
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
اإلنسان القديم عانى من الضغط النفسي قبل 1500 سنة.

ـ غريبة مع ان أيامها ما كان عندهم جامعة عربية وال محادثات سالم 
شرق أوسطية.

استخدام اإلنترنت لمدة ساعة يوميا يزيد من نسبة الذكاء.
ـ وموظفي الحكومة عندنا يستخدمونه 7 ساعات يوميا وما أشوف طلع 

أبواللطفواحدفيهم آينشتاين.

الوهمي���ة  اخلناق���ات 
ومطاردة االشباح واختالق 
املعارك السياسية سلوك 
الذهنية  صار يهيمن على 
الكويتي���ة، فكلما خرجنا 
من حفرة وقعنا في اخرى، 
وكأن قدرن���ا السياس���ي 
يفرض علين���ا اجلري في 
مضمار السراب دومنا هدف 
واضح. فال ساعة توقيت 
الزمن، وال نتائج  حتسب 
يتم تسجيلها، وال حصاد 

وال حصيد.
قب���ل اي���ام ع���ادت لنا 
الدستور  اسطوانة تعديل 
النواب  بس���بب قيام احد 
املنتخبني من الشعب بطرح 
افكاره حول الدستور جهرا 
القيامة  وعالنية، فقام���ت 
وثار غبار املعركة وارتفع 
صهي���ل اخلي���ل وصليل 
السيوف وقعقعة الدروع، 
وكأن النائب أحرق املصحف 
الشريف في ساحة الصفاة 
)!( أو كان يتوج���ب عليه 
الهمس بأفكاره الدستورية 
ألصحابه اخللص في جلسة 

خاصة في السراديب.
يطالبون بالدميوقراطية 
والش���فافية  واحلري���ة 
و»العلنية« وحني يصرح 
املواط���ن احل���ر برأي���ه 
يغضب���ون  »عالني���ة«، 
ويزمجرون ويحش���دون 
احلشود في سبيل اختالق 
املعارك وحتويل كل مواطن 
الى دون كيشوت للدخول 
في حرب الطواحني التي ال 
تنتهي ولن تنتهي، فكلما 
خرجنا من منازلة وهمية 
دخلنا في موقعة من خيال، 
وكأنن���ا في ه���ذه الكويت 
افتراضي  نعيش في عالم 

ال واقع معيش.

اعت���ادت قممن���ا اخلليجي���ة ان 
تعطي ألنفسها تسميات تعكس اهم 
االنش���طة لذا وددت لو سميت قمة 
التنوير والثقافة  ب� »قم���ة  الكويت 
البشرية« الظهار  واالدارة والتنمية 
اهتمام القادة بقضايا تنوير شعوبنا 
وتطويرهم عب���ر االهتمام بالتنمية 
البش���رية وحقوق املرأة السياسية 
واالجتماعية وقضايا التعليم النوعي 

ال احلفظي.
> > >

التنوير اس���تمعت  ومبناس���بة 
واستمتعت مساء امس األول باحملاضرة 
الراقية التي شدا بها د.طارق حجي 
ضمن أنش���طة دار اآلثار االسالمية 
وامتنى شخصيا على العزيزة الشيخة 
حصة صباح السالم ان تطبعها على 
شرائط مدمجة تقوم الدار باهدائها او 
بيعها حتى ال تضيع تلك احملاضرة 
القيمة هدرا، كما نود ايصالها لبرنامج 
»اجلزيرة مباش���ر« كي يطلع عليها 

املاليني خارج الكويت.
> > >

يرى د.طارق حجي ان االسس التي 
يجب ان تقوم عليها خارطة طريقنا 
اجلديدة للوصول لركب الدول املتقدمة 
هي االميان بالتعددية، التعليم املفجر 
لالبداع والبعيد عن التلقني واحلفظ، 
حرية الفكر، تش����جيع ال قمع العقل 
النق����دي، تعزيز مكان����ة املرأة، دعم 
روح املبادرة، االميان بعاملية املعرفة، 
املوارد  تشجيع علوم االدارة وادارة 
البش����رية، القبول بالعيش املشترك 

مع اآلخر.
> > >

ومن معوقات التق����دم كما يراها 
احلجي طارق حج����ي االميان بتآمر 
اآلخرين علينا وثقافة الكالم الكبير 
واالستغراق في املاضي الذي اسميه 
ش����خصيا »حت����ول تاريخنا ألفيون 
ش����عوبنا«، ومدح الذات وشخصنة 
القضاي����ا واالسترس����ال في احمللية 
الشديدة للنقد، وسنقوم  والكراهية 
في مقال الحق بالتطرق الى ما تباينا 
فيه م����ع الدكتور املبدع طارق حجي 
الذي نود ان ت����درس كتبه وافكاره 
في امل����دارس واجلامعات اخلليجية 

والعربية.
> > >

ويرى احملاضر الذي هو اس���تاذ 
االتفاقيات الدولية ورئيس س���ابق 

»شل«  لشركة 
العاملية وحاصل 
على عش���رات 
اجلوائز العاملية 
ان التق���دم هو 
بس���اطة  بكل 
التوظيف االمثل 

ملعطيات العلم احلديث خللق فرص 
حياتية افضل لالنسان، وان معاداة 
احلضارة القائمة هي معاداة للتراث 
االنس���اني بشكل عام، كما ان التقدم 
ليس وليد وفرة املوارد الطبيعية او 
املالية بل هو منتج مباش���ر حلسن 
تطوير وادارة املوارد البشرية ممثلة 

باالنسان اساس الثروة احلقيقية.
> > >

آخر محطة: 1 - بددت اقوال وفتاوى 
الداعية د.احمد الغامدي رئيس هيئات 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر في 
مكة املكرمة ح����ول التعليم والعمل 
املش����ترك للنس����اء والرجال بحور 
الظلم والظلمات التي احاطت بالنساء 
اخلليجيات وحان الوقت الن يتقدم 
بعض نوابنا االفاضل مبقترح يعيدنا 
جلادة الصواب عبر العودة للتعليم 
املشترك في اروقة اجلامعة، ومما قاله 
الداعية العالم في هذا السياق ان كبار 
من يدعون لعدم االختالط في محاريب 
العلم املكشوفة واملراقبة هم من يقبلون 
باالختالط غير املراقب للرجال والنساء 

من اخلدم في بيوتهم.
2 - من االم���ور احمليرة ان اكثر 
النواب والكتاب تشددا في عمليات 
حترمي االختالط والتعليم املشترك في 
بلدنا ال يقضون عطلهم أبدا في جبال 
الباردة  عسير واليمن وافغانستان 
بل ال يستقيم لهم املقام اال في بلدان 
االختالط الشديد مثل لندن وباريس 
وبانكوك ولبنان والقاهرة!  وال تنه 
عن خلق وتأتي مثله.. عار عليك إذا 

فعلت عظيم!
3 - أخيرًا، وددن���ا من القمة أن 
تأمر بإرس���ال طائ���رات ومدرعات 
»درع اجلزيرة« لدك معاقل اخلوارج 
الذين يه���ددون البواب���ة اجلنوبية 
ملجلس التع���اون اخلليجي، وإذا لم 
نقم بذلك األمر فما فائدة تلك الدرع؟! 
نعلم أن القضية رمزية فاإلخوة في 
السعودية واليمن »موفني ومكفني« 
ولكن املهم مضمون الرسالة للطامعني 

واملتربصني.

قمة التنوير والثقافة والتنمية البشريةوعادت الطواحين
محطاتالسايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

مواطن وبدون يسقطان في السالمية 
بـ 11 ألف حبة مخدرة

أمير زكي ـ هاني الظفيري
احبط رج���ال االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بقيادة العميد الشيخ أحمد اخلليفة محاولة ضخ 11 
ألف حبة مخدرة نوع كابتي حاول شابان احداهما 
كويتي واآلخر من غير محددي اجلنسية ضخها في 
السوق احمللي مستغلني فترة اداء الطالب المتحاناتهم 

الشهرية وقرب امتحانات نصف العام.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير 
عام املكافحة عن حيازة شاب كويتي لكمية كبيرة 
من احلبوب ومت االيعاز الى ادارة املكافحة احمللية 
بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده املقدم محمد 
الهزمي والنقيبني حمد الصباح وعبدالعزيز العقيلي 
واملالزمني اولني علي حبي���ب وناصر العجيمان، 
مش���يرا الى ان رجال »احمللية« استدرجوا املتهم 
االول ال���ى بيع الف حبة كابتي مبقابل 800 دينار 
ليتم ضبطه بعد تسلمه املبلغ املرقم وبالتحقيق 
معه اعترف على شريكه في االجتار وهو من غير 
محددي اجلنس���ية وارشدا عن ش���قة في منطقة 
الساملية يس���تغالنها في تخزين احلبوب واقامة 

حفالت مختطلة.
ومضى املصدر األمني بالقول انطلق الشرقاوي 
والهزمي والصباح والعقلي وحبيب وعجيمان الى 
الش���قة بعد اخطار وكيل النيابة العامة وعثروا 
بداخل الشقة على 10 آالف حبة واعترف املتهمان 
بانهما جلبا احلبوب من احد البلدان العربية بعد 
تهريبها في سيارة حضرا بها برا من القطر العربي 
ليحاال الى االختصاص بتهمة جلب مؤثرات عقلية 

واالجتار فيها.

املتهمان وامامهما كمية املخدرات املضبوطة

زرت مكتبة جامعة اليزبك – أملانيا 
األسبوع املاضي مبناسبة احتفال اجلامعة 
مبرور 600 سنة على تأسيسها بدعوة 
من اجلهات املشرفة عليها، ومن خاللها 
تعرفت عن قرب على أملانيا وما يشغلها 
من الداخل، حيث ميثل حتقيق التجانس 
الثقافي بني الناس هاجسا رئيسيا من 
مجموعتني، األولى هي »املهاجرون« سواء 
من البالد العربية وتركيا أو من مهاجري 
شرق أوروبا، والثانية تتصل بالشعب 
األملاني املوحد في جزئه الغربي والشرقي 
اللذين عاش����ا نصف قرن بعيدين عن 
بعضهما البعض، وقد لفتت نظري في 

هذا البلد مسائل محددة، أبرزها:
- يكرهون هتلر بش����دة، فهو الذي 
تسبب في مقتل 20 مليون أملاني، جزء 
منهم قتل إبان حكمه، ويعتبر أداء التحية 
على الطريقة النازية جرمية تستوجب 
العقاب، بينما اليزال في بالدنا العربية 
من ميجد قادة تسببوا في إذالل الشعوب، 
واحتالل مقدساتهم عام 67، وأجزاء كثيرة 

من العالم العربي.
- جت����ري االنتخابات النيابية على 
مس����توى الواليات وعدده����ا 16 والية 
بصوتني لكل ناخب في منافسة بني عدد 
من األحزاب التي يصعب على أي منها 
التفرد بتش����كيل احلكومة، األمر الذي 
يضطر األح����زاب هناك إلبرام حتالفات 
قبل بدء احلمل����ة االنتخابية ما يجعل 
الصورة واضحة متاما أمام الناخبني قبل 
التصويت، وعددهم 62 مليونا يقدمون 

إلى البوندستاغ 598 نائبا عنهم.
- منذ ع����ام 1949 أقر البرملان 6200 
قانون، غالبيتها طرحتها احلكومة والقليل 
منها اقترحه النواب، ويعتبر البوندستاغ 
من أقل البرملانات األوروبية في اجلدل 

السياسي.
- وصلت أملانيا الى هذا االس����تقرار 
السياس����ي بعد معاناة طويلة )فقدت 
أوروبا في احلرب العاملية األولى 15 مليون 
إنسان، 700.000 منهم ماتوا في معركة 
»فيردان« وحدها، وفي احلرب العاملية 
الثانية مات 60 مليون إنس����ان.. وقبل 
ذلك في عام 1816 نشبت حرب الثالثني 
عاما بني البروتستانت والكاثوليك ذهب 
املاليني ضحايا لها( وقد عمت الفوضى 
أملانيا عام 1919 وقتل الكثيرون بسبب 
الهرج، منهم »روزا لوكسمبورغ« التي 
تبنت قضية إنصاف العمال في األجور، 

لم يعرف أحد من هو قاتلها.
- إذن كانت تكلفة االستقرار احلالي 

مرتفعة جدا جدا، 
هل نس����تفيد من 
اآلخرين،  جتارب 
م����ن حيث  ونبدأ 

انتهوا؟  
جنح االقتصاد 
في توحي����د أعداء 

األمس في أوروبا وحتول خصوم املاضي 
الى كتلة اقتصادية عاملية ضخمة تضم 27 
دولة – كانت البداية ب� 6 دول - بعد عمل 
مكثف لتقريب أنظمة الدول األوروبية 

وتوحيد عملتها.
رغم كل هذه املؤش����رات فإن عالقة 
العال����م العربي بأملانيا على املس����توى 
الثقافي واإلداري والتعليمي بسيطة جدا، 
أعداد الدارس����ني فيها من العرب ودول 
اخلليج منخفضة وال تقارن بغيرها سواء 
في الغرب أو حتى ش����رق آس����يا، وهو 
أمر لفت نظر املس����ؤولني أثناء لقاءاتنا 
معهم، وقد تقبلوا مالحظة تتعلق بضعف 
التأثير اإلداري والفني للمشاريع التي 
ينفذونها في بالدنا هم واليابانيون، في 
حني حقق التواجد طويل األمد أثرا في 
تغيير أمناط اإلدارة كما فعلت ش����ركة 
آرامك����و، و»ايكويت«، ومستش����فيات 
عديدة ارتبطت بجهات أميركية – اتفق 
أحدها مع »جنرال اليكتريك« على تزويد 
سائر وحداته بأحدث التجهيزات وسحب 
أي جهاز يت����م تصنيع جيل جديد منه 
واستبداله باجلديد – مثل ذلك في الزمالة 
م����ع اجلامعات اخلاص����ة واحلكومية، 
وكثيرا ما رافق اس����م أطبائنا »البورد 
الكندي« و»البورد البريطاني«.. في حني 
ال يعرف الناس أي تأثير حملطة الكهرباء 
التي نفذتها شركة أملانية على أمناطهم 

املعيشية اإلدارية.
نتمنى أن تتوثق العالقة بهذا البلد 
املتميز في تشريعاته القانونية وأنظمته 
املتطورة التي لم يكتب لنا في اخلليج 
الكافي، مثلما  التعرف عليها بالعم����ق 
فعلنا مع غيرها مما لدى الدول األخرى 

املتقدمة.
كلمة أخيرة: تتطلع أملانيا الى تنشيط 
عالقاتها الثقافية م����ع منطقة اخلليج، 
ونحن نتأهب في الكويت النطالقة ضخمة 
الس����تدراك ما فاتنا، ما يعني أهمية أن 
تبنى االنطالقة اجلديدة على أسس جديدة 
في الفكر التنموي، والبحث عن شركاء 
راغبني في بناء تعاون استراتيجي، واألمر 
متروك لتقدير أصحاب النظرات األبعد... 

مما نراه نحن املواطنني العاديني!

ألمانيا ليست سيارات وعالجًا فقط
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

كايان تصفق بعد حصولها على لقب ملكة جمال العالم وفي اإلطار ملكة جمال العالم السابقة الروسية كسينيا تقوم بتتويجها  )أ.پ(

ملكة جمال جبل طارق 
تتربع على عرش العالم

جوهانس���برغ � أ.ف.پ: مت انتخاب ملكة جمال جبل 
طارق كايان الدورين���و، ملكة جمال العالم للعام 2009 
وذلك من بني 112 متبارية في املسابقة التي جرت السبت 
في جنوب افريقيا. وقالت الفائ���زة وقد دمعت عيناها 
فرحا، »شكرا جنوب افريقيا، هذه اروع حلظات حياتي«. 
وحلت ممثلة املكس���يك وصيفة اول���ى وممثلة جنوب 

افريقيا وصيفة ثانية.
وبث حفل مسابقة ملكة جمال العالم الذي ينظم للمرة 
التاس���عة في جنوب افريقيا وللم���رة ال� 59 في العالم، 
مباشرة من ميدراند بالضاحية الشمالية جلوهانسبورغ. 
وسلمت ملكة جمال العالم للعام 2008 الروسية كسينيا 
س���وخينوفا التاج خلليفتها على ع���رش جمال العالم. 

وتنظم املسابقة املقبلة في ڤيتنام.
وكان���ت املتباريات وصلن في 14 نوفمبر الى جنوب 
افريقيا حيث زرن حدائق ومحميات طبيعية واكبر املواقع 
السياحية. بيد ان تنظيم هذه املسابقة لم مير من دون 
انتقادات خصوصا بسبب انفاق مدينة جوهانسبورغ 

12 مليون دوالر على احلدث.
وكان مت اختيار ممثلتي غواتيماال والهند، لنهائي قسم 
خاص من املس���ابقة مخصص ملكافأة اجلميالت اللواتي 
قمن بنشاط ذي طبيعة خيرية في بلدانهن. والسويدية 
كيكي هاكانسون هي اول من اختيرت ملكة جمال العالم 
ف���ي 1951. واكبر عدد من ملكات جمال العالم ينتمي الى 

الهند وڤنزويال مع خمس متوجات لكل منهما.

البقاء هلل
محمد عوض جلوي طلب � 73 عاما 
� املنق���ف � ق2 � ش املطافي � 

م20 � ت: 94992250.
قماشة حمد يوسف العدواني، أرملة: 
عبداهلل سليمان املطلق � 83 
عاما � الرجال: الروضة � ق1 � 
ش13 � م15 � ت: 99056866 � 
22510322 � النساء: القادسية 
ت:   � م19   � ش96   � ق9   �

.22541976
سالم مضحي دغفق الصليلي � 88 عاما 
� الدوحة � ق3 � ش3 � م21 � ت: 

.66504365 � 66283833
عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الدويسان � 
79 عاما � الرجال: قرطبة � ق3 
� ش3 � ج3 � م6 � ت: 99018772 
� النساء: السرة � ق2 � ش14 � 

م29 � ت: 25313850.

سامي سعد مجبل رويعي العازمي � 37 
عاما � الرميثية � ق4 � ش43 � 

م38 � ت: 25646862.
مسـاعد مبارك هاضل اجلالوي � 36 
عام���ا � الرج���ال: الفروانية � 
ق1 � ش األردن � م170 � ت: 
99995045 � النساء: الفروانية 
� ق1 � ش األردن � م169 � ت: 

.97873775
محمـد حاجـي محمد حسـن � 80 
عاما � الرجال: بيان � مس���جد 
اإلمام احلسن � ت: 97377782 
� 99498844 � النساء: الرميثية 
� ق1 � ش املعتمد � ج16 � م2 � 

ت: 25613427.
أرمل���ة  خيريـة حسـن حاجيـة، 
عبداهلل علي محمد � 82 عاما 
� الرج���ال: صباح الس���الم � 

مس���جد ابوالفضل العباس � 
ت: 66399315 � النساء: العقيلة 

� ق2 � ش214 � م5.
عبدالعزيز سلطان عبداهلل السعيدي � 
70 عام���ا � الرجال: األندلس � 
ق9 � ش5 � م208 - )دي���وان 
 �  99316511 � ت:  الش���عالن( 
النساء: األندلس � ق9 � ش10 

� م39 � ت: 66668597.
هادي رفعان راشد العجمي � 73 عاما 
� الرجال: القصور � ق7 � ش9 
� م2 � ت: 67075550 � النساء: 
االحم���دي � ق2 � ش2 � ج4 � 

م417 � ت: 99797011.
كوثر محمد مسعود علي، أرملة مبارك 
شداد خليف الرشيدي � 65 عاما 
� الرجال: الرابية � ق1 � ش25 � 
م23 � ت: 67000821 � 99056069 

� النساء: الرابية � ق1 � ش34 � 
م5 � ت: 97500105.

أحمد حسن عيسى الصابري � 97 عاما 
� الرج���ال: جابر العلي � ق2 � 
ش5 � م25 � ت: 99959965 � 
النساء: الصباحية � ق2 � ش5 
� م300 � الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
حمدة رويشـد حمد العازمي، أرملة 
عايض معيض عوض العازمي 
� 64 عاما � األحمدي � ق2 � ش2 
� ج8 � م489 � ت: 99583036 

.97848883 �
شمايل نواف عشوي مرزوق الظفيري � 
12 عاما � رجال ونساء: غرناطة 
� ق1 � ش1 � ج1 � م283 � مقابل 
دوار العظام � ت: 99066996 

.99856943 �

روما � كونا: تلقى رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو بيرلسكوني لكمة 
في الوجه أسالت دماءه خالل مصافحته ألنصاره في ختام مؤمتر حزبي 

في مدينة ميالنو الشمالية حيث مت نقله فورا إلى املستشفى.
ونقلت شبكات التلفزة االيطالية التي كانت تتابع خطاب بيرلسكوني 
في مؤمتر سياس����ي بني أنصار حزبه »ش����عب احلرية« مشهد رئيس 
الوزراء االيطالي يترنح والدماء تلطخ أنفه وفمه وأسفل وجهه حيث 
مت حمله داخل سيارته لبضع دقائق قبل أن يقف رافعا يده على عتبة 
السيارة التي س����ارعت بنقله الى مستشفى »سان رافائييلى« إلجراء 

الفحوص الالزمة.
وذكرت مصادر صحافية من موقع احلادث أن الشرطة متكنت من 
اإلمساك باملعتدي الذي لكم بيرلسكوني. من جانبها، ذكرت وكالة األنباء 
االيطالية )انسا( نقال عن مصادر طبية ان بيرلسكوني لم يفقد الوعي 
لكنه س����يبقى 24 ساعة حتت املراقبة في املستشفى. وبحسب املصدر 

نفسه، فقد كرر بيرلسكوني القول »انا بخير، انا بخير«.

بعد مؤتمر حزبي في ميالنو

لكمة في وجه بيرلسكوني تنقله إلى المستشفى

الدم��اء عل��ى وج��ه رئيس ال��وزراء اإليطالي س��يلفيو بيرلس��كوني اث��ر تلقيه لكمة
)رويترز( )رويترز(بعد املؤمتر احلزبي  .. وفي طريقه الى املستشفى 


