
خووش حچي يا ألطاف اهلل
90/ 150 ضغط دم طبيعي ملن تبلغ أعمارهم 

60 عامًا فما فوق.
تقرير: الشرق األوسط يتسيد

 األرقام القياسية لـ »غينيس« للعام 2013.
٭ ال.. في الكويت الشباب ممكن يصك ضغطهم 

300/ 900 بسبب الوضع السياسي!
٭ أكيد بأكبر حالة صمت سياسية عن البالوي!
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السيمفونية اخلالدة
ال يوجد شيء في هذا 

الكون ليس له أصل 
أو بداية مهما كان هذا 
الشيء ولكن هناك من 

ال يريد إظهاره لسبب ما 
أو أنهم فعال ال يعرفونه 

بسبب مرور سنوات على 
بدايته أو أنهم يريدون 
نسيانه بشتى الطرق.

رقصة »الدحة« هي أحد 
الفنون التي تختص بها 

قبيلة عنزة وتاريخها 
قدمي وقبل اإلسالم ولو 
أردت شرح كيف بدأت 

الدحة فانني احتاج ملقال 
منفرد ولكنني سأوضح 

طريقة أدائها املميزة 
والتي ال يعرف كثير 

من الناس قواعدها ألنها 
تعتمد على اجلينات 
الوراثية التي جتمع 

من يؤدونها بالطريقة 
الصحيحة فهي ليست 
سهلة كما يظنون ألنها 

أصعب من الكيمياء.
لقد أخذت تلك الرقصة 

من بيئتها كما أخذت 
جميع الرقصات الشعبية 
في العالم من البيئة التي 
تعيش فيها فالرقصات 

التي نشاهدها في أميركا 
اجلنوبية استنبطت من 
طيور النسور فتجدهم 
يرقصون وقد وضعوا 

الريش على رؤوسهم أو 
ربطوه على أيديهم.

األصوات غير املفهومة 
والتي تصاحب رقصة 

الدحة مطابقة لهدير 
اجلمال التي كانت هي 

أغلى ما ميلكون ولفرط 
حبهم لها فانهم يقلدون 
أصواتها وحني جتدهم 
متالصقني ويتزاحمون 

فيما بينهم بالكتوف 
وهي تهتز ويصدرون 

ذلك الصوت الذي عجز 
»غوغل« عن كتابته 
فانني أنصح بعدم 

الدخول بينهم خلطورتهم 
خصوصا في حال دخول 

احلاشي أمامهم.
يعتقد البعض أن الدحة 
هي مجرد إصدار ذلك 

الهدير ولكن الشيء 
املمتع بتلك الدحة هو 
القصائد التي يقولها 

أحدهم وترددها 
الصفوف من بعده 

بنغم جميل يقولون فيه 
»هال هالبه يا هال... ال 
يا حليفي يا ولد« وهو 
النغم الذي يسمى لدى 

القبيلة بسيمفونية عنزة 
اخلالدة.

وعن نفسي فان 
آخر مشاركة لي في 

سيمفونية حقيقية كانت 
قبل أكثر من 15 سنة 
في حفل زفاف األخ 

العزيز الشيخ عبداهلل 
أورنس الشعالن في 
مدينة الرياض حني 

كانت الصفوف مبئات 
الرجال وفي ذلك اليوم 
لم يستطيعوا إحضار 

من تلعب دور احلاشي 
ألسباب اجتماعية ولكنهم 

اكتفوا بأن يحضروا 
مئات اخلراف وعشرات 

احلواشي ليقدموها 
للضيوف ألكلها وليس 

للعب معها.
أدام اهلل عادتنا التي 
حتض على تراص 

الصفوف وال دام من 
يريد تفريقنا ليخدم 

مصاحله اخلاصة.

محطات
سامي عبداللطيف النصف

samialnesf1@hotmail.com

مراجعات!

دخل الزعيم الكبير نيلسون مانديال السجن 
عام 63 وكان شعاره »أفريقيا لألفريقيني فقط« 

أي ضرورة خروج البيض واآلسيويني منها، 
حاله كحال شعار القوميني العرب والفلسطينيني 

»فلسطني للفلسطينيني من النهر إلى البحر«، 
إبان السجن الطويل غيّر مانديال فكره ورفع 

شعار »أفريقيا ملن عاش على أرضها« أي راجع 
فكره وتقبل وجود اآلخرين من بيض وآسيويني 

ممن يسمون »األفريكانو« ضمن الدولة فأجنز 
وأبهر بينما بقي العرب على شعارهم املتعصب 

وغير املتسامح ففشلوا وأخفقوا.
>>>

في الكويت، أحد أكبر إشكاالت الوضع السياسي 
الراهن هو االنسداد القائم بني املواالة واملعارضة، 

األزرق والبرتقالي وإصرار كل طرف على عدم 
التزحزح عن موقفه وهو اشكال وثقافة متوارثة 

منذ القدم والتي تسببت في أزمات تلد أزمات 
وصراع كسر عظم قائم، ولعبة صفرية هدفها 

أن فريقا يحصد كل شيء وفريقا ال يحصد 
شيئا ومعادلة كهذه ليست من السياسة العاقلة 
واحلكيمة بشيء، بل بلغ السخف واحلمق أن 

يعيب املتطرفون واملتشددون على املعتدلني 
اعتدالهم.

>>>
ولو عدنا للمحيط اإلقليمي والعربي لوجدنا أن 

التشدد والتعصب والتطرف في الرأي هو مشكلة 
املشاكل وسبب األزمات املدمرة القائمة في مصر 
وسورية والعراق وليبيا وتونس واليمن ولبنان 

وحتى مع إيران فالشعار املرفوع هو »رأيي 
صواب ال يحتمل اخلطأ ورأي غيري خطأ ال 

يحتمل الصواب« وكل مراجعة يفرضها املتغير 
وحكم الواقع وسياسة املمكن هو تهاون وتخاذل 

وخيانة، وذلك التعصب في الرأي هو للعلم ما 
اسقط األنظمة القائمة عبر الثورات الشعبية بعد 
أن رفضت أن تتغير وأخذتها العزة باإلثم فقامت 

الشعوب بتغييرها.
>>>

آخر محطة: 1 ـ التزم املفكر واإلعالمي 
والسياسي العراقي حسن العلوي بخط حزب 

البعث ثم انقلب عليه وكفر بفكره وملّا المه أحد 
الصحافيني ذات مرة على ذلك التغيير، أجابه: 

إن املخلوق الوحيد الذي يتصلب في موقفه وال 
يتغير مهما تغيرت الظروف وتكشفت احلقائق 

هو.. احلمار!
2 - في لقاء لقناة CBC مع األستاذ هيكل 

األسبوع املاضي روى قصة لقائه مؤخرا مع أحد 
امللوك العرب الذي قال له إنه معجب بإخالصه 

لفكر صاحبه أي عبدالناصر، يقول هيكل أجبته 
بأن مواقفي تغيرت وأن الوفاء دون تفكير هو 

صفة.. الكلب!
3 - في هذا السياق ال أعلم سبب اختيار األستاذ 
هيكل لشخصية مثل مليس احلديدي بينما توجد 

شخصية مقتدرة مثل اإلعالمي الكبير عماد 
الدين أديب )أخو زوجها( تعمل في نفس القناة. 

البقاء هلل

سلوى جاسم محمد، زوجة محمد حسن مال اجلاركي 
ـ 77 عاما ـ الرجال: القادسية ـ ق9 ـ ش95 ـ م5 ـ ت: 
99893911 ـ 22525882 ـ النساء: القادسية ـ ق8 ـ ش 

يوسف العدساني ـ م56 ـ ت: 99030591.
عبدالرحمن راشد عبدالرحمن اجلليبي ـ 94 عاما ـ 

الرجال: الفيحاء ـ ق8 ـ ش81 ـ م7 ـ ت: 66359333 ـ 
67003637 ـ النساء: قرطبة ـ ق2 ـ ش1 ـ ج3 ـ م38 ـ 

ت: 25316145.
فهد سليمان حسن يوسف بن شيبه ـ 23 عاما ـ 

الرجال: مسجد أبي الفضل العباس ـ صباح السالم ـ ق1 
ـ بالقرب من جسر املسيلة ـ ت: 55299928 ـ النساء: 

القرين ـ ق4 ـ ش17 ـ م14 ـ ت: 65733378.
عبداهلل عيسى األستاذ ـ 71 عاما ـ الرجال: حسينية 

بوعليان ـ الدعية ـ ت: 69006000 ـ النساء: الرميثية ـ 
ق11 ـ ش110 ـ م18 ـ ت: 99031730.

مشعل صادق علي جنم السنافي ـ 36 عاما ـ الرجال: 
اجلابرية ـ ق5 ـ ش12 ـ م556 ـ ديوان السنافي ـ ت: 

66606609 ـ النساء: مشرف ـ ق3 ـ ش7 ـ م34.
محمد علي محمد الفحيط احلربي ـ 66 عاما ـ الرجال: 

هدية ـ ق4 ـ ش2 ـ م95 ـ ت: 90008752 ـ النساء: 
هدية ـ ق4 ـ ش الهمالن ـ مقابل ق5.

صالح ما شاء اهلل محمد محميد ـ 71 عاما ـ حسينية 
سيد علي املوسوي ـ بنيد القار ـ ت: 99642408 ـ 

.99046622
مديحة عبدالعزيز احمد، أرملة علي سعد املشوط ـ 58 

عاما ـ الرجال: أبوحليفة ـ ق2 ـ ش فيصل الصباح 
ـ مقابل كويت ماجيك ـ م10 ـ ت: 94450206 ـ 

النساء: صباح السالم ـ ق12 ـ ش1 ـ ج3 ـ م34 ـ ت: 
.25519256

سعد علي سعد املشوط ـ 35 عاما ـ الرجال: أبوحليفة 
ـ ق2 ـ ش فيصل الصباح ـ مقابل كويت ماجيك ـ م10 
ـ ت: 94450206 ـ النساء: صباح السالم ـ ق12 ـ ش1 ـ 

ج3 ـ م34 ـ ت: 25519256.
كلثم محمد عبداهلل، زوجة حسني عبداهلل اشكناني ـ 

78 عاما ـ الرجال: مسجد الشيرازي ـ بنيد القار ـ ت: 
65990602 ـ النساء: صباح السالم ـ ق6 ـ ش األول ـ 

ج17 ـ م50 ـ ت: 99399463.
رقية حمد يوسف املزيد، أرملة ابراهيم محمد العبيد 

القروي ـ 82 عاما ـ الرجال: صباح السالم ـ ق7 ـ ش2 
ـ ج6 ـ م32 ـ ت: 99029254 ـ 66200804 ـ النساء: 

هدية ـ ق3 ـ ش7 ـ م20 ـ ت: 23946161 ـ الدفن 
التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.

رقية خليفة صفر قاسم، زوجة عبداألمير رضا علي كرم 
ـ 60 عاما ـ الرجال: احلسينية الهاشمية ـ شارع عمان 
ـ ت: 66663661 ـ النساء: مشرف ـ ق1 ـ ش6 ـ م18 ـ 

ت: 60077551.
عايشة راشد حمد السداني، أرملة خالد علي السداني 
ـ 83 عاما ـ الرجال: الروضة ـ ق3 ـ ش26 ـ م2 ـ ت: 

99639210 ـ النساء: الروضة ـ ق5 ـ ش أحمد السبيعي 
)سابقا يوسف العظمة( ـ م25 ـ الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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بارد والرياح شمالية غربية 
ســرعتها مــن 20 الى 38 
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ميسرة الفالح ضيفة
 »ألو األنباء« الثالثاء املقبل

تستضيف »األنباء« الوكيل 
املساعد لشؤون املعادالت 

والبعثات والعالقات الثقافية 
بوزارة التعليم العالي ميسرة 

الفالح للتواصل مع القراء عبر 
»ألو األنباء«، وذلك يوم الثالثاء 
املوافق 24 اجلاري من الساعة 
السادسة حتى الساعة الثامنة 
مساء، وذلك للحديث عن آخر 

املستجدات فيما يخص املعادالت 
والبعثات بوزارة التعليم العالي، 
وسيكون التواصل عبر الهاتف 

التالي: 22272888.


