
حتدث االخ محمد الشمري الى برنامج 
حواري في محطة الـ »بي.بي.سي« عن 
معاناته: »انا جندي اعمل في اجليش 
الكويتي، كنت مصنفا ضمن غير محددي 
اجلنســـية، وبعد ابرازي اوراقي التي 
تثبت اني مـــن التابعية االردنية وان 
والدي خدم فـــي اجليش االردني ايام 
بوحنيك، فقد مت رفض منحي اجلنسية 
االردنية، وهذا يعني حرماني وابنائي من 
االوراق الثبوتية التي حاولت تأكيدها في 
االردن بشتى الطرق، ولم يكن امامي اال 
العمل في الكويت، وأحمد اهلل ان ابنائي 
اليوم منهم الطبيب واملهندس وثالث 
في تخصص الكمبيوتر، وايضا اشكر 
الكويت التي قدمـــت لي هذه الرعاية، 
ونحن جميعا مواطنون اردنيون، نحمل 
لبلدنا االردن ملكا وحكومة كل التقدير، 
والذي تسبب في تأخير اثبات تابعيتنا 
ال يتعلق بشيء يخل باالمانة والشرف 
ما يدعوني الى مناشدة املسؤولني في 
بلدي االردن من هذا املنبر انهاء معاناتي 

واسرتي«. انتهى.
هذه صورة ملعانـــاة مواطن عربي 
نتمنى ان تنتهي، حيث عمل بجد واجتهاد 
لتعليم ابنائه واحلفاظ على اســـرته 
وهو اآلن يسعى الى اثبات جنسيتهم 
في بلد عربي، االردن الذي اســـتضاف 
مشكورا ابناء الشعب الفلسطيني اكثر 
من اي بلد آخر وهو يسمح في قوانينه 
بازدواج اجلنسية، االمر الذي ال يبدو 
معه السعي السابق من االخ الشمري 
للحصول على جنسية كويتية مخالفة 
لتلك القوانني، من جانب آخر رمبا نحتاج 
في الكويت لشيء مماثل بالنظر الى ان 
الغالبية العظمى من حاالت غير محددي 
اجلنسية هم ممن يحملون جنسيات 
اخرى، ومن لـــم يتمكن من احلصول 
على اجلنسية الكويتية منهم اضطر الى 
السعي الثبات اوراقه االصلية حتى ال 
يتسبب في معاناة ابناء وبنات تفوقوا 

في التحصيل العلمي، 
وميكـــن ان يحققوا 
جناحات معيشـــية 
تفوق ما متنحه لهم 
الكويتية  اجلنسية 
مـــن مزايـــا محددة 

)ارض وقرض( التي لـــم تنفع كثيرا 
من حملتها ممـــن حصلوا على افضل 
الشـــهادات في احلصول على وظيفة، 
في ظروف االزمة االقتصادية العاملية 
وهو اختبار بسيط مقارنة باالختبار 
احلقيقي مع بدء نضوب النفط ومرور 
ســـنوات الوفرة التي ذهبت في عبثنا 
السياســـي وعجزنـــا االداري، يومئذ 
ستنفع اجلنسية الثانية حملتها اكثر 
من اجلنســـية الكويتية، في حني لن 
يكون ألبناء الكويت اال العودة الى ما 
عانـــاه اجدادهم، والبحث عن عمل في 
الدول املجاورة، وهذا االمر قد بدأ فعال 

للكثيرين.
كلمة أخي�رة: يروي العم خالد البدر: 
»انهيت تعليمي في بيروت عام 1943 
كطيـــار محترف، لم تكـــن لدينا في 
الكويت شركة طيران فذهبت للعمل في 
العراق، قيل لي هناك: اولوية التوظيف 
للعراقيني، انتظـــرت حتى احتاجوا 
لطيارين ومت تعييني براتب يقل عن 
العراقيني، ألن االولوية هي  زمالئي 
ألبناء البلد«، كان ذلك قبل تدفق النفط 
بغزارة وتغيـــر املقاييس ونظرتهم 
للكويت احلبيبة )...(، هذه النظرة 
معرضة للتغير من جديد والعودة الى 
نفس املربع السابق في ظل العبثية 
التي نعيشها في ادارة مواردنا، وهي 
مشابهة لعبثية دول نفطية كاجلزائر 
التي تعيش في ظـــروف اقتصادية 
سيئة مقارنة بجارتها املغرب، رغم 
ان االخيرة ال متلك مـــوارد نفطية، 
وقدميا قيل »حسن التدبير يساوي 

نصف الكسب«.

محمد الدشيش
بورصة الفقع، سهمها اخضر متاما كربيع هذا 
العام، فقد ازدهر ســـوق الفقع لهذا العام وشـــهد 
انتعاشا لم يشهده لسنوات طويلة، فقد بلغ سعر 
الفقع الكويتي 70 دينارا، كما اشارت »األنباء« في 
خبرها امس، اما الفقع السعودي وهو الذي يفضله 
ثانيا عشاق الفقع فتراوح سعر الكيلو منه ما بني 
20 و30 دينارا. »األنباء« قامت بجولتها يوم اجلمعة 
املاضي في سوق الفقع الذي كان يشهد اقباال كبيرا 
من مختلف الشرائح واجلنسيات واستطلعت آراء 
الباعة والزبائن في السوق الذي يزيد سعر بضاعته 
على سعر النفط، ويصل الى سعر الذهب احيانا، 

كما قال احد الباعة معلقا: الفقع.. ذهب البر.
متاما، كما قال د.العجيري »ســـنتنا هذه سنة 
فقع«، بهذه اجلملة بدأ البائع صالح احلامت حديثه 
لـ »األنباء« قائال: االغلـــى على االطالق هو الفقع 
الكويتي واليوم )اجلمعة( شـــهد السوق واحدة 
مـــن اغلى الصفقات بعد ان بيع كيلو من الزبيدي 
الكويتي الكبير احلجم بــــ 70 دينارا، وميكن ان 
يصل الى اكثر، وهناك الفقع السعودي الذي يتراوح 
سعره بني 20 و30 دينارا للكيلو ويعتبر من اطيب 
انواع الفقع، اما معظم الفقع في الســـوق فهو اما 
ايراني او سوري واســـعارهما تبدأ من 8 دنانير 
وال تتجاوز الـ 12 دينارا بحســـب نوعية وجودة 
الفقع، اال انها ال تصل الى جودة او مستوى الفقع 

الكويتي او السعودي.
وشهدت »األنباء« مزايدة على كمية 30 كيلو فقع 
جلبها تاجر سعودي وبلغت املزايدة حتى سعر 540 
دينارا، اال ان التاجر رفض البيع وقال لـ »األنباء«: 
احضرت هذه الكمية من حفر الباطن وانا اطلب 20 

دينارا للكيلو كحد ادنى وكنت اطمع بأكثر.
الكويتي والســـعودي باحلجم  الفقع  ويتميز 
الكبير والرائحة الزكية املميزة، بحســـبما اوضح 
يوسف العتيبي الذي التقيناه اثناء جتوله للشراء 

من السوق.
كما التقت »األنباء« مع احد الباعة الذي رفض 
ذكر اســـمه قائال: الفقع الكويتـــي ال يأتي اال من 
احملميات الطبيعية او املناطق العسكرية احملظورة، 
ونسمع ان بعض جتار الفقع الذين يجلبون كميات 
من الفقع الكويتي الى الســـوق اما يتسللون الى 
احملميات او املناطـــق احملظورة ويقومون بجمع 
الفقع ونســـمع ايضا ان بعضهـــم يقوم بالدخول 
باالتفاق مع حرس بعض تلك املناطق ليســـمحوا 

لهم بالدخول جلمع الفقع.
اما البائع جاسم بوطيبة فقال: الذين يجلبون 
الفقع الكويتي الى السوق ال يبلغون اي احد بأماكن 
العثور عليه، فأماكنه بالنسبة لهم تعتبر مبنزلة 
سر عســـكري ال يفصحون عنه خشية انكشافه 
ألنه اذا ما انكشف ســـيتوافد العشرات بل املئات 

ويتلفون املكان.

األخ محمد الشمري.. شكر الكويت.. 
نتمنى له التوفيق.. ولغيره ممن يذمها

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: خطة تحفيز أوباما »خلقت« مليوني وظيفة.

� وخطط الحكومات العربية التحفيزية »خنقت« ماليين العرب.
ظاهرة إعالنات المدرسين الخصوصيين تتزايد و»التربية« صامتة.

� يبه واهلل نصهم مالهم شغل بالتدريس وفيهم خبازين وميكانيكية وحالقين 
أبواللطفواحدفّكونا وسووا شيء يا »تربية«.

3 شبان بدون يصطادون ضحاياهم
عن طريق الشبكة العنكبوتية

يذكر ان ادارات البحث والتحري تتبع االدارة 
العامة للمباحث اجلنائية بقيادة العميد الشـــيخ 

علي اليوسف.

عبداهلل قنيص
متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
بقيادة العقيد منصور الهاجري من توقيف شابني 
من غير محددي اجلنسية وجار البحث عن ثالث 
بدون أيضا بعد ارتكابهما سلسلة من جرائم النصب 

باجلنس عن طريق اإلنترنت.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وردت إلى مدير 
مباحث الفروانية عن أن شابني اعتادا نشر صور 
لشـــاب يقال انه جنس ثالث ومن ثم يستدرجون 
ضحاياهم من الشـــاذين وحال وصولهم مبوجب 
االتفاق الذي اجري على الشبكة العنكبوتية يتم 
انتحال صفة رجال مباحث ومن ثم استهداف الشباب 

الذين استدرجوا بهذه الطريقة.
وقـــال مصدر امني: اســـتطاع رجـــال مباحث 
الفروانية استدراج املتهمني الى احدى املناطق في 
الفروانية بعد التواصل عبر الشبكة العنكبوتية. 
وحال تنفيذهم مسلسل قضايا النصب تلك قام رجال 
املباحث باإلعالن عن انفسهم ورغم محاولتهم الهرب 
اال ان رجال املباحث متكنوا من ضبطهم ليعترفوا 
بتنفيذهـــم نحو 12 قضيـــة بطريقة عرض صور 

لشاذين واستدراج امثالهم ومن ثم سلبهم.

يّدعون أنهم »مثليون« ويقابلون ضحاياهم »مباحث«

العميد الشيخ علي اليوسف

القبور الوهمية التي اثارت فزع رواد البر

سوق الفقع شهد انتعاشا لم يشهده منذ أعوام

الفقع الكويتي.. أكبر حجما من غيره يوسف العتيبي متحدثا للزميل محمد الدشيش

أماكن الفقع الكويتي.. أسرار عسكرية ال تباح!
الكويتي بـ 70 والسعودي بـ 30 واإليراني والسوري يصالن إلى 12 دينارًا

)محمد ماهر(صالح احلامت يعرض بضاعته.. النادرة

مصرع وافدين اصطدمت مركبتهما ب� »دوار الوفرة«
ووفاة مواطن في انقالب مركبة على طريق أم صفق

عبداهلل قنيص
شـــهد دوار الوفـــرة 
صفـــق  ام  وطريـــق 
بنيـــدر 3  ومخيمـــات 
حوادث مرورية اســـفر 
حادثان منها عن وفاة 3 
اشخاص واصابة 4 آخرين 
ومن بني املصابني فتاتان 
كانتا تستقالن بقي حيث 
صدمتهما مركبة وفرت 

الى جهة غير معلومة.
وقال مصـــدر أمني 
ان ســـيارة كانت تقل 3 
وافدين على االرجح لم 
يكن قائـــد املركبة يعلم 
بوجـــود دوار ليندفـــع 
مبركبته الى داخل الدوار 
وهو ما ادى الى تطاير 3 

من املركبة ووفاة اثنني منهم على الفور واصيب ثالث، والى طريق ام 
صفق انقلبت مركبة بها شابان لقي احدهما مصرعه واصيب اآلخر 
باصابات خطرة، والى بنيدر حيث اصطدمت مركبة ببقي تســـتقله 
فتاتان وحلقت بهما اصابات وجرى نقلهما الى مستشـــفى العدان، 
فيما امر وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشـــؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي بتســـجيل قضايا ما بني حوادث ووفاة وحادث 

تصادم وحروق.

اللواء د.مصطفى الزعابي

صاحب »مخيم القبور الوهمية« إلى التحقيق
هاني الظفيري

قال مصدر أمني ان مواطنا كان 
يستغل منطقة في املطالع القامة 
مخيم واقام عـــدة قبور وهمية 
احيل الى التحقيق في املباحث 
اجلنائية ملعرفة دوافع اقامة مثل 
القبور والتي ارعبت عددا  هذه 

من رواد البر.
واضـــاف املصـــدر ان رجال 
املباحث تأكدوا مـــن خلو هذه 
القبور من اي اشياء، مشيرا الى 
ان صاحب املخيم قال ان اصدقاءه 
واقاربه فعلوا ذلك من باب املزاح 

والتسلية.
يذكر ان منظر هذه القبور اثار 
الهلع في نفوس مرتادي البر وهو 
ما دعاهم الى ان ميطروا عمليات 

الداخلية بوابل من االتصاالت.


