
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
عمرو موسى: المنطقة لن تشهد حربا جديدة.

ـ وبرأينا هذا أهم تصريح هذه السنة من )جامعة التنبؤات العربية(.
الكويت خارج خارطة مناطق التجارة الحرة العالمية.

ـ طلعنا من الرياضة ومن مناطق التجارة الحرة، أنا أقول لو نشوف لنا كوكب 
أبواللطفواحدغير األرض ننتقل فيه وايد أحسن!

البقاء هلل
فلك إبراهيم اجلوجوـ  زوجة مبرك خصيوي البربر 
العازميـ  60 عاماـ  األحمديـ  ق2ـ  ش2ـ  ج4 

ـ م388 ـ ت: 66080817 ـ 60008029.
محمد عبـداهلل محمد احلواس ـ 45 عاما ـ جنوب 
السرة ـ الشـــهداء ـ ق4 ـ ش421 ـ م100 ـ ت: 

.99490060
حمد يوسـف األحمد الثاقـب ـ 93 عاما ـ الرجال: 
اليرموكـ  ق3ـ  ديوان الثاقبـ  ت: 97382222، 

النساء: قرطبة ـ ق4 ـ ش الثاني ـ م37.
حصة عبداهلل الشـايع ـ أرملة عبدالعزيز محمد 
الهـــزاع ـ 83 عاما ـ الرجال: مشـــرف ـ ق5 ـ 
ش14 ـ ج1 ـ م19 ـ مقابل الدائري الســـادس ـ 
ت: 99800508، النساء: مشرف ـ ق5 ـ ش14 

ـ ج1 ـ م7.
فاطمة سـيد عبدالرزاق علي زلزلة ـ زوجة علي مال 
محمد علي ـ 73 عاما ـ الرجال: مسجد النقي 
ـ الدسمة ـ ت: 22533006، النساء: الدسمة ـ 

ق6 ـ ش البرقان ـ م22 أ.
وضحة فالح عيسـى العضيلة ـ أرملة سعد رويشد 
رشيد احلربيـ  77 عاماـ  الرجال: مدينة سعد 
العبداهللـ  ق1ـ  ش109ـ  م113ـ  ت: 99876664، 
النساء: مدينة سعد العبداهلل ـ ق4 ـ ش401 

ـ م611.
مرمي محمد عبـداهلل القديفي ـ أرملة عبدالرحمن 

محمد البراكـ  89 عاماـ  الرجال: جنوب السرة 
ـ الســـالمـ  ق2ـ  ش219ـ  م32ـ  ديوان البراك 
ـ ت: 99311325، النساء: مبارك الكبير ـ ق3 ـ 
ش24 ـ م10 ـ ت: 66512328 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
عطـور ماجد املـرزوقـ  17 عاماـ  الرجال: مبارك 
الكبيـــر ـ ق8 ـ ش23 ـ م15 ـ ت: 66444564، 
النســـاء: األحمدي ـ ق3 ـ ش4 ـ م19 ـ الدفن 

التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
شريفة عبدالرحيم أحمد حسنيـ  80 عاماـ  الرجال: 
ديوان الكنادرة ـ الشـــعب ـ ت: 99032447، 
النســـاء: الزهـــراء ـ ق8 ـ ش813 ـ م25 ـ ت: 

99049697 ـ الدفن التاسعة صباحا.
حميدة احمد حسـني بولند، زوجة صبيح محمد 
الغضبانـ  39 عاماـ  الرجال: مسجد البحارنة 
ـ الدعيـــةـ  ت: 99599666ـ  النســـاء: مبارك 
العبداهلل ـ ق1 ـ ش116 ـ م27 ـ ت: 66001477 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
عائشة بدر ناصر املعيلي، أرملة يوسف بن علي بن 
عبداهلل النجمـ  83 عاماـ  الرجال: قرطبةـ  ق2 
ـ ش1ـ  ج2ـ  م50ـ  ت: 99076929ـ  99037703 
ـ النساء: ضاحية عبداهلل السالمـ  ق3ـ  ج34 
ـ ش أحمد الغامنـ  م12ـ  ت: 22561930ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.

الكاميرات تكشف ممارسات الخادمات بقلم: المحامي رياض الصانع ص7 

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

ميكن وبحق تقسيم نواب مجلسنا 
املوقـــر إلى »نـــواب احلاضر« ممن 
يصوتون بشكل دائم مع أي مقترح 
فيه هدر للميزانيـــة العامة للدولة 
حيث ان شعارهم هو »الديرة رايحه 
فيها فُخْذ ما تاخذ«، يقابلهم »نواب 
املستقبل« ممن يحرصون على توفير 

الفلس األبيض لليوم األسود.. القادم ال محالة في يوم 
من األيـــام، كما حدث للدول األوروبية فاحشـــة الثراء 

ومتعددة مصادر الدخل!
> > >

هل نذّكر بعض النواب األفاضل بأن األحكام املشددة 
في قانون املطبوعات هي من صنع أيديهم عندما اشتكوا 
من غرامة الـ 50 دينارا الشهيرة وان من يتعرض لهم من 
الكّتاب وغيرهم ال يصيبه ضرر، وقد جتاوبت احلكومة 
معهم فصدر قانون مطبوعات ذو أسنان حادة وأنياب فلم 

الشكوى من تشريع طلبتموه و.. »خبز خبزتيه«؟!
> > >

في الدول األخرى يصحح اخلطأ بالصواب، في الكويت 
يصحح اخلطأ بخطأ آخر، من يطالب باستبدال عقوبة 
السجن بالعقوبات املالية املغلظة ضد الكّتاب ينسى ان 
اإلعالميني ليســـوا من طبقة األثرياء، وان وكثيرا منهم 
يفضل الســـجن على عقوبات مالية باهظة تفلسه وقد 

تضطره الى بيع بيته واإلضرار بأهله.
> > >

اإلميان بدولة املؤسســـات ومبدأ فصل السلطات كما 
أتـــى في املادة 50 من الدســـتور يعني القبول باألحكام 
الصادرة من السلطة القضائية وبقضية حرية التقاضي 
مع ضرورة عدم توسع احلكومة بها من جانب، وان يعي 
البعض منا خطورة التهجم على اآلخرين مسؤولني كانوا 

او مواطنني دون مبررات او أدلة.
> > >

بودنا أال تترك قضية ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
ضد أمني عام التحالـــف الوطني للمزايدين واملؤججني 
وان حتـــل القضية خارج قاعـــات احملاكم بني أب وابنه 
وأن يكون في القضايا التي رفعت واألحكام التي صدرت 
درس بليغ في التفريق بني النقد البّناء املقبول والتعدي 
الشخصي املرفوض كليا، فالســـلطة هيبة وليعلم من 
يحاول كسر تلك الهيبة انه سيكون أول من يدفع الثمن 
عندما تعم الفوضى ويتفشـــى التعدي وتسود شريعة 

الغاب في البلد.
> > >

آخر محطة: تتعلم التوجهات السياسية الراقية مما يقع 
لهـــا من أحداث، بودنا من االخوة في التحالف الوطني 
ان تكون لهـــم وقفة بعد انتهاء القضيـــة القائمة وان 
يخلقوا حـــوارا جادا وواجبا مع مؤسســـي التحالف. 

وللحديث بقية.

بدأت املساجلة بني عدد من النواب في 
جلستي األربعاء واخلميس حول ممارسات 
فيها تنفيع غير مشروع لنائبني، وبسرعة 
حتولت الى »ردح« أبعد النقاش عن تلك 
املمارسات وحرص النائب املعني بها على 
إقحام قبائل، بدو، حضر، حتى ينسى الناس 
أصل املوضوع، وينشغلوا بعضهم ببعض، 

ثم ينسل هو مبتعدا بالغنيمة.
ما علينا، هذا األسلوب تكرر منذ التحرير 
البعاد الشـــبهات عمن تسبب في ضياع 
الوطن والتشريد »الشعبي« للمواطنني في 
أقطار املعمورة، خلط األوراق أسلوب ناجح 
).....( البعاد األنظار عن أصل املوضوع، 
حيث يتحول األمر من محاســـبة املقصر 

الى طلب رضاه.
من جانب آخر، فإن الكويت قد تشكلت 
من جتمع مهاجريـــن من مختلف األقطار 
احمليطة بها، وحققت لها هذه التشـــكيلة 
تنوعا رائعا في املهارات اإلنســـانية، لهذا 
تســـمع في دول املنطقة ثناء على اإلبداع 
الكويتي وما هو إال ثمرة لهذا التنوع، وقد 
أشار عمر بن اخلطاب ÿ الى ثمرة التزاوج 
بني العرب وأهـــل فارس قائال: »انظر الى 
دهاء العربي ومكر األعجمي اذا التقيا، أي 
شيء يكون منهما؟« فقد أجنبت األمة من 
هذا االلتقاء ـ سواء الثقافي أو االجتماعي 
ـ قيادات عظيمة في شؤون العلم والقيادة 
وســـائر الفنون، ونحن في الكويت نفخر 
بهـــذا التنوع، ومن ينظـــر إليه من زاوية 
التخندق الفئوي، أو يوظفه للتعمية على 
ممارســـات »نفعية« غير سليمة فقد ظلم 

نفسه ومجتمعه.
ثم، فيمـــا يتعلق بتصنيف الناس الى 
أصيل وغير أصيل، فقد رفعت الى الفاروق 
عمر شكوى بحق عمرو بن معدي كرب الذي 
اســـتخدم عبارات يتباهى فيها وينتقص 
الناس فأرسل اليه خطابا جاء فيه »..وقد 
بلغني أن لديك سيفا تسميه الصمصامة، 
أال إن عندي ســـيفا يصم بأمر اهلل، ولئن 
رجعت الى مقالتـــك ألضعنه على عاتقك 

حتى يصدر رئتك«.
لقد شهد حجة الوداع مع رسول اهلل ژ 
مائة ألف صحابي، ومن املشهود في دنيانا 
أن الرجل الذي ينجب أبناء وأحفادا فإنه 
قد يرى له ثمانـــون بني ابن وحفيد وابن 
حفيد قبل موته، فإذا حدث هذا لرجل واحد 
فإن »املعادلة احلســـابية« تقول ان املائة 

الذين  ألف صحابـــي 
شـــهدوا حجة الوداع 
هم أجـــداد كل العرب 
بال استثناء على مدى 
املتوالية  ـ  1430 سنة 
احلسابية تثبت ذلك 
بكل سهولة ـ وليست 

تسمية الشعوب اإلسالمية لعرب اجلزيرة 
»أحفـــاد الصحابة« إال تأكيـــدا لهذا الرأي 
احلســـابي، هذا ليس قوال مجازيا بل رقم 
حسابي يجعل كال منا متصال في نسبه بأحد 
من هؤالء الصحابة، ومن العبث محاولة 
تغيير هذه »احلقيقة« عبر أوهام ومنابزة 
فاشلة »عقال« وال يغير من هذه احلقيقة 
عدم وجود أوراق تثبتها فليس في صحراء 
اجلزيرة سجالت مكتوبة توثق نسب هذه 
األلوف واملاليـــني من أبناء القبائل واملدن 
على مر العصور، ومنطق احلســـاب أكثر 
دقة من تلك االدعاءات اخلالية من كل شيء 

سوى عقدة النقص.
 ليس وراء هذه املناقشة إال احلرص على 
تقدمي العقل الراسخ على التنابز الفارغ، ثم 
إن لكل أحد من الناس ممارساته التي ترفعه 
أو تخفضـــه بعيدا عن قيمة تلك احلقيقة 
التاريخية، مصداقا للحديث الشريف »من 
أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه« وقد قال 
ژ »الكبر بطر احلق، وغمط الناس« وفي 
احلديث القدســـي »الكبرياء ردائي، فمن 

نازعني ردائي أدخلته النار وال أبالي«.
كلمة أخيرة: أوقـــف رجل أميركي أبيض 
ســـيارته قرب حانة اخلمر في حي مليء 
باألميركان السود الذين جتمهر عدد منهم 
خارج احلانة، ودفع رجال أميركيا أبيض 
كان معه خارجها، وكان ثمال ال يدري شيئا 
عن نفسه من السكر، نزل وهو يترنح، كان 
يرتدي »شيرت« كتبت عليه عبارات تسيء 
الى السود وتصفهم بالزنوج، بالطبع كان 
هذا كافيا الجتاه عدد منهم إليه وفي أيديهم 
السكاكني والعصي، فتحرك من بينهم رجل 
مسن أسود ووقف بينهم وبينه وهو يقول: 
»أنتم مجانني؟ الذي أنزله يريدكم أن تقتلوه 
نيابة عنه، ألبسه هذا الشيرت وهو سكران 
ليجعلكم تنفذون غرضه، هل تقعون في 
حيلته؟ هل أنتم أغبياء؟!«. أنقذ هذا املسن 
ذلك الرجل، وفـــي احلقيقة أنقذ مواطنيه 
كلهم من فتنة وجرمية كان مقترفها يحتاج 

الى من ينفذها عنه بالوكالة!

هل ينفذ بعضنا جريمة في حق الوطن بالوكالة عن الغير؟في ختام دور انعقاد ساخن

المحكمة تلزم مواطنًا بإعادة 8 آالف دينار لزوجته
مؤمن المصري

ألزمت دائرة األحوال الشخصية باحملكمة الكلية 
مواطنا برد 8 آالف دينــــار لزوجته قيمة مصوغات 
ذهبية اســــتولى عليها بغيــــر وجه حق وبأن يؤدي 
لهــــا وألبنائها الـ 3 نفقة شــــهرية قيمتها 150 دينارا 

وجعلها مستمرة. 
كان دفاع الزوجة احملامي عبداحملسن القطان قد 
ذكر في صحيفة الدعوى التي قدمها حملكمة أول درجة 
أن موكلته تعرضت لسرقة مصوغات ذهبية على يد 

زوجها، مضيفا انه بعــــد احتدام اخلالفات الزوجية 
بينهما وصل األمر مبوكلته ألن تترك بيت الزوجية 
لعدم استطاعتها حتمل استمرار احلياة الزوجية مع 
زوجها. وبعد فترة قررت الذهاب إلى منزل الزوجية 
الستعادة أغراضها وأبنائها وعندما فتحت اخلزانة التي 
وضعت فيها مصوغاتها الذهبية شاهدت الصندوق 
خاليا من املصوغات فسألت زوجها فأخبرها بأنه ال 
يعلم أي شيء عن املصوغات الذهبية فقامت بتقدمي 

شكوى إلى مخفر املنطقة إلثبات حالة.

مواقيت الصالة والخدمات ص47 


