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كالم مباشرمحطات السايرزم

ي����روي مستش����ار الرئي����س 
املصري الس����ابق د.أس����امة الباز 
انهم اس����تعانوا ابان مفاوضاتهم 
مع اسرائيل على تبعية »فندق« 
طابا بخبراء فرنسيني كي يرتبوا لهم 
فقط اولويات املباحثات وتسلسلها 
بحيث ال يت����م القفز على بند من 

البنود قبل اآلخر.
>>>

أنش����أت مصر عبر توصية من دائرة ادارة االزمات 
في رئاس����ة اجلمهورية واخلارجية املصرية ما عرف 
ب�»اللجنة القومية للدفاع عن طابا« وسلمت رئاستها للفقيه 
الدستوري د.وحيد رأفت رئيس حزب الوفد املعارض 
وضمت اضافة الى جمع من كبار اخلبراء املصريني كال 
من البروفيسور باوت رئيس قس����م القانون بجامعة 
كمبردج والس����ير س����ان كلير الرئيس االسبق لالدارة 
القانونية باخلارجية البريطانية والبروفيسور فاكيتو 
روس����ي السكرتير العام ملنظمة العمل الدولية السابق 
ود.جورج أبي صعب استاذ معهد الدراسات القانونية 
بجامع����ة جنيڤ، وكل هذا حتى ال تفرط مصر في متر 
واحد من ارض طابا التي ال تزيد مساحتها باملجمل على 

مئات االمتار وهو ما حتقق في النهاية.
>>>

تدور هذه االيام مفاوضات شاقة ومعقدة بني الكويت 
من جهة والعراق وايران من جهة اخرى حول حدودنا 
الشمالية واجلرف القاري شرقا والذي تشاركنا اقتسامه 
الشقيقة السعودية كذلك، وتضم تلك املناطق احلدودية 
ثروات نفطية هائلة اضافة الى مساحات تصل الى مئات 
الكيلومترات في مجملها، لذا نرجو أال نكتفي باخلبرات 
احمللي����ة وان يتم توفير دعم فني م����ن خبراء دوليني 
مختصني كبار كي ال تضيع حقوقنا خاصة ونحن الطرف 
االضعف أصال في املفاوضات، كما ان اآلخرين ميلكون 
خبرات دولية بس����بب وجود املاليني من رعاياهم من 

اصحاب التخصصات املختلفة في املهجر.
>>>

تشتكي اجلارة العراق من تسلل املخربني ألرضها، 
لذا نرجو ومع حتديد احلدود معها ان نخلق جدارا أمنيا 
عازال يحميها من املتس����للني كم����ا يحمينا من عمليات 
»النزوح« فيما لو لم يستقر الوضع األمني في العراق، 
لقد قررت الش����قيقة السعودية انشاء جدار عازل على 
حدودها، كما قامت باألمر ذاته الشقيقة مصر والواجب ان 
نقوم بنفس االجراء األمني على حدودنا الشمالية حماية 
للعراق وحماية لنا، وفي هذا السياق تدفع بعض االطراف 
العراقية النافذة للتنصل من املعاهدات التي وقعت مع 
الكويت والتي تقع حتت البند السابع من امليثاق االممي 
وه����و أمر خطير قد يتحقق اذا لم ندر املفاوضات معها 

بشكل محترف عبر االستعانة بخبراء دوليني.

 كان د.ناصر الصانع يلقي كلمة في مؤمتر عن احلكومة 
االلكترونية قبل حوالي س����ت سنوات بحضور سمو أمير 
البالد يوم أن كان رئيسا للوزراء، عرض د.الصانع اخلطوات 
التي متت في هذا املجال واستعرض بعض االجنازات بلهجة 
ايجابية ومبا يتناسب مع طبيعة املناسبة، أثناء لقائه بسمو 
األمير حفظه اهلل س����أله قائال: »د.ناصر هذا الكالم اجلميل 

ليش ما تقوله في املجلس كنائب؟«.
 ابتسم الصانع قائال »هناك غير، طال عمرك«.

 هذه احلادثة متكررة مع عدد من السياسيني الذين ينتقلون من كرسي الوزارة 
الى النيابة أو العكس، ورمبا كان آخرهم د.يوسف الزلزلة الذي كان أداؤه مميزا 
كوزير، وأيضا كنائب، غير أن لغ����ة الكالم اختلفت في وارد النظرة نحو خطة 
التنمية بحكم املوقع، وأمتن����ى أال يزعل هذا الكالم اإلخوة املذكورين ملا لهم من 
مكانة عندي ولكنها حقيقة لم يس����لم منها إال القلي����ل، فقد كان د.أحمد الربعي 
يرحمه اهلل من أكبر املؤيدين للتعليم املشترك � االختالط � في اجلامعة ومع ذلك 
فق����د صدر قانون منع االختالط في عهده كوزير للتربية عام 1995، ورغم دعمه 
الالمحدود للتنوير ونشر املعرفة فقد تعطل تنفيذ قانون التعليم اإللزامي رقم 
11 لس����نة 1965 في عهده أيضا بس����بب مراجعة تنظيم هيكل الوزارة الذي شمل 
عددا من إدارات وزارة التربية، واختفت من هذه املراجعة اإلدارة املش����رفة على 
تطبيق قانون التعليم اإللزامي وأصبحت مهامها جزءا هامش����يا من أعمال إدارة 
أخرى، فأصبح القانون حبرا على ورق، بينما كانت تلك اإلدارة تتابع كل مولود 
بعد مرور السن الالزمة لدخوله املدرسة وإذا لم يظهر اسمه في سجالت املدارس 
يتم اس����تدعاء ولي أمره وإلزامه بإدخاله املدرسة وفقا للقانون، حتى ال يخضع 
هذا األمر ملزاجية األب أو للخالفات العائلية، هذا األمر تعطل منذ سنوات طويلة، 
وبالتأكيد له آثار س����لبية، فهناك عدد ممن لم يدخل الى املدارس نتيجة لغياب 

املتابعة، في املقابل سارت دولة قطر على هذا النهج بخطى حثيثة.
 لقد اس����تطاع بعض السياس����يني أن يوفق بني قناعاته وحتديات الس����احة 
السياس����ية، مثل النائب الس����ابق وليد اجلري الذي كان جناحه في االنتخابات 
ش����به مؤكد ولكنه امتنع عن الترشيح – وليسمح لي – ألن الوضع في منطقته 
يتطلب الدخول بالفرعي وهو أمر ال يتفق مع قناعاته، اس����تطاع مقاومة اإلغراء 
بل والضغط الذي وصل الى نش����ر إعالنات من ناخبني طالبوه بالترشح، لكنه 

فضل أن ينجح أمام نفسه قبل أن ينجح أمام الناس.
 م����ن بني الذين جنحوا في التعبير عن قناعاتهم دون اخلضوع لوهم ضغط 
الشارع، النائب حسني سيد القالف الذي مارس النقد الذاتي لألداء النيابي، ومنهم 
أيضا النائب عادل الصرعاوي في تغلبه على املجامالت ألنصاف قياديني تعرض 
لهم بعض النواب دون أن تتاح لهم فرصة اإليضاح إال عبر القضاء، ما أدى الى 
دعمه إلتاحة الفرصة لهم للتقاضي، ومن بني هؤالء أيضا النائب السابق مبارك 
صنيدح الذي جعل ضميره الس����لطان الوحيد على موقفه من قضية استجواب 
د.عادل الصبيح، لعلمه بأن البقاء في الكرسي ليس هدفا، هذا الكرسي الذي فقده 
كثيرون »تشقلبوا« في مواقفهم لضمان البقاء فيه، فخسروه وخسروا أنفسهم، 

بينما كسب السيد مبارك نفسه وضميره.
نتمنى أن تزداد هذه الفئة، وأن يحافظ أصحاب املبادئ على ثباتهم، ليكونوا 
ق����دوة للمجتمع، وللجيل اجلديد الذي يراقب ويس����جل، وس����يتحدث تفصيال 

وباألسماء في املستقبل.
كلمة أخيرة: حادث السباق اجلنوني في »وصلة الدوحة« ليس جديدا، استمعت الى 
حتذير األخت عائشة اليحيى عبر اإلذاعة من كارثة قادمة جراء تلك السباقات، وأيضا 
تلقت اجلهة املختصة حتذيرات من أولياء أمور، وكان رد الفعل هو التجاهل »اذا صار 

شيء خبرونا« كما نقل في تفاصيل احلادث الدموي، وال حول وال قوة اال باهلل.

التوفيق بين قناعة السياسي وموقعه من الساحة يحتاج إلى قوة غير عاديةللحفاظ على حدود الكويت

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
إسرائيل تطلق قمرا صناعيا للتجسس بكاميرا ثالثية األبعاد.

ـ وسيكون شعارنا في الوطن العربي من اآلن فصاعدا »ارفع رأسك 
وابتسم للكاميرا«!

الصين تحظر نشر 62 مادة إعالمية في سياق رقابتها على »المطبوعات«.
ـ الظاهر ربعنا استعانوا بخبير صيني في تعديالتهم على »مطبوعاتنا«.

أبواللطفواحد

اجتم����ع أربع����ة أش����خاص 
كويتيني بهدف مناقشة »خطة 
التنمية« في بالده����م. فاقترح 
األول مناقشة »تنمية اخلطة« قبل 
مناقشة »خطة التنمية« فاعترض 
الثاني بحجة ان اخلطة تسبق 
التنمية، فكيف تتم مناقشة تنمية 

اخلطة قبل خطة التنمية.
وللخ����روج من ه����ذا املأزق 
الثالث مناقش����ة »خطة  اقترح 
تنمية اخلطة« فرد عليه الرابع 
بالرفض مطالبا مناقشة »تنمية 
خطة التنمية« فقال الثالث بأن 
األولوية تقتضي وضع »اخلطوط 
الرئيس����ية خلط����ة التنمي����ة« 
فاخلطوط تتعلق باخلطة حيث 

ال خطة دون خطوط رئيسية.
اعت����رض األول على اقتراح 
الثالث بحجة ان اخلطوط جمع 
والتنمية مفرد، لذا يتوجب اختيار 
»خط تنموي واحد خلطة تنمية 
اخلط����ة« أو اختي����ار »خطوط 
تنموية خلطط تنميات اخلطط« 
التنموية  موضحا ان اخلطوط 

ضرورية لتنمية اخلطوط.
وحلسم هذا السجال اقترح 
الرابع مناقشة )تنمية تخطيط 
خطوط تنمية اخلطة( مش����يرا 
الى أهمي����ة التخطيط التنموي 
في تخطيط خطط تنمية اخلطة 
حيث التنمية التخطيطية ترتبط 
بتخطي����ط خط����وط التنمي����ة 
اخلطوطية وذلك بهدف تنمية 
التنموي لتخطيط خطة  اخلط 

التنمية.
وفج����أة قرر اجلمي����ع إبدال 
موضوع النقاش والبدء مبناقشة 
قضي����ة )خميس كمش خش����م 

حبش(.

تخطيط خطوط الخطة

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

واضح

وزير الثقافة اإلماراتي يصل إلى البالد 
بصفة رسمية، فال يجد من يستقبله فيأخذ 

تاكسي ويذهب للفندق!
وألنه محّمل بالعدي����د من الهدايا، فقد 
احتاج لوانيت أج����رة كذلك وذهب لفندق 

إقامته!
وزير اإلعالم الكويتي ينتظر وزير الثقافة 

اإلماراتي الراعي الرس����مي هذه السنة ألحد معارضنا الرسمية 
في املطار األمي����ري، والوزير اإلماراتي حطت طيارته في مطار 

سعد العبداهلل!
وألن الكويت دولة عظمى وكل مطار يبعد عن اآلخر س����بع 

ساعات طيران متواصلة فمثل هذا اخلطأ أمر وارد!
بعد احلفل الرسمي ُيقال كذلك إن الوزير اإلماراتي »تعشى« 

مع الوفد الرسمي له من حسابه!
سألت أحدهم في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب فقال 
لي إنه خطأ الوزير اإلماراتي، فحتى موظفو السفارة كانوا مبعية 

وزير اإلعالم ينتظرون معالي الوزير في القاعة األميرية.
وال أمل����ك أن أقول وبكل أمانة وصدق »واهلل عيب عليكم«، 
فمطار الكويت ومطار سعد العبداهلل متالصقان تالصق اجلنني 

ببطن أمه، فكيف ال يدري برج املراقبة وين راحت الطيارة؟!
ولو أنه وزير من دولة أخرى أعتقد أنه سيعود أدراجه مرة 
أخرى، فال أحد يقبل أن يصل بصفة رسمية وهو الراعي الحتفال 
املجلس الوطني ويقوم اإلخوة في املطار بتفتيشه حاله كحال 

أي شخص عادي!
واللوم ال ميك����ن أن ألقيه على عاتق وزي����ر اإلعالم وحده، 
فالوزي����ر ومنذ اإلعالن عن اس����تجوابه وهو »مضيع« خطوته 
ولكني ألوم اجلهابذة ف����ي املجلس الوطني واجلهابذة في برج 

املراقبة، »فشلتونا« مع الرجل حسبي اهلل عليكم.
واحلمد هلل أن اخلطأ وقع مع وزير احلبيبة اإلمارات فنحن 
»منون« على األش����قاء هناك ونرجوهم باسم الشعب الكويتي 
»العذر والسموحة« ألن ربعنا ضاعوا بقاعتني فما بالكم لو صار 

عندنا خمسة مطارات في يوم من األيام؟!
ونصيحة لإلخوة في املجل����س الوطني أقول: إذا كنتم غير 
قادرين على حتمل مثل هذه املس����ؤوليات، فأرجوكم ابعثوا لنا 
باجلدول الرسمي وسنقوم نيابة عنكم وعن وزيركم بعمل الالزم، 
وتفرغوا فقط للصفحات الفنية ولتكرمي بعض الش����خصيات 
احمللية بشرط أن حتددوا إحداثيات مسرح التكرمي مسبقا على 
اجلميع، يعني ال تقولوا مثال التكرمي في مسرح الدسمة فقط بل 
 604260 )N( 423824 )E( زودوا الناس باإلحداثية كاملة يعني
إحداثي����ة ال� GPS. وإذا ما عندكم أح����د يعرف بال� GPS أيضا ال 

بأس باالستعانة بنا..
»فشلتونا... اهلل....«!

أخيرا عسى قدمتم اعتذارا رسميا لإلخوة في اإلمارات؟
أعتقد ال، ألنكم اكتفيتم كما يبدو بتواضع الوزير اإلماراتي 

وحسن خلقه.
لهذا.. اعتذروا... رس����مي وال تسوون مهرجانات دولية من 

اليوم ورايح... إذا هذا شغلكم... سود اهلل وجه العدو..

فشلتونا


