
 محطات طوفة عروق كالم مباشر

 المندسون شوهوا القضية.. 
  وطلب المعلومات أغضب البعض

 هل هم حقًا كويتيون؟! النار تقترب.. والبلد في خطر!

 تستقبل سورية حوالي مليوني عراقي، 
واألردن أكثر من مليون، والكويت كذلك، إال 
أننا في الكويت فشلنا في فرز هذه الفئة 
عن اجلزء الذي نسميه «البدون»، فاختلط 
احلابل بالنابل حتـــى دخل في هذه الفئة 
كل من أغرته «سهولة» تغيير مستنداته 
ليظهر بشـــخصية غير التي دخل بها الى 

البالد. وقد سمعت من شخص حتدث في الـ «بي.بي.سي» قبل 
سنة، ونشرت قوله «أقمت في الكويت خمسة وثالثني سنة، لم 
أمتكن خاللها من احلصول على اجلنسية، فرجعت الى األردن، 
وفي الكويت أجنبت أبنائي، ودرســـوا فيها، اثنني مهندســـني 
والثالث طبيب وال أقول إال جزاهم اهللا خيرا»، فلما سأله املذيع 
عن سبب تلك احملاولة قال «قلت لكي أحصل على اجلنسية»، 
فشكرته في املقال على تقديره ملا حصل عليه في الكويت، ومثل 
ذلك يقوله العربي املقيم في بريطانيا، حيث يحصل منها على 
اخلدمات وأوراق ثبوتية كالجئ سياسي، وال يشتم بريطانيا 
على هذه الرعاية. ملاذا حتصل الكويت من املندسني في صفوف 

فئة محدودة على الشتيمة؟
  هذا السؤال موجه الى اإلخوة احملررين وبقية اإلعالميني، نقل 
الشتيمة هو شتيمة بحد ذاته، فالكويت عندما أسست الصندوق 
الكويتي للتنمية قبل نصف قرن انطلقت من نظرة تضامنية 
مع شـــعوب املنطقة على أساس أن تنمية بالدهم حتقق األمن 
للجميع، إال أن حجم االضطراب الذي تعيشـــه دول كثيرة في 
املنطقة فاق جهود صناديـــق التنمية، فحصلت هذه الهجرات 
القسرية من مواطنني عرب يجدون أنه أيا كان الوضع في البلد 
الذي ينتقلون إليه فهو أفضل من بلدهم الذي استخدم أطفالهم 

وقودا حلروب عبثية حتى توقف أكثرهم عن اإلجناب.
  يجب تسمية األمور باسمها احلقيقي، وإذا جتاوبت السلطات 
العراقية مـــع الطلب الكويتي بتزويدهـــم باملعلومات الالزمة 
عن عشـــرات األلوف ممن أدرجوا أنفسهم في كشوف البدون 
فســـتتضح احلقيقة وننتقل من «يا ظاملني» الى «توفير سبل 
العيـــش الكرمي لفئة من إخواننا في الدين والعروبة يحق لهم 
العيش بكرامة» سيتغير مسار هذه القضية. يا سادة يا كرام، ال 
يجوز أن تعامل سورية واألردن باالحترام والتقدير لالستضافة، 

وللكويت االمتهان والتشهير، هذا هو الظلم بعينه.
  نعم، السبب الرئيسي ملظاهرات اجلمعة املاضي هو الطلب 
الكويتي املوجه للسلطات العراقية، وهو دليل دامغ على خشية 
املزدوجني املندســـني وقلقهم من إثبات احلقيقة التي زوروها، 
لهذا كان تركيزهم على أسماء أشخاص أفاضل، يتقدمهم صالح 
الفضالة، يعملون على معاجلة هذه القضية بشكل عادل ومنظم، 
أسوة بالدول األخرى التي نظمت مثل هذه األمور، وهذه هي املرة 
األولى التي حتدث فيها معاجلة مؤسســـية شاملة. شكرا لألخ 
صالح الفضالة، وللجهاز العامل معه، واملســـتفيد هم األطفال 

الذين يتاجر البعض مبعاناتهم سواء املعيشية أو النفسية.
  وفقكم اهللا وسدد خطاكم.

  كلمة أخيرة: قال لي مواطن بحريني في اتصال هاتفي «نتابع 
القنوات الفضائية الكويتيـــة، إحداها بثت جانبا من األحداث 
وجتاهلت اجلانب اآلخر، يكفينـــا حتيز «اجلزيرة» ـ العربية 
واإلجنليزية، وأما الكويت فنحن وإياكم في قارب واحد في كل 
محنـــة مترون بها أو منر بها، وآخر بلد ميكن أن تنحاز ضدنا 

فيه أي جهة هو الكويت، سامحها اهللا». 

 ها قـــد نفـــذ «االخـــوة» (...) 
تهديدهم، ونزلوا إلى الشارع، فماذا 
أنتم فاعلون يا نواب الكويت؟ هل 
ستســـاهمون في النيل من هيبة 
انكم ســـوف تدركون  أم  الدولة؟ 
أنه حان الوقت لتنحية األجندات 
اخلاصـــة وإعـــالء مصلحة البالد 
العليا فوق مـــا عداها من مصالح 

وأجندات؟
  لقد نفـــذ االخوة «غير محددي 
الذي هددونا  اجلنسية» تهديدهم 
وتوعدونا به قبل سنتني وحتديدا 
فـــي ٢٠٠٨/١٠/٢٨، عندما اصطفوا 
أمام بوابات مجلس األمة متوعدين 
مهددين، زاعمني بوضوح ومن دون 
مواربة انهم هم أهل هذه البالد وليس 
نحن، صرخوا أمام أبواب املجلس 
«نحن الكويتيـــون وليس أنتم»! 
وليس هذا فحســـب وامنا وجهوا 
حديثهم الى النـــواب.. وهددوهم 
بأن يلبسوا البراقع إذا لم يلتفتوا 
إلى مطالبهم، وسيكون لهم معهم 
حساب، وكانت هذه التهديدات التي 
أطلقوها آنذاك هي مقدمة نزولهم 

للشارع الذي قاموا به مؤخرا!
  وقد ســـبق لي أنا والعديد من 
الكتاب املخلصني أن حذرنا من مغبة 
هذه التهديدات ومن مغبة النزول 
إلى الشارع، وحذرنا من هذا السلوك 
املرفوض، كما حذرنا نواب الكويت 
من مغبة االنسياق وراء جراحهم 
الشخصية، أو خالفاتهم وصراعاتهم 
احلزبية مـــع احلكومة. وبدعوى 
نقدها والنيل منها، يزايدون على 
هذه القضايا، وهي مزايدات يؤسفنا 
التحرير،  اننا نراها حتدث منـــذ 
فخالف البعض مـــع وزير يدفعه 
الى معاداة احلكومة، وخالف البعض 
مع رئيس الوزراء يجعله يشـــن 
حربا علـــى الدولة والنظام.. الخ، 
وهذا أمر ال يســـتقيم فهو تناحر 
باسم الدميوقراطية، وصراخ باسم 
الدستور، وإعالء للمصالح اخلاصة 

على مصالح الوطن العليا!
  هؤالء البدون اليوم لم يقّدروا 
اجلهود التي بذلت وتبذل من أجل 
تصحيح أوضاعهـــم! فاليوم هم 
يتجاسرون على الدولة مقاما وقيمة، 
وراحوا يحاولون االعتداء على رجال 
الشـــرطة والنيل من هيبة الدولة 
مقتدين مبحاوالت أخرى سابقة، 
قام بها مواطنون قادهم نوابهم الى 
مواجهة عاصفة مع الشرطة ألغراض 

ها  سياسية، 
هم يقلدونهم 
اآلن، «واليوم 
راحت السكرة 
ويت الفكرة»، 
بنـــواب  وإذا 
األمة بعد كل ما 

فعلوه يأتون مطالبني بالتهدئة!
  أي تهدئة وأنتم ال تدركون أي 
ظروف حتيط بوطننا الصغير، الذي 
تتصارعون عليه كأنه دولة عظمى 
وامبراطورية لها أساطيل وجيوش 
ودبابات حربية تخشى بأسها القوى 

العظمى في العالم؟!
  أنتم يا سادة ال تدركون حقا ما 
الذي يجري من حولنا، وال أبعاد 
املؤامـــرة التي حتاك ضـــد العالم 
العربي، وال ما يحدث في املنطقة 
الفوضى  من تربص، وإذكاء لنار 
التي إن شّبت فإمنا سيكون وقودها 
الناس، وستأكل األخضر واليابس 

معا!
  أنتم تعتقدون أنكم مبنأى عن هذا 
في الكويت وتصدقون أن ما يجري 
فـــي البحرين هو من أجل احلرية 
واحلقوق املسلوبة، مع ان البحرين 
اليوم غير بحرين األمس، فقد حققت 
إصالحات سياسية متميزة ولكن 
هناك من يســـعى لإلطاحة بنظام 
احلكم كمقدمة لإلطاحة بنظم حكم 
أخرى في املنطقة! وساعتها سيبكي 
نوابنا – مرزوق وغيره – على ما 
ضاع، ولســـان حاله يقول «أكلت 

يوم أكل الثور األبيض»!
  فاتقوا اهللا في بلدكم، واتركوا 
جانبا أجنداتكم اخلاصة، فالوضع 
خطير جدا، وهـــذه الفترة حبلى 
بالكثيـــر ولن يكون أحد آمنا على 
نفسه أو على بيته، وكما يقولون 

«اللي بالفخ أكبر»!
  فيا عم بوعبدالعزيز.. اتق اهللا.. 
ودع عنك شخصانيتك وأطماعك 
ودواخل نفســـك، وتذكر أن لديك 
عائلـــة وأوالدا وأحفـــادا يريدون 
أن يعيشوا بسالم، ونحن مثلهم، 
فاليوم الوضع لـــم يعد كما كان، 
والنار تقترب من الوطن، وبوادر 
اخلطر تلوح في األفق وال سالح لنا 
سوى التوحد في مواجهة اخلطر! 
ألن الكويـــت إذا ضاعت فســـوف 
نضيع معها، فال وطن لنا غيرها!.. 

وللحديث بقية.
  .. والعبرة ملن يتعظ! 

 الســــؤال ليس موجها قطعا لالخوة 
«البدون» بل جلمع من النواب والكّتاب 
ممن تتلخص مواقفهم منذ عرفناهم في 
عّض الضرع الذي أشبعهم وأغناهم عبر 
تشويه سمعة بلدهم والوقوف ضده في 
كل ما يحدث، فهو في نظرهم أسوأ بلد في 
العالم وال يزعجهم على االطالق ان يقذف 
ويجرح رجال األمن من أبناء الكويت وهم 
يرتدون مالبسهم الرسمية، بل تنحصر 
مطالباتهم دائما وأبدا في إطالق سراح 
املعتديــــن، قليل من الوطنية في أيامنا 
الوطنية يا كويتيون أو أشباه الكويتيني، 
ومنا لناخبيهم، وكم بودنا لو أعطينا 
جنسياتهم بعد ان أثروا ثراء فاحشا منها 

لبعض املخلصني من.. البدون!
< < <  

  ليس مستغربا تهجم بعض احلمقى 
والسفهاء ومتقلبي اآلراء على الشرفاء 
القائمني على جلنة املقيمني بصورة غير 
مشروعة أمثال األفاضل صالح الفضالة 
وأحمد املليفي وعبداهللا الرومي ومحمد 
الســــبيعي وفيصل السنني ومن معهم 
من أصحاب «الدماء احلمراء» و«القلوب 
اخلضراء» احملبة للكويت وللحق والعدل 
واخلير، وسؤالنا لهؤالء ماذا لو كنتم 
وضمائركم الفاسدة من ُاؤمتن على هذا 
الواجب الوطني؟ وكم ســــتبلغ حينها 
ثرواتكــــم الشــــخصية من الرشــــاوى 
الكويتيني  احملصلة؟ وكم سيبلغ عدد 

في نهاية مهمتكم غير املقدسة؟!
< < <  

  كلنــــا دون اســــتثناء مــــع جتنيس 
املستحق من البدون ومع توفير اخلدمات 
االنســــانية من تعليم وصحة ووظيفة 
لهذه الفئة، اال اننا وباملطلق ضد عمليات 
التجمهر والتظاهر واللجوء للشــــارع 
ملا في ذلك من إضــــرار بأمن ومصالح 
الكويــــت، مذكرين بأن ما يحصل عليه 
«البدون» في الكويــــت ال يحلم مبثله 
«املواطنون» حتى في أغنى دول العالم 
وأكثرهــــا تقدما، ممن يبيت املاليني من 
مواطنيها على الكراتني في الشــــوارع 

حتت الثلج واملطر.
< < <  

  فقد أتى في تقرير منظمة «هيومن 
ووتش» ان هناك ٣٨ مليون مقيم بصورة 
غير شــــرعية في الواليات املتحدة وال 
يحظى هؤالء بأي خدمات انسانية، بل 
يتم تسفير من يقبض عليه مبعدل واحد 
كل ٣٠ ثانيــــة على مدار العام، كما أتى 
في التقرير، وال يجرؤ أحد من نوابهم 
أو كّتابهم علــــى املطالبة بتجنيس ٣٨ 
مليونا (١٠٪ من السكان أي نفس نسبة 

البدون في الكويت)، 
وللمعلومة، احملرض 
األكبر لالضطرابات 
فــــي بلدنــــا هــــو 
بريطاني بعثي وهو 
أحد صنائع مخابرات 
صدام ممن يّدعون 

انهم «بدون» والذين خرجوا معه بعد 
هزميته املروعة عام ١٩٩١، فهل يستحق 
مثل هذا العميل االستماع لنصائحه؟!

< < <  
  ال يجوز حجز املدير الكويتي لشركة 
«لوتس للطيران» في مصر بالقوة من 
قبل العاملني بها، كما حدث طوال األسبوع 
املاضي (جريدة «الـــراي» عدد أمس)، 
كما ال يجوز ان يحّمل املدير مسؤولية 
اي مطالبات مالية مبالغ فيها للعاملني 
كونه موظفا في الشـــركة كحال باقي 
املوظفني ال شـــريكا او مالـــكا لها، وال 
يجوز كذلك حتميله مسؤولية ما قيل 
انه تهجم للبلطجية على الشركة كونه 
كان محتجزا لدى املوظفني طوال الوقت، 
فكيف يرتب ملثل ذلك االعتداء عليهم؟! 
ومـــن الذي يقول ان متهميه لم يدبروا 
االعتداء املصطنع الذي مت بســـيارات 
شركة «لوتس» التي يسيطرون عليها كي 
تصبح لديهم ذريعة قانونية الحتجازه 
غير القانوني وحلماية أنفسهم من رفعه 
الدعاوى القضائية ضدهم؟ السؤال األهم 
عن تأثير مثل تلك األمور على الدعوة 
لالســـتثمار في مصر «اجلديدة» مادام 
االستثمار ســـينتهي بقبول مبدأ أخذ 
املديريـــن كـ «رهائن بشـــرية» كونهم 
ينتمون فقط لبلد بعض الشـــركاء في 
الشركة اخلسرانة؟ كما يجب ان يعطى 
كل ذي حق حقه دون مبالغة في املطالب 
او اللجوء لالحتجاز واخلطف وغيرها 

من أمور غير مشروعة.
  آخـر محطة (١): نبارك للشــــيخ أحمد 
احلمود تقلده منصبه املستحق في فترة 
حساســــة من تاريخ البلد ونقول بعد 
التهنئة انك قدها وقدود يا بوحمود فلم 
نعهــــدك قط مجامال في حقوق بلدك او 
متساهال مع من يعتدي على رجالك، فهيبة 
اللباس الرسمي من هيبتنا جميعا وال 

يخاف من رجال األمن إال.. املجرمون!
  (٢) احتفالية هذا العام لن تعود إال 
بعد خمسني عاما وضيوف الكويت كثر 
ويجب أال يسمح على االطالق ملن يحاول 
ان يحيل فرحنا الى حزن وســــعادتنا 
الى تعاســــة عبر التظاهــــر والتجمهر 
تلبية ملطالب تأتي من خارج احلدود.. 

وعيب! 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 منى العياف
 Alayyaf٦٣@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 دولة شرط الفحص

 ليست الثورة الشعبية 
املنتج الوحيد لالختناقات 
واالقتصادية  االجتماعية 
والسياسية، فتلك االختناقات 
تنتج ظواهـــر اخرى رمبا 
تكون اشد وقعا على الدولة 
من الثورات املغّيرة، فحالة 
اجلمود أو السكون الناجتة 
عن هيمنة عقلية التأجيل 
من شأنها اجهاد الدولة من 
العالم  الداخل حني يتغير 
وتبقـــى، والدولة رابضة 
فـــي مكانها متضغ املاضي 
وترفض التحديث ومواجهة 

االستحقاقات.
الثورات    ميكن تشبيه 
الشعبية بالوجع املصاحب 
للمرض في اجلسد البشري، 
الداخلي للدولة  الوهن  اما 
فيشبه االمراض اخلطيرة 
التي تنتشـــر بصمت في 
جسد املريض حتى يهلك 
دون وجـــع او صخـــب او 
مظاهرة جتوب الشوارع، 
واذا كان االطباء ينصحون 
الناس باجراء الفحوصات 
الدوريـــة للوقايـــة مـــن 
االمراض فتلك نصيحة ميكن 
توجيهها للدول احملصنة من 

الثورات.
  وكل مـــن يعتقـــد أنه 
محصن من الغضب الشعبي 
عليـــه ان يتفكر في مقولة 
«تعددت االسباب واملوت 
واحد» فالثورات الغاضبة 
ال تشـــكل املصدر الوحيد 
لتهديد اســـتقرار الدول او 
هالكها، خاصة وان العالم 
يتغيـــر بســـرعة فائقـــة، 
ويعج بتحديات معقدة غير 
مسبوقة، وال مفر اليوم من 
مواجهة االستحقاقات بروح 
مقدامة جسورة تدرك ان درء 
املخاطر الكبيرة ال يتحقق 

دون تضحيات كبيرة. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أوباما: التعليم سر تفوق الواليات المتحدة األميركية.

  ـ .. وسر تعاسة الشرق األوسط.
 نائب جورجي يتسلق الجبال احتجاجا على «االحتالل الروسي».

  ـ ولو نوابنا يحتجون على حكومتنا بنفس الطريقة چان لقيت ثالثة 
 أبواللطف  واحدأرباعهم يتسلقون جبل الزور صبح وليل!

اجلزاء الذي سددها باحترافية على يسار نواف اخلالدي، ثم 
توالت هجمات األبيض مـــن كل االجتاهات وأضاع العجمي 
وحدة ٣ فرص محققة للتســـجيل والتي كان أخطرها الكرة 
املبعـــدة باخلطأ من نهير الشـــمري والتي انفرد على اثرها 
العجمي إال أنه سددها بقوة فوق املرمى، في املقابل لم يظهر 
القادسية مبســـتواه املعهود ولم يصل ملرمى الكويت كثيرا 
واكتفى بالتسديد من خارج منطقة اجلزاء عن طريق سعود 
املجمد والســـوري فراس اخلطيب والتـــي وجدت جميعها 
احلارس املتألق خالد الفضلي الذي تصدى أيضا لتســـديدة 
خطرة من اخلطيب داخل منطقة اجلزاء (٤٣). وفي الشوط 
الثاني واصل الكويت إبداعه والعجمي تألقه ليسجل الهدف 
الثاني له ولفريقه بعد أن اســـتغل عرضية جراح العتيقي 
من ركلة حرة ثابتة وضعها في الشـــباك أمام أعني مدافعي 
القادسية الذين وقفوا يتفرجون عليه (٥٥).  وعمد األبيض 
إلى تهدئة اللعب وكان له ذلك ثم باغت القادسية عن طريق 
البديل خالد عجب الذي سجل الهدف الثالث من أول ملسة بعد 
متريره بينية متقنة من البرازيلي روجيريو وضعها عجب 

بذكاء من فوق اخلالدي الذي سقط على األرض (٨٣).
  أدار املباراة احلكم حمد بوجروة وأنذر من القادسية نواف 
اخلالدي وفراس اخلطيب وطالل العامر وعبدالعزيز املشعان 

ومن الكويت خالد الفضلي وسامي الصانع، 

الشوط األول من أداء ونتيجة مستحقة بعد أن ضغط كثيرا 
على مرمى القادسية، ولم ينتظر طويال، فبعد ٧ دقائق متكن 
من تســـجيل هدف التقدم بعد إبعاد خاطئ للكرة من عامر 
املعتوق لتجد العماني إسماعيل العجمي على مشارف منطقة 

 الغانم: ١٠٠٠ دينار لكل العب
  

ــادي الكويت النائب مرزوق الغامن    قدم رئيس جهاز الكرة في ن
ــية  ــد الفوز الكبير على القادس ــار لكل العب بع ــأة ١٠٠٠ دين مكاف
ــد. وقال مدير الكرة عادل  ــتوى الرائع الذي قدمه أبناء العمي واملس
ــذي دائما ما  ــت بغريبة على الغامن وال ــذه املكافأة ليس ــة ان ه عقل
ــيرا إلى أن الالعبني ظهروا مبستوى جيد  يدعم الفريق األول، مش

استحقوا عليه الفوز بفضل األداء الرجولي.
   

  ١٠٠ دينار مكافأة لالعبي الجهراء
  

  قدم رئيس نادي اجلهراء مكافأة ١٠٠ دينار لكل العب في الفريق 
بعد الفوز على الساحل مساء أمس والذي جعل الفريق يخرج بفارق 

نقطة من قاع ترتيب فرق الدوري املمتاز. 

 عبدالعزيز جاسم - مبارك الخالدي
  لقن الكويت القادسية درسا قاسيا بعد أن اكتسحه بثالثية 
نظيفة مستحقة في اجلولة الرابعة عشرة من الدوري املمتاز، 
ولوال إضاعة الفرص لألبيض لكانت النتيجة مضاعفة. وبهذا 
الفوز قلص «العميد» فارق النقاط إلى نقطة واحدة عن األصفر 
برصيد ٣١ نقطة ورغم اخلسارة احتفظ القادسية بالصدارة 
برصيد ٣٢ نقطة، وابتعد اجلهراء عن القاع وأصبح سادسا 
مؤقتا بعد فوزه على الساحل ١ - ٠ سجله عبدالرحمن عواد 
وارتفع رصيد اجلهراء إلى ١٠ نقاط بينما هبط الساحل إلى 
املركز األخير بـ ٩ نقاط. وفاز كاظمة على العربي ١ـ  ٠ ، سجل 
هدف كاظمة فهد العنزي من ركلة ركنية مخادعة (٦٧)، وبهذا 
ارتفع رصيد كاظمة الى ٢٥ نقطة وظل على مركزه الســـابق 
الرابع كما بقـــى العربي ثالثا برصيد ٢٦ نقطة. أدار املباراة 
احلكم وليد الشـــطي وقام بطرد خالد الرشيدي بعد املباراة 
لسوء السلوك. وفاز النصر على الساملية ١ـ  ٠ ليرفع رصيده 
الى ١٢ نقطة في املركز اخلامس بينما تراجع الساملية للمركز 
السادس (١٠ نقاط). سجل هدف النصر محمد علي في الدقيقة 
(٦٤)، وأضاع محترف الساملية البرازيلي اليكس ضربة جزاء 
أنقذها حارس النصر احمد اخلالدي (٩٥)، وأدار املباراة احلكم 

علي طالب وطرد العب النصر غازي القهيدي.
  وفي مباراة الكويت والقادسية فعل الكويت كل شيء في 

(هاني الشمري)  (عادل يعقوب)  فهد عوض مير بالكرة بعد سقوط جهاد احلسني ومتابعة من يعقوب الطاهر   فهد العنزي يشتت الكرة قبل الوصول لالعب العربي عبداهللا الشمالي  
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  ثنائية ملكية.. وإنتر ميالن 
  يقتنص فوزًا ثمينًا من كالياري

 تأجيل افتتاح ستاد جابر 
  إلى مارس المقبل

 القادسية يلتقي الساحل في الجولة
  قبل األخيرة من دوري  السلة

 المضف بطل «التراب»
  في ختام الجائزة الكبرى للرماية 

 حمد وجازع 
يشاركان

   في كأس 
االتحاد 
اآلسيوي

خ» القادسية بالثالثة.. وكاظمة أوقف العربي   الكويت «دوَّ
 قلص الفارق إلى نقطة واحدة في الدوري الممتاز


