
 البقاء هللا 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الدول العربية احتفلت بيوم الطفل العربي.

  ـ ما أستغرب منه هو لماذا ال يتم تخصيص يوم لالحتفال بالمواطن العربي 
المقهور.

 دراسة اقتصادية: الكويت من أكثر بلدان العالم ادخارا.
  ـ معلوم، أكثر ادخارا ال نبني مشاريع وال مستشفيات وبس خاشين فلوسنا 

 أبواللطف  واحدبالبنك.

 ياسمني عبدالعزيز إبراهيم عبدالسالمـ  ١٩ عاما 
ـ حسينية جمدار ـ الساملية ـ شارع 

عمان ـ ت: ٢٥٦٥٠١١٤ ـ ٢٥٦١٧٨٥٨.
  سـالم راشـد حمادة ـ ٩٤ عاما ـ الرجال: 
النزهة ـ ش دمشق ـ ديوان حمادة ـ 
مقابل جمعية طيارين الفيحاء ـ ت: 
٢٢٥٣٢٦٤٩ ـ النساء: القادسية ـ ق٩ ـ 

ش حطني ـ م٣٨ ـ ت: ٢٢٥١٤٨٦٣.
  معصومـة بهمن محمد بهمـن، أرملة مختار 
أسد بهمنـ  ٧٢ عاماـ  الرجال: عبداهللا 
الســـالم ـ ق٣ ـ ديوان بهمن ـ مقابل 
النزهةـ  ت: ٢٢٥٧٢٥٥٦ـ  ٢٢٥٧٢٥٥٧ـ  
النساء: ضاحية عبداهللا السالم - ق٣ 
ـ ش أحمد الغامنـ  م١١ـ  ت: ٢٢٥٢٩٣٥١ 

ـ ٢٢٥٢٩٣٥٢.
  حسني عبداجلادر مطلب املقهويـ  ٦٤ عاماـ  
مشرفـ  ق١ـ  ش١ـ  م١٥ـ  ت: ٦٦٨٣٠٧٧٨ 

ـ ٩٧١١٤٢٥٩.
  مطلـق بـالل احلمـد الهاجـري ـ ٧٣ عاما ـ 
الصباحيـــة ـ ق٣ ـ ش٧ ـ م٨٠٠ ـ ت: 

 .٦٦١٨٨٥٨٨

 واضح

 أحســـب نفسي من أشـــد وأعتى املعارضني 
الستمرار نظام العبودية املسمى بـ«الكفيل».

  وأعرف جيدا ان الكثيرين – ولألسف - يقتاتون 
من عرق أولئك املساكني.

  والبعض تعاطى مع الكفالة وكأنها نظام أو 
شكل من اشكال التسلط والعبودية واالستبداد، 
حتى اذا غاب عنه موظف ملدة يوم ال يتوانى في 

تسجيل قضية تغيب مع ما يرافقها من ضبط وإحضار.
  والبعض اآلخر يفتح مؤسسة تتحايل على نظم الشؤون والداخلية 
ليسحب من كل عامل حتت كفالته مبلغا وقدره في االستقدام وآخر 

حني التجديد أو النقل.
  وكل هـــذه االعمال فـــي رأيي «حرام» وال احتـــاج بها لفتوى أو 

استشارة ألنها الظلم بعينه واجلور بشحمه وحلمه.
  في بيوتنا نضع (أحيانا) كل جبروتنا في قهر بعض اخلدم عندنا، 

فيعاجلوننا أحيانا باملثل.
  وفي العمل نتعاطى (احيانا) مع املستشـــار القانوني أو اخلبير 
الهندسي أو املدقق احملاسبي أو الطيار وكأنه احد الصبية أو اخلدم 
أو احلاشـــية فنلقي األوامر ونهدد ونتوعد لـــو ان أحدًا منهم وجد 

فرصة جيدة في مكان آخر.
  كل واحـــد فينا «معزب» وكل واحد فينا «ُيخدم» وكل واحد فينا 
عاجز عن حمل «اســـتكانة» من موضع آلخر وفي النهاية نصب كل 

طاقاتنا في اذالل الناس (أحيانا).
  نظـــام الكفيل نظام تعيس غير مأســـوف على رحيله، نظام به 
الشيء الكثير من العبودية واالذالل، خصوصا من قبل البعض الذي 

ال يخاف اهللا فال يحرم شيئا على نفسه.
  وباعتقادي فإن الطبيب واملهندس والقانوني واحملاسب واملعلم 
واخلبير الفني والتاجر اولى املهن باالعفاء من نظام الكفيل التعس 

قبل البنشرجي والسباك مع كامل احترامي وتقديري لكل املهن.
  واذا كنت متفائال جدا ألني أثق مبحمد العفاســـي وزير الشؤون 
(طبعا بعد شوي سأهاجم ألني أثق بوزير وكأني أثق بيهودي من 
حكومة اســـرائيل)، اقول انا متفائل بأن هذا الرجل الذي يخاف اهللا 
لـــن يتوانى بعـــون اهللا في دفن هذا النظام فـــي مقبرة الزمن غير 

مأسوف على رحيله.
  فهذا النظام الذي سنته احلكومة ورعته في سنوات مضت وكانت 
تقوم بتوزيع الكفاالت كهبة لبعض النواب عند التصويت، آن لهذه 

احلكومة ان تدفنه و«تتفل» عليه، أجلكم اهللا.
  آن لها ان كانت صادقة في اصالح االوضاع أال تترك هذا امللف ولو 
ساعات، فاحترام البشر يعطينا الكثير من املصداقية واالحترام لدى 
اآلخرين، ويزرع في نفوس كل من يعيش على أرض هذه الدولة أو 

يسعى للعمل فيها روح الطمأنينة واالحترام.
  فكم ُأبعد عن هذا البلد مظلوم، وكم حبس في هذه االرض مسكني 

تاجر به كفيله الذي ال يخاف اهللا.
  أال لعنة اهللا على الظاملني، ومأواهم جهنم وبئس املصير.

  وأخيرا أعلم علم اليقني ان قولي هذا ال يعني اال البعض من اهل 
هـــذا البلد، الذي يخاف اهله لقاء ربهم، والذين هم أحرص واول من 
سيسعى لنصرة من هم في أرضهم من الضيوف وال نقول العاملني، 

قبل نصرة اآلخرين في كل بقاع العالم. 

 العجراوية  الكفيل «نظام عبودية»

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 معلقا على حادثة «العجرة» 
أشار الزميل أحمد عيسى يوم 
أمس في صحيفة اجلريدة الى 
«ان عددا مـــن النواب حملوا 
احلكومـــة مســـؤولية حادث 
ال يعرفـــون ماهيته، واتهموا 
كيانات هالمية غير محسوسة» 
وفي تعليقه على احلادث ذاته 
قال النائب مسلم البراك: «إنه 
ســـيدوس علـــى رأس احلية 
انـــه لم يفصح  بنعاله» غير 

عن هوية هذه احلية!
  وفي مشهد ماراثوني تسابق 
عدد من الكتاب والنواب على 
وصف احلادثة بأنها «جرمية 
سياســـية» وربطوها بقوى 
الفساد، وإن كان ذلك الوصف 
فرضيـــة محتملة لـــم تتأكد 
بعـــد، فقـــد كان ينبغي على 
هؤالء التريث وانتظار نتيجة 
التحقيق. بيد ان البالد مرتهنة 
العجراوي  التفكيـــر  في قبو 
«نسبة للعجرة» حيث القسوة 
واالنفعال يتجليان في الكتابات 
الصحافيـــة والتصريحـــات 
السياســـية وغيرة الزوجات 
وقيادة السيارات والتعليقات 

في اإلنترنت.
  تداعيات حـــادث العجرة 
الراهـــن  تشـــخص حالنـــا 
الواهـــن، فما عـــاد للعقالنية 
واحلكمة موقـــع بيننا، وبعد 
ان كانـــت االنفعالية مرتبطة 
بالعامة صارت، لألسف تلحق 
باخلاصة، في بالد أضحى فيها 
املثقف والسياسي يستجديان 
رضا أشباح اإلنترنت بعد أن 
اختلطت األوراق، وتخربطت 

األدوار، وتبلبلت األلسن. 

 يقول د.مرتضى زيد احملطوري، 
أحد علماء املذهب الزيدي في اليمن، 
ورئيس مركز بدر العلمي: «ال يجوز أن 
يكون املذهب الزيدي ضحية النفالت 
أمني، أو ارتباط ايديولوجي خارجي، 
فنحن نعرف ديننا بشكل جيد وكذلك 
نعرف دوافع اآلخرين للتغلغل بيننا، 
ولن نسمح بذلك مهما كانت الظروف» 

انتهى.
  ال ميكننا جتاهل احلرب الدائرة في 
اليمن والتي بدأت برفع شعار معروف، 
مثلما يحدث في كثير من البالد العربية 
واإلســـالمية «املوت ألميركا، املوت 
إلسرائيل، النصر لإلسالم». وهو صادر 
عن مشاعر أسى جتتاح العالم كله، 
إال أن احلكومة اليمنية اعتبرته دليال 
على ارتباط أتباع عبد امللك احلوثي 
بإيران، وصنفت مجموعة من الشباب 
اليمني يصلون فـــي اجلامع الكبير 
بصنعاء، ويسمون أنفسهم «الشباب 
املؤمن» على أنهـــا جماعة إرهابية، 
بل ذهبـــت احلكومة إلى حد مطالبة 
الواليات املتحدة بإدراج تلك اجلماعة 
ضمن قوائم اجلماعات اإلرهابية إبان 
زيارة الرئيس علي عبداهللا صالح إلى 
واشنطن عام ٢٠٠٧، إال أن السلطات 
األميركية رفضت ذلك الطلب، وخرجت 
أصوات من الكونغرس تقول: «ال يجوز 
أن تقارن جماعـــة احلوثي بالقاعدة 
أو أي جماعة إرهابيـــة أخرى، فهي 
جماعة دينية متشددة، وكفى»، ولم 
تهتم تلك الســـلطات هناك مبطالبة 
اليمنية للحوثيني بتغيير  احلكومة 
شـــعارهم هذا، الذي يصرون عليه، 
واعتبرت أميركا ذلك املوضوع جزءا 
مـــن حق التعبير احلـــر، وهو ما لم 
تهضمه صنعـــاء، التي اجتهت نحو 
التصعيد، فتزايـــدت األعداد املؤيدة 
لعبد امللك احلوثي، وجلأوا إلى اجلبال 
الوعرة، وبالطبع انفتح الباب ملصادر 

تسليح متعددة.
  لقد تسببت املعاجلة العنيفة في 
معاناة شـــعب كامل، وفتحت الباب 
لطموحات إقليمية لم تكن حتلم مبثل 
هذه الفرصة التي قدمت لها على طبق 
من أرواح ذهبـــت وتذهب رخيصة، 
والبد من وقفة حازمة مع تلك الطريقة 

التي نشـــهد لها 
أكثر من شـــبيه 
في بـــالد عربية 
وإسالمية يرجح 
املتهورون فيها 
أساليب اإلقصاء 
واملالحقـــة على 

أسلوب التعايش وقبول اآلخر كما هو، 
هذا املبدأ الذي يرفعونه في وجه من 
يخالفهم الرأي، ولكنهم ال يحترمونه 
أبدا في أدبياتهم، وال سلطاتهم عندما 

يؤول إليهم شيء من السلطة.
  العجيب أن شعار «املوت ألميركا» 
في اليمن لم يتجاوز مسألة التنفيس 
عن الغضب الذي تعيشه جماهير أمتنا 
من احمليط إلى احمليط ملا تراه يجري 
في فلسطني، فلم تسجل من احلوثيني 
حالة اعتداء واحدة ضد األميركان أو 
اليهود، ما يجعـــل حتميل هذا األمر 
أكبر مما يحتمل هو خطيئة تاريخية 
اقترفها نفر في صنعاء وحملوا وطنهم 
وشـــعبهم واملنطقة بأسرها تكاليف 

مدمرة لن تنجلي آثارها بسهولة.
  من جانـــب آخر، يتابـــع الناس 
إخالء الســـلطات اإلسرائيلية منازل 
الفلسطينيني من أهاليها الذين يحملون 
معهم بطانياتهم ثم يتم هدم املنازل 
وتسويتها باألرض، كي تقام فوقها 
عمارات حديثة للمستوطنني، بشقق 
فارهة ملحق بها حمامات ســـباحة 
تنتقل إليها أسر مهاجرة من پولندا 
وروســـيا وغيرهما، ومن نوافذ تلك 
املباني يراقب أبناء الپولنديني والروس 
أطفال الفلسطينيني وهم يتجمعون 
حتت خيام مقطعة حتت حر شمس 
الصيف وفي عنفوان برد الشتاء، ثم 
بعد ذلك ال يريد البعض لألمة العربية 
واإلسالمية أن تتعاطف (...) مع هؤالء 

األطفال!
  كلمة أخيرة: قبل حوالي خمس سنوات 
توفيت والدة الصديق واألستاذ إبراهيم 
دبدوب، زرته في املنزل، قال: «كان أملها 
أن تدفن في القدس، حيث ولدت، وهو 
أمر متاح للمهاجر الپولندي والروسي، 
وممنوع على أهل البالد»، كان متأملا، 
ونحن كذلك يا أبا شـــكري، يرحمها 

اهللا. 

 الحوثيون.. من الذي زرع فيهم النقمة؟

 كالم مباشر

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 السايرزم 

 أحمد الشحومي
 www.alshohomi.com 

 أدين عام ٢٠٠٠ بمحاولة تفجير المركز التجاري اإلسرائيلي في قطر

 الحماد: الرطوبة دليل على اقتراب موسم األمطار 
 ذكر مدير مرصد املرزم الفلكي م.مساعد 
احلماد ان موسم االمطار املقبل سيحط رحاله 
في الكويت يوم اجلمعة املوافق ١٦ اكتوبر 
اجلاري، واشار احلماد الى ان ارتفاع نسب 
الرطوبة خالل االيام االولى منذ بداية ايام 
الوســـم والتي عددها ٥٢ يوما تكون احدى 

العالمات ع لى اقتراب تساقط املطر.
  وقال احلماد ان ملوسم االمطار اهمية كبيرة 

لدى سكان اجلزيرة نظرا لطبيعة معيشتهم 
الصعبة التي تعتمد على تعقب اماكن املياه 
ومناطق تســـاقط االمطار، لذلك كان سكان 
اجلزيرة يعتمدون على حساب عدد االيام 
منذ ظهور جنم ســـهيل، وال يعتمدون على 
طلوع او شروق اي جنم خالل هذه الفترة 

على خالف املواسم االخرى.
  موضحا انـــه ومن خالل مراقبة املرصد 

الدائمة للطقس وملواعيد دخول املواسم في 
الكويت منذ بداية العام احلالي كانت النتائج 
تشير الى تأخر فترة دخول املوسم مبقدار 
ال يزيد على ١٠ ايام مع توقعات بان تكون 
فترة الوسم هذا العام متأخرة قليال ومبقدار 
اســـبوع تقريبا، وذلك ألسباب عديدة منها 
التغيرات املناخية التي ساهمت بتغير وتداخل 

املواسم في السنوات اخلمس االخيرة. 

 لبنان يوافق على تسليم الكويتي أبوطلحة إلى العراق 
ومصدر أمني: المتهم هّرب محسن الفضلي إلى إيران

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة ـ عبداهللا قنيص، بيروت ـ سمر دياب
  وافقت السلطات اللبنانية رسميا على طلب السلطات العراقية 
تسليم املواطن الكويتي (م.ع.ن.د) امللقب بأبو طلحة الدوسري 
واملوقوف في لبنان ملالحقته امام القضاء العراقي بجرائم تتصل 
بأعمال إرهابية وتفجيرات أسفرت عن سقوط ضحايا، بحسب 
املســــتندات والوثائق التي يتضمنها طلب االسترداد العراقي، 
باعتبار ان الدوســــري ينتمي الى تنظيــــم «القاعدة» وهو احد 

عناصر فصيل هذا التنظيم الناشط في العراق.
  وأفاد مصدر قضائي لبناني بارز «األنباء» بأن املوافقة اللبنانية 
على تسليم الدوسري، ال تعني ان عملية التسليم ستكون قريبة 
او سريعة، وان تنفيذها يسري بعد ان ينهي القضاء العسكري 
اللبناني حتقيقاته مع الدوسري الذي أوقف مطلع شهر يونيو 
املاضي اثناء وصولــــه من اليونان الى مطــــار رفيق احلريري 

الدولي في بيروت.
  ويالحق مع الدوسري السوري سمير حجازي والطاجاكستاني 
محمد زاهامــــور تياروف بتهمة تأليف عصابة مســــلحة تابعة 
لتنظيم القاعدة وعقد اجتماعات سرية في مخيم «عني احللوة» 
لالجئني الفلسطينيني مع مجموعات متطرفة مثل «فتح االسالم» 
وجند الشام، واجتماعات مماثلة في سورية بهدف جمع األموال 
واألســــلحة والتحضير للقيام بأعمــــال إرهابية في لبنان وضد 

النظام السوري.
  واكد املصدر القضائي ان قرار تسليم الدوسري ال رجوع عنه، 
اال ان التنفيذ ينتظر انتهاء التحقيق، فإذا ثبت ضلوعه في ارتكاب 
جرائم او التخطيط جلرائم ارهابية على االراضي اللبنانية، فإن 
القضاء العسكري سيحاكمه، واذا ما اصدرت احملكمة العسكرية 
حكما بإدانته في هذه اجلرائم، فيقتضي تنفيذ مدة السجن التي 
ســــيحكم بها في لبنان وبعد ذلك يطلب الى السلطات العراقية 

ارسال وفد امني لتسليمه هذا املوقوف.
  فيما كشــــف مصدر امني كويتي ان ملــــف املواطن املطلوب 
(م.ع.ن.د) وامللقب بأبي طلحة الدوسري حافل بالقضايا، فسبق 
أن أدين في العام ٢٠٠٠ بتهمة التخطيط لتفجير املكتب التجاري 
االسرائيلي في قطر وأطلق سراحه بعد تنفيذ العقوبة، ورغم انه 

كان يخضع لرقابة أمنية شديدة بعد خروجه شأنه شأن جميع 
املطلوبني واملدانني بقضايا تتعلق باإلرهاب، اال انه وبإحساسه 
بالضغط والرقابة األمنية الشديدة متكن من الهرب الى أفغانستان 
عن طريق البحر، وعاد الى البالد في وقت الحق في العام ٢٠٠٥ 
وتفيد املعلومات األمنية بانه هو من قام بتهريب املطلوبني محسن 

الفضلي وخالد الدوسري عن طريق البحر بواسطة طراريد.
  وأضــــاف املصدر ان املعلومات املتوافــــرة لدينا ان ابوطلحة 
الدوسري قام بعد ان هّرب الفضلي والدوسري الى ايران بالتوجه 
الى افغانستان ومنها الى باكســــتان وبعدها قام بتزوير جواز 
ســــفر مغربي ومتكن من الســــفر الى لبنان ودخلها قبل أحداث 
نهر البارد وغادرها خالل احداث نهر البارد اإلرهابية الى سورية 
وبعدها الى العراق ثم عاد الى ايران ومنها الى أفغانســــتان ثم 
باكســــتان ليعود بذات اجلواز مرة اخرى الى لبنان، حيث ألقي 
القبض عليــــه بجوازه املغربي املزور شــــهر يونيو املاضي في 
مطار رفيق احلريري الدولي وتشــــير املعلومــــات الواردة من 
لبنان الى انه سعى مع شخص سوري وآخر طاجيكي للتعاون 
مع جماعة «فتح اإلســــالم» املتطرفة للقيــــام بعمليات ارهابية 
في لبنان وسورية. وكشــــف املصدر ان أبوطلحة الدوسري له 
عالقة باملتهمني بالتخطيط لتفجير معسكر عريفجان، خاصة ان 
أحدهم اعترف بعالقته بأبي طلحة الدوسري، وقال احد املتهمني 
بالتخطيــــط «س.ك» في التحقيقات االخيرة معه انه كان يخفي 
محســــن الفضلي في منزله وان ابوطلحة الدوسري هو من قام 
بأخذه مــــن منزله وقام بتهريبه الى خــــارج البالد وعن طريق 
البحر بواســــطة الطراريد. وقال املصدر: ليس بيننا وبني لبنان 
اتفاقية لتبادل املتهمني ولكن بيننا تبادل معلومات حتت مظلة 

االتفاقيات العربية ملكافحة اإلرهاب.
  واختتم املصدر حديثه لـ «األنباء» قائال: «ال نعرف على وجه 
الدقة ما طبيعة القضايا التي يطالب العراق على أساسها بتسلم 
أبوطلحة الدوسري ولكن ال شــــك انها مرتبطة بقضايا تتعلق 
بتهريب أشــــخاص الى العراق وهو ما سنبحثه الحقا سواء مع 
اجلانب اللبناني او العراقي عن طريق القنوات الديبلوماســــية 

الرسمية ملعرفة كامل احلقيقة حول ملف املطالبات العراقية». 

 التحقيقات كشفت عالقته بالمتهمين بالتخطيط لتفجير معسكر عريفجان

 تقدم الزميل اإلعالمي
الورع    ســـعود 
باعتذار رسمي عن 
عدم إكمال برنامجه 
«نقاش في املمنوع» 
وأي برنامـــج آخر 
في القناة، وذلك في 
كتاب رسمي قدمه 
إلدارة قناة «العدالة» 

معلال اعتذاره مبوقف القنـــاة في معاجلة ردود األفعال 
التي أعقبت احللقة األولى من البرنامج والذي استضاف 

خاللها الناشط السياسي محمد اجلويهل.
  وقال سعود الورع انه تقدم بكتاب اعتذار وليس كتاب 
اســـتقالة لكونه ال يعمل في القناة، بل صاحب برنامج، 
موضحـــا ان برنامج «نقاش في املمنوع» كان يهدف في 
االصل وبفكرته األساسية لطرق ابواب اخلطوط احلمراء، 
معتبرا انه من الطبيعي ان تشـــهد اي حلقة من حلقاته 

ردود افعال.
  موضحا انه كان يخطط لعدد من املواضيع احليوية 
لعرضهـــا خالل حلقات قادمة من البرنامج، وذكر الورع 
خالل الكتاب انه يحتفظ بأواصر الصداقة والزمالة التي 
جمعتـــه بكل من عمل معه في قنـــاة العدالة موضحا ان 
االعتذار عن عدم تقدمي البرنامج جاء بأســـباب أوضحها 
فـــي الكتاب الذي وجهه ملدير قناة العدالة الزميل جعفر 

محمد.
  وأكـــد الورع في كتاب اعتذاره تقديره الكبير لكل من 
ساندوه طوال فترة عمله بالقناة ودعمهم له مما كان له 

اثر طيب في جناح برنامجه السابق «نبض الديرة».
  ومتنـــى الورع دوام التوفيق للقائمني على القناة في 

كل اطروحاتهم التي تخدم الوطن واملواطنني.
  يذكر أن احللقة األولى من برنامج «نقاش في املمنوع» 
قد أثارت ردود أفعال سياسية واسعة بعد التصريحات 

التي أطلقها ضيف احللقة. 

 الورع يعتذر عن عدم التقديم
  في قناة «العدالة» 

 مواقيت الصالة والخدمات  ص ٢٨ 

 صورة زنكوغرافية لكتاب االعتذار 

 اإلعالمي سعود الورع 


