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ال أدري ما اجلدوى من اثارة موضوع املزدوجني في هذا 
الوقت بالذات وما هي الفائدة املرجوة من طرح هذا املوضوع 
بأسلوب ال اشك انه مدمر ويشرخ الوحدة الوطنية ويهدم 

وال يبني ويفرق وال يجمع.
ال نشك ان تطبيق القانون واجب على احلكومة في موضوع 
مزدوجي اجلنس���ية وان قضية املزدوجني حق ال مراء فيه 
ولكن ان تستخدم كورقة سياسية واداة تهديد وترهيب ولعبة 

بيد الس���فهاء واملغمورين فهذا امر مرفوض، ان خروج شخص مغمور ال ميلك 
من التأهيل العلمي او السياس���ي شيئا وكأنه رمز لهذه القضية ليسب الناس 
ويستهزئ بخلق اهلل، ويطعن باالعراض وينخر بالوحدة الوطنية، ويفرق بني 
ابناء الوطن الواحد، هو امر مرفوض بل هو تهميش وتقزمي لهذا املوضوع املهم 
الذي اعتقد جازما انه صنيعة حكومية بحتة، فاملزدوجون املخالفون للقانون 
من الذي منحهم اجلنسية أليست احلكومة؟ فلماذا ال يهاجم هذا املغمور ومن 
يدعمونه احلكومة التي اتت بهم وجنستهم؟ مع علمها بأنهم يحملون جنسية 

اخرى ملاذا الذهاب الى الطرف الضعيف وترك السبب الرئيسي للمشكلة.
انني على يقني ان هذا املغمور ومن معه ال ينطلق من فراغ وان هناك جهات 
رسمية تدعمه وتزوده باملعلومات واالسماء والبيانات واملستندات واالحصائيات 
واالرقام اذ ال ميكن لشخص مثل هذا ان تكون لديه كل هذه املعلومات من فراغ، 
لذا أتوجه الى كل من يدعم من يريد ان يفرق ش���تات املجتمع الكويتي وينخر 
ف���ي وحدته الوطنية بان يتعق���ل وان ينظر في عواقب االمور وما تنتهي اليه 
والى اين سنصل هل تستطيع احلكومة ان تبعد من البالد عشرات االلوف من 
املواطنني الذين يحملون اجلنس���ية املزدوجة وهي التي قامت بتجنيسهم انها 
اضع���ف من ان تفعل ذلك، كم���ا انه من غير املنطقي وال املعقول ان يحدث هذا 

الشيء.
ان معاجل���ة مثل هذه املش���كلة الكبيرة حتتاج تعق���ال وحكمة وان تكون 
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وقد حتتاج الى تش���ريع خاص يس���اهم في 
حلحلة هذا املوضوع وال حتتاج احلكومة الى سفهاء ومغمورين حتى يثيروا 
الفنت ويؤججوا اخلالف بني ابناء الشعب الواحد، اننا نحتاج حلكمة وبصيرة 
وبعد نظر حلل مش���اكلنا، وال نحتاج الى التافهني والسفهاء ليحلوا مشاكلنا، 
وصدق رسول اهلل ژ عندما قال »سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق 
فيه���ا الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمتن فيه���ا اخلائن، ويخون فيها األمني 
وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول اهلل، قال: الرجل التافه 

يتكلم بأمر العامة«.
صدق رس���ول اهلل ژ وشاهدنا بأم أعيننا كيف يتكلم التافه ويتخذ رمزا، 
ولالس���ف، فيا عقالء يا أهل احلكمة والرش���د أال يوجد رجل رشيد يوقف هذا 

السفه واجلهل؟

إذ أكتب في السياسة احمللية، فال اكتب مؤمنا بها 
أو معجبا، ولكنني أكتب ألن قدري ساقني ألن اكون 

شاهدا، على ما اكره وما استكرهت عليه!
ف� »هذا املي���دان« وها أنذا »حميدان«، وليس من 

ميدان آخر، وال حول وال قوة اال باهلل!
أوقف الي���وم مقالتي على م���دح النائب »احمد 
الس���عدون« ثناء وش���كرا ملوقف���ه او لرفعه راية 

»اخلصخصة« وحنوه عليها وأبوته الش���رعية غي���ر املنكرة لها، لم 
يلتفت الى طبول س���ُتقرع لو قال »ال«، وال الى سيوف ُتشحذ وتهدد 
ان قال »نعم«، وال الى ش���عبية جوفاء وحناجر طنانة رنانة ستزعق 
زعيقا ينافس بركان »ايس���لندا« ثم تغفو وتنام مستريحة وكأنها لم 

تزعق قبل قليل!
لقد خاض »الس���عدون« غمار الصعب وعاسر »كتلته« التي يطيب 
لها الولولة في االعراس ولطم اخلدود وشق اجليوب كلما الحت بارقة 
أمل تخّلص هذي البالد من ديكتاتورية التخلف واالنحطاط والتراجع 
واالنكفاء والدونية، وبدل ان ينهج »طالب التكتل الشعبي« نهج استاذهم 
ومعلمهم، نراهم يش���قون عصا طاعته ويخرجون عليه، ولم يتعفف 
اصغرهم وانعمهم اظفارا واجّدهم في املقعد السياسي، ان يتهم استاذه 
»السعدون« ب� »بيع البلد«! وكأمنا هذا البلد رهن بالبلداء واملتبطلني 

واملتكسلني واملتكلسني والشافطني ضروعه.
انه بلد لليد التي تعمل وتكد وتكسب.

ارادوا توطني الكويت في بحيرة البالدة والكسل واالتكالية، ورواتب 
تصب في احضانهم وهم قعود بني اهليهم ورمبا نيام فوق اسّرتهم.

ان اخلصخصة هي التي س���تعيد الكويت الى سابق عهدها وفجر 
تاريخها وبزوغ مجدها قبل س���نوات النفط، حني كانت العزائم قوية 
واالي���دي منتجة، وال مك������ان فيها للكس���الى والقاعدي��ن ينتظرون 
السماء متطر عليه��م قوت يومه���م، ول��م تكن هناك حكوم���ة تشتري 
الضمائ���ر وال���والءات بأم��وال اؤمتن��ت عليه��ا فبددته���ا على م��ن 

ال يستحق��ون.
ذل���ك � ليس رأيي � بل ه���و رأي االقتصاديني والعارفني باالقتصاد 
وكيفية ادارة البلدان، ان اخلصخصة سترسم طريقا جديدة للكويت 
وستخلق جيال من الكويتيني املنتجني الذين ال يعتمدون في معيشتهم 
على هبات احلكومة التي تأتيهم حتت مسمى »رواتب« وما هي اال منح 

وهبات ألنها تقدم دون مقابل!
ول� »احمد السعدون« ألف شكر ألنه باع الرخيص واشترى الغالي.. 

اشترى الوطن!

حكومة لم تقدم اي تصور او رؤية حلل مش���كلة البطالة 
وتسعى جاهدة القرار قانون اخلصخصة!

حكومة لم تقدم اي تصورات جديدة لدعم االسرة وتطوير 
صندوق املعسرين، وتتكلم عن انهاء خدمات آالف من املواطنني 

خالل سنوات قليلة مقبلة!
هناك من ي���دور في فلك احلكومة الن���ه يعتقد واهما أنه 
يبحث عن احلل، وهناك من هو عامد ومتعمد ملصالح جتارية 

في نفسه!
الدولة الرعوية التي رعت ابناءها من املهد الى اللحد منذ عشرات السنني قررت 

فجأة ان تتخلى عن كل شيء!
الدولة التي منحها اهلل دعم بع���ض النواب باحلق وبالباطل تفكر في حتويل 

مرافق الدولة للقطاع اخلاص ولم جتب بوضوح:
»وين نودي كل هاالعداد من االسر«؟

هل الذنب في عدم وجود عمل حقيقي في بعض وزارات الدولة يعود للموظف 
نفسه فقط؟

ام في دولة ونظام رعى مظاهر التسيب واالنفالت والبطالة املقنعة منذ سنوات 
ثم جاءت لتقول »كفاية« ولكم الباب الواسع؟!

من يؤيد اخلصخصة من النواب هل ميلك االجابة احلقيقية عن مستقبل موظفي 
وزارات الدولة في املواصالت والبلدية واالشغال والكهرباء وغيرها؟

ان القياس على حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية الى شركة هو قياس 
مع الفارق بكل االجتاهات.

ذلك ان االصل في عمل شركات الطيران هو ان تكون جتارية بحتة فهل خصخصة 
قطاع النظافة في البلدية وقطاع البريد في املواصالت هو ما سينقذ الدولة ويعلي 

مكانتها ويحمي ميزانيتها من الكساد؟!
اتقوا اهلل.. هذا القانون س���يدمر اسرا وسيشرد اسرا، وسيلقي بالناس وان لم 

تشعر بعضها اآلن الى الشارع.
اتقوا اهلل.. فالدولة بخير ونعمة ورفاهية ولم نصل ملرحلة التقش���ف او ش���د 

احلزام.
اتقوا اهلل.. فالتاجر الشريف ال يبني ثرواته على هموم الناس وآهات العالم.

اتقوا اهلل.. فاالرضية غير جاهزة نهائيا القرار هذا القانون، وان كنتم صادقني 
فلننتظر ما سينتج عن خطة التنمية.

ان الفكرة من قانون اخلصخصة ستكون مجدية مع دولة متلك نظاما واضحا 
للتكافل االسري وحلماية املجتمع من ضياع رب االسرة فجأة ودون سابق انذار.

بعد خمس الى عش���ر سنوات سنكون امام طبقتني في الشعب الكويتي: طبقة 
متلك كل شيء، وطبقة ستصل الى مرحلة الفقر.

فال حول وال قوة اال اهلل!

أليس منكم رجل رشيد؟! اتقوا اهلل!السعدون .. اشترى وطنًا

يا ألطاف اهلل خووش حچي
صدور كتاب جديد بعنوان »بطوالت الجيوش العربية«.

ـ من المؤكد أنه سيصنف ضمن فئة كتب الخيال العلمي.
خسائر الكويت بسبب رماد بركان ايسلندا بلغت مليون دينار.

ـ معوضة إن شاء اهلل، بس خوفكم باچر حتى خساير البورصة يحطونها 
براس هالبركان اللي بآخر الدنيا.

البقاء هلل
صبيحة دوخي زامل � زوجة نوري سعود الزامل � 72 عاما � 
الرجال: حطني � ق2 � ش17 � م67 � ت: 66711000، النساء: 

صباح السالم � ق4 � ش24 � م21 � ت: 65578844.
عليوي عشـبة سـالمة العنزي � 78 عاما � الرجال: اجلهراء � 
القصر � ق4أ � ش���ارع ابن عبدربه � مقابل احلديقة � 
ت: 66175020 � 67790200، النساء: الرقة � ق2 � ش21 

� م136 � ت: 99452282.
لولـوة عبدالعزيز بورحمة � ارملة عبداهلل س���الم اليماني � 
86 عاما � الرجال: السرة � ق6 � ش علي بن ابي طالب 
� م3 � ت: 99639898 � 99980073، النس���اء: جن���وب 
الس���رة � الزهراء � ق5 � ش511 � م17 � ت: 25241378 � 

.99705791
نايـف عبداهلل الهاجري � 77 عاما � الظهر � ق2 � ش1 � م11 

� ت: 99072725.
مزنـة علي صالـح العجمي � ارملة محمد حس���ني الوطيب 
العجمي � 79 عاما � صباح السالم � ق13 � ش1 � ج7 � 

م26 � ت: 97946444.
يوسف محارب عبدالعزيز احملارب � 88 عاما � الرجال: العمرية 
� ق4 � ش5 � م2 � دي���وان احمل���ارب � ت: 99040728، 
النس���اء: العمرية � ق4 � ش5 � م2 � الدفن التاس���عة 

صباحا.
ناصر سـعد سـعود الهاجري � 43 عاما � الفحيحيل – ق4 – 
ش1 – م49 – ت: 99894784 – 99071115 – الدف���ن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.
وضحـة معيوف جابر هندي املـري زوجة ناصر علي هندي 
املري � 69 عاما � ضاحية علي صباح السالم – ق5 – 

ش27 – م17 – ت: 66739333 – 66659609.
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د.بهبهاني اليوم وياكم

بعد يومين من انفراد »األنباء« بنشر أسماء األعضاء األربعة

الحمود تصدر قرارًا بإضافة عضوين إلى لجنة
»اختيار عميد المعهد العالي للفنون المسرحية«

مفرح الشمري
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا وزاريا يقضي بإضافة عضوين جديدين للجنة اختيار عميد 
املعهد العالي للفنون املسرحية وهما د.نبيل احللواجي ود.سليمان 
ارتي، وذلك بعد يومني من انفراد »األنباء« بنش����ر أسماء اعضاء 
اللجن����ة ال� 4 والذين وصفتهم مصادر ل� »األنباء« بأنهم من غير 
املختصني في شؤون املسرح، يذكر ان احللواجي يشغل منصب 
رئيس قسم الديكور في املعهد العالي للفنون املسرحية ود.سليم��ان 

ارتي استاذ مساعد في املعهد.

تس���تضيف 
الي���وم  »األنب���اء« 
د.ف���رج بهبهان���ي 
استش���اري تقومي 
والفكني  االس���نان 
البورد األميركي   –
ف���ي  التخصص���ي 
تقومي االسنان زميل 
الكلي���ة اجلراحية 
البريطانية  امللكية 
واس���تاذ مس���اعد 
بجامعة الكويت، بني 

الساعتني 7 و9 مساء وذلك للرد على اسئلة القراء على 
الهواتف التالي���ة: 24830238-24830514 – 24830322، 

داخلي: 318-131.


