقة، واملمارسة 
السياسية الصحيحة.

هؤالء النواب طار صوابهم، فبعد أن كانوا يذيقوننا 
الويالت حلظة بعد أخرى جاءت الضربة الكبرى 

لتضربهم في مقتل، فهناك اآلن من يواجههم 
بالقانون ـ مادة مادة.. والئحة بالئحة من الدستور 
ـ بشكل يسحب البساط من حتت أقدامهم، وينزع 
فتيل الصراع الذي يتعيشون عليه، ويسترزقون 
من ورائه، فهم يتعيشون على صراع األقطاب في 

الدولة، وإذا ما انتهى هذا الصراع فسيظهر وجههم 
وحجمهم احلقيقي وسيعرفون انهم أضعف 

بكثير مما نتخيل، وانه لو كان القانون والدستور 
واللوائح هي املعايير الوحيدة في احلكم عليهم 
والتعامل معهم فإنهم وكل حناجرهم لن يؤثروا 

مطلقا في أي موقع، ولكن مع األسف مازال صراع 
األقطاب في احلكومة، وفي األسرة قائما!

وعلى العقالء االنتباه وتدبر املعاني واألفكار، فقد 
أصبح الكل في »دولة الرفاه« يتذمر! بربكم هل هذا 

معقول؟!
> > >

لطاملا دعونا الى ان جنتمع على كلمة سواء من أجل 
الكويت، وحتى ال يضيع الوطن مرة أخرى، لكن 
الغريب ان »النواب« إياهم لديهم هدف يحاولون 

توظيف واستغالل كل الظروف من أجل حتقيقه، وهو 
حاليا »رحيل ناصر احملمد«، وحل مجلس األمة اآلن 

يساعدهم على ذلك، ألنه يعطي أغلبية لناصر احملمد.. 
الذي يعني انه يتمتع بأغلبية شعبية، وعلى األقلية إما 

أن حتترم رأي األغلبية، بحسب الدميوقراطية، وإما 
أن تستقيل من مجلس األمة!

هؤالء النواب الذين جاءوا باالنتخاب أسقطوا قاعدة 
أصيلة وهي ممارسة العمل السياسي حتت قبة 
املجلس، وان ميارسوا اللعبة الدميوقراطية مع 

زمالئهم النواب، فهل يحق لهم إذا فشلوا ان ميارسوا 
العمل السياسي في الشارع؟!

ال بأس ليمارسوه في الشارع، وليمارسه ناصر 
احملمد وحكومته في مكانه الطبيعي، وليرد على 

ُجمعاتهم التي يعقدونها في الشارع بشكل عملي 
ومختلف هذه املرة، وبشكل أطار صوابهم.

لقد أخرجتهم »جمعة الرد« عن صوابهم، ألن رئيس 
الوزراء ـ الذي يتجرع منهم ومن غيرهم ـ املرارات 

منذ 7 سنوات وحتى اآلن.. وهو صامت، وهو 
مبتسم، وايضا يؤكد موقفا إثر آخر ان الدستور 
هو بوصلته والقانون مسطرته ـ قرر ان يعمل 

بإستراتيجية اخرى، صرح بذلك في حديث يعتبره 

العامة وبلغة عامية »يجمد على الشارب«!
> > >

كنا نعرف من قبل انهم سيخرجون في ُجمعتهم هذه 
ألنهم قرروا استمرار التصعيد، لكن الذي أصابهم في 
مقتل وأطار عقولهم كانت تصريحات رئيس الوزراء 

فطاش الصواب.. وطاش الهدف!
كيف؟ بحسبة بسيطة أيها النواب اخلارجون عن 

اإلجماع وعلى الالئحة والدستور.. فيم كانت تختلف 
مطالبكم هذه اجُلمعة عن سابقتها؟ ال خالف كانت 

مطالبكم هي نفس املطالب، ولنستعرضها معا بهدوء 
أخ مسلم:

لقد وقعتم بيانكم األول عن الشيخ ناصر مع عّراب 
التكتل.. قبل أن يحظى سموه بثقة صاحب السمو 

وهكذا خيب اهلل أملكم ـ واليوم ستوقعون على بيان 
ثان، ولكن اجلديد هو انكم ستضيفون اليه ـ اسم 

الشيخ احمد الفهد.. هذا هو اجلديد!
كثيرا ما تتفاخر بأنك تفوز مبقعدك النيابي بـ 20 ألف 

صوت تقريبا، وقد يخرج عليك مؤيدو سمو الشيخ 
ناصر متحدثني بنفس القياس، ويقولون لك ان رئيس 

الوزراء نال الثقة من أغلبية النواب »الذين يفوزون 
أيضا بأعداد مماثلة تقريبا« مرتني في مجلس األمة، 

واحسب كم نائبا، وكم ناخبا ومؤيدا له وقارنهم بعدد 
ناخبيك؟ اضافة الى ثقة »أبوالسلطات«، وكل ذلك على 
مدى 7 مرات، فستجد ان ناصر األمة هو الذي ميثل 

األمة وأكثر شعبيا وليس أنت.
> > >

هؤالء الناس الذين يتمتعون بالدميوقراطية وبرخاء 
الدولة.. وبنعيم دولة الرفاه، ثم ال يتورعون عن 

ضربها في الصميم باستخدام نفس األدوات، فهم 
يخرجون في اعتصامات وتظاهرات ليتهجموا فيها 
على أركان الدولة، دون ان يدفعوا دينارا واحدا من 
جيوبهم، في حني ان مثل هذه التجمعات في الدول 

الدميوقراطية العريقة حتصل لها اجلهات القائمة 
عليها على تصاريح مسبقة، وتأخذ موافقة الدولة على 
املكان والزمان، أما من يقوم على مراقبة وحراسة هذه 

التجمعات فإنهم يتقاضون رواتبهم من املعتصمني 
واملتظاهرين، ولكن في دولة الرفاه يأخذ املتظاهرون 

رواتبهم من الدولة التي يهاجمونها!
هل هذا معقول؟! هل هذا ممكن؟! أليس هناك بعض 

من حمرة اخلجل ثم أليس هناك بعض من أمل؟ 
رمبا في وسط هذا الظالم فقد كان هناك صوت 
صادق ألحد الشباب الذي دعا الى االحتكام الى 

القواعد البرملانية الصحيحة، وقال: علينا في 
انتخابات 2013 ان نحتكم الى هذه القواعد، فلنسقط 

النواب الذين وقفوا بإعطاء الثقة لرئيس الوزراء.
وأنا أقول لكم تأكدوا ان الشعب لن يسقط هؤالء 

الذين استخدموا حقوقهم الدستورية حتت قبة 
عبداهلل السالم وساهموا في الوقوف أمام القبح 
السياسي املنفلت! وامنا سيقول الشعب كلمته 

بتجديد الثقة بهم مرة اخرى واأليام بيننا.
والعبرة ملن يتعظ!

لم تكن ساحة اإلرادة سعيدة مساء اجلمعة الفائت 
فقد خابت ظنونها بعد أن تزينت باحلل واحللل 

منتظرة قدوم اآلالف من اجلماهير على اختالف 
النحل وامللل ولكنهم خدعوها كما خدعوا زميلتها 

ساحة الصفاة من قبل فلم يحضر سوى املئات 
من فلول النواب وأشياعهم واحلواريني الدائمني 

الذين في أعناقهم بيعة للنواب املتواجدين بسبب 
قضاء بعض حوائجهم في وزارات الدولة فجاءوا 

مدفوعني لرد اجلميل ال عن قناعة باستثناء بعض 
الوجوه التي جاءت تبحث عن موطئ قدم في 

دائرة الضوء والبعض اآلخر جاء من باب املنجهة 
واألبهة ألن عادة »الترزز« الكويتية بدأت بالظهور 

منذ انتشار وسائل اإلعالم احلديثة وبالرغم من 
حضور 13 نائبا حاليا وغيرهم من النواب السابقني 
إال أن عدد احلضور بدا وكأن املناسبة حفل عشاء 
متائم ال كونها مظاهرة تدعو إلسقاط رئيس وزراء 

دولة، ورغم ضآلة العدد فقد استخدمت حلشده 
حملة إعالنية كبرى من خالل وسائل التواصل 

االجتماعي من تويتر وفيس بوك )والذي هو 
منه( لدرجة ان احد النواب أخذ يستجدي الناس 

ويستحلفهم املجيء عبر القناة الفضائية التي 
نقلت احلدث ولكن دون جدوى وبدأت حفلة 

التمائم الساعة الثامنة وانتهت الساعة العاشرة 
وبدا كل متحدث وكأنه شمشون اجلبار وانبرى 

كل اجلبابرة إلى إعادة االسطوانة القدمية التي 
يرددونها في كل مرة »ارحل ارحل يا ناصر ما نبي 

نشوفك باجر« وقد ذكرتني هذه الصيحة مبعلقة 
االلياذة الكويتية التي مطلعها »قطوتي يا قطوتي 
تعالي بوسي حليتي« وبدا على املتحدثني التأثر 

باإلعالن الشهير »من صرختك الناس حبتك« لذلك 

صرخ احملاضرون بإخالص وتفان حتى سمع دوي 
صراخهم سكان الساحل اإليراني املقابل لساحة 

اإلرادة!
ففي خالل ساعتني حتدث احلضور بنفس اللغة 
واللهجة واملوضوع وكأنهم يقرأون من مذكرة 
واحدة تدور حول نظرية اخللق كما ذكرت في 

مقال سابق وهي تلك النظرية التي يرددونها دائما 
وتدور حول السؤال األزلي: من الذي ُخلق أوال 

البيضة أم الدجاجة؟ وهو مياثل السؤال التالي: من 
الذي يضبط احلالة السياسية؟ ممارسة الدستور 

أم ممارسة فوضى الشوارع؟! ففي املمارسة 
الدستورية سدد لهم سمو الرئيس املراد رحيله 

عدة ضربات في املرمى وصفر احلكم منهيا 
املباراة ولكنهم لم يستوعبوا الهزمية واستبدلوا 

مدربهم وغيروا امللعب ولكن الرئيس استمر 
بتسجيل األهداف واحدا تلو اآلخر في كل املالعب 
التي اختاروها سواء في املجلس أو خارجه، فلما 

أضناهم التعب وأعيتهم احليلة خرجوا عن أصول 
اللعبة الدستورية وبدأوا بالتكسير واللعب بدفاشة 

وحتولوا إلى مجاميع جتوب الشوارع يرافقهم 
الهتيفة دومنا نتيجة وانفض عنهم العقالء وتبعهم 
السفهاء، فيا لها من دميوقراطية حنجورية يقودها 

الهتيفة ويصفق لها كل جيفة!
على كل حال سبق أن قلنا انها جمعة عنب 

مرفوضة شعبيا ألن موضوع املظاهرة ال يقبله أي 
كويتي شريف يحترم بالده وإرادة صاحب السمو 
األمير، فكيف يغضب الكويتي على أسرة حكمه؟! 

فهي مظاهرة ترف ال هدف ينبغي االحتراق من 
أجله.

ومساؤكم عنب أيها العنابيون.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 3:14
الشروق 4:48
الظهر 11:46

العصر 3:21
املغرب 6:45
العشاء 8:16

حالة الطقس: شديد 
احلرارة  والرياح شمالية 
شرقية سرعتها من من 

15 إلى 40 كم/ساعة.

العظمى: 47
الصغرى: 32

أعلى مد: 3.10 ص ـ 1.03 
ظهرا

ادنـــى جـــزر: 8.00 صـ  
8.50 م

البقاء هلل

يا أيتها النفس  
املطمئنة إرجعي 

إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي 
جنتي

إبراهيم سالم مرزوق العجمي ـ 71 عاما 
ـ األحمدي ـ ش13 اجلنوبي ـ م5 ـ 

مقابل سينما األحمدي ـ ت: 97942313 
ـ 977222661.

نرجس حمزة غلوم أسيري ـ 54 عاما ـ 
الرجال: ديوانية الشيرازي ـ بنيد القار 

ـ ت: 99997738 ـ النساء: حسينية 
الزينبية ـ ديوانية الشيرازي ـ بنيد 

القار ـ ت: 99997738.
مطلق راشد جريان العازمي ـ 69 عاما 
ـ منطقة فهد األحمد ـ ق4 ـ ش406 ـ 

م130 ـ ت: 99026278.
رفعة فالح عبداهلل الذروة، زوجة فهد 

محمد الذروة الهاجري ـ 68 عاما ـ 
الفحيحيل ـ ق4 ـ ش2 ـ م152 ـ ت: 

55941178 ـ 99399724.
فاطمة أحمد عبداهلل، أرملة أحمد 

محمد مال العبيدلي ـ 84 عاما ـ 

الرجال: السالم ـ ق2 ـ ش22 ـ م23 ـ 
ت: 99036899 ـ 66081511 ـ النساء: 

صباح السالم ـ ق4 ـ ش29 ـ م5 ـ ت: 
25514520 ـ 66377961.

خلف سعيد جحيش الظفيري ـ 97 
عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ النعيم ـ 

ق2 ـ ش19 ـ م131 ـ ت: 97878470 ـ 
النساء: اجلهراء ـ العيون ـ ق واحد ـ 

ش2 ـ م92.
عمران برقش الفيلكاوي ـ 81 عاما ـ 
الرجال: املنقف ـ ق واحد ـ ش121 
ـ م42 ـ ت: 99664348 ـ النساء: 

ضاحية جابر العلي ـ ق2 ـ ش7 ـ م33 
ـ ت: 99019919.

لهود سويد حمدان، زوجة هزاع 
مهيزع اخلالدي ـ 47 عاما ـ القصر 

ـ ق4أ ـ ش2 ـ م2 ـ ج2 ـ ت: 
94900010 ـ 97602220.

أثار املغني الشاب جاسنت بيبر ضجة عندما ظهر 
مرتديا قالدة بشكل الشخصية الكرتونية احملبوبة 
»ستوي« إحدى شخصيات املسلسل الكارتوني الشهير 

.»Family Guy«
وكان بيبر املعجب بستوي صمم القالدة بنفسه 
مبساعدة مصمم املجوهرات جيسون اراشبني، حيث 
استخدم االخير في صناعتها ذهبا بعيار 14 قيراطا 
مطعمـــا بـ 12 قيراطا من الياقوت واالملاس األبيض، 

وبلغ سعر تكلفة القالدة 25 ألف دوالر اميركي.

»كيف تتزوجني مليونيرا؟« عنوان دورة تدريبية 
جذبت العديد من الفتيات الصينيات الطموحات في 
اصطياد عريس املســـتقبل والتمتع بزيجة حتفها 
مزايا الثراء والترف، وينظم معهد التوعية السلوكية 
النسائية في بكني الدورة التدريبية للفتيات مقابل 
46 دوالرا لساعة التدريب، لتبلغ تكلفة الدورة التي 

تتألف من 30 ساعة 3 آالف و80 دوالرا.
ويجري تنظيم الدورة التدريبية في فصول تتألف 
من مجموعات صغيرة وتتدرب املشاركات على فن 
وضع مساحيق التجميل إلضفاء ملسات جمالية على 
مظهرهن، وتقوم املدرسة أيضا بتعليم فنون سكب 
الشاي، وهي مهارة تزيد املرأة بريقا، وتهدف الى لفت 

أنظار الطبقة الثرية والعليا في الصني.
وتشارك مؤسسة املدرسة شاو تونغ في تدريس 
مهارات كيفية التعرف على شخصية الرجل اعتمادا 

على مالمحه البدنية وتعبيرات وجهه.
ومنذ افتتاح املدرسة في أغسطس العام املاضي، 
جذبت الفكرة ألفي و800 فتاة من املتطلعات لزوج 

ثري.

جاسنت بيبر وقالدة »ستوي«

جاسنت بيبر وقالدة »ستوي« 
بـ 25 ألف دوالر

فتيات صينيات يتلقني 
دروسًا في كيفية اصطياد 

أزواج أغنياء

خطأ برلسكوني البروتوكولي.. ملس ذراع امللك!

»كيف تصنع قنبلة في مطبخ والدتك؟« 
تصبح »كيف تصنع كيكة؟!«

وصفة لصناعة الكعك بدال من صناعة متفجرات، 
بعد اختراق االستخبارات البريطانية ملوقع انترنت 
تنظيم القاعدة، بهذا العنوان كتبت الصحيفة انديا تاميز 
الهندية إنه في سياق حرب إلكترونية للتصدي للحركة، 
قام جهاز التجسس البريطاني M16 بقرصنة مجلة من 
إصدار »تنظيم القاعدة في شبه اجلزيرة العربية« تنشر 

على الشبكة العنكبوتية، ويسعى من خاللها التنظيم 
جتنيد مجندين جــــدد. فعندما حاول انصار التنظيم 
حتميل إرشادات نشرتها املجلة امللونة املؤلفة من 67 
صفحة، حول كيفية »صناعة قنبلة في مطبخ والدتك« 
من إعداد طاهي القاعدة، فوجئوا بصفحة عن »كيفية 

صناعة أفضل قوالب كعك في أميركا«.

انتقدت الصحافـــة اإليطالية رئيس احلكومة 
سيلفيو برلسكوني القترافه خطأ بروتوكوليا حيث 
إنه حتدث لعدة دقائق مـــع امللك خوان كارلوس 
وملس ذراعـــه، وذلك ألن امللـــك أو امللكة ال ميكن 
ملسهما. واشارت صحيفة »كورييري ديال سيرا« 
ان هذا اخلطأ اقترفه برلسكوني عندما سأل امللك 
عن صحتـــه واجلراحة التي أجراهـــا في ركبته. 
وأوضحت ان الرئيس اإليطالي جيورجيو نابوليتانو 
خصص للملك خوان كارلوس »مكان الشـــرف« 

في أول صفـــوف العرض املكون مجموعه من 80 
وفدا أجنبيا، وقـــادة من مختلف دول العالم مثل 
األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موســـى 
واألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون والرئيس 
األفغاني حميد كرزاي واإلسرائيلي شيمون بيريز 
والفلسطيني محمود عباس والروسي دمييتري 
مدڤيديڤ، وأيضا نائب الرئيس األميركي جو بايدن 
ونائب الرئيس الصيني تشـــي جينبنج ورئيس 

املجلس األوروبي فان رومبوي.

صورة أرشيفية جتمع امللك خوان كارلوس و سيلفيو برلسكوني


