
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ڤيديو كليب عربي يستعين بمشاهد هبوط اإلنسان على القمر.

ـ الناس تذهب إلى القمر وتهبط عليه ونحن نرقص من خيبتنا.
حاالت االنتحار تزداد في اليابان بسبب األزمة االقتصادية.

ـ عندنا ما ينتحرون بسبب األزمة بس الواحد من القهر ممكن يطق 
أبواللطفواحديموت بروحه.

حتتل حري����ة التعبير في 
وجدان املجتمع����ات املتقدمة 
أرفع املنازل وأطهرها، فإبداء 
ال����رأي مس����ؤولية وصاحب 
ال����رأي مس����ؤول، وذلك امر 
يتطلب دراية ومعرفة وشعورًا 
باملسؤولية، وليس كما يحدث 
في مجتمعنا حيث الهذر يطفو 
فوق الساحات، واآلراء الساذجة 
واملريضة تتطاير من االفواه 
حتى اصبح العقالء يفضلون 

الصمت في زمن اللغو هذا.
مقدم البرنامج التلفزيوني 
يخوض في وحل الكالم، حامل 
القلم يرس����م لوحة ش����ائهة 
للوطن، اخلط����ب املدوية في 
الندوات السياسية ترعد وتزبد 
البالد على شفا حرب،  وكأن 
ش����خص لم يس����مع املجتمع 
باسمه يكتب وينشر وميدح 
ويذم ويهدد ويصدر الصكوك 
الوطنية، مواق����ع الكترونية 
توفر اقنعة للمجهولني واجلهال 
العبارات  واجلهلة ليبصقوا 

القذرة فيها.
لم يتبق في الوادي شجر 
فاجلميع يحمل منشارا ليقطع 
وينش����ر بحجة ان الدستور 
يضمن حق التعبير عن الرأي، 
بصرف النظر عن صدقية هذا 
الرأي، او خطورته، وجميعنا 
الذي  نتذكر قضية الشخص 
وصف النبي محمدا ژ بوصف 
ال يليق »في نش����رة طالبية« 
وعندما احتج اآلخرون عليه قال 

انه شهيد البحث العلمي!
احلرية قرينة املسؤولية 
وال����رأي قرين العقل والفكر، 
وليس ماء سبيل يغرف منه 

العابرون في الطرقات.

بعد تدمير الكويت سياس���يا وش���رخ 
الوحدة الوطنية عبر املمارسات العبثية التي 
جتري في البرملان، بدأ البعض بالعمل اجلاد 
إلفالس الكوي���ت اقتصاديا عبر مقترحات 
مجنونة لم يشهد لها التاريخ اإلنساني مثيال، 
ولم نسمع أو نر أمرا قريبا منها لدى الدول 
األخرى األكثر غنى ورفاها منا مبراحل مما 
يعني اننا أم���ام حكم إعدام مزدوج صادر 
بحق وطن معطاء ال يستحق قط مثل هذا 

التعامل اجلاحد معه.
> > >

املدمرة  املفاهي����م االقتصادي����ة  وأحد 
القائمة هو تسويق فكرة خاطئة فحواها 
ان املال العام هو مال احلكومة »اخلاص« 
لذا يجب التسابق على صرفه وهدره وبدعم 
كام����ل – ويا للغرابة – مم����ن يفترض أن 
يكونوا أكثر الناس حرصا عليه، ونعني 
الفقراء ومحدودي الدخل من املواطنني ممن 
سيكونون املتضرر األكبر من عجز امليزانية 
العامة وافالس مؤسسات الدولة كالتأمينات 
االجتماعية وتوقف صرف الرواتب وهي 
أمور كالس����اعة قادمة ال ري����ب فيها ما لم 
تتوقف األغلبية الصامتة.. وتبدأ بالصراخ 

قبل وقوع الفأس في  الرأس.
> > >

ولو قارنا راتبا وليكن ألف دينار ملواطن 
كويتي وآخر ألميركي أو أوروبي أو ياباني 
من رعايا أغنى دول العالم لوجدنا ان املواطن 
في تل����ك الدول الثرية يدفع 300 دينار من 
ذلك الراتب كضريبة دخل، ثم مائة لتعليم 
األبناء ومائة أخرى للتأمني الصحي لعدم 
مجانية التعليم والصحة لديهم، ثم يدفع بعد 
ذلك ثمن كهرباء ووقود وماء ومواد غذائية 
وقروض سكن غير مدعومة من حكوماتهم مع 
عدم ضمان االستمرار في الوظيفة أو االلتزام 
بزيادات سنوية أو تقاعد مجز كما يجري 
لدينا بس����بب فوائض امليزانية املستهدف 

إتالفها وحرقها عبر املطالب املدغدغة.
> > >

 أما في الكويت، املزمع نحرها من الوريد 
الوريد، فالوظيفة مضمونة والراتب  إلى 
ال ضرائ����ب عليه، واخلدم����ات التعليمية 
والصحية مجانية، إضافة إلى الدعم الذي 
يشمل كل مناحي احلياة من املهد إلى اللحد، 
ومع ذلك يسعى بعض املدغدغني من النواب 
للتحريض بأال يدفع املواطن ما عليه جتاه 
البنوك وشركات االستثمار التي اقترض 
منها باختياره رغم قدرته على الدفع خاصة 

الروات����ب  أصح����اب 
املرتفع����ة، وقد قرر 
بعض النواب األماجد 
جتميد 30 مليار دوالر 
)8.5 مليارات دينار( 
ملدة 15 عاما كي تدفع 
أرباحه����ا الت����ي هي 

ف����ي النهاية عوائد للفقراء قبل األغنياء ال 
ملؤسسات الدولة املودعة كالتأمينات العامة 
وهيئة االس����تثمار وشؤون القصر.. الخ، 
بل لسداد ديون مقترضني مقتدرين، ومن 
يدريهم اننا لن نحتاج لذلك املبلغ الضخم 
وعوائده خالل الس����نوات القليلة القادمة 
لتسديد رواتب املوظفني فيما لو انخفض 

سعر النفط كما يتوقع اخلبراء.
> > >

آخـر محطة: )1( يفرض القانون املجنون 
ان ندف����ع جميعا فوائد م����ن اقترض في 
2009/12/14 حتى لو كانت مئات اآلالف من 
الدنانير رغم انه لم يدفع فلسا واحدا من 

تلك الفوائد فأين العقل وأين العدل؟!
 )2( الواج����ب على الناخبني، وخاصة 
محدودي الدخل منهم، احملاسبة الشديدة 
لنواب قوانني إفالس الدولة كونهم املتضرر 
– ال املستفيد – األكبر من تلك التشريعات 

غير املسبوقة في تاريخ األمم.
)3( من أعطى نواب األمة توكيال عاما 
من 270 ألف مقترض؟! ومن أعطاهم توكيال 
آخ����ر من 730 ألف مواط����ن غير مقترض 
حلرق وهدر امل����ال العام وإفالس الدولة؟ 
ومن يقول ان مقترضا لم يبق من دينه إال 
ألف أو ألفا دينار يرضى بأن تدفع الدولة 
عشرات املليارات من أمواله وأموال أبنائه 

ألجل ذلك القانون املسخ؟!
)4( ش����عارات الوحدة الوطنية وحب 
الكويت املتغن����ى بها كذبا وزيفا يجب أن 
تترج����م الى عمل جاد يهدف للحفاظ على 
مستقبلها والتوقف عن إصدار تشريعات 

تنتهي بإفالسها سريعا.
)5( احلل احلقيقي لكثير من إشكاالتنا 
التشريعية يكمن في تفعيل دور احملكمة 
الدميوقراطيات  الدستورية – كاحلال في 
األخرى – كي تسقط كل قانون أجوف وأخرق 
ال يراعي العدالة واملساواة واحلفاظ على 
الث����روات العامة كما تنص على ذلك مواد 
الدستور املتباكى عليه، فلم تعد تنفع حكاية 
»األكثرية« للحفاظ على الثروات أو حتى.. 

احلريات العامة!

مال الفقراء وليس مال الحكومةقبل شجاعة الشجعان
محطاتالسايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

زار وفد من املسلمني الفرنسيني الرئيس 
ساركوزي للتعبير عن قلقهم من مظاهر 
العداء لإلسالم وممارسات عنصرية دفعت 
حتى شخصيات فرنسية من آفاق مختلفة 
- مفكرون وسياسيون وفنانون - إلظهار 
انزعاجها أيضا من تلك املظاهر واملطالبة 
بوضع حد لها واعتبار النسيج الفرنسي 

الوطني فضفاضا بدرجة تس���توعب التنوع وذلك من خالل 
بث الثقة بالنفس، وبقدرة الفرنسيني جميعا على بناء وطن 
قوي مشترك ال يسمح للمتطرفني فيه باستغالل هذا التنوع 
في كل مناس���بة انتخابية وبطريقة ضارة تضر باس���تقرار 

املجتمع والدولة.
 هذه الدعوة – كما جاءت في اخلبر – متت بتش���جيع من 
س���اركوزي نفس���ه قائال: »من العار إحلاق الضرر مبقبرة 
للفرنسيني املغاربة في شمال فرنسا، لقد قتلوا وهم يدافعون 
عن فرنسا«. وأعلن عن نيته زيارة تلك املقبرة في نهاية يناير 
القادم، هذا املوضوع ال يقتصر على فرنسا، عندنا في الكويت 
من يحتاج الى تذكير بأن الفوارق بني ش���رائح املجتمع أقل 
بكثير منها في فرنسا، وقد ذابت في صور كثيرة بهذا النسيج 
الذي يضم شعبا جتمعه ديانة واحدة ينحصر التنافس في 
احلماس لها، ال ضدها، ومثلما تسببت املواسم االنتخابية – في 
فرنس���ا – في افتعال وتضخيم قضايا املهاجرين، فقد فعلت 
االنتخابات الكويتية شيئا مماثال، واستطاع البعض أن يقع 
ف���ي احملظور الذي قال عنه أبو جهل عن املنافس���ة بني بني 
مخزوم وبني هاشم »أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا وكسوا 

فكسينا، ثم قالوا منا نبي، من أين نأتي لهم بنبي؟«.
 نعم، املنافس���ة االنتخابية غير الرشيدة دفعت البعض 
نحو تصرفات يائس���ة ومن الظلم ألي ش���ريحة أن نعتقد 
أنها س���عيدة بهذا االختطاف، فالعق���الء أكثر من اخلاطفني 
وه���م يعرفون جيدا محدودية هدف ه���ؤالء، فنحن نتزاور 
في كل مناطق البالد وبيننا نس���ب وصهر في كل جزء منها، 
ومن ظلم النفس أن نترك ذلك كله حتت تصرف قلة توظفه 
أسوأ توظيف، علما بأن كثيرين فعلوها ومع ذلك فشلوا في 
االنتخابات، إال أن آثار ما فعلوا قد بقيت جروحا وخدوش���ا 

على جبني الوطن.
كلمة أخيرة: رحل عن دنيانا العم بويوسف، عبداهلل الغامن 
يرحمه اهلل، وهو من جيل صبر على شظف العيش ولم يفرط 
في القيم التي نش���أ عليها فلم يرح���ل هذا اجليل حتى رأى 
تدفق اخلير، بعد أن ظن الناس أن سبل العيش قد ضاقت مع 
انقضاء عصر اللؤلؤ، كان صبرهم مفتاحا للفرج، ومن واجب 
جيل »اليوم« أن يذكر ذلك الصبر باخلير، يقول بو يوسف 
عن ش���طآن اخلليج »هذي مغاصاتنا، بعضها عطاها االسم 
ابوي علي، هذي مغاصاتنا وهيراتنا عش���نا عليها سنني«.. 
دفعه احلنني الى تلك املواطن الى نصب شراع على الشاطئ 
يجلس حتته في منطقة اخلي���ران، يراقبها من بعيد، حتى 
غابت شمس عمره يوم األربعاء املاضي، يرحمك اهلل يا عم، 
سيفتقد كثيرون، منهم مسجدك الذي كنت تفتح بابه قبل أذان 

الفجر األول بساعة كاملة، اللهم ارحمه واغفر له. 

»النسيج الوطني بخير« اسمعوا لألغلبية.. هي تقول ذلك
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

مواطن اختفى بـ »سيارة« ومطلوب سقط بـ 12 ألفًا
محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش

خيانة أمانة ب� »س����يارة« وإهانة موظف عام في 
الشعيبة ومطلوب ب� 12 ألف دينار سقط، ومشاجرة 
اش����قاء في اجلليب، تلك هي 3 قضايا سجلت في 3 
مخافر، اذ تقدم صاحب مكتب سيارات واتهم مواطنا 
بتأجير مركبة ورفض اعادتها الى املكتب، مشيرا الى 
ان احد موظفي املكتب ذهب الى منزل املواطن إلبالغه 
ع����ن ضرورة اعادة املركبة، اال ان املس����تأجر قال له 
»ماكو سيارة والقضاء بيننا«، أما في الشعيبة فقد 

طلب من وافد هندي العودة الى منزله نظرا لتعطل 
مصفاة الش����عيبة عن العمل، اال ان اآلسيوي تلفظ 
على رجال األمن اعتقادا منه ان رجال أمن الشعيبة 
يرفضون دخوله، أما في اجلليب فجرى ضبط هندي 
مطلوب لسداد 12 ألف دينار، كما كلف رجال املباحث 
بالبحث عن تاكسي جوال دهس طفال كويتيا وهرب 
في منطقة جنوب الس����رة، والى منطقة الرحاب فقد 
تشاجر 5 اخوة غير أشقاء واستخدموا االدوات احلادة 

في املشاجرة، ما أسفر عن اصابة شقيقني.

فهد الفهد اليوم وياكم

د.المهنا اليوم معاكم

فهـد مشـعل عبـداهلل سـرور 
اجلرمان � 3 سنوات � الرجال: 
الفردوس � ق9 � ش1 � ج11 
 �  99062090 � ت:  م53   �
الفردوس � ق9  النس���اء: 
ت:   � م55   � ج11   � ش1   �

.97414142
حسن هادي سعود الروضة املري 
� 81 عام���ا � الرجال: خيمة 
شمال بنزين الرقة � مقابل 
الفحيحيل السريع  طريق 
� ت: 66660650 � النساء: 
الرق���ة � ق1 � ش4 � م165 � 

ت: 99033253.
نور شـاكر جهـز العتيبـي � 46 
عاما � مبارك الكبير � ق3 � 
ش15 � م12 � ت: 99194996 

.99779546 �
 � ابداح ضاحي دلـواح الهاجري 
97 عاما � الرجال: اجلهراء 
� الواحة � ق3 � ش6 � م3 � 
ت: 99477436 � 66640192 � 
النساء: الصليبخات � ق4 � 
ش116 � م15 � ت: 97972462 

.24879936 �
بيبـي عبداحلميـد عبدالعالـي 
الرامـزي، زوجة عبداملجيد 
عبدالرس���ول بوعب���اس � 
الرجال: الشرق   � 63 عاما 
� احلسينية اجلديدة � مقابل 
بنك الكويت الوطني � ت: 
99568070 � النساء: الشعب 
� حسينية بوشهري � ق6 � 
ش69 � م8 � ت: 99600703 � 

الدفن الثامنة صباحا.

البقاء هلل

تس����تضيف 
»األنب����اء« اليوم 
االثن����ني مهاجم 
املنتخب الوطني 
الق����دم  لك����رة 
الس����ابق ونادي 
كاظمة فهد الفهد 
الساعتني  ما بني 
7 و9 مساء وذلك 
للحدي����ث ع����ن 
حظوظ كاظمة في 

املنافسة على البطوالت احمللية وفرصة عودته 
لالزرق ف����ي الفترة املقبلة وذكرياته مع املالعب 
باالضافة الى الرد على اس����ئلة الق����راء ، وذلك 
على الهواتف التالية: 24830514 – 24830238 – 

24830322 داخلي: 131 – 318

تس���تضيف 
اليوم  »األنباء« 
االثن���ني د.علي 
املهنا رئيس قسم 
العالج الطبيعي 
ف��ي مست�شف��ى 
الف�����رواني�����ة 
وال���ذي يتناول 
م���ع القراء دور 
العالج الطبيعي 
ف���ي ازالة اآلالم 
املختلفة مثل االم 

الرقبة واسفل الظهر، كما يتناول حديث الطب 
الطبيعي في عالج سلس���ل البول، وسيكون 
معكم اليوم من الساعة اخلامسة والنصف حتى 
الساعة السابعة مساء على هواتف »األنباء«: 

24830322 – 24830238 – 24830514
داخلي: 131 – 318
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»مجسمين« حاوال اختطاف 
مواطنة  في السالمية

محمد الدشيش
شرع رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة حولي البحث عن شخصني 
»مجس���مني« في اعقاب محاولتها 
اختطاف مواطنة من الشارع العام 
مبنطق���ة الس���املية، ووصفتهم���ا 
مبجسمني، اي من اصحاب العضالت 
املفتولة. وقال مصدر امني ان عمليات 
الداخلية تلق���ت عدة اتصاالت عن 
وقوع مشادة بني س���يدة ورجلني 
وان املارة تدخلوا ومت ارسال دورية 
واذ بالسيدة تؤكد ان الشخصني ال 
تعرفهما وانهما حاوال اختطافها من 
الشارع العام وادخالها الى مركبتهما 
عنوة وهو ما دعاها الى االستنجاد 
باملارة ومقاومتهما وسجلت قضية 

شروع في اخلطف.


