
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية: الخالفات تهدد فكرة إنشاء »مفوضية« عليا لإلعالم.

ـ أعتقد أنه خبر مفرح لكل عربي!.
»الصحة« تختصر فترة تعيين الممرضين الجدد من 3 أشهر إلى 21 يوما.

ـ طيب كملوا معروفكم واختصروا مواعيد المرضى اللي بعضها صار بالسنوات.
أبواللطفواحد

البقاء هلل
موضي خلف محمد، أرملة عبداهلل اجلريدـ  75 عاما 
ـ الرجال: جنوب السرة ـ ق6 ـ ش44 ـ م27 ـ 
ت: 99111516 ـ النساء: السرة ـ ق6 ـ م3 ـ ش 

علي بن أبي طالب ـ ت: 25312782.
مبارك سـعد مبارك فرج ـ 53 عاما ـ القيروان ـ ق1 
ـ ش120 ـ م4 ـ ت: 97855335 ـ 97504505 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
خزنـة مطني مسـلط الشـمري ـ 73 عاما ـ الرجال: 
العارضية ـ ق2 ـ ش3 ـ م21 ـ ت: 99045451 
ـ النســـاء: صباح الناصرـ  ق4ـ  ش31ـ  م36 
ـ ت: 24900730 ـ الدفـــن العاشـــرة صباحا 

مبقبرة اجلهراء.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

منذ يومها األول، وقف مع القضية 
الفلسطينية اشرف الناس كما استغلها 
أشّر الناس فلم يقع انقالب عسكري قمعي 
بغيض إال وكان بيانه األول يتطرز باسم 
القضية الفلسطينية، ولم تقع حرب في 
املنطقة تدمر األخضر واليابس وتقتل 
األطفال والنســــاء إال وكان شعارها ان 

طريق القدس مير بهذه العاصمــــة املنكوبة أو تلك وان تلك 
احلرب األهليــــة أو اخلارجية لم يتــــم خوضها إال ملصلحة 

القضية.. الضحية!
 > > >

كما تســــابقت املنظمات اإلرهابية في حقبة السبعينيات 
وما بعدها في استخدام القضية الفلسطينية كمبرر خلطف 
البواخر والطائرات وتدمير املباني والسفارات وترويع اآلمنني، 
وقد أثبتــــت احلقائق والوثائق الدامغــــة الالحقة ان كل من 
تســــببت أعماله اإلرهابية في تشويه سمعة القضية لم يكن 
يقصد قط خدمتها، بل ملء حساباته الشخصية عبر التغرير 
بالســــذج واخلدج من مواطني األمة التي ان ثار أو فار دمها 

توقف عقلها عن العمل.
> > >

وقد نشر مؤخرا أحد أكبر مفكري الواليات املتحدة – ولرمبا 
العالم – ويدعى د.جورج فريدمان كتابا تصدر قائمة أكثر الكتب 
مبيعا في أميركا حول ما سيحدث في التسعني عاما الباقية من 
هذا القرن متضمنا مصير الدول وما سيحدث فيها من حروب 

ومشاكل سياسية واقتصادية وانقسامات وانهيارات.
 > > >

ومما تنبأ به د.فريدمان قيــــام حرب عاملية بني الواليات 
املتحدة ومحور اليابــــان ـ تركيا، والغريب ان خارطة تركيا 
قبل قيامها بدخول تلك احلرب التي يفترض ان تقع قبل عام 
2050 متتد لكامل منطقة الشــــرق األوسط حتى غرب تونس 
مســــتثنية ايران، ويدلل الكاتب على قوة تركيا احلالية عبر 
املقارنة بني اوضاع الدول الثالث الرئيسية في منطقة الشرق 
األوســــط حيث يبلغ عدد ســــكان مصر 82 مليونا مع ناجت 
قومــــي قدره 125 مليار دوالر، وايران 71 مليونا وناجت قومي 
قــــدره 225 مليار دوالر وتركيا 67 مليونا وناجت قومي قدره 

660 مليار دوالر.
> > >

إن الشقيقة اإلســــالمية تركيا هي قوة مضافة للعرب ان 
أحسنا التعامل معها وأحســــنت التعامل معنا، وقد اخطأنا 
ابان املد الثوري القومي عندما اصطففنا مع املعسكر القمعي 
الشرقي ممثال باالحتاد الســــوفييتي وعادينا أعداءه ممثلني 
فــــي جيراننا األقربني تركيا وإيران واحلبشــــة، ونحن ندفع 
حاضرا ومستقبال الثمن الباهظ الستماعنا آنذاك لتنظيرات 

هيكل وأمثاله من مضللي العقل العربي!
> > >

آخـر محطة: مع تقديرنا الشديد للدور التركي اجلديد إال ان 
علينا اال ننسى الدور املصري العاقل واحلكيم احلالي، خاصة 
اننا منر هذه االيام بذكرى حرب 67 التي قادتنا لها العواطف 

امللتهبة.. والعقول املغيبة!

قال السيد حمد التركيت، الرئيس التنفيذي 
لشركة إيكويت في لقاء نشرته »الراي« ما 

يلي:
ـ حققت إيكويت منذ 1997 عوائد 2.5 مليار 
دوالر منها 1.2 مليار ملؤسسة البترول و483 

مليونا للقطاع اخلاص.
ـ لو ارتفع عدد املشـــاريع إلى 4 بحجم 
إيكويـــت حلققنا عوائد بواقـــع 10 مليارات 

دوالر.
ـ نشتري الغاز ملصانعنا بسعر يزيد على 
مثيله في بقية املشاريع اخلليجية املثيلة، 
عدة مرات بسعر يقارب السعر الكندي، ومن 
قال اننا نحصل على الغاز بســـعر مدعوم، 

يعاكس احلقيقة.
ـ »كـــي ـ داو« كانت ســـتحقق مضاعفة 
إيكويت 4 مرات، الســـؤال: »ماذا بعد إلغاء 
هذا املشروع االستراتيجي؟ هل مت طرح بديل 
عنه؟ ومن ســـيعوض الكويت عن األرباح 

املفقودة؟«.
ـ لدينا قائمة بعشرات املهندسني الشباب 
الكويتيني الذين لم نستطع استيعابهم، ولو 
مت تنفيذ هذا املشروع لتحققت أحالمهم ببناء 

خبرات متقدمة فنيا وإداريا.
ـ البديل الوحيد عن مشروع »كي ـ داو« 
حاليا هو حرق الغاز الغني، من املســـؤول 

عن هذه اخلسائر؟
ـ الفارق بني »الغاز الغني« و»الغاز اخلامل« 
ان األول يحتوي على عناصر تعود مبردود 
مرتفع على الدولة أكبر بكثير من اخلامل، فهو 
يحتوي على البروبني وااليثيلني والبيوتان 
وهي غازات تباع في األسواق بأسعار مرتفعة، 
واألفضل لنا اســـتيراد اخلامـــل حلرقه في 
محطـــات الكهرباء، بينما الذي يحدث حاليا 
هو أننا نحرق الغاز الغني إلنتاج الكهرباء 

واملاء، هل هذا منطق؟
ـ قيل ان مصانع »كيـ  داو« خردة، وهذه 
مغالطة فقد حققت هذه املصانع أكبر نسبة 
أرباح في تاريخها وال يحدث هذا في مصنع 
خردة، ولكنه التشويش اإلعالمي الذي ضلل 

الناس وحتى بعض املسؤولني.
ـ أهمية الشـــريك الفني األجنبي ال تقدر 
بثمن، حيث يتسبب عطل اإلنتاج بسبب نقص 
القدرات الفنية في ضـــرر يومي بواقع 1.5 
مليون دوالر، وهو ما ال يسمح بحدوثه شريك 

يتحمل هذا الضرر معنا بنفس القدر.
ـ لم متنع األزمـــة العاملية دول اخلليج 
عـــن املضي فـــي اســـتثماراتها فـــي قطاع 
البتروكيماويات، فقد اشترت اإلمارات مصانع 
البتروكيماويات في كندا بأربعة أضعاف السعر 

املدرج في بورصة كندا، 
كذلك،  والســـعودية 
الكويت  الوحيدة هي 
التي توقفت فيها عجلة 
االســـتثمار في قطاع 
البتروكيماويـــات وال 
يهتم أحـــد مبعاجلة 

هذا اخللل رغم فداحة اخلسائر الناجتة عن 
حرق الغاز الغني.

ـ تقول إحصاءات البنك املركزي: »متثل 
صادرات إيكويت 80% من الصادرات املصنعة 

في البالد«.
هـــذه الصيحة من جانب رجل في موقع 
املســـؤولية اختار أن يصرخ بأعلى صوته، 

إلبراء ذمته.
كلمة أخيرة: تقدمت احملامية فوزية الصباح 
في يناير عام 2009 ببالغ الى النائب العام 
حول شبهة جتاوزات في قانون حماية املال 
العام فيما يتعلق بصفقة »الداو« مستندة في 
بالغها الى املادة 17 من الدستور الكويتي التي 
تنص على ان لألموال العامة حرمة وحمايتها 

واجب على كل مواطن.
وأشارت الى ان الدافع وراء تقدميها للبالغ 
هو املسؤولية الوطنية وضرورة حماية املال 
العام من التالعب وإجراء الصفقات الكبيرة 
او إلغاؤها دون ادنى دراســـة اقتصادية او 
مســـؤولية. وأوضحت ان شـــركة صناعة 
الكيماويات البترولية اململوكة ملؤسسة البترول 
الكويتية وافقت على اجراء الصفقة مع شركة 
»داو كيميـــكال« اكبر منتج للكيماويات في 

الواليات املتحدة إلقامة مشروع مشترك.
وأضافت »لقد عارض عدد من النواب هذه 
الصفقة وبرروا ذلك بعدم جدية املشروع وانه 
هدر للمليارات من املال العام، اال ان احلكومة 
أعلنت على لســـان وزير النفط عبر أجهزة 
اإلعالم متسكه بالصفقة وأكد انه اعتمادا على 
الدراسات الدقيقة واملوافقات والعقد املبرم، 
فســـوف متضي احلكومة قدما في الصفقة، 
مؤكدا ان املشروع اجتاز كل القنوات الرسمية 
واإلجراءات وحصل على كل املوافقات الالزمة. 
ثم سرعان ما ألغت احلكومة تلك الصفقة قبل 
التوقيع النهائي عليها دون اإلعالن للمواطنني 
عن السبب الفعلي لهذا التصرف، وتكلفته 
على املال العام.. أرجو النظر في هذا البالغ 

بكل اجلدية املمكنة«.
البد من جتديد هـــذا البالغ في ضوء ما 
كشفته األيام من خســـائر فادحة على املال 
العام، البد أن يتحمل املتسبب بها مسؤوليته 

الكاملة عنها.

حماة المال العام هم الذين أهدروهالقضية الفلسطينية بين المالئكة والشياطين

بهدف تبرير جرميتها 
النكـــراء املتمثلـــة فـــي 
استعمال القوة املفرطة ضد 
املتضامنـــني مع غزة االمر 
الذي ادى الى مقتل عدد غير 
قليل من ركاب سفن اسطول 
احلرية، حاولت اسرائيل 
ترويج كذبة مفادها ان ركاب 
السفن من املدنيني العزل هم 
الذين بدأوا بالهجوم على 
اجليش االسرائيلي بالعصي 

والسكاكني.
الروايـــة اخلرقاء  هذه 
تصـــدى لهـــا الكثيـــرون 
بالتشكيك، فاملعروف عن 
الرحلة انها عمل انســـاني 
وليست عملية عسكرية، 
التخطيط للرحلة  وقد مت 
بهـــدف كســـر احلصـــار 
على غزة وتزويـــد اهلها 
باحتياجاتهم الضرورية، 
ولم يكـــن االعتـــداء على 
اجليش االسرائيلي او اسر 
اجلنود الصهاينة هدفا من 
املدنية  اهداف هذه السفن 

املساملة.
الذي حدث في  غير ان 
الكويت، قلب الصورة رأسا 
على عقب، حني صرح النائب 
وليد الطبطبائي وهو احد 
ابرز اعضاء الوفد الكويتي 
املشارك في اسطول احلرية 
بقوله »كدنا نأسر شاليط 
جديدا في السفينة« فانقلبت 
صورة الضحية الى صورة 
اجلالد بسبب تصريح خيالي 
الرواية االسرائيلية  يؤكد 
وينسف حجج املشككني بها 
كما يهـــدر اجلهود الطيبة 
ابحار  التي بذلت من اجل 

اسطول احلرية.

شاليط بالخيال

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com
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الصفحة األمنية   
عبدالمحسن الزامل: ص11 

الكويت »واّلدة« لقراء 
القرآن وأنجزنا رعاية كاملة 

لختمة صالح الهاشم
ص19

مواقيت الصالة 
والخدمات 

 ص40 

وجوه في الضوء

خواطر إسالمية


