
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: نصف األلمان سعداء.

ـ ومن دون دراسات نجزم أن 98% من العرب تحت خط التعاسة.
األرصاد: درجة الحرارة ستبلغ 50 مع عطلة نهاية األسبوع.

ـ ودنا نصدقكم، بس اهلل يهداكم انتوا »مكوكين« ترمومتر جسر التحكم 
أبواللطفواحدعلى 49.5 بالضبط.

السايرزم

أساطير األولين

تروي القصص الشعبية 
الفرنس���ية القدمي���ة حكاية 
الثعلب الذي س���ئم طعامه، 
فهو ال يتقن س���وى مطاردة 
األرانب املريضة والدجاجات 
الضعيفة والديوك الهزيلة لذا 
طلب من احد الذئاب في الغابة 
تدريبه على طريقة مطاردة 
اخلراف السمينة وافتراسها 

مثلما تفعل الذئاب.
 وافق الذئ����ب على طلب 
الثعلب وأشار عليه  بالتخفي في 
 جلد أخيه الذئب الذي نفق منذ 
أيام، وراح يعلمه كيفية ترويع 
األغنام ومناورة كالب احلراسة 
الفريسة،  واالنقضاض على 
الثعل����ب  ان اجت����از  وبع����د 
التدريبات الضرورية انطلق 
باجتاه القطيع متخفيا بجلد 

الذئب.
 في بداية الهجمة تقافزت 
اخل���راف، وارتبكت الكالب، 
وفر الرع���اة تاركني للثعلب 
املستذئب نعجة كانت بعيدة 
عن القطيع وحاملا هم صاحبنا 
مبهاجمتها سمع صياح ديك 
فاستدار يطارده تاركا للنعجة 

فرصة الهروب والنجاة.
 معنى القصة التي وردت 
الفرنس���ية  امليثولوجيا  في 
واضح فالطبع يغلب التطبع 
واملقصود هو اإلنس���ان وقد 
اتفقت معظم شعوب األرض 
مبختلف ثقافاتها وأساطيرها 
حول ه���ذا الوهم العنصري 
وذلك قبل س���طوع مفاهيم 
الوحدة اإلنسانية وضرورة 
متك���ني األفراد م���ن الفرص 
النظر عن  املتاحة بص���رف 
أصوله���م ذئاب���ا كان���وا أم 

ثعالب.
صالح الساير
www.salahsayer.com

أوقفوا متابعة أخبار نائب يطلب 
ثأره، رك����زوا على العاملني بإخالص 
الكوي����ت مواصلة  وثق����ة بإمكانية 
مس����يرة البناء، أشار د.فاضل صفر 
وزير األشغال إلى املرحلة التي بلغتها 

املشاريع التالية:
� مستشفى الشيخ جابر، مت طرحه 
للمناقصة، وس����يبادر الفائز بتنفيذ 

األعمال اإلنشائية فورا.
� مت إجناز 22% من املدن العمالية 
في ست مناطق مثل منطقة صبحان، 
الشدادية.. إلخ، والتي ستستوعب 55 

ألف عامل )بديال عن خيطان(.
� بدأت أعمال جتديد املجاري الصحية 
في منطقة بيان، وس����تتبعها منطقة 
اجلابرية في سبتمبر بعد االنتهاء من 

مالحظات ديوان احملاسبة.
� التجهيز ملشروع البنية التحتية 
في مدينة اخليران السكنية في مراحله 

األخيرة.
� تطوي����ر جزيرة فيلكا معروض 
على جلنة متخصصة مبش����اريع ال� 
»بي.أو.تي«، وف����ق القانون الصادر 

ملثل هذه املشاريع.
� جسر يربط بني جزيرة بوبيان 
والصبية، لصالح املش����اريع املزمع 

إقامتها على اجلزيرة.
� جس����ر الشيخ جابر في املرحلة 
األخي����رة لالنطالق بع����د أن أظهرت 
دراس����ة جامعة الكوي����ت أن التأثير 

البيئي السلبي ال يتجاوز%1.
� تس����ليم وزارة التربية تصاميم 

150 مدرسة لتنفيذها.
وق����د أوض����ح وكي����ل ال����وزارة 
م.عبدالعزي����ز الكليب أن العمل جار 
إلزالة العقبات التي تؤدي إلى تأخر 
املقاولني في التنفيذ وتسهيل إجراءات 
املخالصة مع مقاولي الباطن وتسريع 
عمليات الصرف عند توافر الضمانات 
املالي����ة الكافية لصال����ح الوزارة من 
املقاول الرئيسي ما يؤدي إلى إجناز 
العقود في مواعيده����ا احملددة بإذن 

اهلل.
إن تركيز اهتمامن����ا باإلجنازات 
ودعم جهود العاملني أفضل من تتبع 
بعض الصحف لنائب يحمل بندقيته 
)...( على ظهره ويتجول بني صفحات 
اجلرايد طلبا لثأر »نفساني« مع وزير 
الداخلية، وهو يريد إيقاف دقات الساعة 

البلد  في ه����ذا 
يبرد  »حت����ى 
چبده«، احلقيقة 
ش����يء مؤسف 
أن يصل احلال 
إلى  بالبع����ض 
ه����ذا االكتئاب، 

والسبب هو عدم اإلميان حقيقة باحلياة 
الدميوقراطية، نحن بحاجة ملمارسات 
عاقلة، من نوع ما أعلن عنه د.محمد 
البصيري وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة حول تقدميه قائمة باألولويات 
املشتركة بني احلكومة والبرملان، مبا 
يحقق وضوحا في الرؤية للوزارات 
واملؤسسات والبنوك واملواطنني كافة، 
بدال من ت����رك حتديد تلك األولويات 
ملزاجية »املانشيتات« وعبث بعض 
الذين يش����عرون بسرور  احملررين 
بالغ عندما يش����تتون تركيز النواب 
واحلكومة معا، مع طلعة شمس كل 
يوم، في هذا البلد الذي يتمتع بوفرة 

مالية وبطء في مسار التنمية.
ال ميكن ألح����د أن يلوم الفاضلة، 
النائبة سلوى اجلس����ار النزعاجها 
كمواطنة عبرت عن اآلالف من املواطنني 
بقولها »إلى متى يك����ون بلدنا مادة 
للمساومة السياسية من خالل طلب 
إحالة وزير الداخلية الش����يخ جابر 
اخلالد إلى محكمة الوزراء« متسائلة 
»هل انتهت النيابة العامة من التحقيق 
في قضية الالفتات االنتخابية، حتى 
يحال الوزير إلى محكمة الوزراء؟«، 
وهو تساؤل مشروع وتشترك الصحف، 
التي تنفخ في أخبار هذا النائب، في 

املسؤولية معه فيما يحدث.
باختصار، ركزوا عدساتكم على 
اإلجناز حتى إذا كان صغيرا، فيكبر 
بقدر ما نهتم به، وجتاهلوا عادة األخذ 
بالثأر، التي انتقلت من صعيد مصر 

إلى مكتبني داخل مجلس األمة.
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كلمة أخيرة: د.محمد البصيري بعد 
انتهائك م����ن االتفاق مع النواب على 
األولويات اعرض االتفاق على الصحف 
حتى تس����اعد على االلتزام مبا يتم 
االتفاق عليه، فهي التي متلك إجناح 
أو إفشال هذا املس����عى اخلير، الذي 
ميكن نسفه مبانشيت واحد، حسب 

جتاربنا األليمة.

حينم���ا يحاول الكات���ب التطرق 
لبعض القضايا احلساسة او الشائكة 
والغريبة يدخل في حرج وحيرة في 
كيفي���ة تناوله له���ذه القضية نظرا 
ملا تنط���وي عليه من حقائق صادقة 

وصعبة التصديق.
ولقد كنت شاهدا على واحدة من 

هذه القضايا احلساسة والصعبة التصديق، ووقعت في 
حيرة من ام���ري، بني جتاهلها او الكتابة عنها، ثم وقعت 

في حيرة كيفية التناول والتطرق إليها!
ام���ا القضية فتتص���ل ببعض اخواتن���ا »احملجبات« 
و»املنقبات« وعدم حرصهن على اقامة االحترام واالجالل 
حلجاباته���ن ونقاباتهم، حيث من املعروف والش���ائع ان 
البس���ات احلجاب والنقاب هن من امللتزمات دينيا، وان 
دافعهن لذلك الزي هو التقيد باالمر الرباني وااللتزام الكامل 
بتعاليم الدين االس���المي. هكذا نحن نفهم معنى االلتزام 

باحلجاب او النقاب.
لكن الواقع الذي كنت شاهدا عليه يحدثنا � مع االسف 
� بغير ذلك، وينبئنا بأننا اما جاهلون او حسنو النية، او 
ان تلك الفئة احملجبة واملنقبة تتستر بذلك الزي وتستغله 
استغالال بشعا وتستخدمه للتمويه، وللمضي في طريق 
معاكس ملعنى االلتزام الديني ولالستفادة منه كحماية لهن 
امام اهاليهن او امام املجتمع ككل، واال فما معنى ان ميتلئ 
»بار« احد الفنادق في عاصمة عربية بتلك الفئة احملجبة 
واملنقبة؟! ومعروف ان »البار« مخصص لتناول اخلمور! 
فهل يجوز ملن حتجنب او تنقنب قضاء الليل حتى ساعات 
الصباح في هذا البار وكؤوس اخلمر بني رواح ومجيء؟! 
وال ازعم او ادعي انني ش���اهدت تلك النس���وة احملجبات 
يشربن اخلمر، لكن الشبهة واملستنكر واملستقبح هو في 
وجودهن في ذلك املكان وهن معتمرات قلنسوات التقوى 

والصالح.
اضيف لذلك االس���ف ايضا آخر، وهو ان تلك النسوة 
احملجبات املنقبات كن جميع���ا كويتيات جميعهن، وكن 
يش���كلن االغلبية بني زبائن ذلك البار حتت ذريعة انهن 
جئن لالس���تمتاع بالغناء الذي تصدح به مطربة »البار« 

ولم يقصدن »البار« لتناول اخلمر، واهلل اعلم.
ارى ان الرج���ال امللتزمني دينيا وممن يطلقون حلاهم 
هم اشد التزاما من النساء »امللتزمات« ألن تلك الفئة من 
الرجال ينأون بأنفسهم عن مواطن الشبهات، فال يجلسون 
في »بار« مثال وال في نوادي القمار، بينما على العكس من 
ذلك تتصرف النساء »امللتزمات« غير عابئات مبا يعنيه 
التزامهن وال بتبعات واستحقاقات ذلك االلتزام الشكلي!

انا � شخصيا � ال ارى عيبا او نقيصة في ارتياد النساء 
ملثل هذه االماكن، فحرية التمتع مكفولة للجميع دون تفرقة 
بني رجل وامرأة، لكن ما قصدت اليه هو عدم مناسبة تلك 
االماكن ملن التزم دينيا، حتى ولو كان ذلك االلتزام شكليا، 
فعلى من تريد السهر في مثل تلك االماكن ان تخلع حجابها 

او نقابها تقديرا لذلك الزي ومعانيه ومراميه.

صوت المشاريع يطرب أكثر من صوت المؤزمين عفوًا أيتها المحجبات!
كالم مباشر بال قناع

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com
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برزت في اآلونة األخيرة ظاهرة قيام 
بعض الن���واب بالدفاع ع���ن احلكومة 
والتصدي لزمالئهم النواب في كل شاردة 
وواردة، بل بالغوا في ذلك حتى أصبحت 
احلكومة ال حتتاج الى متابعة ما يقوله 
النواب مادام محاموها من النواب ميارسون 

ذلك الدور بامتياز وجناح باهر.
إن هذه الظاهرة يج���ب أن نتوقف عندها ولنبحث عن 
السبب الذي جعل مثل هؤالء النواب يسلكون هذا الطريق 
وبش���كل غريب وغير مس���بوق، فهو أحد أمرين، األول أن 
يكون هؤالء النواب مدعومني من احلكومة ومن واالها أثناء 
االنتخابات، لذا فهم يقومون بذلك من باب رد اجلميل ودفع 
فات���ورة االنتخابات وكذلك إلثبات ال���والء للحكومة حتى 
يستمر هذا الدعم س���واء في انتخابات قادمة أو تتذكرهم 
في أي تشكيل وزاري مستقبلي أو تقوم بتسيير مصاحلهم 
اخلاصة التي ال نعلمها خاصة أنهم ذاقوا مرارة الس���قوط 

عند تخلي احلكومة عنهم.
أم���ا األمر اآلخر فقد يكونون حريصني على عدم التأزمي 
ويري���دون التهدئة والوقوف ضد كل من يريد التأثير على 
مس���يرة املجلس أو قد يتسبب في حل املجلس كما حصل 

في املجلس السابق.
وفي كلتا احلالتني أقول لهؤالء: أنتم مخطئون، فإذا كنتم 
تدافعون وتنافحون عن احلكومة لرد اجلميل ودفع فاتورة 
االنتخابات فهذا لن يخفى على الشعب الكويتي الذي أرسل 
رسالة واضحة في االنتخابات األخيرة مفادها أن احلكومة 
أصبحت ورقة محروقة وكل من يسير في ركابها وينتسب 
إليها سيدفع الثمن غاليا ما لم ميارس وسائل أخرى للنجاح 
غير مشروعة، ولنا أن نشاهد من ُوصفوا باملؤزمني وأصحاب 
االستجوابات يعيدهم الشعب وبقوة مما يعطي مؤشرا عن 
الرضا مبا قاموا به ويطالبهم باملزيد. أما إذا كان الدافع هو 
احل���رص على املجلس فأقول لهم: ال تتعبوا أنفس���كم ألن 
احلكومة »ما لها صاحب وراح تقص فيكم احلبل« كما فعلت 
باملجلس السابق، فاحلكومة ولألسف ال تتعامل مع مجلس 
األم���ة على أنه متثله األغلبية، بل ال تثق بهم، والدليل أنها 
كانت متلك أغلبية في املجلس السابق ولكنها سعت الى حله 

والتخلص منه بال سبب مقنع أو حجة واضحة.
خالصة احلدي���ث أقول لهؤالء النواب محامي احلكومة: 
كفوا عن تصريحاتكم ضد زمالئكم والتفتوا إلى مشاكل البلد 
وهموم املواطنني املتراكمة ببركة احلكومة التي تنافحون 

عنها.
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برقية شكر الى األخ وزير اإلعالم لقيامه بتوجيه رسالة 
إلى وس���ائل اإلعالم واحملطات الفضائي���ة مبراعاة تعاليم 

اإلسالم في شهر رمضان املبارك.
وبرقية ش���كر أخرى أوجهها إلى االخوة الكتاب وطلبة 
العلم الذين انبروا بالرد على ما كتبه ذلك النائب في مسألة 
التمسح بالقبور واالس���تعانة بغير اهلل.. فهو تكلم بغير 

مجاله وخارج اختصاصه فأتى بالعجائب.

محامو الحكومة!
أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

للإيجار

94085317
�شقق  غرفة و�صالة

مبوا�صفات مميزة

خلل فني يعيد الـ »كويتية« إلى روما
بعد 45 دقيقة من إقالعها

 اضطر قائد طائرة اخلطوط اجلوي���ة الكويتية الى العودة مرة
     اخرى الى مطار فيومتشيني بعد نحو 45 دقيقة من إقالعها وذلك 
اثر اكتشافه خللل فني طارئ في احد اجهزة املالحة، وكانت الطائرة 
الكويتية قد اقلعت من روما متجهة إلى الكويت في الرحلة األسبوعية 
االعتيادية على خط روما � الكويت عندما اكتش���ف قائدها خلال في 
احد االجهزة وحرصا منه على سالمة الركاب قرر العودة بها، فقام 
بإبالغ برج مراقبة املطار باخللل والعودة إلى مطار فيومتشيني في 

روما وهبطت الطائرة بسالم.


