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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تشن هجوما على تقرير لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

ـ ال تفرحوا بـ »شن الهجوم« فاألمر ال يعدوا كونه كلمات عتب.
كتبة المستشفيات يختفون بعد الساعة 12.

ـ صايرين سندريال الربع بس على األقل يوم انحاشت بعد 12 ما تركت وراها 
أبواللطفواحدبنغالي!

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

مع صدور حكم احملكمة الدولية في الهاي بخصوص انتماء اقليم »أبيي« 
النفطي في السودان، أصبح واضحا ان أالعيب نظام اخلرطوم وحروبه خالل 
االعوام املاضية قد تسببت بالفعل في انقسام السودان العزيز الى عدة دول 
سنراها قائمة قريبا ومن ثم ميكن ضم ذلك النظام لقائمة »اعدى اعداء االمة 

العربية« في العصر احلديث.
> > >

وم����ن اعدى اعداء االمة العربية املفتي امني احلس����يني الذي رفض قيام 
دولة فلسطينية مستقلة عام 1937 على 90% من االرض املمتدة من النهر الى 
البحر، وعاد رافضا لقرار التقس����يم عام 1948، وهو العالم واملوقن بضعف 
الفلس����طينيني، والعرب معهم، عس����كريا وعدم قدرتهم على االنتصار على 

االسرائيليني االكثر عددا وعدة.
> > >

وضمن اعدى اع����داء االمة العربية الرئيس الراح����ل جمال عبدالناصر 
الذي فرط في السودان عام 1954 عبر تسليم ملفها للمخبول الصاغ صالح 
س����الم مما مهد لتقسيمها احلالي، وهو امر ما كان له ان يتم لو بقيت جزءا 
من مصر، كما قام النظام نفس����ه بالتفريط في سيناء وغزة واملضايق عام 
1956 وفي الوحدة مع س����ورية 1961 وبتوري����ط اجليش املصري في حرب 
اليم����ن عام 1962 ثم قام بالتفريط � من تاني � في س����يناء وغزة واملضايق 

عام 1967.. عفارم..!
> > >

، جديد،  ومن اعدى اعداء االمة النظام احلاكم في سورية عام 1967 )زعنينّ
ماخوس(، والذي ادى بثوريته الطفولية ومزايداته العبثية الشعال حرب 
االيام الس����تة التي سلمت االراضي العربية وخالل سويعات قليلة للمحتل 
ولم نر بعد ذلك حتول عاصمتهم الى »هانوي العرب« كما كانوا يصرخون 

ويدغدغون.
> > >

وعلى رأس اعدى اعداء االمة العربية الكبار املقبور صدام حس����ني الذي 
سلم نصف ش����ط العرب عام 1975 ثم اشعل احلروب املتتالية ضد االكراد 
في الشمال وأهل اجلنوب حتى شجعهم على املطالبة باالنفصال عن الدولة 
املركزية لضمان امنهم كما تس����ببت حروبه اجلائ����رة على ايران والكويت 
في التفريط في أموال وموارد واراضي ومياه وثروات االمة العربية وحتى 

االسالمية.
> > >

ومن اعداء االمة العربية الكبار الرئيس ياسر عرفات الذي اضعف الشعب 
الفلسطيني وقضيته عبر ادخاله في اشكاالت وحروب خاسرة مع االشقاء 
في االردن ولبنان والكويت وغيرها، وأشعل احلرب األهلية في لبنان التي 
انتهت باحتالل أرضه، ثم قام عبر سلسلة مفاوضات ادارها بشكل سيئ جدا 
بالتفريط فيما تبقى من ارض فلسطينية ومازلت اشعر بالغثيان كلما رأيت 

احدا � في فلسطني او خارجها � يرفع صورته او صورة حليفه صدام.
> > >

آخر محطة: 1 � املالحظ ان اعدى اعداء االمتني العربية واالس����المية هم من 
الثوريني العرب واالسالميني وليسوا من االنظمة احلكيمة والعاقلة.

2 � اعلن املرتزق فاروق قدومي )ابواللطش( ان الرئيس احملترم ابومازن 
قد قام بتسميم عرفات عبر اتفاق له مع شارون، وكان مصدر قدومي موقع 
انترنت اسرائيليا )هذي املصادر املؤكدة وال بالش(، سؤال سطحي وساذج 
وتافه جدا: ملاذا ال يتم عرض جثمان عرفات على مجموعة من االطباء الشرعيني 
العرب واالجانب لتقرير اس����باب وفاته علما ان السم ال يختفي من االظافر 

والعظام حتى بعد الف عام؟! شخصيا اعتقد انني اعرف االجابة.

األعداء الحقيقيون لألمة العربية نسخ
أطلقت، قبل سنوات، 
مشروعا أدهش االصدقاء 
املبهر  فتوقعوا جناحه 
اف����كاري  لقرب����ه م����ن 
وش����طحاتي، بي����د ان 
املش����روع فش����ل فشال 
ذريعا وكبدني خسائر 
مالي����ة ثقيلة. فأدركت، 
س����اعتها، ان املشاريع 
التجاري����ة ينبغ����ي ان 
تنطلق من رؤية واقعية 
افكار اآلخرين  لتعكس 
)الزبائن( وحاجاتهم، ال 
افكار صاحب املشروع.

ذكرت مثاال يتعلق بي 
شخصيا بغرض االشارة 
ال����ى مش����كلة تكتنف 
عالقتنا باآلخرين، حيث 
العديد من����ا يصورون 
اآلخر او يتخيلونه على 
ش����اكلتهم وعلى نفس 
طباعه����م، فالش����خص 
احلالم الرقيق العاطفي 
احلس����اس يتعامل مع 
اآلخر على نحو يشبه 
ويتوهم  ش����خصيته، 
انه يحمل طباعه، لكنه 
س����رعان م����ا يصطدم 
بجالفة اآلخر او واقعيته، 

فيصاب بخيبة االمل.
بع�����ض احلمق�������ى 
يتقربون منك، باصرار 
عجيب، وحني يكتشفون 
انك ال تشاركهم حماقاتهم 
او سخافاتهم، يبتعدون 
عنك ويروجون الشائعات 
عن شخصيتك »املعقدة« 
فاملش����كلة ال تكمن في 
احلماقة او س����واها من 
طب����اع، ب����ل تكمن في 
الذين  اوهامن����ا نح����ن 
ننظر الى االخرين بعيون 
طباعنا وننسى ان االخر 
بالضرورة مختلف عنا، 
وان النسخ ممكن لالوراق 
واالشرطة واالسطوانات 
لكن����ه، لالس����ف، غير 

متوافر للبشر.

صالح الساير
www.salahsayer.com

يقول معالي الوزير املسؤول عن األمن الداخلي في البالد »لو 
تصير حرب على احلدود يجب ان يستمر العمل االداري«!

وهو قول صحيح الش����كل لكنه بعيد عن الواقع واملنطق، 
فهل يعقل في دولة كل جيشها ال يتعدى ال� 100 ألف ان تستمر 
في اس����تقدام كروت الزيارة والفحص الفني للمركبات والبلد 

مهدد في احلدود!
يعني هل تعتقد انك ستجلس في مكتبك والبلد مهدد على 
احل����دود متارس العمل اإلداري وتؤكد ما كنت تؤكده دائما بأن 

اللي باجلدر يطلعه املالس!
ثم ما هي س����الفتك مع اجلدر واملالس وأمهر الطباخني هل 
انت متأكد يابونواف انك خريج كلية ساند هيرست العسكرية 

ام انها ساند هريس املدنية؟!
ثق باهلل يا معال����ي الوزير لو كنت وزيرا في وزارة اخرى 
لكنا قد جتاوزنا عن بعض تصريحاتك »اللي مالها معنى« ولكن 
لكونك الرجل املسؤول عن حفظ أمن البلد واستقراره كان البد 
م����ن مواجهتك بكل هذه التصريحات التي أس����اءت لك قبل ان 

تسيء لغيرك او لوطنك.
وثق باهلل اننا ال نحمل لك اي ضغينة أو كره وإن كنا مقتنعني 
قناعة كاملة ال تشوبها شائبة بأنك ال تصلح لهذا املكان أبدا، بل 
اننا نعتقد ان بعض قيادييك الذين حتاول زرعهم في الوزارة 

هم كذلك ال يصلحون.
وه����و رأي يتجرد من العاطفة ويبتعد ع����ن املصالح التي 
يرتب����ط بها بعض من منح����ك الثقة ولألس����ف، فهل يعقل ان 
يطرح الثقة فيك من لديه مصالح مباش����رة عندك من تعيني او 

ترقية؟! ال ميكن.
وقد تكون ال تدري ان بع����ض من منحك الثقة منحك اياها 
خوفا من احلل او ألنه ال يحب شخص املستجوب او ألن توقيت 
االستجواب اثر في نتائجه لكن صدقني الغالبية غير مقتنعة 

بك إطالقا!
وحقنا في إبداء الرأي ال متلك وهلل احلمد احلجر عليه، وإال 
لكنت أرس����لت إلينا مدرعة من القوات اخلاصة حتاوط مكتبي 
وتقلني الى بالد اخرى ترتاح انت ومعك مجموعة من الناس، 

أسبب لهم بني فترة واخرى قلقا في املنام وهما في الصباح.
وحتى يقضي اهلل أمرا كان مفعوال اقول اني مطالب بالتعاطي 
معك وانت مطالب بالتعاطي معي ومع غيري ومنهم ش����خص 
املستجوب ال أن تفرح وتستانس لصياحه، واننا نصدقك القول 

حبا في بلدنا ال كرها فيك يعلم اهلل.
نريد لك ما نريده لبلدنا الذي يئن من تراشقنا دون معنى، 
فإن كانت حروفي قاسية وانا العبد الفقير الذي ال حيلة لي اآلن 
فما بالك وانت وزير الداخلية املسؤول األول عن حماية أمن هذا 

البلد الداخلي بعد اهلل عز وجل؟!
أمتنى فعال ان يكون مقالي اليوم احللقة األخيرة من حلقات 
»ش����يلمهن« التي أصبحت كاملسلسالت التركية او املكسيكية 

طويلة ولكنها مشوقة على ما أعتقد!
وإن كان الكالم من فضة فإن السكوت من ذهب، فاسكت يا 
معالي الوزير تفض����ال ال أمرا، رحمة اهلل على والديك ووالدي 

املسلمني أجمعني.
ودمتم

شيلمهن )5( الحلقة األخيرة مؤقتًا

أحمد الشحـومي
www.alshohomi.com

البقاء هلل
رقية فـرج مبارك الدبـوس، أرملة: محمد خلف 
محم���د الدريب���ان � 74 عام���ا � الرجال: 
العدان � ق2 � ش55 � م1 – ت: 25410928، 
النساء: اجلابرية – ق7 – ش9 – م40 – ت: 

.25338557
معصومة رضا علي، ارملة: عبدالوهاب عبداهلل 
بحروه � 67 عاما � الرجال: مسجد النقي – 
الدسمة – ت: 66444515، النساء: حسينية 

سيد علي موسوي – بنيد القار. 
مشعل منيف محمد احلربي � 36 عاما � الصباحية 
– ق2 – ش الرابع – م678 – ت: 99446890 

.66623338 –
يوسف سلطان فيروز محمد – 61 عاما – الرجال: 
الدعية – مسجد البحارنة بجانب اجلمعية 
– ت: 99986653، النساء: العارضية – ق9 

– ش4 – ج1 – م21 – ت: 65658125.
عبدالعزيـز خالـد عبدالعزيز املسـعود – 15 عاما – 

الرجال: جنوب الس���رة – السالم – ق1 – 
ش121 – م9 – ت: 25210385، النساء: مشرف 

– ق1 – ش7 – م22 – ت: 25380578.
نعمة حمد عايـض العجمي � أرملة محمد قهوان 
العجمي � 74 عاما � صباح السالم � ق13 
� ش2 � م19 � ت: 99839893 � 99766646. 
الدفن الس���اعة التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان.
أحمد عيسى النشمي � 63 عاما � الرجال: جنوب 
الس���رة � السالم � ق2 � ش23 � م84 � ت: 
99664566 � 97566404، النساء: بيان � ق2 
� ش3 � م65 � ت: 25390223 � 97565253 

� الدفن الساعة التاسعة صباحا.
محمد حسـن حسـن زكريا � 46 عاما � الرجال: 
حسينية سيد محمد سلوى: 66979910 
� النس���اء:  الزهراء � ق8 � ش44 � م61 � 

ت: 66098800.

كّتاب صفحة آراء
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 ص 11

زلزال بقوة 5.5 يضرب جزيرة إيرانية قرب هرمز
عواصم � وكاالت: سجلت الشبكة الكويتية الوطنية لرصد الزالزل 
الزلزال الذي ضرب غرب إيران صباح أمس بقوة 5.5 درجة، وجاء 
في بيان للشبكة أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات في باطن 

األرض وتبعد بؤرته 840 كيلومترا عن مدينة الكويت.
وكانت هيئة األنباء اإليرانية قد ذكرت أمس أن الزلزال هز جزيرة 
قشم اإليرانية باخلليج بالقرب من مضيق هرمز نحو الساعة 8:23 

بالتوقيت احمللي اإليراني ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر.
وبحسب املركز األميركي وقع الزلزال على بعد نحو 63 كيلومترا 

جنوبي غ���رب مدينة بندر عباس حيث توجد إحدى مصافي النفط 
الرئيسية في إيران.  وكان سكان شمال اإلمارات العربية املتحدة قد 
ش���عروا بهزات أرضية تزامنا مع حدوث الزلزال صباح أمس، وقال 
املركز الوطني اإلماراتي لألرص���اد اجلوية والزالزل في بيان له ان 
الهزة األرضية كانت محسوس���ة بش���كل واضح في بعض املناطق 
الش���مالية. وأضاف أن هذا النش���اط يعد طبيعيا في املنطقة ألنها 
قريبة من حدود الصفيحة العربية الش���رقية املتمثلة في سلس���لة 

جبال زاغروس اإليرانية.

  خرج من السجن ليعود إليه بـ 4 كيلو حشيش

إصابة باكستاني في انقالب صهريج وقود على السابع

أمير زكي
متكن رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية وحتديدا ادارة 
بحث وحتري محافظة مبارك الكبير من ضبط مواطن من ارباب 
سوابق خرج من السجن املركزي قبل شهر واحد فقط، حيث كان 
محتجزا الكثر من 5 سنوات، وعثر بحوزته علي 4 كيلوغرامات 

من مادة احلشيش واحيل الى نيابة املخدرات امس.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مس���اعد مدير عام 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية العميد الش���يخ مازن اجلراح 
عن رجوع مواطن خرج من السجن مؤخرا الى طريق االنحراف 
وحيازت���ه مخدرات بقصد االجتار، وعليه مت تكليف مدير ادارة 
بحث وحتري محافظ���ة مبارك الكبير ومن خ���الل فريق عمل 
استدرج املتهم لبيع كيلو من احلشيش مقابل 1100 دينار، وبالقاء 
القب���ض عليه عثر في منزله على 3 كيلوغرامات ليبلغ اجمالي 

الكمية 4 كيلوغرامات.

أمير زكي ـ هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
أصيب وافد من اجلنس���ية الباكستانية في 
حادث تصادم وانقالب صهريج وقود وقع على 
الدائري الس���ابع صباح امس االول، وقام رجال 
اطفاء املواد اخلطرة ومنهم املالزم علي السلمان 
والرقيبان االوالن حامد الكندري وأحمد الوهيب 

بالتعامل مع احلادث.
من جهة اخرى، أصيب 4 وافدين من اجلنسية 

اآلس���يوية في حادث مروري وقع على الدائري 
الرابع بني منطقتي اليرموك وقرطبة.

وقال فني اول الط���وارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ان اصابة احدهم خطيرة ومتثلت اصابته 
بكسر في العامود الفقري. مشيرا الى ان رجال 
الطوارئ أمجد منصور وأنور صاحب  واسامة 
محمد ومحمد عاطف نقلوا املصابني الى مستشفى 

الصباح.

العميد الشيخ مازن اجلراح

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

كويت الماضي في عالقات السنة والشيعة 
أجمل بكثير.. هل من سبيل السترجاعها؟

كالم مباشر

 كسوف كلي للشمس يلف آسيا بالظالم ص33

نحن في الكويت � شيعة وسنة � لنا تاريخ مشترك حافل، من 
االحترام لهذا التاريخ أال نخلطه مبشكلة الشرق األوسط ونبحث 
عن صيغة ضمن خيوط متشابكة بني دول لكل منها أجندة، تتبعها 
أجهزة استخبارات لها طرق خاصة ومهارة في تغيير مسار مسائل 
كهذه لتصب في مخطط كل منه���ا، نحن في الكويت غير قادرين 
على إعادة ترتيب ش���ؤون الشرق األوس���ط بأكمله في هذا امللف 
الشائك الذي يتجاوز إمكاناتنا مبراحل كثيرة، ما يهمنا هو إمكانية 
»استرجاع كويت املاضي في وارد العالقات بني السنة والشيعة« 
في املرحلة التي س���بقت املنعطف الذي بدأ في مرحلة املد القومي 
املتطرف، ومن بعده اإلسالمي سواء كان بقيادة دول أو جماعات، 
فنحن في الكويت ال نزال نذكر الروح الطيبة التي كانت س���ائدة 
بني أهل هذا البلد في زمان مضى لم يتجاوز فيه املوضوع املذهبي 
عندهم حدود حرية االختيار املتاحة لسائر الناس، املسلمون لهم 
مذاهب يتبعونها وحتى املسيحيون لهم كنيستان معروفتان منذ 
أكثر من 100 عام، هذه الطبيعة املتس���امحة تأثرت بسبب النظام 
االنتخابي الذي فرض الفرز السكاني املناطقي على مختلف شرائح 
املجتمع، حتول ذل���ك التالحم في بداية األمر الى تنافس انتخابي 
لم تلبث أيدي البعض أن حولته الى عجلة انش���طارية تتشقلب 
بجنون، فاقتحمت حتى صفوف الطائفة الواحدة لتقس���م أبناءها 
تارة حس���ب التبعية الفكرية وتارة وفق تقس���يم عرقي مذموم 

شرعا وعقال.
بصراحة تعبنا جميعا من هذا املوال، نريد أن نعود الى كويت االلفة 
يوم أن كانت بيوتنا متالصقة، الرجال جتمعهم الديوانيات والنساء 
يتزاورن ويتبادلن األطباق في املناس���بات، ما الذي حول الكويت 
الى فرز يشبه ما يحدث في لبنان بني الطوائف املختلفة؟ هل نقبل 

ضياع تلك الروح التي جمعتنا في املاضي القريب بسهولة؟
سؤال: لقد جنحت الكويت في جتاوز لهيب التطرف املسلح الذي 
عاشته املنطقة منذ 1980 � جهيمان � وما تاله بعد أحداث سبتمبر 
2001، فم���ن الثابت أن عدم وقوع حوادث أمنية طوال هذه الفترة 
لم يكن ليتحقق لوال فضل اهلل سبحانه وتعالى، ثم تلك اجلهود 
الكرمية التي بذلتها أطراف ذات مبادرة وصلة حميدة وضعت حدا 
آمن���ا لتلك األمور، هذا النجاح ملاذا ال ميكننا تكراره للنأي ببالدنا 
عن املخطط الشرير جتاه شعوب املنطقة عبر ملف )شيعة � سنة( 
الذي يجري توظيفه مثلما مت توظيف القضية الفلس���طينية من 

قبل زعامات فاسدة على مدى 60 عاما مضت؟
صحيح أن الفرز االنتخابي رتب اس���تخدام لغة مدببة تطوع 
للتألق فيها أكثر من شخص، في أكثر من شريحة، وبالتبعية وجدنا 
من يسابق اآلخرين ويزايد عليهم في تلك اللغة املفيدة متاما جلني 
األص���وات، دون النظر الى التكلف���ة الباهظة على أمن هذا الوطن 
وتكاتف أهله، وكلن���ا يعرف أهمية قوة ومناعة اجلبهة الداخلية 
الس���تقرار أي دولة، انها دعوة مخلصة ملن يذكرون كويت ما قبل 
االنتخابات والصراعات الفكرية، خذوا املبادرة، حتركوا، األكثرية 
تساندكم، واذا عرف الناشط السياسي توجه األكثرية فسيراجع 
نفسه، ما أروع أصحاب املبادرات، انهم هم الذين يصنعون أوطانهم 

)إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(.
القاض���ي:   كلمـة أخيـرة: ومم���ا قال���ه عم���ر ÿ  لش���ريح 

».... وال تقض بني اثنني وأنت غضبان«.


