
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
األمين العام لجامعة الدول العربية غير متفائل بالوضع العربي.

ـ مرحبا بك في نادي الـ 380 مليون مواطن عربي الذين يشاركونك 
ذات الرأي.

تأسيس جمعية للتفاؤل في المغرب.
ـ ومن كثر اإلحباط اللي بديرتنا مو ناقصنا إال تتأسس جمعية اإلحباط الكويتية.

أبواللطفواحد

مواقيت الصالة 
والخدمات  ص22

البقاء هلل
عبداهلل حسني علي املقصيد ـ 
83 عاماـ  الرجال: سلوى 
ـ حسينية سيد محمد ـ 
ت: 67766607 ـ النساء: 
القار ـ حســـينية  بنيد 
ـ  الزينبية )الشيرازي( 
ت: 99078929 ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا.
منيرة عبداهلل مشاري الروضان، 
أرملة عبدالرزاق يوسف 
اخلميـــس ـ 76 عامـــا ـ 
الرجال: ديوان الروضان 
الكائن  ـ شارع اخلليج 
في منطقة شـــرق ـ ت: 
النســـاء:  ـ   22530998
ضاحية عبداهلل السالم 
ـ ق1ـ  ش نصف اليوسف 
ـ جـــادة 14 ـ منزل 19 ـ 
ت: 99462222 ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا.
عبداهلل جنم عبداهلل الشطيـ  
22 عاماـ  الرجال: حسينية 
الفـــردان ـ املنصورية ـ 
ـ النساء:  ت: 97881362 
القيـــروان ـ ق1 ـ ش100 
ـ  ـ م2 ـ ت: 24660465 
الدفن التاسعة صباحا.

نفلة محمد الزويد، أرملة علي 
سالم الزويد ـ 71 عاما ـ 
الرجال: ســـلوى ـ ق8 ـ 
ش7ـ  م57ـ  ت: 66974153 
ـ النســـاء: الفروانيـــةـ  
ق2 ـ ش79 ـ م10 ـ ت: 
94941112ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.

كالم مباشر

 دخلت بريطانيا الى الهند عبر بوابة كسل 
ملك الهند املغولي عام 1660، الذي اعتمد كليا 
على خدمات شركة الهند الشرقية، ليس فقط 
فــــي نقل البضائع من وإلى الهند عبر ميناء 
كلكتا، ولكن في شق الطرق وبناء اجلسور 
لعبور األنهار والســــدود خلفض اندفاعها.. 
الخ، ومن فرط إعجاب امللك مبدير الشــــركة 
االجنليزي أنعم عليه بلقب »نائب ملك الهند« 
 Viceroy and Governor - General of India
ومبرور الوقت استعمرت بريطانيا الهند ملدة 
150 سنة، الكسل نفسه عاشته اإلمبراطورية 
اليونانية والرومانية التي كانت متتد إلى كامل 
مساحة تركيا وسورية واألردن وفلسطني، 
إال أن هجرة األتراك من وســــط آســــيا الى 
تلك اإلمبراطورية ونشــــاطهم احملموم في 
أداء األعمــــال أوصالهم إلى الســــيطرة على 
اجلزء الشــــرقي الواقع في آسيا، ثم عبروا 
إلى اجلزء األوروبي، وقد بلغ الكسل بقيصر 
القســــطنطينية أن طلب من سلطان الترك 
أن يرسل إليه عمالة ماهرة إلصالح كنيسة 
آيا صوفيا، فأرسل إليه مهندسا اسمه علي 
النجار الذي قام بعمله خير قيام، ثم قام ببناء 
سلم يوصل إلى سطح الكنيسة الستخدامات 
الصيانة، فلما رجع الى السلطان التركي قال 
له: »أصلحت الكنيسة، وبنيت سلما يسهل 
وصول املؤذن إلى الســــطح وصليت حتت 
السلم، وقد انتهى عملي، أنت السلطان، اآلن 

يبدأ عملك«.
هذا املوضوع يتكرر مــــع كل أمة تعتمد 
على غيرها ألداء األعمال األساسية، فالواليات 
املتحدة اعتمدت على نقل األفارقة ومع مرور 
الوقت صار لهم نفــــس احلق في املواطنة، 
واليوم هي تعتمد على أميركا الالتينية مع 
فارق هام بني االثنني أن األفارقة األميركيني 
صاروا جزءا رئيسيا من مكون الهوية الوطنية 
األميركية وال يعرفون غيرها، في حني يرتبط 

الالتني بأميركا اجلنوبية 
ويرفضون حتى تعلم اللغة 
الذي  االجنليزيــــة، األمر 
الثقافية بني  قطع الصلة 
الالتني الذين يشكلون ثلث 
سكان البالد وبقية شرائح 

املجتمع األميركي.
 إن الكسل واالعتماد على العمالة املستوردة 
هو البداية لنهاية أكبــــر احلضارات، مثلما 
حدث في األمثلة الســــابقة، وما لم متارس 
الدولة سياســــة واعية مثلما تفعل سلطنة 
عمان لتزيح الكســــل جانبا وتضرب أمثلة 
رائعة على تنفيذ األعمال األساســــية بأيدي 
املواطنني فإن الفاتورة املالية - التحويالت 
– هي اجلانب الظاهر فقط من جبل اجلليد، 
واخلافي أعظم بكثير، وعنوانه املخيف هو 

»حضارات سادت ثم بادت«.
كلمة أخيـرة: قال وزيـــر العمل البحريني، 
د.مجيـــد العلـــوي: »إن املنطقة مقبلة على 
كارثة أخطر مـــن القنبلة النووية ومن أي 
هجوم إســـرائيلي، إننا نواجه تغيير كيان 
اخلليج نحو هوية غالبها آسيوي الطابع، 
يديرها لوبي خاص بها سواء في املعامالت 
املالية أو املخالفات الســـلوكية، وقد حاول 
وزراء العمل اتخـــاذ إجراءات للموازنة بني 
العمالة الوافدة والوطنية إال أن قطاع األعمال 
قـــاوم تلك احملاولة بغير اكتـــراث للنتائج 
الناشئة عن وجود 17 مليون عامل يحولون 
سنويا 60 مليار دوال، هذا الرقم يتجه خالل 
الســـنوات العشـــر القادمة إلى 30 مليون 
عامل«.. ثم يختم تصريحه قائال »ال ميكن 
لهذه املنطقة أن حتافظ على هويتها العربية 
واإلسالمية، وال ميكن معاجلة مسائل البطالة 
بني املواطنني ما لم يتم التصدي لهذه املسألة 
بجدية كاملة وتعـــاون وثيق بني القطاعني 

العام واخلاص«.

رغــــم تســــمية القمة الدوريــــة احلالية 
بالثانية والعشــــرين إال أن الزعماء العرب 
اجتمعوا في حقيقة األمر حتى اآلن في 34 
قمة عادية وغيــــر عادية، والغريب أن قمة 
أنشاص )46/5/29( لم تسم القمة العربية 
األولــــى وال حتى قمة لبنان )56/11/13(، بل 
قرر إعالم هيكل وأحمد سعيد أن يسمي القمة 
التي دعا إليها الرئيس عبدالناصر في 64/1/13 
بالقمة العربية األولى كحال تسمية الداعي 
لها بأول رئيس جمهورية ملصر متناســــني 
الرئيس محمد جنيــــب، والغريب أن القمة 
العربية العاشرة عقدت في تونس )79/11/20( 
وقد تلتها القمة العربية الثانية عشرة في 
املغرب )1981/11/25( وال أحد يعلم أين ذهبت 

أو عقدت القمة احلادية عشرة؟!
> > >

أغلب النكبات العربية من احتالل فلسطني 
حتى احتالل الكويت سبقها عقد مؤمتر قمة 
عربي، ففي عام 46 التقى القادة العرب على 
معطى املسألة الفلسطينية التي بدأت غيومها 
الداكنة تظهر في األفق، وكان القادة العرب 
منقسمني آنذاك ما بني قادة مخلصني للقضية 
وقادة آخرين يظهرون خالف ما يبطنون، وقد 
أظهرت حقائق ما بعد النكبة من كان يعمل 
منهم للمشاركة في التهام الكعكة الفلسطينية 
ومن أرسل اجليوش التي رفع قادتها شعار 

»ماكو أوامر« الشهير.
> > >

وكان حريا بالقمة احلالية أن تسمى بقمة 
»احلفاظ على الســـودان« وحتصر أعمالها 
ومناقشاتها في إيجاد حل سلمي إلقناع اجلنوب 
السوداني بالبقاء ضمن الدولة الواحدة عبر 
خلق مشروع مارشال عربي لتطوير اجلنوب 
وإبقائه ضمـــن الدولة األم، وواضح أن أمرا 
كهـــذا لم يتم، وعندما يســـأل التاريخ يوما 
قـــادة صناديق التنمية العربية عن ســـبب 

إحجامهم عن االستثمار 
في اجلـــزء األفريقي من 
الســـودان وتضييعـــه 
بالتبعية ستأتي اإلجابة.. 

ماكو أوامر!
> > >

بـــات  إن الســـودان 
مرشحا ألن يصبح يوغسالفيا القرن اجلديد 
وســـتغطي مذابحه وحروبه األهلية – من 
تاني – على القضية الفلسطينية كما حدث 
ابان حرب لبنان واحلرب العراقية – اإليرانية 
والغزو الصدامـــي للكويت حيث تراجعت 
أخبار فلسطني الى الصفحات الداخلية من 
الصحف مع فارق أن انشطار يوغسالفيا بقي 
محصورا في أرضها بينما قد ميتد انشطار 

السودان إلى أراضي الدول األخرى.
> > >

آخر محطـة: )1( صدر كتاب محامي صدام، 
خليل الدليمي، وينسب ضمنه للطاغية قوله 
نصا »ان الكويتيني من العســـكريني كانوا 
شجعانا وأبدوا مقاومة حقيقية تستحق كل 
االحترام« والشهادة ما شهد به األعداء وبه 

رد على بعض االفتراء.
)2( وعن موقف عزة الدوري )ابي احمد( 
فـــي مؤمتر جدة يقول صـــدام »إن أخي أبا 
أحمد قـــد أبدى املوقف املتشـــدد بناء على 
توجيهاتي وكان الغرض من التشـــدد دفع 
الكويت حلل النـــزاع!«.. رد حازم على من 
يدعي أن التشـــدد الكويتي في جدة هو من 

تسبـب في الغزو.
)3( وأرسل صدام رسائل خاصة ضمن 
الكتاب )ص 460( إلى 3 من اإلعالميني العرب 
هـــم: مصطفى بكـــري وعبدالباري عطوان 
ود.محمد املســـفر، وفي هذا يقول الدليمي 
)ص115( »كان الرئيـــس صدام يدرك بعمق 

أهمية اإلعالم ودوره احليوي«.

بسبب الكسل ذابت أكبر الحضارات »ماكو أوامر« من أنشاص إلى سرت

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

ال تنمية مأمولة دون مشاركة حقيقية 
وفاعلة من الشعب، ذلك ان الناس مبجمل 
تفاصيلهم وتفرعاتهم هم تروس النهضة 
وهم الورشـــة النابضة بتفاصيل احلياة، 
فالنهضات وليدة املجتمعات البشرية وال 
حتـــدث في الفراغ او فـــي الغرف املغلقة 
او في اخلطب الرســـمية او في جتاويف 

الكهوف.
واذا كانت احلكومة بصدد تنفيذ خطة 
التنمية والشروع في حتويل الكويت الى 
مركز جتاري ومالي، فتلك نهضة كبرى، 
انتظرتهـــا البالد طويال، وتســـتدعي من 
احلكومة استنهاض الناس ودفعهم نحو 
املشاركة في هذه النهضة عبر حتديث مفهوم 
املواطنة، وتبديد مفهوم الشرائح، االمر الذي 
كان يقتضي من احلكومة احتواء االستجواب 
االخير واحتضانه بدال من مواصلة الصدود 

ورفض تسلم رسالة االستجواب.
فاحلكومات املهمومة بالتنمية واملتطلعة 
للمســـتقبل تتجنب التـــأزمي قدر االمكان 
وتســـعى جاهدة الى تسوية االرض امام 
النهضـــة، وتعمـــل على توفيـــر الطقس 
السياسي املناسب للتنمية، وتكون بكامل 
جهوزيتها لدفع كلفة استنهاض الناس من 
خـــالل حتديث مفهوم املواطنة لديهم، فال 
تركن الى التحليالت املســـتعجلة القائلة 
ان »جتاوز االســـتجواب يجعل احلكومة 
تتفرغ للتنمية« فاملتوقع هو العكس من 

ذلك حسب التحليالت املتأنية.

طال الصدود

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

محطات

ف�ساتني �سهرة
من لبنان

frechsoiree.webs.com

67788996 مجهول يلقي بثالثيني 
عند بوابة »الجهراء«

سأنشئ قناة أخرى اسمها »التكتل الشعبي«!

الجويهل: »اإلعالم« لم توقف بث »السور«
وأنا قمت بإيقافها إلعادة ترتيب برامجها

ص14

هاني الظفيري
فتح رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة اجلهراء حتقيقا للوقوف 
على هوية شاب قاموا بإلقاء شاب 
في العقد الثالث من عمره مقابل 
مستشـــفى اجلهراء وانصرفوا 
الى جهـــة غير معلومـــة فيما 
ينظر رجال األمن حتسن صحة 
الشاب ملعرفة حقيقة ما حدث، 
الفتا الى ان االحتماالت تشـــير 
الى ان الشخص الذي ألقي مقابل 
مستشفى اجلهراء كان يتعاطى 
املواد املخدرة برفقة شباب آخرين 
وبعد تناوله جرعة زائدة قرروا 
انقاذه بإلقاءه مقابل مستشفى 
اجلهراء والهـــرب، وقال مصدر 
امني ان الشاب يبلغ من العمر 32 
عاما وانه مصاب بغيبوبة تامة 

وادخل الى العناية الفائقة.


