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في قاعاتها.
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السياسة فال أنتم لها وال هي لكم.

واحد أبواللطف

رئي�س التحري�ر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ش.م.ك )مقفلة(
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

اخلط األحمر

السايرزم

سعود السبيعي

صالح الساير

 info@redlinekw.com

www.salahsayer.com

تعددت أسماء اجلمع في اآلونة األخيرة: فمن 
جمعة الغضب، الى جمعة الرحيل، وجاءت بعدها 

جمعة الرد التي خيبت آمال منظميها، وأخيرا 
جمعة الوثيقة واملقرر النفير لها اليوم في ساحة 

»القرادة«، وستأتي اجلموع الى الساحة أفرادا 
واسرابا وهم في كل االحوال ال يزيدون عن حمولة 

10 حافالت سعة 40 راكبا.
وال ادري من هو ذلك الرجل املتخصص بإطالق 

هذه األسماء على تلك اجلمع، وال اعلم من هو 
العبقري الذي يؤلف الصيحات للشباب على وزن 
»بستك نو يا بستك نو الليلة الليلة حاناكل اجلو« 
والذي فاق اخلليل بن احمد الفراهيدي في أوزانه 
وبحوره الشعرية. في جمعة الوثيقة التي تصادف 
هذا اليوم لن يكون هناك جديد يذكر، والسيناريو 

املتوقع هو ظهور النائب احمد السعدون على 
اجلمهور يصحبه تصفيق حار وأهازيج ملونة، 

وينظر اليه اجلمهور على انه مبرأ من كل عيب كأنه 
خلق كما يشاء، ثم يتلو اسماء 16 نائبا ممن وّقعوا 

على الوثيقة ويصفهم باالحرار الفاحتني، وبعد 
انتهاء »منرته« يختفي في الزحام يصحبه ذات 

التصفيق الذي قوبل به، ويأتي بعده احد املبشرين 
باجلنة ويعيد ما سبق أن قاله السعدون مع اضافة 
بعض الرتوش من باب لزوم الشيء، طبعا ما بني 

املتحدث واآلخر فاصل حماسي تخرج خالله طفلة 
او طفل من بني االنقاض البشرية، تطلق خالله 
بعض الهتافات الشعرية التي ألفها السيد جمعة 

افندي شاعر اجلمع واالنتخابات، ويصفق اجلمهور 
بحماس مصطنع منقطع »املصير«، ثم يعلن عريف 

الندوة بعد ذلك انتهاء »الوصلة« بعد ان يفرغ 
من حنجرته وابال من كلمات التهديد والوعيد، ثم 

يطلق اسما جديدا للجمعة القادمة طالبا من اجلميع 
احلضور، وينفض املولد دون علم ينفع أو فعل 

يشفع، ثم يولون االدبار تاركني غبار آثارهم وفراغ 
صيحاتهم تغلف أرجاء املكان وكأنهم جنود في 
اجليش البلشفي تلقوا أوامر القيادة باالنسحاب.

كل هذا املشهد سبق للناس ان عرفوا محتواه 
ومضمونه، فاجلميع قرأ فحوى الوثيقة واطلع 

على اسماء الكتل الصديقة املوقعة عليها في كل 
وسائل االعالم قبل اسبوع من موعد هذا التجمع 
امليمون، وهي ذات االسماء التي قطعت احلبل في 
الشيخ احمد الفهد وخدعوه حني اوهموه بوالئهم 
بعد ان فتح لهم االبواب اخللفية للحكومة وشرع 
لهم النوافذ املغلقة، فقد خدعوا سمو الرئيس من 

قبله بقولهم اصالحي، والوزراء يغرهم الثناء، فهذا 
ما جناه عليه التكتل الشعبي والتنمية واالصالح 

وبعض كتاتيبهم املرتزقة الذين مألوا الدنيا صراخا 
على انهم القوة السياسية في الكويت التي ال 

تقهر وأن من واالهم فقد والى اهلل ورسوله، ولكن 
ثبت للشيخ احمد قبل غيره سوء نواياهم ومدى 

انتهازيتهم، فقد سبقوا اعداءه بطلب تنحيته 
واتهامه بعدم صالحيته ملنصبه ولم يجرؤ احد 

منهم ان يتحدث عنه بكلمة خير او ثناء ولو من 
باب العدل والوفاء، بل جاهروا بالتبرؤ منه وكأن 

معرفته خطيئة وتداعوا لتوقيع وثيقة اجلحود 
التي تطالب باستقالته، وتخلى عنه الكتاتيب 

واالعالميون الذين طاملا وقف بجانبهم دون ان 
يدرك الشيخ احمد الفهد أن اول من يولي األدبار اذا 

التقى اجلمعان هم اجلنود املرتزقة وما اكثر هؤالء 
الذين اوحوا إليه بأنهم خير أجناد األرض، وما هم 

إال طفيليات تتغذى على األزمات وترتدي ثياب 
الفضيلة وتدعي الشرف، وهم ابعد ما يكونون عن 

ذلك.
امتنى ان يعي اجلميع من هذه االزمة مدى معرفة 

معادن الرجال فليس كل ما يلمع ذهبا.

لم تكتف الثورات العربية باالطاحة باالنظمة 
السياسية بل اطاحت بأشخاص ورموز وغيرت 

سلوكا وأجندات وأمورا كثيرة، فعلى صعيد الفن 
والصحافة سقط عدد من النجوم والكتاب بسبب 
دفاعهم عن االنظمة املتهاوية، وبعد ان كان الشأن 

السياسي يخص املثقفني والساسة اصبح شأنا 
عاما، فاملزارع والفران والبائع املتجول أضحوا 
يتحدثون عن حقوق اإلنسان وتداول السلطة 

واحلكم الرشيد.
وبعد ان كان »اليوتيوب« يعيد ما يبثه التلفزيون 

انقلبت اآلية وصارت التلفزيونات تعيد بث ما 
يعرض في »اليوتيوب«، وكذلك اجلمهور املتابع 
ألفالم »األكشن« حتول عنها الى متابعة قصص 

الثوار في نشرات االخبار التي بدورها صارت حتتل 
املساحات االعظم في ساعات البث التلفزيوني.

التغيير حلق بالنكات التي حتولت من التهكم على 
بعض شرائح املجتمع الى السخرية من احلكام 

»املخاليع« كما اختفت الصور النمطية التي تروجها 
االنظمة عن الشعوب وحلت مكانها صور حقيقية، 

وفي الذهنية اجلمعية متزقت الصورة الوهمية 
للحاكم وتكشفت للناس وحشية من كانوا يتوهمون 

وداعته.
اما أخطر أشكال التغيير فقد حلق باالطفال الذين 

يشاهدون صور جثث اقرانهم االطفال االبرياء، 
وبعد ان كانوا يتابعون برامج الرسوم املتحركة 

امسوا يتابعون اخبار الشبيحة والبالطجة.

اجلنود املرتزقة

زمن التغيير

البقاء هلل

يا أيتها النفس  املطمئنة 
إرجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي

عويد شمالن عايد السليماني ـ 65 عاما ـ الرجال 
فقط: الصليبخات ـ ق4 ـ ش114 ـ م41 ـ ت: 

99130706 ـ 66211668.
باسل مشعل عبيد املطيري ـ 32 عاما ـ 

الرجال: العارضية ـ ق2 ـ ش الرابع ـ م47 ـ ت: 
97676769 ـ النساء: العارضية ـ ق2 ـ ش الثالث ـ 

م40 ـ ت: 55050227.
محمد سليمان محمد السليمان ـ 73 عاما ـ 

الرجال: املنصورية ـ حسينية آل ياسني ـ ق2 ـ 
ش29 ـ ت: 22518147 ـ النساء: الدعية ـ ق4 ـ 

ش51 ـ م10 ـ ت: 99884914.
ناصر علي ناصر التناك ـ 77 عاما ـ الرجال: العديلية 

ـ ق3 ـ ش عبدالرحمن العسعوسي ـ م2 ـ ت: 
97876670 ـ 99324619 ـ النساء: جنوب السرة ـ 

الزهراء ـ ق3 ـ ش309 ـ م41 ـ ت: 55228225.
مناحي محمد ثاري الرشيدي ـ 67 عاما ـ الرجال: 

صباح السالم ـ ق13 ـ ش الثاني ـ م52 ـ ت: 
55715111 ـ النساء: صباح السالم ـ ق13 ـ ش الثاني 

ـ م50 ـ ت: 50500665.
سامية محمد سليمان، ارملة عبداهلل يحيى اليحيى 

ـ 74 عاما ـ الرجال: النزهة ـ ق2 ـ ش قريش 
ـ م45 ـ ت: 66600706 ـ 66248531 ـ النساء: 

القصور ـ ق1 ـ ش31 ـ م13 ـ ت: 99133773 ـ 
.25423606

نصره مطرود الفارس، ارملة رجا غثة الهدية 
العازمي ـ 75 عاما ـ الرجال: سعد العبداهلل ـ ق9 

ـ م85 ـ مقابل مدرسة اميمة بنت اخللف ـ ت: 
99857104 ـ 99390693 ـ 99441449 ـ النساء: 

الرابية ـ ق2 ـ ش16 ـ م1 ـ ت: 65050033 ـ 
.24718606

أمينة عبدالغني الزهيري، ارملة علي سليمان جاسم 
السهلي ـ 85 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق3 ـ ش31 
ـ م8 ـ ت: 60001001 ـ النساء: الساملية ـ ق6 ـ ش 
البحرين ـ م26 ـ بعد بيت الزكاة ـ ت: 25746612.

نورة محمد حمد العجمي، زوجة مبارك مسفر 
مطيع العجمي ـ 35 عاما ـ الرجال: صباح السالم 

ـ ق8 ـ ش1 ـ ج11 ـ م7 ـ ت: 99223747 ـ النساء: 
العدان ـ ق1 ـ ش47 ـ م47.

فالح سطام ظاهر البدر ـ 70 عاما ـ هدية ـ ق5 ـ 
ش11 ـ م35 ـ ت: 99835885 ـ 99055716 ـ الدفن 

بعد صالة اجلمعة مبقبرة صبحان.
صفية محمد حسني اجلريدان ـ 77 عاما ـ الرجال: 

املنصورية ـ احلسينية العباسية ـ ت: 99715454 ـ 
النساء: الدوحة ـ ق3 ـ ش الرابع ـ م26.

تستضيف »األنباء« اليوم 
ابطال كأس سمو االمير العبي 
كاظمة نواف احلميدان وطالل 

الفاضل وناصر الوهيب 
بني الساعتني 3 و5 وذلك 
للحديث عن الفوز باللقب 

وكذلك عن استعدادات الفريق 
للموسم املقبل بجانب الرد 

على اسئلة القراء، وذلك على 
الهواتف التالية: 22272888 ـ 

.22272889

جنوم البرتقالي 
احلميدان 

والفاضل والوهيب 
اليوم وياكم

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

الفجر 3.13
الشروق 4.48
الظهر 11.47

العصر 3.21
املغرب 6.47
العشاء 8.19

أعلى مد: 6.20 ص ـ 6.03 م
ادنى جزر: 12.29

العظمى: 44
الصغرى: 28

شديد احلرارة + غبار مثار 
والرياح شمالية غربية سرعتها 

من 22 إلى 42 كم/ ساعة.
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العروس في طريقها إلى حفل زفافها

عروس برازيلية تدخل »غينيس« ب� 6925 ثقباً في وجهها!

البرازيـــلـ  وكاالت: فـــي 
حادثة طريفـــة بالبــرازيل، 
الـــن  العـــروس  زينـــت 
ديڤيــدسون وجهها بالثقـــوب 
في حفــــل زفافها لتحصل على 
الرقم القياسي في موسوعة 
»غينيس«، وقد كسرت الرقــــم 
القـياسي للثقوب واحلــلقات 
في الوجه ألنها متتلــــك 6925 
ثقـــبا، وذلك وفقا ملا نشرته 

»ديلي ميل«.
العروس ديڤيدسون قالت 
إنها افتقدت كثيرا في الفترة 
الســـابقة عددا من احللقات 
واملسامـــير التي تـــزن نحو 

3 كيلوغرامات.
كما أكدت أنها ال تشـــعر 
الثقب في  بألم عند وضـــع 
وجهها، وأنها تنـام كل ليلة 
بعد التأكد مـــن أن كل ثقب 

اليزال في مكانه.

العروس.. والثقوب متأل وجهها


