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من قصص
 »حظرة السمك«

امليزانية املجنونة.. 
واحلكومة!

تنصب »حظرة« السمك على سواحل الكويت منذ القدم وتعود 
حقوق الصيد فيها حسب العرف ملن ينصبها ويعتني بها من تأثير 

الرياح وغيرها وتكون هي مصدر رزقه، ولها قصص طريفة، 
منها أن شخصا دخل الى »حظرة« غيره وأخذ منها سمكا وعندما 

خرج أمسك به صاحب احلظرة بغضب، وجره بخشونة ليأخذه 
الى الشيوخ، كما كانوا يقولون في الزمن السابق، يعني الى العدالة، 

كان هذا الشخص معروفا في الدواوين التي تنتشر على ساحل 
البحر وصاحب احلظرة غير معروف تقريبا، وبينما هما ميشيان 

نادى هذا الشخص على شاب رآه وأعطاه السمك قائال »وده 
البيت« فصرخ صاحب احلظرة »بعد.. تبي تاكله انت وأهلك« فقال 

سارق السمك »خو بأنطق بأنطق، خل أنطق على شيء يسوى«..
ثم سارا والرجل ممسك به بقوة، اجتمع عليهما الناس وسألوا 

الرجل املعروف لديهم عن املوضوع فأشار الى صاحب احلظرة 
قائال: »لقيت هذا مع صبي باحلظرة، احلني بأوديه للشيوخ« 

صرخ صاحب احلظرة قائال: »تخسا«. فقال: »تخسا.. ما تخسا.. 
هذا احنا رايحني للشيوخ، ونشوف شيصير«. وكلما مشيا ازداد 

عدد املتجمهرين وأسئلتهم، وكانت اإلجابة تأتي اآلن من الناس 
أنفسهم على نحو ما قال به سارق السمك، وصاحب احلظرة يشتم 

هذا وذاك، ولكن الناس كانوا أقرب إلى شخص يعرفونه من هذا 
فرددوا اتهاماته وكرروها، وانتشرت التهمة الى احلد الذي نفض 

فيه صاحب احلظرة يده من سارق السمك وابتعد قائال: »رح اهلل ال 
يوفقك« انتهى.

احلادثة تشير الى تأثير أسلوب اتهام اآلخرين في تخليص اجلاني، 
وهو أسلوب شائع اليوم في الساحة السياسية، محليا وعامليا، 
هكذا هي السياسة، ولهذا يفلت من تسبب في احتالل الكويت 

وقدم املبررات للعدو بتكسيره اجلبهة الداخلية، يفلت من املساءلة 
باتباعه نفس األسلوب الذي شاغلنا به أكثر من عشرين سنة حتى 

ال نفتح ملفه، ونتركه ميضي مثل سارق احلظرة، ألنه جنح في 
حتويل الدولة الى متهم، الدولة التي فقدناها يوما وحلفنا بأغلظ 

األميان أن نصونها إذا رجعت، ولكنه جنح في اختطافها من أيدينا 
مرتني.

كلمة أخيرة: وأيضا من قصص حظرة السمك أنه كانت ألحدهم 
حظرة توارثها عن آبائه وهي مصدر رزقهم ينصبها إذا انتهى 
الشتاء ويرفعها في اخلريف، كان موقعها على الشاطئ مقابل 

بيوت أناس ال يعرفهم، وعندما أراد أن ينصبها في املوسم التالي 
اعترض صاحب البيت املقابل لها قائال: »اشتريت البيت قبل شهر، 
واملكان املقابل له في البحر لي، مولك« اشتد اخلالف بينهما فذهبا 

الى الشيخ مبارك الصباح وبعد أن نظر في املوضوع طلب من 
صاحب احلظرة ما يثبت ملكيته للموقع قائال »عندك ورقة؟«.
قال صاحب احلظرة: »وانت يوم حكمت عندك ورقة من أهل 
الكويت؟«. استندت حجة السماك الى العرف، فأمر الشيخ له 

باملوقع.

رفضت جلنة امليزانيات في مجلس االمة باالجماع امليزانية العامة 
املقدمة من احلكومة ولعل ابلغ وصف لهذه امليزانية ـ وهو ما دفع 

الى رفضها ـ ما وصفها به رئيس جلنة امليزانيات النائب عدنان 
عبدالصمد بأن هذه امليزانية مجنونة، كذلك ما وصفتها به عضوة 

جلنة امليزانيات النائبة روال دشتي بان هذه امليزانية تدمر البلد، 
وذكرت انها لن تساهم في تدمير البلد، مع العلم ان احلكومة قدمت 

امليزانية بخالف قانون خطة التنمية وكذلك وجوب تقدمي خطة 
سنوية للحكومة تناقش من قبل املجلس وعلى اساس هذه اخلطة 
توضع امليزانية ولكن تقرير اخلطة مرفوع ملجلس االمة منذ اربعة 

شهور ولم تطلب احلكومة مناقشته او استعجال ادراجه على جدول 
االعمال وكأن لسان حالها يقول قدمنا هذا التقرير ابراء للذمة ال 

قناعة بتطبيق القانون.
ان هذه احلكومة التي قدمت هذه امليزانية املجنونة واملدمرة على حد 

تعبير نواب مجلس االمة املؤيدين لها يجب ان تتحمل مسؤولياتها 
كاملة في احلفاظ على مقدرات الوطن ومستقبل االجيال املقبلة.

ولي ان اسأل هؤالء النواب واقول: ما رأيكم لو اقرت هذه امليزانية 
من قبل مجلس االمة عن طريق االغلبية العمياء التي متلكها احلكومة 

من النواب، ما دوركم وانتم تشاهدون احلكومة تدمر البلد على حد 
تعبيركم، ما اجراؤكم مع حكومة تتصرف بجنون على حد قولكم 

في اموال البلد ومقدراته، ما رأيكم في حكومة ال حتترم وال تطبق 
قانون خطة التنمية التي تتغنون بها ليل نهار، ما تقولون في حكومة 
خدعتكم بالتنمية وجميع تصرفاتها عكس هذه التنمية، أليست هذه 
هي احلكومة التي وقفتم معها ومع رئيسها في جميع االستجوابات 

ودافعتم ونافحتم عنها، ماذا ستقولون للشعب الكويتي عندما 
تصفون حكومة باجلنون ثم تدعمونها؟! ان هذه احلكومة هي التي 
اشعلت فتيل زيادة امليزانية وهي التي بدأت بالكوادر لبعض فئات 
الشعب دون بعض وهي التي كانت تقر الزيادات بشكل عشوائي 

وغير مدروس، هذه احلكومة التي تقفون معها وتؤيدونها اوصلتنا 
الى مرحلة خطيرة جدا خاصة فيما يتعلق بالوضع املالي للدولة.

اننا اآلن في مفترق طرق والشهور االربعة املقبلة التي تسبق بداية 
دور االنعقاد املقبل ستكون حاسمة فإما ان تقوم احلكومة بتقدمي 

رؤية واضحة للكيفية التي ستعالج بها هذا النزيف في امليزانية 
العامة وكيفية مواجهة العجز املتوقع ال محالة خالل اخلمس سنوات 
املقبلة وهو ما سيترتب عليه اجراءات اضطرارية من سيدفع ثمنها 
هو املواطن البسيط ولالسف.. واال فعلى احلكومة ان ترحل وعلى 

اعضاء مجلس االمة ان يتحملوا مسؤوليتهم في محاسبة هذه 
احلكومة العاجزة عن ادارة البلد وضمان مستقبل افضل الهل 

الكويت.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي

فالح كميخ فالح كميخ العدواني ـ 52 عاما ـ الرجال: العمرية ـ 
ق5 ـ ش2 ـ م12 ـ ديوان العداوين ـ ت: 67006411 ـ 66606648 

ـ النساء: العدان ـ ق2 ـ ش82 ـ م38 ـ ت: 25412934.
انتصار محمود عباس البكري ـ 51 عاما ـ الرجال: اجلابرية ـ ق5 
ـ ش104 ـ م40 ـ ت: 99101035 ـ 97733762 ـ النساء: السرة ـ 

ق2 ـ ش9 ـ م10 ـ ت: 99728817.
منصور قنور منصور مهيني العازمي ـ 57 عاما ـ الرقة ـ ق7 ـ ش13 

ـ قسيمة 24 ـ ت: 99637455 ـ 99428583.
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العيسى ـ 15 عاما ـ كيفان ـ ق6 ـ 

ش عمار بن ياسر ـ م15 ـ ت: 99673322 ـ 60021227 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.
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رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة )ذ.م.م(
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

خووش حچي يا ألطاف اهلل
اجلزائر تعتزم زراعة مليون شجرة 

للحّد من التصحر.
وزراء القذافي يفاوضون أطرافا أجنبية

 في مدينة »جربة« التونسية.
٭ ودنا نسوي نفسـهم بس غبارنا ما ينفع معاه 
حتى لو كل مواطن ومقيم يزرع فوق راسه شجرة 

ويتمشى فيها.

٭ أال يعرف أولئك الوزراء
 أن زعيمهم »جربة مشقوقة«؟!

واحد أبواللطف

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 3.16
الشروق 4.51
الظهر 11.51

العصر 3.25
املغرب 6.51
العشاء 8.24

شديد احلرارة والرياح شمالية 
غربية سرعتها من 48 الى 40 

كم / ساعة.

العظمى: 46
الصغرى: 33

أعلى مد:  9.20 ص
أدنى جزر:

 3.38 ص ـ 5.31 م

األرصاد: الغبار يعود برياح نشطة اخلميس واجلمعة 
مرتفع حوض البحر األبيض 
املتوسط اجلوي بالتقدم نظرا 
لالختالف في الكتل الهوائية 
املؤثرة والفروقات في الضغط 
اجلــــوي كما يبدأ التحســــن 
التدريجي في الرؤية األفقية 
اعتبارا من السبت املقبل مع 
الرياح  النشاط في  استمرار 
الشمالية الغربية التي تتراوح 

ما بني 25 إلــــى 45 كيلومترا 
بالساعة.

وذكــــر ان البالد شــــهدت 
خالل االسبوع املاضي وحتى 
اليوم هدوءا نسبيا في الرياح 
وحتســــنا في الرؤية األفقية 
بشــــكل ملحوظ مــــع ارتفاع 
درجات احلرارة أثناء النهار اذ 
وصلت الى 48 درجة مئوية.

األربعاء وتشتد يومي اخلميس 
واجلمعة لتصل ألكثر من 60 
كيلومترا في الساعة وتؤدي 
الى إثارة األتربة والرمال مما 
يسبب انخفاض الرؤية األفقية 

إلى أقل من 1000 متر.
واشــــار الى بدء منخفض 
الهنــــد املوســــمي بالتراجع 
شــــرقا مما يســــمح المتداد 

توقع مدير ادارة االرصاد 
اجلويــــة فــــي االدارة العامة 
للطيران املدني محمد كرم أن 
تنخفض درجات احلرارة قليال 
لتصل العظمى إلى 41 درجة 

مئوية.
وقــــال كرم ان من املتوقع 
أيضا أن تنشط الرياح الشمالية 
الغربية ابتداء من يوم اليوم 

تعويض لـ 500 ألف مدخن بـ 270 مليون دوالر 

نتيجة الثانوية لطالبة سقطت سهوًا في غياهب »التربية«!

أ.ف.پ: ردت  ـ  واشــــنطن 
الواليات  فــــي  العليا  احملكمة 
املتحدة مسعى قضائيا تقدم 
به مصنعو سجائر أميركيون 

ضد دعوة جماعية رفعها أكثر 
من 500 ألف مدخن حصلوا من 
خالل حكم قضائي على تعويض 
بقيمة 270 مليون دوالر لدخول 

برامج إقالع عن التدخني. ومن 
دون تفسير أقرت أعلى سلطة 
الواليات املتحدة  قضائية في 
احلكــــم الصادر عــــن محكمة 

اســــتئناف في لويزيانا كانت 
قد وافقت سنة 2009 على النظر 
في دعوى استئناف رفعها عدد 

كبير من املدخنني.

أبــــت وزارة التربية أن 
مترر إعالن نتيجة الثانوية 
العامــــة دون خطأ فادح، ال 
ميكن ألي مؤسسة تعليمية 
حتــــى ولو كانــــت روضة 
صغيــــرة أن تقع فيه، بعد 
التحفظ الكبير في اإلعالن 
عن بدالت املصححني وأعضاء 
الكنترول. فاجأتنا مشكلة ان 
لم تكن فضيحة في جبني 

الوزارة، فمع إعالن النتيجة 
ووصولها إلى الصحف وبثها 
على اإلنترنت وإرسالها الى 
الطلبة عبر الهواتف النقالة 
انتظــــرت الطالبة جوليت 
غسان نعيم نعمان ملحم من 
العربية  مدرسة األكادميية 
احلديثة املشتركة للبنات 
في القسم العلمي نتيجتها 
دون جدوى. سقطت نتيجة 

جوليت سهوا عند الوزارة، 
راحــــت الطالبة وأســــرتها 
تبحث فــــي كل مكان دون 
جدوى، ضاعت بني املدرسة 
والوزارة والتعليم اخلاص، 
ما بني مسؤول يبلغهم بأن 
هناك خطــــأ متثل في عدم 
وجود نتائج الصف احلادي 
عشر ليتم جمعها مع النتائج 
النهائية، ومســــؤول آخر 

يرفض مقابلتها.
الطالبة تناشــــد وزير 
التربيــــة ووزيــــر التعليم 
العالي أحمد املليفي ووكيلة 
التعليم العام منى اللوغاني، 
ومسؤول الكنترول ومدير 
التعليم اخلــــاص ومديرة 
البحث معها عن  مدرستها 
نتيجتها قبل أن تتوجه إلى 

املريخ للبحث هناك.

تقدير قيمة »فيس بوك« بـ 70 مليار دوالر
نيويورك ـ د.ب.أ: قدرت 
قيمة أســــهم موقع »فيس 
بوك« أكبر شبكة للتواصل 
االجتماعي على اإلنترنت في 
العالم بـ 70 مليار دوالر امس 

األول االثنني، حينما انضمت 
شركة »جي اس في كابيتال« 
لقطار املستثمرين في املوقع 

االجتماعي الشهير.
وذكرت شبكة بلومبرج 

لألخبــــار االقتصاديــــة ان 
»فيــــس بوك« باعــــت لهذا 
الصندوق االستثماري في 
كاليفورنيا اســــهما كانت 
مملوكــــة ســــابقا جلهــــات 

خاصة بقيمــــة بلغت نحو 
6.6 ماليني دوالر، ويعتقد ان 
»فيس بوك« يستعد لطرح 
أسهمه لالكتتاب العام خالل 

.2012

تستضيف »األنباء« اليوم »األربعاء« 
بديوانيتها املخرج املبدع محمد دحام 

الشمري، وذلك من الساعة الـ 6 
وحتى الـ 7 مساء، ليتحدث عن أعماله 
الفنية اجلديدة ومنها اجلزء الثاني من 

املسلسل اجلماهيري الناجح »ساهر 
الليل« والذي بدأ تصويره هذه األيام 

استعدادا لعرضه في شهر رمضان 
املقبل على شاشة تلفزيون »الراي« 
وتفاصيل مسلسله »لهفة اخلاطر« 

وسر عشقه لـ »جارة القمر« السيدة 
فيروز.

أعزاءنا القراء سيكون معكم على 
الطرف اآلخر من الهاتف املخرج املبدع 
محمد دحام الشمري للرد على جميع 

أسئلتكم واستفساراتكم، وذلك من 
الساعة الـ 6 وحتى الـ 7 مساء عبر 

هاتف »األنباء التالي: 22272888. 

محمد دحام اليوم وياكم

اخلميس: ثورة مصر »غير شرعية«.. وقتالها ليسوا »شهداء« 
وجمال قطب يرد: كالمه ال أصل له من الصحة

ولم يفهم مقاصده.
التعليل بأن الشعب  اما 
لم يخرج لسبب ديني فهو 
اشد خطأ واثما ولذلك اتوجه 
بالسؤال للخميس هل شرع 
اقامة  اهلل مقصـــور علـــى 
الشعائر والعبادات والطقوس 
الدينيـــة ام ان رفض الظلم 
يرضي اهلل واالمر باملعروف 
املنكر يرضي  والنهي عـــن 
اهلل؟ فال شـــك ان كل حركة 
متنع الشـــر وجتلب اخلير 

هي هلل.
ابدى قطب استياءه  كما 
من عدم اعتبار شباب الثورة 
الذين قتلوا غدرا في ميدان 
التحرير شهداء: قائال »هل 
من عاقل يتصور ان يخرج 
شباب في صورة على حاكم 
ظالم ويتم تهديدهم بالقتل 
فيفضلوا الثبات في مكانهم 
وهم عـــزل ويقولون كلمة 
الى ان يقتلوا ليسوا  احلق 

بشهداء؟! هذا كالم فارغ.

»نسأل اهلل ان يغفر لهم«.
وردا علـــى مـــا ذكـــره 
اخلميس قـــال رئيس جلنة 
الفتوى االسبق الشيخ جمال 
قطـــب ان كالم اخلميس ال 
اصـــل له مـــن الصحة على 
اي مستوى، كما انه يجافي 
العقل والفطرة، فكل الشرائع 
الســـماوية واخرها االسالم 
حتـــض اتباعهـــا على منع 
الظلم والتصـــدي له وعدم 

الرضا به.
واستشهد قطب باحلديث 
القدســـي الشـــهير عن رب 
العزة »يا عبادي اني حرمت 
الظلم على نفسي فال تظاملوا 
بينكم« متسائال: كيف يتصور 
بشري على وجه االرض ان 
الثـــورة على احلاكم الظالم 
في مصر او غيرها ال تعتبر 
عمال شرعيا اال اذا كان املتكلم 
تلميذا صغيـــرا يبحث في 
القرآن الكرمي عن لفظ ثورة 
دون ان يدرس احكام القرآن 

الداعية  أكـــد  العربيـــة: 
الشيخ عثمان اخلميس على 
حرمة اخلروج على احلاكم 
او التظاهـــر لعزله، واعتبر 
ان ذلك السلوك ميثل فسادا 
عظيما حسب رأيه، كما اعتبر 
الثورة  ان قتلى وضحايـــا 

املصرية ليسوا »شهداء«.
وقال اخلميس في حديث 
مصور على موقع »يوتيوب« 
يعود لفترة سابقة ان الثورة 
املصرية التي اطاحت بنظام 
الرئيس الســـابق حســـني 
مبارك، لم تكن ثورة اسالمية 
ولكن ثورة من اجل الدنيا، 
فالثوار لم يخرجوا من اجل 
تطبيق الشريعة االسالمية 

او من اجل الدين.
وعـــن الضحايـــا الذين 
ســـقطوا خـــالل املظاهرات 
واالحتجاجـــات برصـــاص 
قوات االمن قال اخلميس انهم 
ليسوا شـــهداء، »فهذا ليس 
الشـــهادة« واضاف:  طريق 

الشيخ عثمان اخلميس


