
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تحذير طبي: أجهزة »إم بي 3« خطرة جدا على السمع.

ـ واالستماع الى الخطب السياسية العربية الرنانة أشد خطرا على السمع.. 
والدماغ أيضا.

دراسة طبية: الزواج يبعد »شبح« األمراض النفسية عن الرجال.
ـ غريبة مع انه البعض من يتزوج يطلع له 60 شبح و500 عفريت.

أبواللطفواحد

البقاء هلل
عبداهلل الصالح أحمد احلماديـ  87 عاماـ  الرجال: 
القادسيةـ  ق9ـ  ش95ـ  م5ـ  ت: 99011300 
ـ النســـاء: كيفان ـ ق4 ـ ش يوسف بن 

تاشفني ـ م2 ـ ت: 24839777.
زوينة رحيل مهنا، زوجة عايد نهار اخلالدي 
ـ 59 عامـــاـ  العارضيةـ  ق9ـ  ش1ـ  ج1ـ  

م8 ـ ت: 55553768 ـ 97999320.
حنان عبداهلل جاسم التويتانـ  42 عاماـ  الرجال: 
الروضة ـ ق5 ـ ش أيوب بندر ـ م 287 ـ 
ديوان التويتان ـ ت: 66011107 ـ النساء: 

قرطبة ـ ق3 ـ ش1 ـ م21.
حمد يوسف حمد بو قريصـ  45 عاماـ  الرجال: 
القادسيةـ  ق7ـ  ش78ـ  م8ـ  ت: 99838772 
ـ النســـاء: قرطبةـ  ق4ـ  ش1ـ  ج5ـ  م43 

ـ ت: 22562821.
فالح بحيران عايض الصانع ـ 63 عاما ـ خيطان 
ـ  ـ ق5 ـ ش43 ـ م14 ـ ت: 97432223 

.99019152
علي فايـز ذويبان العبيوي املطيـري ـ 70 عاما ـ 
الرجال: اجلهراءـ  اخليمةـ  بجوار خزانات 
الواحة ـ ت: 99827537 ـ النساء: الواحة 

ـ ق4 ـ ش7 ـ م19 ـ ت: 55827537.
حمود محمد خالد العجمي ـ 70 عاما ـ الرجال: 
الظهر ـ ق3 ـ ش1 ـ م53 ـ ت: 99666628 
ـ النســـاء: الظهر ـ ق3 ـ ش1 ـ م45 ـ ت: 

.99456557

لو ان اليانصيب معمول 
به في بالدنا مثل بقية الدول 
االخرى لتمكن الكويتيون من 
حتقيق مصدر دخل قومي آخر 
لبالدهم غير النفط، شريطة اال 
يعمل هذا اليانصيب املقترح 
وفق الطريقة املعهودة التي 
تعتمـــد على شـــراء االرقام 
وسحب الرقم الفائز، بل يعتمد 
على التوقعات السياسية التي 
شغف بها الكويتيون ومهروا 

بها.
فيكون يانصيب الشـــهر 
عبارة عن ســـؤال »هل يتم 
أم ال؟«  الدســـتور  تعديـــل 
الشـــهر  ويكـــون يانصيب 
الذي يليه »حل دســـتوري 
ام حل غير دســـتوري؟« أو 
»تعاون ام عدم تعاون؟« أو 
الثقة؟« أو »هل  »هل تطرح 
تســـقط القـــروض ام تبقى 
القـــروض؟«، وهكـــذا يدور 
حملـــة اوراق اليانصيب في 
الشوارع والطرقات لبيع املزيد 
منها بـــني اجلمهور الكويتي 
املتعطش للتوقعات واملصائب 

السياسية.
او  اليانصيب  مؤسســـة 
»اليامصيب« للتنمية الوطنية 
)حسب االقتراح السايرزمي( 
قد توفر فرصة لنا تدر على 
البالد ماليني الدنانير فنكون 
بذلك قد اســـتفدنا من عللنا 
ومصائبنـــا التي عجزنا عن 
التـــداوي منها، كمثل بعض 
الذين  العاهـــات  اصحـــاب 
استثمروا عاهاتهم، وبدال من 
ان تكون »مصائب قوم عند 
قوم فوائد« فلتكن مصائبنا 
فوائد لنا، ويكون لكل واحد 

نصيبه في املصيبة!

في البدء أنا متفق متاما مع 93.65% مما قاله 
د.طارق حجي في محاضرته التاريخية )النسبة 
بهذا الشكل هي نصيحة علمية اخوية من الصديق 
د.عادل عيسى الذي يستخدمها بشكل مكثف في 
محاضراته القناع اآلخرين بصحة معلوماته.. 
اخلرطي( ويتبقى جزء صغير نتباين فيه مع 
احلجي طارق حجي الــــذي قد يكون على حق 

ونحن على خطأ، واهلل اعلم!
> > >

ولنبدأ بقضية االختالف االقوى وهي رؤيته 
التاريخية ملا حدث بداية القرن املاضي في جزيرة 
العرب حيث يرى وجــــود اختالف لدى االدارة 
البريطانية ممثلة في اجلنرال اللنبي في الهند ممن 
كان يعتقد بضرورة الترويج للدعوة االسالمية 
في اجلزيرة العربية عبر دعم امللك عبدالعزيز، 
والكولونيل لورنس في القاهرة الذي كان يؤمن 
بضرورة الدفع بالتوجه القومي العروبي ممثال 
في الشريف حســــني وثورته التي انطلقت من 
احلجاز، اي ان االجندتني االسالمية والعروبية 
في اجلزيرة هما من اختراع االجنليز كما يرى 

احملاضر.
> > >

واحلقيقــــة لم اجد معلومة او وثيقة واحدة 
تثبت ذلــــك التباين والتناقض في السياســــة 
االجنليزية حيث ان احلقائق تثبت عكس ما ذكره 
الدكتور فقد كانت هناك اجندات اسالمية دعا لها 
امللك عبدالعزيز متوارثة عن اجداده بناة الدولة 
السعودية االولى املتحالفني مع االمام محمد بن 
عبدالوهاب، قابلتها اجندات عروبية فرضها على 
الشريف حسني تنكيل جمال باشا السفاح باحرار 
العرب وجرائم حزب االحتاد والترقي وما كانت 
تنشره صحفهم وزعاماتهم السياسية آنذاك من 
دعوات طورانية عنصرية جتاه شعوبنا العربية 
وعليه فقد كانت هناك اجندات اسالمية وقومية 
في اجلزيرة لم »يختلقها« االجنليز بل اصطفوا 

مع من دعا اليها والفارق بني االثنني كبير.
> > >

كمــــا ارى ان هناك قصورا في التطرق لدور 
احلكومات الثورية »او العســــكرية كما اسماها 
الصديق صالح السعيدي في مداخلته« في تخلفنا 
الشديد والدليل على ذلك سهل وبسيط عبر مقارنة 
تقدم وتطور الشعب الكوري اجلنوبي بتخلف 
الشمال، او االملاني الغربي بالشرقي، ان مرحلة 
القمع السياسي الشديد والتأميم االقتصادي في 
عواصم احلضارة العربية مثل القاهرة ودمشق 
وبغداد ابان »هوجة« الثورات هي السبب الرئيسي 

للتخلف الشديد الذي نعانيه هذه االيام.
> > >

ومما اراه سببا رئيسيا 
للتخلف ولــــم يتطرق له 
الدكتور املبدع طارق حجي، 
انشغال شــــعوبنا الشديد 
بالسياسة في مرحلة ما بعد 
نشوء القضية الفلسطينية 
عــــام 1948 على حســــاب 

الذات  االقتصاد والتعليم واالهتمــــام بتطوير 
واتقان العمل بعد ان سخرت موارد االمة خاصة 
في تلك العواصم ملتطلبات اجليوش، ومن ذلك 
تفرغ قمم الزعامات العربية التي تقود الشعوب 
منذ االربعينيات حتى اليوم )عدا قمة الكويت( 
للشؤون السياسية، واختصاص الساسة مبنصب 
االمانــــة العامة للجامعة بدال من ان يكونوا من 
مبدعي االختصاصــــات االخــــرى، كاالقتصاد 
والتعليم واالدارة كحــــال طارق حجي وزويل 

وغازي القصيبي وعبداللطيف احلمد.
> > >

كما اتباين مع تقييم الدكتور لعلماء احلديث 
وثنائه على من حرص منهم على صحة املصدر 
مقارنة مبن خشي من ذلك االمر فضّمن مسنده 
كل ما تواتر من قدمي، كوني اعتقد ان من ركز 
على املصدر او ما يسمى بالعنعنة »اي عن، 
عن، عن« قد تغاضى عن االهم وهو املضمون 
فتـــم قبول روايات كما يقـــول العالم املجدد 
د.محمـــد الغزالي يجب عـــدم الدفاع عنها ما 
دامت تتعارض مع العلم والفطرة االنسانية 
وحقائق احلياة والذوق السليم كحديث الذبابة 

ورضاعة الكبير ..الخ.
> > >

آخـر محطـة: 1 - نحن دولة صغيرة يجب ان 
نحرص جميعا على كسب ود وقلوب الشعوب 
االخرى ومن ذلك صحة التوجه االنساني الرائع 
لعالج املصابني من االخوة العراقيني واليمنيني 

في الكويت.
2 - نشرت جريدة الشروق اجلزائرية التي 
توزع للعلم 2 مليون نسخة نداء في عدد امس 
من املناضلة جميلة بوحيرد تدعو فيه الى التكفل 
بنفقات عالجها، نرجو ان نرى في الغد رسالة 
عاجلة من الكويت تبدي االستعداد لتحمل تلك 

النفقات.
3 - مــــا كان حملاضــــرة د.طــــارق حجي ان 
تكون باالبهــــار الذي كانت عليــــه لوال االدارة 
املتميزة للندوة من قبل الزميل االعالمي محمد 

القحطاني.
4 - الشكر اجلزيل لوزارة اإلعالم على اجلهد 
الطيب في االستقبال والتعامل الراقي مع ضيوف 

الكويت من االعالميني.

الحجي حجي وجميلة بوحيرد»اليامصيب«
محطاتالسايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

آل الشيخ: غالبية من انضموا لـ »القاعدة« 
هم من مدمني ومروجي المخدرات

الريــــاض ـ يو.بي.آي: قال مفتي عام اململكة العربية 
السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن هناك 
ارتباطا كبيرا بني الفئة الضالة )عناصر تنظيم القاعدة( 
ومروجي املخدرات. وقال آل الشيخ لصحيفة »الرياض« 
ان غالبية من وقعوا فــــي »االفكار الضالة« اي في فكر 
القاعدة »هم من املدمنني للمخدرات الذين بطبيعتهم يسهل 
انقيادهم واصطيادهم لهذه االفكار« محذرا الشــــباب أن 
ينقادوا خلف أي داعية من دون ان مييزوا ويدركوا، ودعا 
كل مبتل بادمان املخدرات ان يبادر للعالج. وكان املفتي 
العام قد التقى عددا من املتعافني من املخدرات من مراجعي 
مجمع االمل للصحة النفسية في الرياض وحتدث معهم 

عن آفة املخدرات واضرارها على الفرد واملجتمع.

االفراط فـــي الكالم على قضية 
واحـــدة ـ مجلس االمـــة ـ ادخلنا 
في الـــكالم املقولب وصرنا كأفراد 
»فريج« ال يذهب رجاله الى العمل، 
يرصد كل منهم عطسة هذا وكحة 
ذاك، ولو انهمك اجلميع مبشاريع 
تطرح على مدار العام وتوفر فرص 

العمل للرجال والنساء والشباب والشابات، الجتهت 
طاقات االبداع نحو نقل افضل ما في العالم من اجهزة 
وانظمة لتغذية تلك املشاريع، في مجاالت ال حتصى 
مثل احلاســـب اآللي، قطاع االنشاءات، النقل، طباعة 

وتغليف املنتوجات، والتمويل االنتاجي.
كيف نعاني من مشكلة البطالة ونحن نستضيف 

عمالة توازي اكثر من ضعف عدد السكان؟!
هذا اخللل الكبير ستســـهم موجة املشـــاريع التي 
تضمنتها خطة الدولةـ  وليست احلكومةـ  في معاجلته 
عندما يجد الشـــباب فرص عمل حقيقي يحرك فيهم 
طاقات االبداع واملنافسة الفعلية وليست معارك املكاتب 
احلاليـــة املزعجة على مســـميات ال قيمة لها في دنيا 
االجناز، بل تنافس على مهام مغرية ماديا ومعنويا مبا 
يجعل وظيفة سائق رافعة شوكية متطورة مغرية جدا، 
سواء كانت في شركات التخزين أو في امليناء، حيث 
يتقاضى املوظف فيهـــا ضعف ما يتقاضاه زميله في 
التخرج اجلالس مبكتب في احدى الوزارات، مثل ذلك 
يقال عن مصمم برامج حاسب آلي، وآخر يعد تصاميم 
هندسية ويرســـم خرائط بالكمبيوتر، وغير ذلك من 
الوظائف الذكية، بدال من توظيف الكمبيوتر واملواقع 

والهواتف املتطورة لهذر كالمي ال طائل من ورائه.
نحتاج الى نقلة من ديوانيات النهار واملســـاء الى 
ضجيج العمل، وهو بالتأكيد افضل بكثير من ضجيج 
الكالم، ففـــي الغرب يقرأون الصحـــف بكثافة يومي 
السبت واالحد، وفيهما تزدحم االعالنات، ألن الناس 
مشغولون طوال ايام االسبوع، وحالنا اآلن هو العكس 
متاما، تنشـــط القراءة مع بداية االسبوع بسبب هذا 
الوضع املعكوس، ولهذا فإن حتريك قطار املشـــاريع 
عندنا هو قضية مصيرية لهذا الوطن بكل شـــرائحه، 
وهو عالج اجتماعي للكثير من املســـائل، فاالنتاجية 
تنعش الطاقة النفســـية، وبالعكس يؤدي الفراغ الى 
معارك هوائية تســـببت في ملل الشارع الكويتي من 
تلك املعارك وساعدت احلكومة على حتقيق ما حققته 

بسهولة االسبوع املاضي.
كلمة أخيرة: اجناز الهيئة العامة لالستثمار في موضوع 
سيتي بنكـ  عائد االستثمار 36% رغم االزمة العامليةـ  
مر بغير اهتمام من املعنيني بالشأن العام ممن يتتبع 
االخطاء ويتجاهل االجنازات غير العادية، شكرا لالخوة 
جميعا في هذه الهيئة »الصرح« مبختلف مستويات 
املســـؤولية فيه، فردا فردا، وجزاكـــم اهلل خيرا عن 

بلدكم.

شجعوا اإلنجازات.. تتراجع األخطاء وتحلو الحياة
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com
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