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الكويت بلد ال زرع وال ضرع فيه لذا يعتمد في بقائه املستقبلي 
على موردين اثن���ن ال ثالث لهما، أولهما النفط الذي صدر حكم 
عامل���ي بإعدامه ولم يبق إال التنفيذ ال���ذي ميهد له عبر ضرائب 
الكربون ودعاوى محاربة التلوث واحلد من االنبعاث احلراري.. 

الخ، وقد أشار تقرير السيد بلير الى تلك احلقيقة القائمة.
> > >

املورد الثاني الذي سيبقي الكويت قائمة حتى لو باحلد األدنى 
من مس���توى العيش هو اس���تثمار العوائد املالية بشكل يخلق 
لن���ا تدفقا ماليا بديال، وضمن ذلك النه���ج التأكد هذه األيام من 
استقاللية كل املؤسسات احلكومية والبعد عن االعتماد على املال 
العام لتسديد خسائرها في وقت يفترض ان تقوم فيه بتحويل 
أرباحها املجزية للخزينة العامة ملنع عجوزات قادمة ضخمة ستؤثر 
على س���عر صرف الدينار في بلد يستورد كل شيء وستفرض 
رفع الدعم عن وقود السيارات والكهرباء واملاء واملواد التموينية 

كحال بقية دول العالم.
> > >

فما نش���هده هذه األيام هو أقرب لنحر مس���تقبل الكويت من 
الوريد الى الوريد، فمن اجلانب الرس���مي هناك محاولة إلرضاء 
»الهوس الشعبي« املجنون مبا يسمى مشاريع البنى األساسية 
اي البناء غير املدروس للمزيد من الطرق واجلسور واملستشفيات 
واجلامعات.. الخ، متناس���ن ان انخفاض اس���عار النفط سيقلل 
مستقبال وبشكل كبير من أعداد السكان ومن ثم يصبح ما منلكه 
اليوم اكثر من حاجتنا الفعلية وس���يتحول ما نبنيه الى أطالل 
دون أثر واسألوا في هذا السياق احدى دول املنطقة )القدوة لدى 
مفكري شعبنا األذكياء( التي بالغت في عمليات البناء فتحولت 
ميزانيته���ا من »الفوائض« الى »العج���وزات« التي ال يعلم احد 

متى يتم سدادها.
> > >

وعلى جانب الس���لطة التش���ريعية هناك تدمير كامل جلميع 
مؤسسات الدولة: اهمها مؤسسة التأمينات االجتماعية ثم باقي 
املؤسسات العامة، حيث يشتري بعض االعضاء اعادة انتخابهم 
عبر املطالبات الشعبوية باهظة التكاليف املدمرة مليزانيات تلك 
املؤسس���ات بحجة ان امليزانية العامة كفيلة بسد تلك اخلسائر 
التي جاوزت عش���رات املليارات من الدنانير ولم يقل لنا هؤالء 
»املنجمون« كيف علموا بأس���عار النفط املستقبلية وانها كفيلة 
بخلق فوائض تعمر ما دمروه بسبق إصرار وترصد؟ ما يحدث 

هذه األيام أشبه بتكبيل أيدي وأرجل الكويت.. قبل نحرها!
> > >

آخر محطة: رغم كل تلك التضحيات اجلسام التي تدمر غد الكويت 
ألجل إرضاء املواطن اليوم، اال ان الدراسات العاملية املختصة التي 
نشرت في الصحف قبل ايام تظهر بوضوح ان املواطن الكويتي 

هو اقل شعوب األرض سعادة وقبوال بوضعه.. وعجبي!

نحر الكويت من الوريد إلى الوريد ورق
غنى املغني يقول »حبر 
وورق صارت حياتي كلها 
حبر وورق« ومثلما يبدو فإن 
االغنية مكتوبة في الكويت، 
حي���ث االوراق تتطاير في 
الصحراء كم���ا تتطاير في 
القذرة في مشهد  الطرقات 
غير حضاري وقلما نشاهده 

في دول أخرى.
الورق  البشرية  عرفت 
منذ القدم واستخدمته في 
الكتابة، وبعد ذلك استخدم 
ال���ورق للتنظيف  الناس 
بعد صناعة محارم الورق 
التي شاع استعمالها مثلما 
شاع استعمال ورق احلمام 
واملطبخ، وقب���ل صناعة 
البالس���تيكية  االكي���اس 
صنع االنسان االكياس من 

ورق.
الورق في كل مكان، لدى 
كاتب الع���دل يتم التوقيع 
على الورق، تذكرة السينما، 
طائرة االطفال، ورقة الطالق، 
معاملة طلب هاتف، شهادة 
الزواج، لفافة السندويتش، 
الش���هادات العلمية، عقود 
النق���ود ورق،  االيج���ار، 
الكمبي���االت،  الش���يكات، 
املقه���ى، اجلريدة،  فاتورة 
الس���يجارة تب���غ ملفوف 
بورق، املخالفات املرورية، 

شهادة الوفاة ورق.
في أغاني االطفال الشعبية 
أهزوجة تذكر الورق »َشَرْق 
َوَرْق« وقدميا حمل صاحب 
املهنة الذي يتعامل بالورق 
أو الوراق���ة لقب »الوراق« 
وفي االمثال نقول »منر من 
ورق« أما »ورقة بن نوفل« 
فهو أشهر من حمل اسم ورقة 

في التاريخ العربي.

صالح الساير
www.salahsayer.com

 تداخل ملف البدون مع أعداد 
كبيرة من حاملي وثائق باسماء 
مختلفة، فاس���مه إذا أراد السفر 
مصطفى سالم � مثال � وبعد زيارة 
األهل وقضاء إجازة صيف ممتعة 
هناك، يصل إلى الكويت باس���م 
عادل مصطفى، االثنان واحد، ولكن 
في املستندات أمامك اآلن شخص 
بغير جنسية، يعاني من إهمال 
اجلميع لقضيته اإلنس���انية في 
دولة الكوي���ت التي.. الخ، ترى، 
كيف نحمي احلقيقي من املزور 

في هذه القضية الشائكة؟
 صحيح أن هذه مس���ؤولية 
اجلهات الرسمية في املقام األول، 
غير أن جن���اح أصحاب القضية 
في تشكيل جلان ترتب الوثائق 
التصريحات الصحافية  وجتمع 
شكل جيد يجعل مشاركتهم في 
إبعاد الدخالء عن قضيتهم سببا 
في س���رعة معاجلتها، والعكس 
صحيح، فليس أسهل من اختالق 
اسم جديد في بلد كالكويت، يرتب 
لكل صف���ة معاجلة خاصة، فهو 
إذا ت���زوج كويتية وأجنب منها 
ثم طلقه���ا � صوريا � ضمن لهم 
احلصول على جنسية وما يتبعها 

من امتيازات.. ما املانع؟! 
 إن ترك هذا املتالعب يخبطنا 
ببعضنا شيء س���يئ، وبسببه 
زادت معان���اة »احلقيقي« وبدال 
التعاون لفرزه انبرت أعداد  من 
كبيرة من الن���واب لتعزيز تلك 
املمارسات، وإذا قبلنا مبقولة »من 
قال ان القاضي هو نصف إله؟!« 
وطبقناها على النائب، فسوف جند 
أنه في مراحل كثيرة من احلياة 
البرملانية قد استفاد كثيرون من 
هذه القضية بتوظيف سلطاتهم 
الدستورية على النحو املعروف 
من استجواب آلخر، وباستخدام 
بشع للجانب اإلنساني، على نحو 

م���ا يفعله من يصط���اد األطفال 
ليس���تعملهم في التس���ول، وال 
يتردد في قطع أجزاء من أجسادهم 
لتحقيق املزيد من املال، مثل هذا 
ال ميانع في أن يبقى »احلقيقي« 
وأبناؤه في معاناة مستمرة ليمرر 
باسمهم أشخاصا غير مستحقن، 
ليأخ���ذ منهم أمواال طائلة مقابل 
اجلنسية وبقية املعامالت، وكل 

شيء بثمنه!
موضوع ثان، يتعلق بردة فعل 
بعضهم على مقتل سيدة مصرية 
في محكمة أملانية في واحدة من 
أبشع جرائم الكراهية، كونها تتم 
في ساحة محكمة أوروبية راقية.. 
الخ، ومع ذلك سعى أحدهم الى 
التقليل من أهمية هذه اجلرمية 
التي هزت ال���رأي العام، وخلط 
أوراقها مع دارفور وتورا- بورا، 
للتخفيف من بشاعة جرم مقتل أم 
شابة وجنينها الذي في بطنها، وال 
ذنب لها سوى ارتدائها احلجاب، 
تلك اجلرمية النكراء التي تستحق 
بسببها املوت! ومباركة أشخاص 
من ش���اكلة هذا الذي ميأل الدنيا 
صراخا على ع���دم تهنئة بعض 
املسلمن للمسيحين في أعيادهم، 
ول���م يكتف بالصم���ت إزاء هذه 
اجلرمية بل تبرع وتطوع ).....( 
بالدفاع عن املجرم من خالل تلك 

املقارنات السخيفة! 
كلمة أخيرة: أمر عمر ÿ بتولية 
رجل على إحدى املدن، وجاء ابن 
صغير لعمر فالطفه، قال الرجل 
»إن لي عشرة من األبناء ما دنا 
أحد منهم من���ي« فقال له عمر 
»فما ذنبي ان كان اهلل قد نزع 
الرحمة من قلبك؟! وإمنا يرحم 
اهلل من عباده الرحماء« ثم قال 
لكاتب���ه »مزق الكتاب، فإنه إذا 
لم يرح���م أوالده، فكيف يرحم 

الرعية؟!«.

البدون الحقيقي ضحية للمزّورين.. وأعدادهم في تزايد

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أكثر دوافع س���طوة الرجل على املرأة 
والس���بب األول الذي يتخذه حجة للحجر 
عليها وتقييد حركتها وحريتها، هو أنوثتها 
وجماله���ا واللذان بس���ببهما تثير غريزة 

الرجل!
هذا ما يتحجج به الرجال والرأي الفصل 

في قضية املرأة من وجهة نظر الرجل!
حتى اآلن ليس مفهوما ملاذا تدفع املرأة 

ثمن جرمية لم ترتكبها؟!
فهل املرأة مجرمة ألنها ناعمة وجميلة 
وتثي���ر غريزة الرجل؟! لذلك وجب منعها 

واحلجر عليها وتقييد حريتها؟!
هل ه���ي اختارت جنس���ها؟! وهل هي 
التي جعل���ت األنوثة مصيدة للرجال؟! أم 
ان حت���رك الغريزة في كل كائن حي عاقل 
أو غير عاقل، ذكر أو أنثى هو أمر طبيعي، 
بل ومطلوب م���ن أجل اس���تمرار احلياة 

وخصوبتها ومنائها؟!
واألغرب أن املرأة تتجاوب مع مثل تلك 
الطروحات غير العاقلة والالمنطقية وغير 
املوضوعية، فنرى نتيجة لذلك الكثير من 
النساء اللواتي انسحنب من أنوثتهن أو حاولن 
االبتعاد عن كل ما يشي بأنوثتهن أو يفصح 

عن جمالهن ويؤكد أنوثتهن!
ال عقوبة من دون جرمية، هذا هو العدل 
وهو املبدأ الذي يجب أن تقوم عليه احلياة، 
واملرأة لم ترتكب جرمية لكونها امرأة، فلماذا 
تعاقب سواء بفرض زي معن عليها أو متنع 
من تولي بعض الوظائف أو تخضع للتفتيش 
والرقابة املبالغ فيها، فقط ألنها امرأة، وألنها 

مثيرة لشهوة الرجل وغريزته؟!
لست أرى من منطق في مثل هذه الصورة 
املعكوسة للحياة وللحق وللعدل، بل هو ظلم 
صريح يقع على املرأة، وال يجب أن تستسلم 
له أو تخضع لسلطة الرجل الغاشمة والتي 
حولتها إلى مجرد تابعة له منفذة ألوامره 

التعسفية والظاملة.
البد أن نبدأ بأنفسنا وأن نقوم بتعديل 
هذا الوضع املقلوب ونعيد األمور إلى جادة 
الص����واب واحلق والع����دل، فننصف املرأة 
ونحترم أنوثته����ا ونعمل على تعزيز هذه 
األنوثة ال طمسها واملطالبة بالتخلي عنها.

جريمة المرأة!

الحمد لـ »األنباء«: اإلفراج عن الطالب 
الكويتي الذي اعتدى على استاذه 

في »طنطا« بكفالة وعودته إلى الكويت

مريم بندق
أوضح سفيرنا لدى مصر د.رشيد احلمد 
ان���ه مت االفراج عن الطال���ب الكويتي الذي 
اتهم باالعت���داء بالضرب على أحد املراقبن 
أثناء االمتحانات التي متت مؤخرا بجامعة 

طنطا.
وقال الس���فير د.احلمد ردا على اتصال 
هاتف���ي ل� »األنباء« مت االف���راج عن الطالب 
بكفالة مالية وقد عاد امس االول الى الكويت 
في حن اتخ���ذ املراقب االجراءات القانونية 

املتمثلة في رفع قضية ضد الطالب.
هذا وقد وقعت حادثة االعتداء بالضرب 
من الطالب ضد املراقب بسبب محاولة املراقب 
تغيير مكان الطالب لقيامه بالتحدث مع إحدى 

زميالته أثناء تأدية االمتحان.

البقاء هلل
نواف عبدالرحمن خليل احلشاش � 32 عاما � الرجال: 
مش���رف � ق6 � ش8 � م13 � ت: 25387283 � 

النساء: القصور � ق7 � ش30 � م6.
عبدالرحمن محمد سليمان السعيد � 20 عاما � الرجال: 
القادسية � ق7 � ش77 � م2 � ت: 99050710 � 
99307000 � النساء: ضاحية عبداهلل السالم � 

ق2 � ش بن عباس � م32 � ت: 22555844.
عبير صباح اخلالدي، زوجة خالد ناصر اخلالدي � 
21 عاما � الرجال: الفردوس � ق8 � ش1 � ج5 
� م46 � ت: 99295922 � النساء: القيروان � 

ق2 � ش213 � م11.
براك عويد العطيفة الرشـيدي � 99 عاما � الرجال: 
عب���داهلل املب���ارك � ق4 � ش418 � م16 � ت: 
99052698 � النساء: خيطان القدمي � ق10 � 

ش11 � م24 � ت: 99944222.

دعيج خلف سـليمان العنيزي � 57 عاما � الرجال: 
الدوحة � ق1 � ش6 � م44 � ت: 99999826 � 
99033087 � النساء: األندلس � ق12 � ش18 

� م5 � ت: 24892321.
محمد حسـن إبراهيم الهادي � 72 عاما � الرجال: 
اجلهراء � قس���ائم العثمان � ق5 � ش1 � ج1 � 
م34 � ت: 99787850 � النساء: غرب اجلليب 

� ق3 � ش311 � م30 � ت: 99773465.
مالـك محمد إبراهمي اجلعفـر � 50 عاما � الرجال: 
الدس���مة � ق6 � ش67 � م2 � ت: 67799464 
� م1 � ت:  � النس���اء: الس���رة � ق3 � ش9 

.66677479
دردوجة عجيل رضيمان العنزي، أرملة: علي ضاحي 
شاهر العنزي � 72 عاما � القصر � ق1 � ش1 

� م59 � ت: 99842889 � 99033864.

حبيبة اليوم وياكم

د.العنزي اليوم وياكم

تس����تضيف »األنباء« 
املذيعة  اليوم بديوانيتها 
العبداهلل  املتألقة حبيبة 
وذل����ك من الس����اعة ال� 6 
وحتى ال� 7 مس����اء حيث 
س����تتحدث ع����ن جديدها 
وأهم البرامج التي قدمتها 

وخططها املستقبلية.
أعزاءنا القراء ستكون 
معكم على الطرف اآلخر 
من الهاتف املذيعة حبيبة 
العبداهلل لتجيب عن جميع 
اسئلتكم واستفساراتكم 
وذل����ك من الس����اعة ال� 6 
وحت����ى ال� 7 مس����اء عبر 
هواتف »األنباء«: 24830805 
 ،24830322 � 24830979 �

داخلي: 131 � 318.

تستضيف »األنباء« 
اليوم الثالثاء استشاري 
الغدد الصماء والسكري 
مبستش���فى اجله���راء 
ورئيس جلنة السكر في 
صن���دوق إعانة املرضى 
د.فهد العنزي، ويتناول 
مع القراء أمراض السكري 
والسمنة والثقافة الغذائية 
وسيكون معكم اليوم من 
الس���اعة اخلامسة حتى 
السادس���ة على هواتف: 
 24830979 - 24830805
- 24830322 داخلي 131 

.318 -

السفير د. رشيد احلمد

د.مليكة كوالتشي: 
في جلسـة واحدة 
بأميـركا أو أوروبـا  
يتـم زرع 12 ألف 
شــعرة وبالكويت 
شـعــرة  4000

 د. ريم الدبوس:
فحوصات ما قبل 
الزواج لتــالفي 
تشوهات األجنـة

تناول حامض »الفوليك أسيد« قبل الحمل 
يقي من حدوث خلل في األنبوب العصبي

نجاح العمليـة يقاس بإعادة الشـكل 
لطبيعتـه وكثافـة الكميـة المزروعـة

»األنباء« الطبية ص23 - 26

بعد 24 ساعة على هروب السجين 
المحكوم باإلعدام »الداخلية« تمنح رجال 

أمن »نقل السجناء« مسدسات!  ص 10


