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البقاء هلل

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ـ جامعات أميركا وبريطانيا وإسرائيل األفضل.. وال مكانة للجامعات العربية.

ـ وأكيد ال أحد كان يتوقع غير هذه النتيجة.
ـ بعض المناطق الجديدة أرقام شوارعها 400 و501.

ـ أموت وأعرف وين الحكمة من هالترقيم، كلها 3 شوارع ودوارين.

أبواللطفواحد

فضيلة إبراهيم عبدالغني القمالس، أرملة عبداحملسن محمد 
احلمدـ  69 عاماـ  الرجال: ديوان احلمدـ  الشامية 
ـ الدائري الثانيـ  ت: 99841953ـ  النساء: الفيحاء 

ـ ق2 ـ ش29 ـ م2.
أمينة حبيب البلوشـي، أرملة حبيب علي الزيدي ـ 71 
عاماـ  الرجال: احلسينية احليدريةـ  احلاج حبيب 
البلوشي ـ الساملية ـ ق10 ـ شارع عمان ـ خلف 
مستشفى الراشدـ  ت: 99846533ـ  النساء: العمرية 

ـ ق4 ـ الشارع الثاني ـ م25 ـ ت: 24712698.
هنوف فهد حمد املنشـرح احليـان ـ 9 سنوات ـ الرجال: 
صباح الناصر ـ ق2 ـ ش3 ـ م10 ـ ديوان مختار 
صباح الناصر ـ ت: 94067441 ـ النساء: صباح 

الناصر ـ ق1 ـ ش22 ـ م10 ـ ت: 97333396.
صفيـة محمد احملمـود ـ 58 عاما ـ الرجال: أبوحليفة 
النســــاء:  ـ  ـ ت: 67070195  ـ م3  ـ ق2 ـ ش26 
الفحيحيل ـ ق10 ـ شارع بني ربيعة ـ م25 ـ ت: 

.97339010
زيد عبداهلل شاهر املطيريـ  68 عاماـ  الرجال: القصور 
ـ ق7ـ  ش16ـ  م1ـ  ت: 99270000ـ  النساء: الرابية 

ـ ق3 ـ ش25 ـ م6.
عبداحلميـد عيسـى أحمـد معرفي ـ 63 عامــــا ـ الرجال: 
حسينية معرفي القدميةـ  الشرقـ  ت: 99805052 
ـ النســــاء العارضيةـ  ق4ـ  الشارع الرابعـ  م17 

ـ ت: 99734561.
جعفر غلوم مال حسني عاشورـ  73 عاماـ  اجلابريةـ  حسينية 

البلوش ـ ت: 99111836.

حصول جريدة »األنباء« على املركز الثالث 
في استقصاء محايد يتطلب تقدمي التهنئة ألسرة 
التحرير من الزمالء والزميالت، وفي مقدمتهم 
رئاســـة التحرير،  وليست هذه مجاملة، كونها 
املرة األولى بعد مرور 16 ســـنة من الكتابة في 
هذه اجلريدة، بقدر ما هي مناسبة لتقدير األداء 
رغم املنافســـة التي ازدادت وبالرغم من ابتعاد 

اجلريدة عن استخدام »ملفات املخافر« وتفاصيل حوادث اجلرمية 
الســـتقطاب القـــراء، وحتى في موقفها من اجلذب السياســـي في 
البالد رغم أنه بالغ احلدة، إال أنني لم أشعر بتأثير ذلك في تعامل 
اجلريدة مع مادة التحرير، وهي ظاهرة مزعجة في الكويت صرت 
معهـــا تقرأ ـ في عدة صحف كويتية ـ نفس اخلبر ولكن بأكثر من 
صياغـــة يتم في كل منها توجيه اخلبر باجتاه مختلف، بحســـب 

ميول الصحيفة.
ولو أن أحدا ســـألني: بأي وسيلة تقيس هذا الذي ذكرته حول 
مسار جريدة »األنباء«؟ ألجبت »لقد كتبت مرات عدة أنتقد الصحافة 
الكويتية، وأحّمل عددا منها مسؤولية التجاذب السياسي وتأليب 
النواب على الوزراء وبالعكس، هذا االنتقاد املتكرر لم يتعرض أبدا 
إليقـــاف أو تدخل من جانب إدارة التحرير في جريدة »األنباء«. ما 

يؤكد ثقتهم ببعدهم التام عن هذا النقد«. 
في املقابل تكافح رئاســـة التحرير ككل، واألخ عدنان الراشـــد 
بشـــكل خاص، للقيام باستطالعات مهنية في بالد شديدة التعقيد 
كالعراق واألراضي احملتلة وفي القرن األفريقي وعلى ظهر حامالت 
الطائـــرات.. الخ، وهي جهود تتطلـــب فترة طويلة من االتصاالت 
املكثفة والتواجد امليداني الـــذي يختلف عن العمل املكتبي، األمر 

الذي يبرر تقدم اجلريدة في معدالت التوزيع.
 نعم، نحن بحاجة الى صحافة ال تبني مجدها على مانشـــيت 
مثيـــر »يضرب كله في كله« بقدر مـــا هو العمل الدؤوب واملثابرة 
التي لن تخطئها أيادي القراء، وقلوبهم، ومن بعدهم وطن ينشـــد 
االستقرار وال يقبل العيش على »القضايا امللتهبة« وأسلوب فيصل 

القاسم، الذي ينتقده البعض وهو أكثر من يطبقه. 
نحن بحاجة الى صحافة خبريـــة متوازنة، فقد انتهت مرحلة 
ما بعد التحرير التي شـــهدت انكفاءة شديدة نحو الشأن احمللي، 
بعد أن رأينا حجم النجاح الذي حققته صحف خليجية لم تقصر 
اهتمامها على الشـــأن احمللي، وصار لها قراء في الكويت يفوقون 
أحيانا الصحف احملليـــة، ألنها تعمل مبنهجية صحافية حقيقية، 
وليس بأســـلوب »املنشـــورات« التي ترمى أمام البيوت في ظلمة 

الليل، وليس لها من العمل الصحافي إال اسمه.
لقد استمع املواطنون الى توجيه صاحب السمو األمير، يحفظه 
اهلل، للصحافة.. »للقيـــام بدور تنموي يجمع وال يفرق، ويعضد 
اجلهود الصادقة وينتقد أوجه التقصير برجاء جتاوزه«.. وليس 
االعتياش عليه، فهل ســـمعت صحفنا بهذا التوجيه؟ وهل حدثت 

استجابة منها له؟
كلمة أخيرة: األخ يوسف املرزوق، رئيس التحرير، مبروك هذا التقدم، 
وأمتنى أن تعمل مع زمالئك رؤساء حترير الصحف اليومية على 
ترجمة التوجيهات السامية، عبر ندوة تستمعون فيها الى »الرأي 
اآلخر«، من الناس ومن املراقبني املختصني حول دور الصحافة في 

دفع عملية التنمية في البالد.

»األنباء« لم تنجرف وراء التأليب المحلي التفاهم العربي

بجهود صاحب السمو الشيخ 
صباح االحمد، حفظه اهلل، شكلت 
القمة االقتصادية التي انعقدت في 
الكويت مطلع هذا العام ركيزة 
قوية مكنت احلكماء العرب من 
البناء عليهـــا ومواصلة جهود 
التفاهمات والبحث عن القواسم 
املشتركة بني ابناء البيت العربي 

الواحد.
 وقبل ايام اجنز خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز زيارته 
التاريخية الى سورية وحل ضيفا 
على فخامة الرئيس بشار االسد، 
االمر الذي اعاد اشراقة االمل الى 
القلوب العربية بعودة التعاون 
العربي بعد فترة شتات اجتهد 
خاللها العرب في اختيار الدرب 
املناسب فتقسموا بني االعتدال 

واملمانعة.
 لقد اثبتت االيام عدم جدوى 
تغليـــط االجتهادات الســـابقة، 
والغرق في بحار اجلدل واملماحكة، 
فاملستجدات متسارعة وشائكة 
واملصالح املشتركة كثيرة ونافعة، 
والزعمـــاء العـــرب يدركون ان 
العرب  الناس  املصاحلة مطلب 
في كل مكان، خاصة ان السعودية 
وسورية تشكالن باالضافة الى 
مصر قلب العالم العربي ومصدر 

قوته.
واليوم، ومبناسبة زيارة نائب 
رئيس اجلمهورية السورية السيد 
فاروق الشرع الى الكويت نتذكر 
الكبير  املوقف املشرف للراحل 
حافظ االسد ومشاركة سورية في 
حترير الكويت، متمنني تعميق 
التفاهمات العربية في زمن تبني 
فيه اخليط االبيض من اخليط 
االسود، وصدقت فيه مقولة »ما 

حك جلدك مثل ظفرك«.

الفارق بني عبدالعزيز البابطني وبعض 
اآلخرين انهم وضعوا اموالهم فوق رؤوسهم 
فقصرت قاماتهم حتى كدنا ال نراهم، بينما 
وضع ابوســــعود ماله وحالله حتت قدميه 
فطال عوده حتى ناطح السحاب وذاع صيته 

حتى سمع به من به صمم.
> > >

وقد حصد الفارس والشــــاعر واالديب عبدالعزيز البابطني 
العديد من االوســــمة واجلوائز والنياشني وشهادات الدكتوراه 
تقديرا العماله اخليرة من العديد من الدول العربية واالسالمية 
والعاملية، رافعا اسم الكويت للعلياء ولو كان في بلد آخر ألطلقت 
الدولة اســــمه على اكبر اجلامعات والساحات واوسع الشوارع 
كنوع من رد اجلميل على خدمته للوطن وللعروبة واالســــالم 

ولالنسانية جمعاء.
> > >

لذا، فمن االمور املخجلــــة وغير املنصفة او العازلة ان يثار 
لغط حــــول مكتبة ووقف البابطني، فاالراضــــي العامة للدولة 
توزع أللف غرض وغرض دون ان يتكلم احد، حيث متنح تلك 
االراضي العامة الغراض جتارية واستثمارية وصناعية وزراعية 
وترفيهية تدر املاليني على مستخدمها، بينما استخدم رجل اخلير 
والكرم عبدالعزيز البابطني تلك االرض النشاء مكتبة ال تدر فلسا 
احمر، موفرا على املال العام كلفة انشائها وكلفة شراء النفائس 
والذخائر وبطون الكتب التي متتلئ بها من كتبه وكتب شقيقه 
عبدالكــــرمي البابطني، والتي ال تقدر بثمن، فما اخلطأ في ذلك؟! 
وملاذا غلت االرض التي أقام عليها البابطني مشروعه الثقافي ولم 

تغُل االراضي االخرى التي تستخدم الغراض جتارية؟!
> > >

ان االراضــــي العامة للدولة تبلغ كلفتها احلقيقية ما يقارب 
الصفر )ال ما يقارب 50 مليون دينار كما يدعي البعض(، وتلك 
االراضي تســــتخدم الغراض عدة منهــــا التجاري واالقتصادي 
والنشاء دور العبادة واملدارس واحلدائق العامة ومباني الوزارات 
دون ان يحدد احد قيمة مالية الراضي تلك املشاريع، وضمن ذلك 
املفهوم املعمول بــــه مت تخصيص ارض املكتبة والوقف الالزم 
للصرف على ذلك الصرح الشــــامخ الذي لــــم ازره اال ووجدت 
ضيوفا كراما للدولة على اعلى املســــتويات يقومون بزيارته، 

حيث اصبح معلما بارزا من معالم الكويت.
> > >

آخر محطة: 1ـ  ليقم احد ناقدي البابطني بواحد من مليون مما يبذله 
بوســــعود من جهد وتعب وصرف من جتارته وحر ماله لرفع 
اسم الكويت والعروبة واالســــالم عاليا وليأخذ بدال من ارض 
املكتبة الف ارض، فمعيب اال نعمل وال نعطي ونوجه الســــهام 

ملن يعمل ويعطي.
2 ـ وليضــــع هؤالء النقاد انفســــهم محــــل البابطني وليروا 
هل مــــن العدل واالنصاف ان يعامل بعــــد كل هذا العطاء بهذه 

الطريقة؟!
3ـ  ولو أنصفوا لترجموا حبهم للكويت مبقترح مينح البابطني 
االرض التي اقيمت عليها املكتبة بدال مما هو قائم من تأجيرها 

عليه وكأنها مشروع جتاري.

البابطين.. وعشرون عامًا من العطاء
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

السايرزم

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

للإيجار باجلابرية
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