
 األنباء الرياضية (44 ـ 47)

 الخط األحمر  طوفة عروق

 البدون بين الفوقية والطبقية النار تقترب.. والبلد في خطر! (٢)
 نعم.. البلد في خطر، فقد كنا باألمس 
القريب ال نتصور او نصدق اننا نحن العرب 
ضحايا ملؤامرة خارجية، ألننا عندما كنا 
نحلل ما يجري وما يحدث، كنا نخلص الى 
ان العيب فينا وليس في اآلخرين، بسبب 
السياسات القمعية التي انتهجها عدد من 
رؤساء الدول العربية، الذين جاءوا الى سدة 
احلكم، فحكموا وبطشوا ونكلوا مبعارضيهم 
وقمعوا شعوبهم ولم يتركوا لهم فرصة 

للمشاركة في حكم الوطن.
  وكنـــا نعتقد دائما ان أي ترديد ملقولة 
«املؤامرة اخلارجية» امنا هو نوع من تعليق 
اخطائنا على شماعة اآلخرين، نخفي بها 
قلة حيلتنا ونداري بها حقيقة تقاعســـنا 
عن مناهضة الظلم، واســـترداد حقنا في 

احلرية والكرامة.
  لكـــن يبدو لي اننا كنـــا مخطئني، فما 
يتكشـــف لنا على امتداد األمـــة العربية 
من أحداث عاصفة ومتماثلة وبأســـاليب 
ومنظومـــة موحدة تقريبا، يكشـــف اننا 
نعيش اآلن حقيقة مت التخطيط لها بعناية 

واستخدمت فيها جميع األدوات.
  هنـــاك مخطـــط ميكن تبـــني مالمحه 
وخطوطه الرئيسية، فبعد ان قامت ثورة 
مصر بثالثة أيام أخبرني صديق برواية 
معينة تطرقت اليها قناة فضائية مصرية 
بشكل سريع، تقول هذه الرواية ان الشباب 
املصري بدأ ثورته بالتعاطف مع الشـــاب 
السكندري خالد سعيد، الذي قتل على أيدي 
جهاز مباحـــث أمن الدولة املصري، كانت 
هذه هي البداية لبّث رســـائل الكترونية 
منددة بهذه اجلرميـــة، وبتتبع مصدرها 
ـ أي هذه الرســـائلـ  تبـــّني انها تصل الى 
موريتانيا، وتبّني ان مصدر هذه الرسائل 
هو داعية اســـالمي لم يعرف بعد مذهبه 
العقائدي، هل هو شيعي؟ هل هو سني؟ 
ولكنـــه داعية او مصدر اســـالمي يطالب 
بإقامة األمة اإلسالمية، وتبّني ايضا ان موقع 
هذه الرسائل مدون عليه تواريخ إسقاط 
نظـــم دول عربية، بدءا بتونس ثم مصر، 
كما هو محدد على املوقع، وهناك تواريخ 
أخرى لبدء اسقاط النظم احلاكمة في اليمن 

واجلزائر والبحرين وليبيا!
  وكان الفتا انه بالنســـبة للبحرين مت 
اختيـــار وحتديد يـــوم ١٤ فبراير موعدا 

إلسقاط النظام هناك! 
وكان هذا مثار حواري 
مع بعـــض املهتمني 
بالشـــأن السياســـي 
والهـــّم العربي وقلت 
لهم لنتذكر هذا اليوم، 
لنرى هل تبدأ ثورة في 

البحرين ام ال؟
  وقد رأينا بالفعل ان العملية في البحرين 
بدأت بنفس هذا اليوم، لكن األخطر في كل هذا 
هو ان أحد مشايخ الدين وهو آية اهللا مدرسي 
خرج متحدثا على قناة تدعى «أهل البيت» 
ليقول: «لقد آن األوان لسقوط حكام اخلليج 
وسقوط األنظمة العربية واخلليجية كافة»، 
واسترسل املذكور في حديثه بشكل خطير.. 

ال ميكنني نقله عبر هذه السطور.
  لكن ما ســـبق يدعوني مجـــددا ألدعو 
كل أبناء بلـــدي املخلصني، مواطنني، نوابا 
وسياسيني ناشـــطني ومجتمعا مدنيا، الى 
ضرورة تدبر املعاني الواردة في كالم شيخ 
الدين مدرســـي هذا، وربط هذا كله مبا بدا 
أمامنا من تناغم منذ مدة بني اإلخوان املسلمني 
وحزب اهللا اإليراني، والذي نرى له أشكاال 
من التعاون على أرض الواقع في فلسطني 
ولبنان والعراق، ولكن السؤال اآلن هو: هل 
ميتد هذا التعاون فيجرف كل أرض العالم 

العربي.. مبا فيها دول اخلليج؟
  يا جماعة.. الصورة رمادية، «والشـــج 
عـــود»، وخروج إخواننـــا البدون في هذه 
املظاهرات في هذا التوقيت الغريب امر له 
دالالت غريبة قد ال نعرفها اآلن، لكن ليس 
هذا ما قصدته في حديثي، فما قصدته اآلن 
هو الدعوة التي أطلقها النواب الذين دعوا 
للخروج واالجتماع يوم ٣/٨ إلسقاط حكومة 

دولة الكويت!
  أقول لهم جميعا: اتقوا اهللا فالنار تشتعل 
مـــن حولنا.. وتكاد تقتـــرب منا، وال نعلم 
ماذا ســـيحدث غدا، اتقـــوا اهللا وال تصبوا 
املزيد من الزيت على النار، فسوف تهلكنا 
جميعا، حكومة ومحكومني ولديكم أدواتكم 
الدســـتورية، فقوموا بتفعيلهـــا بالطرق 
الدســـتورية املكفولة لكم، أما اخلروج الى 
الشارع في هذا التوقيت في ظل هذه الظروف 
فهو جرمية بحق الكويت! وللحديث بقية.

  .. والعبرة ملن يتعظ! 

 «البدون» تلك القضية التي أعيت 
من يداويها كاحلماقة متاما ليس لها 
دواء يستطب به، والسبب أن من 
يبحث عن عالجها ال يشعر بآالمها، 
ألن األلم وحده هو الباعث إليجاد 
العالج فاإلحساس باملشكلة هو دائما 
نصف احلل. وقضية البدون لم جتد 
من يشعر بها وال من يحس بآالم 
أصحابها فبقيت كالكرة يتقاذفها 
الالمبالون واملتخاذلون ينظرون لها 
من زوايا مختلفة تتوافق مع أهوائهم 
الالإنسانية، خلقوا من قضية البدون 
مشـــكلة مزمنة. فـــي الوقت الذي 
يتناسل ويتكاثر أفراد البدون بشكل 
طردي وتزداد نسبة مواليدهم، فمع 
كل مولود تولد مشكلة والدولة بكل 
خبرائها وعلمائها لم تصل بعد الى 
حل جذري إلنهاء تلك املعاناة التي 
يعاني منها املواطن الكويتي قبل 
البدون أنفسهم.. نعم صحيح أن 
الدولة قامت بتشكيل جلان وعقدت 
االجتماع تلو اآلخر إليجاد احللول، 
ولكنها لم تصل بعد الى احلل األمثل 
والعادل، فاألمور بخواتيمها واللجان 
بنتائجها. ولكـــن األمر ظل معلقا 
فال هم وصلوا الى نتيجة وال هم 
أحسنوا اخلامتة. عشرون سنة منذ 
اللجنة املركزية للمقيمني  تشكيل 
بصورة غير مشروعة، وستمضي 
عشرون سنة أخرى وتتوالد السنون 
مثلمـــا يتوالد البدون في ســـباق 
محموم مع الزمن وستعود األمور 

الى املربع األول.
  مخطئ من يظن أن جميع البدون 
يبحثون عن التجنيس، فالتجنيس 
بال شك هو السقف األعلى ملطالبهم، 
ولكن أكثرهم ال يريد ســـوى احلد 
األدنى من حقوقه املدنية التي يتمتع 
بها نظراؤهم من الوافدين العرب 

وغيرهم من اجلنسيات األخرى.
  بعض املســـؤولني واملواطنني 
ينظرون الى املشـــكلة من منظور 
سياســـي ويتحدثون عن اختالل 
التركيبة الســـكانية للكويت فيما 
لو مت جتنيس البدون، وهم بذلك 

يقفـــزون على 
قانون اجلنسية 
الذي  الكويتي 
جتنيس  أجاز 
الوافد أيا كانت 
جنسيته ومدة 
فـــي  إقامتـــه 

الكويت حتت بند اخلدمات اجلليلة، 
ولكن هـــذا النـــص القانوني يتم 
البدون،  جتاهل تطبيقه على فئة 
ألن البعـــض ال يعتبرهـــم أصال 
مقيمني وال وافديـــن بل مجموعة 
شيطانية غازية تريد نهب الكويت 
وإقصاء الكويتيني بينما تناسوا أن 
الفلسطينيني كان عددهم قبل الغزو 
يتجاوز النصف مليون فلسطيني 
يتحكمون في مفاصل الدولة وكانت 
منظمة التحرير الفلســـطينية لها 
من الســـلطة والنفوذ في الكويت 
مـــا ال يتوافر ألي كويتي مهما عال 
شأنه وعظم أمره ورغم ذلك تنكروا 
ألفضال الكويت وباعوها بثمن بخس 
ابان الغزو العراقي. بينما البدون 
شاركوا معنا في كل احلروب بدءا 
من حرب ٦٧ وحرب ٧٣ وساهموا 
معنا في مقاومـــة املعتدي احملتل 
وشـــاركوا معنا في حرب حترير 
الكويـــت. والقلة منهم ممن ثبتت 
عليهم اخليانة فروا إلى العراق أو 
متت محاكمتهم بعد التحرير. ولم 
يبق منهم إال الذين لم تثبت عليهم 
أي قرائن جدية وأدلة يقينية تشكك 

في والئهم للكويت.
  لن أطيل ولن أخلع على البدون 
القدسية وأبرئهم من كل عيب ولكن 
العدالة تفترض إنصاف املستحق 
ومتييـــزه عن غيـــره ال أن نخلط 
بالنابل واحملسن باملسيء  احلابل 
حتى ال تفقد القضية عدالتها. ألنه ال 
حل أمام احلكومة مهما طال الزمن أو 
قصر اال بإيجاد احلل «مكره أخاك ال 
بطل». فلتكن البطولة احلكومية في 
املبادرة إلصدار القرارات الشجاعة 
البعيدة عن فوقية البعض وطبقية 

البعض اآلخر.

 منى العياف
 Alayyaf٦٣@yahoo.com 

 سعود السبيعي 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 بيريز يتوقع نهاية «األنظمة الديكتاتورية» في الشرق األوسط.

  ـ والفال لـ «نظامكم الصهيوني». 
 علماء: عاصفة شمسية «قوية» يمكن أن تؤثر على أسواق المال.

  ـ وبورصتنا وهللا الحمد صار لها شهر كل يوم تطقها على عينها عاصفة 
 أبواللطف  واحدشمسية تقوع بالمؤشر. 

 محاٍم يقتل رجًال في خالف بسبب «النفيش»

 القادسية بطل «السلة» 

 يحيى حميدان
  حافظ القادســـية على لقبه بطال لدوري كرة الســـلة للمرة 
اخلامســـة على التوالي والـ ٢١ في تاريخه بعد فوزه أمس على 
الساحل ٨٩-٨٢ ضمن مباريات اجلولة الـ ١٤ قبل األخيرة التي 
اقيمت في صالة نادي الكويت. ورفع األصفر رصيده الى ٢٧ نقطة، 
وأصبح للســـاحل ١٩ نقطة، وينتظر ان يتوج القادسية رسميا 
بلقبه اليوم في ختام مباريـــات الدوري املمتاز. وجاءت نتائج 

االرباع كالتالي (١٧-١٨)، (٥٢-٤٠)، (٦٣-٦٣)، (٨٩-٨٢).
  وقدم الفريقان مباراة عالية املســـتوى ووضح التقارب في 
النتيجة طوال فترات املباراة وجنح القادســـية في حسمها في 

آخر دقيقتني من خالل األداء العالي لالعبيه.
  وكان محترف القادسية االميركي دميتريك شاو خطف األنظار 
في املباراة بعد تسجيله ٢٨ نقطة، فيما أضاف عبداهللا الصراف 
٢٠ نقطة، وفهاد السبيعي ١٦ نقطة وعبدالعزيز احلميدي ٩ نقاط 

واحمد سعود ٧ نقاط.
  وفي الساحل برز كل من شايع مهنا واالميركي انتوني غرين 
بعد تسجيل كل منهما ٢٢ نقطة منها ٦ رميات ثالثية سجلها مهنا 

مبفرده، وأحرز فارس نصار ١٤ نقطة واحمد فالح ١٢ نقطة. 

 ڤيتنامية تحرق زوجها الصحافي

 ريجاـ  د.ب.أ: أفادت وسائل إعالم محلية أمس بأن الرجل 
الـــذي يواجه تهمة القتل بعدما أردى رجال آخر صريعا 
بإطالق النار عليه في إحدى دور السينما في التفيا في 
عطلة نهاية األسبوع هو محام ويحمل درجة الدكتوراه 

في القانون وخريج أكادميية الشرطة الوطنية.
  ودخل الرجالن الســـبت في خالف أثناء عرض فيلم 
«البجعة البيضاء» في ريجا، وذكرت التقارير األولية أن 
اخلالف بدأ حول اتهامات بأن أحد الرجلني كان يأكل الفشار 
(النفيش) بصوت عال، ما أدى إلى تصاعد اخلالف، وأكد 
قائد الشرطة الالتفية أرتيس فيلس امس االثنني أن أربع 
طلقات رصاص انطلقت في نهاية الفيلم، ويعد احلادث 
هو األخير من نوعه في سلســـلة احلوادث التي تسيء 

إلى سمعة العاملني في مجال تطبيق القانون. 

 هانوسـ  د.ب.أ: ألقت الشرطة في ڤيتنام القبض على 
زوجة صحافي محلي بعدما اعترفت بأنها أحرقته حتى 
املوت، وكانت الزوجة قد سكبت مواد كيماوية على لي 
هواجن هـــوجن صحافي التحقيقات بصحيفة جنوي الو 
دوجن وأضرمت النيران فيه ليلة ١٩ يناير املاضي، وقد 

لقى حتفه بعد عشرة أيام في املستشفى.
  وقالت الشرطة إن تران ثوي ليو (٤٠ عاما) قد اعترفت 
بقتل زوجها بسبب اخلالفات بينهما على خلفية ممارستها 
للقمار. وقالت وســـائل اإلعالم احمللية إن القضية أنهت 
التكهنات التي استمرت ملدة شهر ورددت أن الصحافي (٥٠ 
عاما) قد قتل بسبب تقاريره اجلريئة بشأن العصابات 
اإلجرامية والفساد، وحازت القضية اهتمام املواطنني في 

ڤيتنام وفي اخلارج. 

 نعـم كويتـي وافتخـر وارفـع الراس
راسـي فـوق  ديرتـي  كويتـي    انـا 

  لك يا وطن كلي على بعضي احسـاس
  يـا نبـض شـرياني ويـا قـو باسـي

  فيـك افتخـر وابـني احلـب للناس
  لعيـون داري مـا يقـارن حماسـي

  اعشـق بـالدي والغال طاغـي قياس
واالساسـي والوفـا  البطولـة    دار 

  دار الشـموخ اللي لهـا املجد نبراس
  هـي ظلنـا ال عانـد الوقـت قاسـي

حـراس دوم  كلنـا  فداهـا    حنـا 
  بالفعـل مـا هو في صـراع الكراسـي

  نعـم كويتـي وافتخـر وارفـع الراس
  واهـل الكويـت اهلي وربعي وناسـي
  الشيخ الشاعر دعيج اخلليفة 

 أنا كويتي
 صاحب السمو األمير محتضنا الشيخة بدرية بجانب والدها الشيخ دعيج اخلليفة 

 خالد الفضلي اليوم وياكم

 تستضيف «األنباء» اليوم حارس مرمى 
نـــادي الكويت لكرة القـــدم املخضرم خالد 
الفضلي ما بني الســـاعتني ٦ و٧ مساء وذلك 
للحديث عن مسيرته الطويلة في املالعب، 
حيث يعد عميد الالعبني احملليني، واستعدادات 
الكويت في املنافسة على البطوالت احمللية 
بجانب الرد على اســـئلة القراء وذلك على 

الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ ـ ٢٢٢٧٢٨٨٩. 

(هاني الشمري)   العبو القادسية يحتفلون بالفوز وسط جماهيرهم  


