
منذ آالف الس���نني والعزيزة مصر 
حتكم بغير أبنائها، وعندما قامت ثورة 
يوليو 1952 كان أول رئيس جمهورية 
هو محمد جنيب املولود في السودان، 
ثم توالى على ُس���ّدة احلكم رؤس���اء 
جمهورية مصريون لم يأخذوا بالنهج 
الذي أخذت ب���ه قبل وقت قصير دول 
أوروبية كاليونان وإسبانيا بالتحول 
من احلكم اجلمه���وري للنظام امللكي 
الدستوري كوسيلة لدعم الدميوقراطية 
والتنمية واحلرية ولتعزيز االستقرار 

السياسي.

> > >

إن جتربة االستقالل األولى والدولة 
القطرية العربية الالحقة تثبت بشكل 
ال يقبل اجلدل ان األنظمة األكثر إجنازا 
واستقرارا وتقدما وتطورا هي األنظمة 
الوراثية العربية التي توفر األمن ومتنع 
التخندقات والنزاعات واحلروب األهلية 
التي نش���تهر بها كع���رب ومتتلئ بها 

أوطاننا من البحر الى البحر.

> > >

إن احلديث الساخن يدور هذه األيام 
في منتديات وصح���ف أرض الكنانة 
عمن سيتولى احلكم بعد عام 2011 في 
مصر ويطرح البعض لألس���ف أسماء 
مس���تهلكة لكبار الس���ن أمثال عمرو 
موسى، متناس���ني الدمار املاحق الذي 
أحلقه باجلامعة العربية وبالعمل العربي 
املشترك واألخطاء اجلسيمة التي قام بها 
كحجب مبادرة الشيخ زايد حول العراق 
والتي من نتائجها الدماء النازفة التي 
تشهدها ارض الرافدين والتي يتحمل 

موسى جزءا كبيرا من مسؤوليتها.

> > >

وهن���اك معطى هام هام جدا ال يتم 
احلديث عنه وهو تأثير ما س���يحدث 
بعد عام 2011 على قطاعات االستثمار 
والسياحة واخلدمات في مصر والتي 
تتكف���ل بجلب عش���رات املليارات من 
الدوالرات كل عام وتخلق مئات اآلالف 
من ف���رص العمل للش���باب املصري، 
فاالستقرار السياسي واألمني والعالقة 
غير املتأزمة مع الدول الكبرى والدول 

اخلليجي���ة ه���و 
الضامن الستمرار 
التدفق���ات  تل���ك 
وهو ما سيتوقف 
في ح���ال وصول 
او  ش���خصيات 
توجهات سياسية 

مأزومة كحال عمرو موسى أو األحزاب 
»املؤدجلة«.

> > >

إن احلل األفض���ل واألمثل والدائم 
ملصر هو األخذ بكل ش���جاعة باملثالني 
اليونان���ي واإلس���باني والتحول في 
احلقبة القادمة للنظام امللكي الدستوري 
كحال املغرب واألردن وهو ما سيضمن 
استمرار االستقرار السياسي واألمني 
الذي تفتقده أغلب دول املنطقة ويعزز 
من املسار الدميوقراطي وإعطاء املزيد من 
احلريات لألحزاب كاحلال قبل عام 1952 
ومينح الطمأنينة الكاملة للمستثمرين 
والسائحني ممن باتوا يضعون ايديهم 
على قلوبهم خوفا مما س���يجري بعد 

عام 2011 القادم سريعا ملصر.

> > >

إن اللقب األمثل واألفضل للس���يد 
جم���ال مبارك وهو ش���خصية مدنية 
شابة شديدة الذكاء والتأهيل هو ملك 
الدس���تورية املصرية، والذي  اململكة 
سيكون لو مت ذلك األمر خاصة في ظل 
أغلبية برملانية ميكن ان تدعم التعديل 
والعودة لدستور 1923 الراقي، اول ملك 
مصري ملصر منذ آالف السنني وينهي 
بذلك اخلالف واالختالف ويكون السد 
املنيع لعدم انحدار الش���قيقة الكبرى 
ملا هو قريب مم���ا هو قائم في العراق 
والسودان والصومال واليمن ولبنان 

وأفغانستان.

> > >

آخر محطة: أغلب األسر املالكة في العالم 
لم تول���د ملكية بل ابتدأت مع وصول 
قيادي عسكري تاريخي بارز كالفريق 
طيار حسني مبارك لسدة احلكم، فما 
املانع من تكرار ذلك النهج املعمول به 

في أغلب الدول وامللكيات األخرى؟!

جمال أول ملك مصري لمصر
أعرف احمد الش����ريع رئي����س اللجنة البيئية 
التطوعية لضاحية علي صباح السالم )أم الهيمان( 

جيدا.
ش����اب نزيه ملتزم وأمني ومحافظ ومنتج، هو 
نوعية رائعة أعت����ز بوجودها دائما في ديوانيتي 
واستشيرها احيانا في بعض االمور، ولهذا ال ميكنني 
ابدا ان اشك في اخالصه لقضيته البيئية التي تاجر 

بها بعض نواب مجلس االمة لفترات طويلة.
أحمد أقصى أمانيه بيئة نظيفة يستطيع هو وعائلته أن يعيش فيها 

دون خطر صحي محدق وخطير.
يتمنى أن يشعر بأن أم الهيمان كالنزهة والشعب والضاحية وكيفان 

والروضة مناطق كويتية آمنة من خطر التلوث.
يتمنى ان يتفاعل بعض الوزراء مع قضيته، فيقدم بواسطة بعض 

النواب اسئلته فال يجيب عنها أحد!
طلباته تتعلق بإزالة مصانع ضارة بصحة البشر فهو اليزال يعتقد 

بأن قيمة البشر أهم في دولة الكويت!
كلما ارتفع صوته جاءته بعض االصوات لتحاول تهدئته بإبر مخدرة، 

وبعضها سام ولالسف.
قيل له وللجنته التطوعية ان سمو رئيس الوزراء بحاجة للجلوس 

معهم والسماع منهم مباشرة منذ اشهر مضت!
فال جلس����وا اليه، وما وجدوا من نواب الدائرة اخلامس����ة س����وى 

الوعود.
واليوم ورغم اني ضد اس����تجواب سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه 
القضي����ة، النه ال يالم على االقل لتقاعس وزرائ����ه عن االجابة، اال اني 
استغرب بعض االقالم التي وجهت لومها الحمد ورفاقه وكأنهم اجلاني 

ال املجني عليهم.
أولئ����ك متلقه����م وتزلفهم لرئي���س مجل����س ال��وزراء انس������اهم 
احلقيق����ة وجعلهم يتخبطون ظنا منهم بأن احمد ورفاقه اس����تقصدوا 

رئيس الوزراء لشخصه.
أولئك املقتنعون بنظرية املؤامرة يعتقدون بأن تصوير االمر وكأنه حرب 

على حكومة الشيخ ناصر احملمد سيزيدهم حضورا عند سموه.
وهم بذلك على الباطل، ويا حبذا لو أنهم أبدلوا منازلهم الفس����يحة 
ف����ي مناطق الداخل مبنازل احمد ورفاق����ه حتى يكتووا برياح املصانع 

الكيماوية!
رئيس الوزراء بحاجة لالس����تماع إليهم مباش����رة دون وسيط، فهم 

ابناؤه، وانقاذهم مما هم فيه مسؤوليته.
فمصانع بعض التجار لن تتضرر ان نقلت ملكان آخر، وان تضررت 

فضررها أقل من ذلك الضرر الذي سيصيب ابناءه في ام الهيمان.
ونصيحة لس����مو الرئيس ال تستمع لبعض االصوات النشاز، فهذه 

قضية حق ال باطل.
من اجل البيئة تسقط دول ال حكومات، والناس لم تطالب اال باحلق دون 
غيره، وعليك يا سمو الرئيس ان تنظر ملسعاهم على انه انفجار منطقي 

بعد ان يئسوا من احملاولة، وال تظن نهائيا ان هناك من يحركهم.
احمد الشريع ورفاقه ال حتركهم اال ضمائرهم، احمد ورفاقه تعبوا من 
السؤال والرجاء واالستغاثة، وما فعلوه اال ألنهم يخافون على ابنائهم 

من مستقبلهم املظلم.
وللحديث ميكن بقية.. بس بعدين.

مع أحمد ورفاقه
واضح محطات

سلطنا الضوء على السلبيات 
وغفلنا عن اإليجابيات، وجهلنا 
ان املجتم���ع املدني في بالدنا 
الراش���دة الرائ���دة الواع���دة 
الصاعدة جتاوز مجتمع املعرفة 
واملعلوماتي���ة واقتحم العالم 
الرقم���ي )الديجيتال( بنجاح 
منقطع النظير، وإليكم البرهان 

الساطع والدليل القاطع.
فبعد صدور بيان من حتالف 
11/11 ض���د جتم���ع 26 يتوقع 
الرصد احللمنتيشي«  »نادي 
ان تقوم جلنة »كوت ابوستة« 
وجمعي���ة »اربعة حلية ابوك 
مربع���ة« وجماعة »خمس���ة 
وخميس���ة« بإص���دار بي���ان 
من الن���وع الديجيتال املطور 
املعادية،  املض���اد للبيان���ات 
أما احتاد الب���داالت التجارية 
8080 فسيصدر بيانا يتعلق 
الرقمية  بإرهاص���ات املرحلة 

اجلديدة.
أح���د الظرفاء قرر التحول 
إلى ناشط سياسي وتأسيس 
جمعية نفع عام »مقفلة« حتمل 
اسم 1946/12/7 املصادف لتاريخ 
ميالده، كما ان أصحاب املخيمات 
الربيعية بصدد إشهار احتاد 
يحمل اسم »الدائري السابع« 
ردا على جماعة »نبيها خمس« 
ويشاع ان عددا من الناشطات 
اجتمعن على ش���اي الضحى 
بهدف إطالق جمعيتهن النسوية 
اجلديدة »ام اربعة واربعني«.

أحدث جمعي���ات املجتمع 
املدني حملت اسم »9 ناقص 9« 
ملكافحة الفساد ونتيجة طرح 
الرقم���ني صفر! ونختم باملثل 
املعروف »قال صفوا فني، قال 

احنا اثنني«!

Digital
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
موسى يدعو النشاء خط حديدي بين الدول العربية لتعزيز التجارة.

ـ وبهذه المناسبة اهدي جميع مستمعي الشرق االوسط اغنية »القطار.. 
وفاتنا«.

جهات حكومية تجتمع لبحث تبسيط المعامالت في الدوائر الحكومية.
ـ خطوة حلوة بس چنكم تأخرتم 40 سنة من التعقيد والروتين 

أبواللطفواحدوالقوانين المتداعمة.

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

البقاء هلل
مفرج مجلد الفي العنزي � 53 عاما � الرجال: 
جنوب اجلهراء � ق3 � ش21 � م298 � 
ت: 99003393 � النساء: النسيم � ق1 

� ش13 � م49 � ت: 67788487.
فـوزي محمـد صالـح احلمـدان � 57 عاما � 
الرجال: السالم � ق2 � ش211 � م15 � 
ت: 99401611 � النساء: القصور � ق7 

� ش23 � م21 � ت: 99585553.
فرحان إسماعيل املرزوق � 63 عاما � الرجال: 
مبارك الكبير � ق8 � ش23 � م15 � ت: 
97774491 � 99444813 � النساء: الظهر 
� ق1 � ش5 � م39 � ت: 23830140 � الدفن 

التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
لطيفة جاسم محمد املبارك، أرملة عبداهلل 
عبدالعزيز الشهوان � 88 عاما � الرجال: 
السرة � ق6 � الدائري الرابع � ديوان 
املبارك � ت: 25344697 � النساء: بيان 

� ق11 � ج8 � م15 � ت: 25398067.
حزمة علي دغيـم احلرفة العازمي، زوجة فهد 
مفلح فرج ش���يحان الصابري � 34 
عاما � الرجال: الصباحية � ق1 � ش10 
� م210 � ت: 66001220 � 99478896 � 
النساء: الصباحية � ق1 � ش10 � م208 

� ت: 23611669.
علي ناصر محمد الشريفي � 84 عاما � األندلس 
� ق11 � ش20 � م177 � ت: 99166894 
التاس���عة  الدف���ن   �  99768666  �

صباحا.
حسـنة علي عايـد، ارملة عبداهلل عوض 
عايد العازم���ي � 67 عاما � اجلهراء 
� النس���يم � ق1 � ش30 � م166 � ت: 

.55961114 � 66051358
غلوم مالك حسني � 90 عاما � الرجال: الدسمة 
� ق5 � ش50 � مبن���ى 3 � حس���ينية 
اإلمام علي � على الدائري الثاني � ت: 
66601133 � النساء: الرميثية � ق2 � ش 
ساطع احلصري � م6 � ت: 25633374 

� الدفن التاسعة صباحا.
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