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خووش حچي يا ألطاف اهلل
هولندا تفتتح بورصة متخصصة

 في تداول بـ »اخلشب«.
بريطانيا: على كل حكومات العالم أن تسمح 

بحرية اإلنترنت.
٭ واهلل لو فتحت هالبورصة عندنا شرط هوامير 
السوق يولعون فيها ويشـوون على نارها صغار 

املستثمرين.

٭ قصدكم احلكومات العربية فقط، ألنه 
عند أعمال شغب لندن »خنقتم« اإلنترنت 

ومعه »البالك بيري«.
واحد أبواللطف
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خووش حچي يا ألطاف اهلل
تقرير: الكويت األكثر هـدرا للمياه في العالم وحصة 

الفرد 500 ليتر يوميا.
روسيا تنضم ملنظمة التجارة بعد 18 سنة 

من املفاوضات.
٭ السـالفة باختصار ليترين للشرب و498 ليتر 

لغسيل السيارة يوميا!
٭ والعرب يحتاجون إلى 180 عاما إلقرار 

السوق العربية املشتركة.

واحد أبواللطف

سعود السبيعي
info@redlinekw.com

خصي طائفة البدون
لم جتد طائفة البدون لها نصيرا ال في احلكومة وال في مجلس 

األمة، وفوق محنتهم انقلبت عليهم وسائل اإلعالم فلم تعد 
تنشر لهم من األخبار سوى ما يسيء إليهم ويشوه قضيتهم 

وتكالبت عليهم الهموم واحملن وضاق بهم العيش وتوارت عنهم 
فسحة األمل ومتت مصادرة أمالكهم، صرخة ألم ودمعة حزن، 

هما كل ما ميلكونه في هذه الدنيا، فهناك من طالب بإلقائهم في 
البحر وهناك من طالب بوأدهم وآخر كان أكثر رحمة فقد طالب 

مشكورا بخصيهم حتى ال يتكاثروا. من نكد الدنيا أن حق 
العمل مكفول حتى للبهائم ولكنه ممنوع على البدون ويبدو أنه 

حتى الصالة في املساجد ممنوعون منها.
قضية البدون ليست مطالبة بجنسية فحسب أو أنها بحث 

عن هوية، فقبل ذلك كله ضرورة توفير الرعاية اإلنسانية مبا 
تقتضيه تعاليم اإلسالم وحقوق اإلنسان، وما يفطر القلب أنه 
وبالرغم من صدور قانون صوت عليه غالبية أعضاء مجلس 

األمة بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفي شخص من 
فئة غير محددي اجلنسية إال أن القانون لم يطبق ومت تعليقه 
بل ان احلكومة سحبت قرار جتنيس أكثر من شخص بعد أن 
لوح النائب السابق أحمد املليفي عام 2008 باستجواب رئيس 
احلكومة على اساس أن من مت جتنيسهم ال يستحقون، فال 

القانون مت تطبيقه وال الناس سلمت على جناسيها، والغريب 
املريب أن النواب إلى يومنا هذا لم يطالب أحد منهم بتطبيق هذا 

القانون برغم صدوره بناء على سيادة األمة وقد أصبح نافذا 
ومن الواجب العمل به.

فاملشكلة إذن ليست مشكلة قانون، إمنا مشكلة حكومة ال 
حتترم القانون ونواب ال يريدون مراقبة تطبيقه ألن الفئة 

املستفيدة منه أدنى مصلحة للنواب وال متثل أدنى قلق 
للحكومة، فال خيل عندهم يهدونها وال مال، فتم افتراسهم 
في رابعة النهار وتالشت صيحاتهم في فضاء تيماء وأدبر 

عنهم كل مختال فخور من ممثلي األمة وكأن األمر ال يعنيهم 
وكعادتهم دائما إلبراء الذمة يكتفون باإلدالء بتصريح مسكن 

للرسائل اإلخبارية، في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب وطول 
االنتظار، والطريف أن من يكتب لهم وينشر تلك التصاريح هم 

البدون أنفسهم ممن ميارسون الكتابة في وسائل اإلعالم، بل 
ان أغلب العاملني لدى النواب هم من فئة البدون ولكن مصلحة 

النائب تقتضي أن يكون بال هوية طوال عمره حتى يظل في 
أمس احلاجة للنائب فاملسألة فيها »حلمة ضب« وتعني أنها ال 
تخلو من اخلبث وإال ما الذي يجعل النواب يتباكون على عدم 

تطبيق القوانني الشعبية ويتجاهلون القانون الصادر عام 2007 
القاضي بتجنيس البدون؟! فويل يومئذ للمنافقني.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 5.11
الشروق 6.36
الظهر 11.44

العصر 2.34
املغرب 4.53
العشاء 6.15

بارد والرياح شمالية 
غربية سرعتها من 15 

الى 35 كلم/ ساعة

العظمى: 19
الصغرى: 4

أعلى مد: 
4.03 ص ـ 5.31 م

أدنى جزر: 
10.55 ص ـ 11.52 م

Faisalalzamel@yahoo.comكالم مباشر

قال أ.أنور النوري في كتابه »في مرابع الذكرى«: »بعد عام واحد من 
حرب السويس، عام 1956  كنت أدرس في لندن وحتدثت مع شخص 

اجنليزي بحماس عن تلك احلرب فقال لي: هل تعلم أن عبدالناصر 
انهزم في تلك احلرب وأن إسرائيل لم تخرج من سيناء مثلما يقول 

لكم؟ يجب أن تعرفوا احلقائق قبل أن تتحمسوا في النقاش«.. 
وميضي الكاتب مسجال دروسا كثيرة مثل هذه، محليا وعربيا، ولو أن 
كل صاحب جتربة ثرية قام بتوثيق جتاربه ألمكن لألجيال اإلفادة من 

جتارب السابقني.
على سبيل املثال، عرض بومناور قصة مبنى جامعة الكويت التي 
تأسست عام 1966 والتزال بعد 45 عاما بغير مقر مصمم كمبنى 

جامعي، ولو متت اإلفادة من أسباب تعثر املشاريع الكبرى املشابهة 
ألمكن تنفيذ مشاريع مجمدة منذ: »جسر الصبية 32 سنة ـ 

املستشفيات 28 سنة ـ املطار 23 سنة ـ أرض املرقاب 22 سنة ـ مبنى 
وزارة املواصالت الكائن في شارع فهد السالم 15 سنة..الخ«، ففي 

حالة مبنى اجلامعة تقدمت في عام 1968 شركات املقاوالت بعروض 
أسعار تتجاوز امليزانية املقرة للمشروع ـ 140 مليون دينار ـ فألغيت 

املناقصة ومت جتميد املوضوع، اليوم وصلت التكلفة الى 1.4 مليار 
دينار، القاسم املشترك في حاالت التجميد هو التوقف أمام املشكلة 

بغير تقدمي حلول وبدائل، فال يوجد مشروع أو قرار إال وستبرز 
أمامه عقبات، حتى قرار إنشاء اجلامعة عام 1966 وجد من يعارضه 
من باب »ال توجد أعداد كافية من الطلبة، نرسلهم برة أرخص« ثم 

يتحول املعارض الى مرحلة العناد لهذا رفضوا في القانون الذي صدر 
عام 1966 بشأن اجلامعة استخدام كلمة »جامعة« واقتصرت مواده 

على مسمى »كليات التعليم العالي« وحتى مدير اجلامعة، أعطي مسمى 
»مستشار التعليم العالي« وكان نصيب أ.أنور النوري »األمني العام 

للتعليم العالي«، وبعد سنوات مت تعديل هذا »العناد«!
كتاب »في مرابع الذكرى« فيه عبق »كويت النهضة«، والنقلة من بيوت 

الطني الى مقاعد الدراسة في لندن ثم العودة الى الكويت وقد اختفى 
البيت الذي ولد فيه الكاتب، بل اختفى احلي بأكمله وذهبت معه معالم 

تفيض بذكريات الطفولة، وكان هذا حال جيل بأكمله، يصف الكاتب 
احتفاء األسرة واألقارب واألصدقاء بعودة الدارسني في بريطانيا، بل 

حتى مخالفته لقانون املرور أعفاه الشرطي منها عندما شرح له أنه 
اعتاد على القيادة في لندن من جهة اليسار، مع تنبيهه لتوخي احلذر، 

أجواء أدركتها في قريب لي من زمالء بومناور، هو األخ بدر حمود 
اإلبراهيم، كانت زيارته للكويت عام 1957 وما تالها حدثا جتتمع 

األسرة حوله في والئم وحفاوة، وذلك لقلة أعداد الدارسني باخلارج.
احملطات التي تناولها الكاتب ال تستوعبها مقالة، فهي رحلة مع 

التعليم في الكويت، ثم النشاط السياسي العربي في اخلمسينيات 
والستينيات، ومحليا على مر خمسة عقود من اإلخفاقات السياسية 

املتكررة، ومواقف ال تنسى مع قيادات كويتية وعربية، مواقف تفيض 
بالدروس والعبر التي آمل أن يستفاد منها لتخطي الكثير من املعوقات 

التي ال نزال نعيشها، مع األسف الشديد.
شكرا بومناور، واألمل كبير في تكرار التوثيق من أبناء جيلك، فهذه 
أمانة البد من نقلها من يدكم الى أياد أمينة تنفع وطنها، حتى يحقق 

تراكم اخلبرات النضج الذي مييز الدول بعضها عن بعض.

توثيق التجارب 
أمانة ومسؤولية

فيصل عبدالعزيز الزامل

samialnesf1@hotmail.com

كان بشار بن برد شاعرا فحال من شعراء الدولة العباسية ابتلي بالعمى منذ الصغر 
وكان اجلميع من خلفاء وشعراء يجله ويحترمه ملا في شعره من قوة وجزالة 

وحكمة إال أنه كان في الوقت ذاته يدفع الدية لشاعر نكرة يدعى »ابو الشمقمق« 
وذات مرة سأله بشار عما سيفعله إذا لم يدفع فأجاب سأعطي األطفال النقود 

وأجعلهم يركضون خلفك صائحني »هليله، هليله، بشار بن برد تيس أعمى في 
السفينة« فدفع له بشار على الفور.

فال أخطر من مخاصمة احلاقد احلاسد وبذيء اللسان وهو أمر شبيه باحلكمة 
الكويتية التي تطلب البعد عن اجلاهل والصغير و.. وخشبة الفحم!

> > >
نتذكر حكاية »أبو الشمقمق« بعد ان تعرض البعض للنائب والوزير والقاضي 
واحملامي الفاضل علي الراشد بألفاظ مخجلة تصيب من أطلقها ال من وجهت 

له، فلله درك يا أبا فيصل من رجل وطني شهم شجاع يفخر بك كل من يعرف 
فزعتك ونخوتك مع كل من يقصدك في وقت غابت فيه النخوة وساد الغدر وتآمر 
الليل على تصرفات بعض ناقديك والرهان اآلن على وعي وفطنة الناخبني ممن لن 

يخدعوا بعد اليوم مبن ينحر مستقبل بلدهم بدم بارد ويطلب منهم انتخابه!
> > >

السفراء »عبدالعزيز البابطني« رجل ثقافة وخير وكرم للفقراء واحملتاجني وال 
يعاديه إال حاقد أو حاسد أو متآمر يغيظه ما يعمله بوسعود ألجل رفعة شأن 

بلده وسمعة مواطنيه، ثروة البابطني معروفة من جتارته، وثروة بعض خصومه 
التي تفوق ـ للمعلومة ـ ثروته ال يعرف أحد مصدرها، كرم وأعمال خير البابطني 

معروفة ويتحدث بها الركبان، وبخل وحقد وحسد بعض منتقديه يتحدث بها 
الركبان كذلك، في ديوان البابطني ال تراه إال هاشا باشا مبتسما في وجه ضيوفه 

وفي ديوان بعض منتقديه ال ترى إال احلقد واحلسد والتآمر والغضب الدائم، فهل 
ميكن ألي مواطن كويتي محب لبلده أن يكون محايدا بني احلالتني؟!

> > >
الكويت بلد صحراوي شديد احلرارة صيفا والبرودة شتاء لذا ال يجد  املواطنون 

 »B.O.T« واملقيمون إال اللجوء لألسواق املغلقة اجلميلة التي أقيمت على نظام
لتمضية الوقت في الشراء والتمشي أو تناول الوجبات أو الدخول لدور السينما، 

وكلما متشيت أو زرت وغيري تلك األسواق رفعنا أيدينا بالدعاء باخلير والتوفيق 
ملن أنشأها ودعونا في الوقت ذاته على من أوقفها مبقولة شمقمقية بذيئة هي 

»بوق وال تخاف« مما جعل املليارات واألفكار الكويتية ترحل.. لتعمر دول اآلخرين!
> > >

آخر محطة: لم يكتف البعض بتدمير نظام »B.O.T« في الكويت بل أضاف إليه 
اآلتي:

1 ـ أزمات سياسية متالحقة »طفشت« املستثمرين والسائحني وقبلهم.. املواطنني.
2 ـ أوقف بتشريعاته عمل الشركات املساهمة اخلاصة بتوفير السكن املناسب 

للشباب كما هو احلال في العالم أجمع حيث كانت الشركات اخلاصة تشتري 
املساحات الشاسعة من األراضي ثم تبنيها بشكل جماعي مما يخفض الكلفة بشكل 

كبير ثم تبيعها باألقساط امليسرة لـ 25 ـ 30 عاما، وقد بيعت ڤلل في منطقتنا 
اليرموك مطلة على الدائري اخلامس وبارتداد كبير وعلى شارعني قبل سنوات 

قليلة بـ 170 ألف دينار، وإصدار تشريعات أوقفت عمل الشركات والتقسيط ألكثر 
من 15 عاما تسبب في ارتفاع جنوني لألسعار وحرمان الشباب من احلصول على 

السكن املناسب  بالسعر املناسب.
3 ـ مع حدوث األزمة العاملية تسبب البعض في إيقاف مساعدة الشركات املساهمة 
التي ميلكها مئات آالف الكويتيني من قبل احلكومة كما جرى في جميع دول العالم 

األخرى مما تسبب في إفالس وإيقاف تداول العشرات منها وتسريح اآلالف من 
الشباب الكويتي الذين يطلب منهم هذه األيام التصويت ملن عمل على خراب 

بيوتهم وتدمير مستقبلهم.. والرهان على حكمة الشباب وحسن اختيارهم.

وصول »أبو الشمقمق« 
للبرملان تدمير 
للكويت!

سامي عبداللطيف النصف

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

كلثم سعيد ريحان ـ 86 عاما ـ ديوان الشيخة 
د.رشا الصباح ـ البدع ـ شارع التعاون ـ قرب 
منتزه شاطئ اجنفة ـ ت: 25617111 ـ 25618111.

عزيزة السيد متولي، أرملة ساير قويزان عبداهلل 
املطيري ـ 63 عاما ـ الرابية ـ ق3 ـ ش27 ـ م1 

ـ ت: 90029001 ـ 66196444.
فهد ضاري محمد عقلة ـ 11 عاما ـ اجلهراء 
ـ القصر ـ ق4 أ ـ ش5 ـ ج2 ـ م12 ـ ت: 

97898686 ـ 99681212.
حماد عامر سحلول العازمي ـ 91 عاما ـ 

صباح السالم ـ ق9 ـ ش4 ـ ج17 ـ م4 ـ ت: 
66264747 ـ 99817112.

أمينة محمد حسن، أرملة يوسف عبدالرحمن 
العلي ـ 82 عاما ـ الرجال: العدان ـ ق2 ـ ش16 
ـ م2 ـ ت: 99779595 ـ النساء: حطني ـ ق3 ـ 
ش307 ـ م1 ـ ت: 25225901 - الدفن التاسعة 

صباحا.
ليلى نكهدار غلوم اسماعيل، زوجة حسني 

حسن اشكناني ـ 54 عاما ـ الرجال: مسجد 
الوزان ـ مشرف ـ بجانب ارض املعارض ـ ت: 

99706116 ـ 99977701 ـ النساء: العقيلة ـ ق1 ـ 
ش126 ـ م70 ـ ت: 97770608 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
بتله مرزوق محمد العواد، أرملة طالب فاضل 

ذهيبان العجمي ـ 75 عاما ـ الرقة ـ ق6 ـ ش5 
ـ م50 ـ ت: 99822642 ـ الدفن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان.
فايزة أحمد طاهر نابلسي، أرملة حمد عثمان 

بن عيدان ـ 78 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق1 ـ 
شارع غزة ـ م39 ـ ت: 99618585 ـ النساء: 

العارضية ـ ق4 ـ ش3 ـ م15 ـ ت: 97891524 ـ 
الدفن بعد صالة العصر.

عوض سعد سعيد الشريجه ـ 47 عاما ـ 
الرجال: الفردوس ـ ق9 ـ مقابل العارضية ـ ت: 
99660060 ـ النساء: القيروان ـ ق1 ـ ش126 ـ 
م6 ـ ت: 99087555 ـ الدفن بعد صالة العصر.

جنوم أزرق الصاالت 
باچر وياكم

تستضيف »األنباء« باچر االثنني جنوم منتخبنا الوطني 
لكرة القدم للصاالت هاني حيدر وسالم امان وعبدالرحمن 

الطويل وسالم املكيمي بني الساعتني 3 و4 مساء وذلك 
للحديث عن اسرار تألق ازرق الصاالت في التصفيات 

والتأهل عن جدارة واستحقاق لكأس آسيا املقررة اقامتها 
في اإلمارات مايو 2012 بجانب الرد على اسئلة القراء 

وذلك على الهواتف التالية: 22272888 ـ 22272889.

اخلط األحمر

وزير اإلعالم اعتمد نتائج جوائز الدولة »التقديرية« 
للمرزوق واخلالد والنبهان 

ذهبية للحداد في الوثب 
الطويل وبرونزية للمرشاد

الدوحة ـ وفد جمعية الصحافيني
احرز بطلنا صالح احلداد امليدالية الذهبية في 

مسابقة الوثب الطويل بعد ان سجل 7.83 أمتار في 
املنافسة التي جمعته امس في مسابقة العاب القوى 

في البطولة العربية املقامة حاليا في قطر متفوقا 
على منافسيه املصري والسعودي. كما حقق العبنا 

فهد املرشاد امليدالية البرونزية في مسابقة القفز 
بالزانة مسجال 4.90 امتار لتتواصل بذلك اجنازات 

العاب القوى في الدورة العربية. وفاز منتخبنا 
الوطني لكرة القدم على السعودية 2- صفر وتأهل 
ملواجهة األردن في نصف النهائي، بينما فاز أزرق 
الطائرة على السعودية )3- 1( وحسم بطاقة التأهل 

للدور نصف النهائي ايضا.             )التفاصيل ص42(

نتائج جلان التحكيم في جائزة الدولة التشجيعية

أحمد اخللف أحمد حجي شهاب د.يعقوب الكندري جاسم النبهان فضة اخلالد غنيمة املرزوق

أمل الرندي غافل فاضل انتصار احلداد جميلة سيد علي د.أحمد الرفاعي استبرق أحمد

18محليات

فرحة العبي أزرق الصاالت بالتأهل لنهائيات كأس آسيا


