
 أك����د نائب مجل����س األمة 
حسني احلريتي أن االحتفاالت 
الوطني����ة ومن بينها مهرجان 
هال فبراير تعد رسالة واضحة 
بحبنا واعتزازنا بأمير بالدنا 
دون تعصب قبلي أو طائفي فهو 
حب من اجل االرتقاء بهذا الوطن 
الغالي من خالل تسخير كافة 
اجلهود إلبراز الدور الوطني.

وأض����اف احلريت����ي في 
تصريح خاص للجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2010 في 
دورتها احلادية عشرة أن كل 
ما هو مفرح فهو مباح وذلك 

طامل����ا ال يتجاوز العادات والتقاليد الفتا إلى أن مهرجان هال 
فبراير له العديد من اجلوانب اإليجابية التي يجب تدعيمها 
من خالل تدوير العجلة االقتصادية وجمع شمل األسرة في 
االنشطة االجتماعية التي يتم تنظيمها خالل املهرجان. وزاد 
احلريتي أن ما يقدم خالل املهرجان من اغان ومس����رحيات 
وأهازيج وطنية نرحب بها طاملا تتعلق بحب الوطن واإلعالء 

من شأنه وتؤكد على مفهوم 
املواطنة.

من جهة اخرى صرح مدير 
العام����ة للتعليم  الهيئة  عام 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي بأن تزامن احتفاالت 
تولي صاحب الس����مو األمير 
ملقالي����د احلكم م����ع مهرجان 
»هال فبراير2010« يعتبر دعوة 
مفتوحة لتعزيز روح الوحدة 
الوطنية ومد يد التعاون بني 
أبناء املجتمع مبختلف طوائفه 
وفت����ح صفحة جدي����دة من 
التسامح، وتذكير دائم بالتأكيد 
على ح����ب الكويت خصوصا بتضمنه أعي����اد الكويت الوطنية 
والتحرير. وقال الرفاعي ان الوحدة الوطنية س����تبقى الصخرة 
املنيعة التي تقف أمام بعض التصرفات غير السليمة التي تفتح 
أبواب الفوضى وتشيع أجواء التوتر بني أبناء هذا الوطن، الفتا 
الى اننا في الكويت نفخر بالدميوقراطية وحرية الرأي التي ننعم 

بها فينبغي أن نحسن استخدامها ونحقق غاياتها السامية.

في طريق���ي لزيارة معرض الس���يارات 
الكالس���يكية الذي اقيم في املارينا شاهدت 
على شاطئ البدع في الساملية مجموعة اطفال 
يس���بحون بالبحر في ش���هر يناير، اي عز 
شتاء اثبتت االحصاءات انه االدفأ منذ نصف 
قرن، وفي هذا رد واضح على غير املؤمنني 

بالعناية بالبيئة واحلفاظ عليها.
> > >

ومع نهاية شارع البدع وبدء شارع اخلليج العربي هناك لوحة 
جتسد ومتثل بحق تأثير البيروقراطية واحلسد الكويتي على 
وقف عمليات اإلعمار والتنمية في البالد حيث مازال مش���روع 
املبدع محمد السنعوس���ي يراوح في مكانه في وقت يفترض 
به ان يكون قد انتهى العمل به واستفاد املواطنون والزائرون 
من ذلك املشروع الواعد، نرجو سرعة حسم ذلك اخلالف غير 
املبرر حتى ال يتسبب في اعطاء الكويت سمعة غير طيبة عند 
املستثمرين االجانب، كما نرجو سرعة تفعيل مشروع »احملاكم 
االقتصادية« املختص���ة التي يفترض اال تبقى القضايا معلقة 

في دهاليزها اال اياما او اسابيع قليلة.
> > >

وصلت ملعرض الس���يارات الكالسيكية الذي يفوق مجموع 
اثمانها املائة مليون دوالر، وقاد ساعد دفء اجلو على اضافة 
مزي���د من املتعة على املعرض، وقد رافقني مش���كورا د.طارق 
الريس مدير عام املش���روع في جول���ة معلوماتية مفيدة، وقد 
وددت لو اضيف لكل لوحة تعريف كثير من املعلومات الوافية 
عن السيارة حيث ال يستطيع د.طارق وبعض املنظمني اآلخرين 
تزويد كل الزائرين بتلك املعلومات القيمة، كما نرجو ان يقام 
متحف دائم لتلك السيارات التي حتظى بقبول كبير من اجلمهور 

ويزورها كثير من السائحني.
> > >

وفي هذا السياق اخبرني احد الش���باب بأنهم يقومون كل 
عام بتأجير ارض الفورموال بالبحرين ثم يستضيفون الشباب 
الكويتي للتدرب على الس���باقات فيه���ا، نرجو ان »تتبحبح« 
الدولة في أراضيها العامة واال يحوجوا شبابنا للسفر ملمارسة 
هواية س���باق السيارات، ومثل ذلك احلاجة لتخصيص اراض 
ف���ي مختلف مناطق البالد وفتح مالعب مدارس وزارة التربية 
الس���تعمالها كمالعب كرة قدم حيث يضطر كثير من الشباب 
لتأجير مالعب خاصة في س���اعات الفجر االولى للعب عليها 
لكث���رة الطلب وندرة العرض في وق���ت نعلم فيه ان 90% من 

اراضي الدولة غير مستغلة!
> > >

آخر محط�ة: واجهة الكويت البحرية التي يزورها املاليني من 
املواطنني واملقيمني كل عام هي وبحق واجهة ش���ديدة اجلمال 
واالبهار وميكن مقارنته���ا بأجمل واجهات العالم االخرى وقد 
نحتاج العمارات املطلة على شارع اخلليج للسماح لها بوضع 
لوحات اعالنات جتارية ضخمة بالنيون جتعل الواجهة مضيئة 
مس���اء كحال خلي���ج هونغ كونغ او ش���ارع »البرودواي« في 

نيويورك.

متر بالدنا مبنعطف طارئ 
يتجلى في عدم وضوح مفهوم 
العديد من  ل����دى  املواطن����ة 
املواطن����ني، ورمبا يكون هذا 
املنعطف ناجتا عن تراكمات 
مس����توردة، ال عالق����ة له����ا 
بالشخصية الكويتية احلقيقية 
املجبولة على اعالء قيمة الوالء 
الوطني، واملتميزة بقدرتها على 
التآخ����ي واالندماج مع اآلخر 
في سياق وطني واحد وحتت 

مفهوم واحد للمواطنة.
ان نزعة االستيراد ال تتجلى 
فقط في احلاجي����ات املادية، 
فاملفاهيم واالفكار قابلة للتنقل 
والتصدير واالستيراد، ومثلما 
انتقلت االفكار الشيوعية الى 
مجتمعاتنا )التي ال تشكل تربة 
صاحلة للنظرية االشتراكية( 
ال����وارد ان تنتقل الينا  فمن 
افكار اخرى ليس لها جذور 
الوطنية، ويكون  في بيئتنا 
سبب االنتقال شهوة االستيراد 

والتقليد.
فالبع����ض ال����ذي يتوهم 
»اخلصوصي����ة« هو ضحية 
احلديث املتكاثر من حولنا عن 
اخلصوصيات واملظلوميات 
واالقليات، انها »موضة االفكار« 
التي تدفعنا الى اقتناء سلع 
جديدة ال تناسبنا، فنصر على 
تخيل خصوصيات افتراضية 
وندعي مظلوميات افتراضية 
موجودة لدى اآلخرين، ال لدينا 

نحن.
ان خلو السجل الوطني من 
هذه اآلفات ال يعني التقليل من 
خطورته����ا في حال التراخي 
واغفال اهمية الوقاية بالسعي 
الى حتديث مفهوم املواطنة.

حتت عنوان »هل يحدث قرار رئيس األركان مبنع 
الضباط من استخدام عمالة الدفاع في شؤونهم اخلاصة 
عدوى لدى الوزارات األخرى؟« نشرت »الراي« قرار 
رئيس األركان الفريق ركن أحمد اخلالد القاضي مبنع 
كبار قيادات اجليش من تكليف العاملني حتت إمرتهم 
بقضاء حوائجهم اخلاصة، وهو أمر متفٍش بني املسؤولني 
في وزارات الدولة ويس���تمر معهم حتى بعد تركهم 

العمل، وال تستطيع اجلهات املختصة إنهاء ذلك االستخدام بسبب نفوذ 
هؤالء أثناء وبعد الوظيفة.

أذكر أن األخ والصديق سعود العصيمي كان سفيرا للكويت في اململكة 
العربية الس���عودية، س���أله موظف في وزارة اخلارجية عن سبب عدم 
طلبه استقبال سائق ومندوب من الوزارة كلما رجع الى البالد واعتماده 
على نفسه،  فقال له: »إذا تركت الوظيفة هل ستستمرون في تقدمي هذه 
اخلدمة لي؟«  قال: »ال«  قال: »إذن دعني أعتمد على نفسي منذ اآلن حتى 

ال أتعود على شيء سأفقده قريبا«.
هذا املفهوم يجب أن يس���توعبه اآلخرون، وعليهم أن يتخلصوا من 
وهم »كثرة األعمال« بينما الس���بب احلقيقي هو عدم الرغبة في تنظيم 
أنفسهم وسرورهم بتلك املعاملة اخلاصة، وأكثر من ذلك مركزية العمل 
في تل���ك املناصب بدرجة زائ���دة عن احلد ولو توس���عوا في تفويض 
الصالحيات لوجدوا فسحة كبيرة من الوقت للتفكير سواء فيما يخص 
تطوير العمل أو تنظيم شؤونهم اخلاصة بغير تلك االعتمادية املفرطة 

على اآلخرين.
شكرا للفريق ركن أحمد اخلالد الذي بدأ عمله اجلديد بتحديد مسماه 
الوظيفي دومنا إدخال املس���مى العائلي معه، ما يظهر للعاملني معه أن 
قدراته مس���تمدة من دورات تدريبية كثيرة وخبرات ثمينة وشخصية 

متواضعة،   وليس أي شيء آخر سوى ذلك.
ماذا نستطيع أن نفعل لألقصى.. يا فيصل؟

سألني أحد القراء عن مقالة يوم السبت املاضي حول املسجد األقصى 
الذي نسيناه قائال: »ماذا تتوقع منا نحن الشعوب املغلوبة على أمرها؟« 
قلت له: منذ قرون طويلة كان كل لقاء بني اثنني من اليهود ينتهي بعبارة 
»إلى اللقاء في أورش���ليم« س���واء كانوا في ايطاليا أو في أميركا أو في 
البالد العربية، منذ مئات السنني كانت هذه حتية الوداع التقليدية بينهم، 
زرعوا هذا األمر في وجدان أجيالهم املتعاقبة رغم أنه لم تكن لديهم دولة 
جتمعه���م طوال تلك العقود، بينما نحن نس���تظل بدول لها وزن دولي 
واقتص���ادي، مهما اعتقدنا أنه ضعيف، إال أنه أفضل من حال اليهود في 
الفترات الس���ابقة، ويجب أن تستقر قناعتنا على أن الوضع احلالي في 
فلس���طني مؤقت وأنه الى زوال، وأن الظروف الدولية »املواتية« قريبة 
جدا، وأن »املؤسسات« العاملة لبلوغ هذا الهدف بحاجة الى الدعم املادي 
واملعنوي منا، بهذا كله نكون قد ش���اركنا في حتقيق الهدف سواء جاء 
في حياتنا أو بعدها، فإن أجرنا لن يضيع، فنحن شركاء ملن يتحقق يوم 

النصر على أيديهم، هذا ما حدث مع غيرنا، والدنيا دول.
كلمة أخيرة: على شاش���ة هاتفي صورة خلفية، ليس���ت ألحد من أفراد 
عائلتي، ولكن لس���يدة عجوز حتتضن جذع شجرة زيتون في أرضها، 
وبجانبها ش���رذمة من اإلسرائيليني يريدون إخراجها من أرضها، أغلقت 
عيونها في ألم يعتصر القلوب، كان اجلذع ميثل لها اآلباء واألمهات الذين 

رحلوا، سقته بدمع ساخن قبل أن يسحبوها بعيدا عنه.

الواجهة البحرية و»المحاكم االقتصادية« موضوعان »الفريق ركن أحمد الخالد« و»األقصى.. ماذا نفعل له؟«الوقاية الوطنية 1 � 3

محطات كالم مباشرالسايرزم

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

صالح الساير
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فيصل عبدالعزيز الزامل
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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: الجلوس يقصر العمر.

� يعني »انقصف« عمر العرب فهم أكثر ناس يجلسون على طاولة المفاوضات!
اكتشاف علمي: الدجاج يستطيع العد.

� يا ريت ربعنا يستعينون بچم »ديايه« شرط تعد لهم 200 ألف خطأ في 
أبواللطفواحدتعديالت قانون المطبوعات.

مطر فراج صياح العازمي � 70 عاما � الرجال: الظهر � ق6 � الشارع 
الثاني � م12 � ت: 67720111 � 99451478 � النساء: الظهر 

� ق2 � ش5 � م5 � ت: 99454410 � 99305055.
ملكي�ة خضير حس�ن، أرملة رجب خضي���ر صالح � 90 عاما � 
الرجال: حسينية األشكنانية � ميدان حولي � ت: 99708986 
� النساء: الساملية � ق12 � شارع أبو ذر الغفاري � ج19 � 

م26 � احلسينية الزينبية � ت: 99842498.
فاطم�ة أحمد عبداهلل الكن�دري، أرملة أحمد محمد عبداهلل باقر 
الكندري � 59 عاما � الرجال: الشعب � ديوان الكنادرة � 
ت: 97145205 � 99772776 � النساء: الدعية � ق1 � ش13 

� م12 � ت: 22573666.
سالم أحمد سالم احلساوي � 62 عاما � صباح السالم � ق4 � ش11 

� منزل 21 � ت: 99038412 � 99123337 � 25512090.
ليلى فتح اهلل نصر اهلل � 66 عاما � حسينية البلوش: اجلابرية 

� ق11 � ش 108 � ت: 99778893.
عائش�ة علي خالد املزيد � 24 عاما � الرجال: املنصورية � ق1 � 
ش14 � م3 � ت: 22518605 � النساء: السالم � ق7 � ش26 

� م1 � ت: 25212687.
عباس محمد أحمد القالف � 84 عاما � الرجال: الدعية � مس���جد 

البحارنة � قرب مس���توصف االحقاقي � ت: 99811820 � 
99878715 � النساء: الدعية � حسينية حجي غامن مقابل 

مدرسة الدعية االبتدائية بنات � ت: 22515792.
غزيل عايض س�عد املطيري � 90 عاما � الرجال: صباح السالم � 
ق6 � الش���ارع األول � ج4 � م2 � ت: 66040074 � النساء: 

الرابية � ق2 � ش15 � م97.
صديق�ة علي حس�ن، زوجة ماضي فيص���ل فيروز � 78 عاما 
� الرجال: الشرق � احلس���ينية اجلديدة � بجانب البنك 
الوطني � ابتداء من غد االثنني 2010/1/25م � ت: 66989993 
� النساء: اجلابرية � ق12 � ش1 � م4 � ابتداء من غد االثنني 

2010/1/25م � ت: 25343548.
عرينه كردي سليمان الرشيدي، أرملة ساير سالم العويد � 74 عاما 

� العمرية � ق4 � ش1 � م35 � ت: 99223039.
س�عد س�لطان محمد حمود أبو ش�يبة � 18 عام���ا � الرجال: صباح 
الس���الم � ق13 � ش2 � ج3 � م1 � ديوان مبارك الرويس � 
ت: 99798080 � النس���اء: القرين � ق1 � ش40 � م16 � ت: 

.99815204
مرزوق صالح عبداهلل الرش�يدي � 85 عاما � صباح السالم � ق13 � 

ش1 � ج7 � م8 � ت: 99890699 � 99874313.

البقاء هلل
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الحريتي: »هال فبراير 2010« يحمل هذا العام رسالة حب للكويت

فؤاد الرفاعي في طريقه إلى مبنى نيابة حولي أمس 

حسني احلريتي

أخلت سبيله بكفالة 200 دينار

كونا: فيما شهدت البالد مس����اء امس هطول امطار رعدية 
متفرقة توقع خبير التنبؤات اجلوية عيسى رمضان ان يعود 
البرد بدءا من صباح اليوم على ان يش����هد عصر اليوم ايضا 
موجة غبار. وقال رمضان ان من املتوقع ان يتحرك املنخفض 
اجلوي الذي س����يطر على املنطقة ببعض من االمطار املتفرقة 
شرقا يلحقه مرتفع جوي سيبيري وجبهة هوائية باردة هي 
االول����ى من نوعها منذ بداية ه����ذا العام لتجلب موجة برد في 
االيام املقبلة. واوضح رمضان ان تأثير املرتفع السيبيري سيبدأ 
اليوم حيث تقل الس����حب تدريجيا وتتحول الرياح اجلنوبية 
الش����رقية الى الغربية الدافئة واخلفيفة نهارا ثم الى شمالية 
غربية معتدلة الى نشطة السرعة من بعد العصر تتراوح سرعتها 
بني 25 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة إلثارة الغبار وتبدأ 

درجات احلرارة باالنخفاض وارتفاع امواج البحر.

مؤمن المصري
أمرت النيابة العامة أمس بإخالء س���بيل صاحب مركز 
»وذك���ر« فؤاد الرفاعي بكفالة مالي���ة قدرها 200 دينار بعد 
التحقيق معه على خلفية الشكوى املقدمة من احملامي خالد 
حسني الشطي الذي يتهمه فيها بارتكاب جرائم امن الدولة 
بإثارة النعرات الطائفية. وقد استمر التحقيق مع الرفاعي 
منذ الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة 
ظهرا أمام وكيل نيابة حولي. وقد أنكر الرفاعي بشكل كامل 
االتهامات املوجهة إليه ومنها هدم النظم األساسية في املجتمع 
الكويتي وإثارة الفتنة واملس���اس بأهل البيت والعمل دون 
ترخيص ووضع إعالنات غير مرخصة وتوزيع منشورات 
دون احلصول على موافقة اجلهات املعنية. وأكد أن »وذكر« 
مرك���ز دعوي ال يهدف للربح ولهذا ل���م يأخذ تصريحا من 

اجلهات الرسمية. كما أكد احترامه ألهل البيت.

رمضان: البرد »السيبيري«  
يبدأ  صباح اليوم والغبار يثور عصرًا

الرفاعي أنكر جميع االتهامات أمام النيابة:
أحترم أهل البيت و »وذكر« دعوي غير ربحي


