
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مجلس وزراء الكهرباء العرب بحث ربط التيار الكهربائي بين الدول العربية.

ـ قبل ان تربطوا »كهرباءكم« أعيدوا وصل التيارات المقطوعة بينكم.
»الصحة«: مليون ونص يوم غياب مرضي منحت لموظفي الحكومة.

ـ ومليون ونص الف سالمة على قلب الحكومة وما تشوفون شر 
أبواللطفواحدوخطاكم السو.

السلطنة الزرقاء هو اسم أول مملكة عربية 
إسالمية قامت في السودان عام 1505، وفي 
عام 1956 عمل الرئيس جمال عبدالناصر على 
فصل السودان عن مصر ودفعها لالستقالل 
عن طريق تسليم ملفها للمعتوه صالح سالم، 
وضرب كال من الشيوعيني )1952(، وأحزاب 
العهد امللكي )1953( واإلخوان املسلمني )1954( 
وعزل الرئيس محمد جنيب )1954(، ومعاداة 
االجنليز املؤثرين في السودان، وجميع تلك 
الكتل والدول كان لها وجود مؤثر جدا في 
السودان، ما دفعها لالنفصال واالستقالل.

> > >
ومت خالل اخلمسني عاما املاضية السير 
ضمن منط ثابت من احلكم في السودان وهو 
حكومة وطنية يسقطها انقالب عسكري ثم 
يتم إس���قاطه بثورة شعبية )3 حكومات 
وطنية، 3 انقالبات عس���كرية و3 ثورات 
شعبية خالل 54 عاما( والسودان يعيش 
اآلن ضمن مرحلة احلكومة الوطنية بعد ان 
فرض اتفاق السالم في نيفاشا الدميوقراطية 
والتعددية القائمة هذه األيام على أرضه.

> > >
والس���ودان الذي يعامله البعض على 
انه »رجل أفريقيا املريض« هو أكبر دولة 
افريقية وعربية مبساحة 2.5 مليون كم2 
ويبل���غ عدد س���كانه 40 مليونا وقد كان 
مرش���حا ألن يصبح سلة الغذاء ملا ال يقل 
عن مليار نس���مة إال ان احلروب األهلية 
املتتالية أضعفت���ه وفرضت عليه إعطاء 
اجلنوب حق االنفصال، مما سيجعله يفقد 
ما يقارب ثلث أرضه ما لم يتم تدارك تلك 

الفاجعة القادمة.
> > >

وسيفقد السودان عبر انفصال جنوبه 
)األندلس اجلديدة( جل ثروته من الذهب 
األسود )النفط( املوجود أغلبه في اجلنوب، 
والذهب األبيض )املياه( حيث ال يزيد معدل 
سقوط األمطار في الشمال على 20 ملم بينما 
يزيد في اجلنوب على 1000 ملم في العام، 
والذهب األخض���ر )الزراعة( كون أراضي 
الشمال صحراوية قاحلة بينما تتساقط 
الفواك���ه على األرض في اجلنوب دون ان 
يهتم أح���د بالتقاطها لوفرتها، إضافة الى 
تواجد الذهب األصفر واليورانيوم والنحاس 

على أرض اجلنوب دون الشمال.
> > >

وال يش���عر املراقب بأن هناك أي جهد 

يبذل سودانيا أو عربيا 
ملنع انفصال اجلنوب، 
فلم تنش���أ فضائيات 
وصح���ف في اجلنوب 
البقاء  تظه���ر مزاي���ا 
الواحدة  الدولة  ضمن 
مما سيرجح كفة دعاة 

االنفصال، وحتى لو أظهرت نتائج االستفتاء 
القادم بعد أش���هر قليلة الرغبة في البقاء 
ضمن التراب الس���وداني فستدعي القوى 
اجلنوبية زيف تلك النتائج وتعلن احلرب 

واالنفصال.
> > >

الدموي على  ولن يتوقف االنفص���ال 
واليات اجلنوب الذي سيتوافر بعد فصله 
عامالن مهمان سيدفعان بانفصال دارفور 
وكردفان واملناطق الشرقية، أولهما اتهام 
القوى الفاعلة ف���ي تلك الواليات للقيادة 
واحلكومة القائمة بأنها سبب االنفصال ومن 
ثم الثورة عليها واالنفصال عنها، والثاني ان 
فقدان ثروة اجلنوب الوافرة وخاصة عوائد 
النفط س���يضعف من املشاريع والصرف 
احلكومي على بقية الواليات، ما سيكون 
دافعا إضافيا لالنفصال في ظل ش���كوى 

قائمة من عدم عدالة توزيع الثروة.
> > >

آخـر محطة: )1( بك���ى الع��رب دم�ًا على 
فقدان 20 ألف كم2 من أرض فلسطني فما 
الذي س���يفعلونه وهم بصدد فقدان 2.5 
مليون كم2 من أرض السودان؟! األرجح 

ال شيء.
)2( واقع احلال يظهر ان الشمال العراقي 
واجلنوب الس���وداني قد انفصال »فعليا« 
عن باقي األمة ولم يبق إال اإلعالن الرسمي 

عن ذلك األمر.
)3( تعمل لألس���ف توجهات إسالمية 
فاعلة جدا في الش���مال على دعم انفصال 
اجلنوب »العلماني« و»الكافر« حتى ميكن 
لها حتقيق حلمها بخلق »إمارة إس���المية 

نقية« في الشمال.
)4( زيارتنا للخرطوم هي الزيارة األولى 
لوفد صحافي كويتي للسودان منذ استقالل 
البلدين، كما انها أول زيارة لوفد إعالمي 
مشترك بني جمعية الصحافيني الكويتية 
و»كونا«، وهو أم���ر ما كان له أن يتحقق 
لوال جهد رئيس اجلمعية ودعم مدير عام 

الوكالة.

إقرار اخلطة باإلجماع يوم اخلميس املاضي هو 
إطالق لرؤية الكويت 2035 وإعالن عن دعم شعبي 
للجهود الصادقة في استرجاع الكويت ملكانتها الرائدة، 
4 أو 5 سنوات كافية لوضع القطار على السكة، ولن 
ننزع���ج من أنه لم يصل إل���ى كل احملطات في هذه 
الس���نوات األربع، بعض املشاريع يستغرق اجنازه 
سنة واحدة والبعض اآلخر يحتاج إلى عشر حسب 

طبيعة وحجم املشروع، ما نريد أن نراه هو السير حسب البرنامج وعدم 
توقف القطار ألسباب غير منطقية.

يقول األخ الكبير عبداللطيف احلمد: »عندما كنت وزيرا للمالية قدم 
املوظ���ف املختص إلّي كتابا إللغاء ترخي���ص مصنع للغاز الطبي الذي 
تستخدمه املستشفيات، وتدير املصنع شركة خاصة على أرض مملوكة 
للدولة مبوجب حق انتفاع ملدة 25 س���نة، وقد انتهت تلك املدة، سألته: 

»هذه اخلدمة مطلوبة للقطاع الطبي؟«.
قال: »نعم«.

قلت: »إذا توقف هذا املصنع هل هناك من يوفرها؟«. 
 قال: »ال«.

 قل���ت: »ه���ل توجد خطة لتوفي���ر البديل وعدم ح���دوث نقص في 
اإلمدادات؟«.

 قال: »ال«.
قلت: »إذن ما احلكم���ة من عدم جتديد مدة العقد؟ ومن هو املتضرر 
األكبر؟.. وقمنا بتجدي���د العقد«.. أوردت هذه احلادثة، مع االعتذار من 
»األستاذ بو أحمد« لعدم استئذانه، كونها تلخص أسلوب تعامل بعض 
اإلخوة في الوزارات مع مش���اريع حيوية ينفذها القطاع اخلاص الذي 
يعتبر ش���ريكا وليس عدوا للجهاز احلكومي، فه���و الذي ينفذ صيانة 
أجهزة التكييف للمستش���فيات � مثال � ويؤدي تعليق مستحقات املنفذ 
إلى معاناة املرضى من احلرارة كما حدث في الصيف املاضي، إضافة إلى 
معاناة العمالة من تأخر صرف الرواتب، وهم عمال بسطاء، وتعثر سير 

العمل بال مبرر مثلما رأينا من صاحبنا في املثال السابق.
 لقد وفر املوقف القوي ملجلس األمة يوم اخلميس املاضي للحكومة 
أجواء عمل غير مسبوقة للعمل وفق القوانني والضوابط، وإذا ما رفعت 
احلكومة تعديالت مقنعة إلزالة معوقات أظهر التطبيق تعطيلها للعمل 
بأي قانون فس���تكون محل نظر املجلس الذي أصبح شريكا في إجناح 
اخلط���ة بعد ذلك املوقف التاريخي له، واملأمول من اجلهاز الوظيفي في 
الدولة أن يس���تبدل األس���لوب التقليدي »إذا لم تنجز فلن تساءل، وإذا 
عملت فستحاس���ب على اخلطأ، صغيرا كان أو كبيرا« هذا األسلوب ال 
يتناس���ب مع تنفيذ خطة ب� 37 مليار دينار في بلد ميلك أدوات رقابية 
كافية متنحه اجلرأة لالنطالق وترك حالة اخلوف غير املبررة التي سادت 
حينا من الدهر، ومع ذلك فهي لم متنع ممارسات خاطئة ملوظفني صغار 
استفادوا من أسلوب املنع باملطلق، للتمرير مبقابل، حتى ولو كان حقا 

صحيحا وخالصا للمواطن!
كلمـة أخيرة: كان الفتا للنظر تأكي���د النواب على دور القطاع اخلاص 
ف���ي تنفيذ اخلطة، األمر الذي يلقي عل���ى هذا القطاع بحصة كبيرة من 
مس���ؤولية تنفيذ اخلطة وعدم االكتفاء بالش���كوى من املعيقات، اليوم 
هناك دعم ثنائي للتنفيذ )مجلس/ حكومة( وهناك قائد محنك هو الشيخ 
أحمد الفهد، وأجهزة نشطة للرقابة ضد التعسف أيا كان مصدره )ديوان 

احملاسبة(.... امضوا على بركة اهلل.

شكرًا للبرلمان.. والحكومة أمام التحدياالنشطار الخطير للسلطنة الزرقاء
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

شـهربان علـي غلـوم أحمـد � 75 عاما � 
الرجال: حسينية معرفي القدمية � 
ت: 66002225 � النساء: الرميثية 

� ق12 � شارع الشافعي � م10.
مهنا حمود حسـن املرهان � 7 أش���هر � 
صباح الس���الم � ق13 � الشارع 
 �  66668257 ت:   � م21   � األول 

.99000949
فيصل مسعود الفهيد � 70 عاما � الرجال: 
العديلية � ق3 � ش���ارع عيسى 
� ت:  � م5  � ج35  العسعوس���ي 
22528902 � النس���اء: الروضة � 
ق3 � شارع أبوحيان � م82 � ت: 

.22516198
حميدة إبراهيم أحمد سلمان بوحمد، زوجة 
أحمد موس���ى الصالح � 54 عاما 

� الرجال: حس���ينية آل بوحمد � 
الدعية � ق2 � ش27 � مقابل مركز 
اإلحقاقي الصحي � ت: 55877853 
� النس���اء: الدعية � ق2 � ش27 � 
م8 � مقابل ف���رع اجلمعية � ت: 

.22542411
محمد شـكبان مقدن املطيري � 85 عاما 
� صباح الناص���ر � ق3 � ش21 � 
م7 )السبت آخر يوم عزاء( � ت: 

.66617818
حسن عبدالعزيز حسن القصيبي � 81 عاما � 
الرجال: مشرف � ق2 � ش3 � ج1 
� م11 � ت: 97911236 � 97364333، 
النس���اء: اليرموك � ق4 � ش3 � 
م207 � ت: 99076929 � 25338380 

� الدفن بعد صالة العصر.

البقاء هلل

آسيوية قتلت طفلها ووضعته في »شنطة«
هاني الظفيري

وضعت وافدة آسيوية حتت احلراسة 
املشددة مبستش����فى الفروانية متهيدا 
الحالتها بعد تلق����ي العالج الالزم الى 
النيابة بتهمة احلمل الس����فاح والقتل 

العمد.
وقال مصدر أمني ان مواطنا حضر 
الى مستشفى الفروانية وكانت بصحبته 

وافدة آسيوية مصابة بنزيف وشنطة 
بداخلها طفل حدي����ث الوالدة متوفى، 
مشيرا الى انه رصد اعياء على اخلادمة 
والتي اعترفت له بان االعياء ناجت عن 
نزيف اعقب عملية توليد منزلية وابلغته 
بأنها قامت بقتل رضيعها عقب والدتها 
مباش����رة بضرب رأسه باحلائط حتى 

توفى.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 12
وليد علي اليوم وياكم

تس����تضيف »األنباء« 
الي����وم »الس����بت« جنم 
املنتخ����ب الوطني ونادي 
الكوي����ت لكرة القدم وليد 
علي بني الس����اعتني 7 و9 
مس����اء وذل����ك للحدي����ث 
عن حظ����وظ الكويت في 
املنافس����ة على البطوالت 
احمللية واستعدادات األزرق 
للمباراة املصيرية في كأس 

آسيا أمام عمان، واحلديث عن أبرز ذكرياته في املالعب 
باإلضافة الى الرد على اسئلة القراء، وذلك على الهواتف 
التالية: 24830514 � 24830238 � 24830322 � داخلي: 

.318 � 131

 هندي يبيع »چنچفة« المقبور صدام
وكباريت الزرقاوي في سوق الجمعة

محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
اعلنت ادارة سوق اجلمعة امس عن 
ضبط علب كبريت واوراق لعب حتمل 
صور املقبور صدام حسني والزرقاوي، 
وقامت ادارة الس���وق باب���الغ اجلهات 
االمنية، وقال مصدر امني ان املقتنيات 
عثر عليها بحوزة هندي متت احالته مع 
املضبوطات ال���ى مخفر الري، موضحا 
ان املضبوطات عب���ارة عن اوراق لعب 

حتمل صور الطاغية املقبور صدام حسني 
وعلب كبريت حتم���ل صور الزرقاوي، 
وذكر املصدر انه مت التحقيق مع الهندي 
الذي كان يبيع املقتنيات احملظورة في 
بس���طته داخل سوق اجلمعة، وقال انه 
اش���تراها قبل يومني من مواطن يجهل 
اسمه كخردة وذلك ليبيعها في بسطته، 
ومتت احالة الهندي الى ادارة امن الدولة 

للتحقيق.


