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منذ ان اقر قانون خطة 
التنمي����ة واصوات تتعالى 
من هنا وهناك تطالب بترك 
احلكومة تعمل وتنجز وانه 
ال وقت للحديث عن فساد 
وجت����اوزات وتنفي����ع م����ا 
دامت عجل����ة التنمية بدأت 

في االنطالق.
ان هذا املفهوم خطي����ر جدا وان مرّوجيه اما 
انهم مس����تفيدون من العقود املليارية او انهم ال 
يدركون ان الفس����اد هو العائ����ق االكبر للتنمية 
وهو السوس الذي ينخر في جسدها حتى نصل 
بالنهاية الى نتائج س����يئة وافالس وبالتالي ال 
يتحقق االجناز وال تس����لم لنا أموال البلد التي 

صرفت هنا وهناك.
لق����د ظهرت في اآلونة االخيرة بعض ظواهر 
الفساد املوجودة وأخذت أصوات اعضاء مجلس 
االمة تتعالى محذري����ن ومنبهني الى خطورتها 
وأهمية االنتباه لها، فهذا النائب احمد السعدون 
يحذر من تضارب املصالح الذي كش����فه جواب 
وزير النفط في مجلس ادارة مؤسس����ة البترول 
وال����ذي وقع فيه ثلثا اعضاء املجلس حتت نظر 
وعلم احلكومة التي لم حترك س����اكنا او تفعل 

شيئا حيال ذلك كعادتها.
وهذا النائب عادل الصرعاوي يتكلم عن عقد 
بقيمة ستة ماليني ونصف املليون الحدى الشركات 
االجنبية لترويج خطة التنمية، كذلك النائب مسلم 
البراك يكشف حتركا لبعض املتنفذين لتحويل 
طائرات شحن مدنية الى عسكرية مبئات املاليني 
على ظهر االموال العامة، كما ال يخفى لغز الرحلة 
التي يقوم به����ا رئيس مجلس الوزراء وبرفقته 
عشرات املرافقني وبتكلفة على املال العام يعلمها 
اهلل، وزيارة بعض ال����دول غير املوجودة على 
اخلارطة السياسية او االقتصادية، بل التوقيع 
على اتفاقيات اقتصادية مع دول وقفت ضد الكويت 
ابان االحتالل الغاش����م ولم تعت����ذر عن موقفها 
املخزي مث����ل كوبا، وتكافأ مبثل هذه االتفاقيات 
الت����ي ال ندري مدى جدواها، ال����ى غير ذلك من 
التجاوزات واملخالفات، والفساد الذي ينخر في 
اجلسد احلكومي وال يراد تسليط الضوء عليه 
وكشفه للناس بحجة التنمية و»اعطوا احلكومة 

فرصة للعمل«.
ان على كل غيور سواء كان مواطنا او نائبا او 
كاتبا او ناشطا سياسيا او اعالميا او بيده سلطة ان 
يسعى بكل جهده لكشف الفساد وفضح املفسدين 
واصحاب املصالح غير املشروعة واملتنفعني الذين 
يزعجهم مثل هذا الط����رح ويريدون ان يجعلوا 
من موضوع التنمية غطاء وستارا على فسادهم 

ومصاحلهم غير املشروعة.

واهلل انها ليست شماتة، ألن الشماتة 
بالقاصرين ضعف وخس����ة ووضاعة، 
نحن أجّل منها وأرفع! ولكنها صرخة 
في الضمير عّل الضمير يصحو، وانها 
ناقوس تتوالى دقاته ويعلو ضجيجه 
التي استمرأت  إيقاظ الضمائر  يحاول 
الض����الل والنوم على وس����ائد الزيف 

واخلداع!
والله����م إن ل����دي أمانة لن أخونها، ول����ن أجنب، ولن أدع 

املضللني يعبثون بعقول اخليرين من الناس!
لقد انكشف الزيف سريعا وبأسرع مما كنا نظن، ألن »جولة 

الباطل ساعة وجولة احلق الى قيام الساعة«!
لقد انكشفت حقيقة »اسطبل احلرية« الذي أسموه زعما 
وكذبا ونفاقا ب� »أس����طول احلرية«! والذي زعم النخاسون 
والداللون وباعة املرض واملوت، أنهم مألوه دواء وغذاء ألهل 
غزة وخدعوا السذج والطيبني ومحبي أنفسهم على الفضائيات، 
تنقل صورهم أبطاال فاحتني ال يخشون املوت وال يختبئون 
في قبو السفينة املنكوبة، قائلني إلخوتهم »الترك«: »اذهبوا 

فقاتلوا«، إنا هاهنا مختبئون! 
فم����ا الذي ظهر م����ن حقيقة ذلك »االس����طبل«؟ وما الذي 
انكش����ف عما كان يحمل؟  لقد كان يحمل املوت ألهل »غزة«! 
نعم كان يحمل املوت ألهل غزة! كان املوت مخبأ فيما زعموا 

أنه دواء!
وهذا ما كشفه أطباء »غزة« ال أطباء »رام اهلل«، )العدوة(! 
وحسب األطباء الذين تسلموا شحنات الدواء القاتل الذي أراد 
أردوغان »التركي«، رشوة العرب وشراء والئهم به: فإن الدواء 
املزعوم كان منتهي الصالحية منذ ثالث سنوات واجلديد منه، 

منتهية صالحيته، قبل ثالثة أشهر! 
ويضي����ف األطباء أن هذا الدواء ال����ذي تلقوه أصبح اآلن 
خط����را قاتال ومميتا ألهل غزة، وال جن����اة لهم إال بالتخلص 
منه! ولكن األمر يبلغ حدة مأساويته حني يتحول التخلص 
من هذا الدواء الى مشكلة أدهى وأمّر، وذلك ألن التخلص منه 
يحتاج إلى إمكانات واس����تعدادات وأجهزة غير متوافرة في 
»غزة«! وأن كل يوم مير دون التخلص من هذا الدواء يشكل 
خطرا على حي����اة الناس في »غزة«! هذا عدا تفاصيل أخرى 
عن نوعية األدوية واألمراض التي لم تعد موجودة وأرسلت 

شحنات األدوية ملعاجلتها!
لست أستبعد أن مرسل األدوية كان يعرف خطورة بقائها 
وعدم التخل����ص منها، ويعرف أن »غزة« تفتقر الى امكانات 
التخلص منها، وهنا يكمن اخلبث واللؤم واخلسة، ومن أجل 

هذا الهدف اخلسيس سير »اسطبله«!
واآلن، من ينزع نياشني البطولة من صدور »أبطال االسطبل« 
الذين راح الناس الطيبون يتبارون ويتسابقون على تكرميهم 

وزرع النياشني على صدورهم؟!
هل بعد تلك الفضيحة من فضيحة؟! وهل بعد ذلك العار 
من عار؟! هل سيملك األبطال املزيفون شجاعة االعتذار للشعب 
الكويت����ي؟ ثم هل مازال »الوال����ي العثماني« بطال في عيون 

الغافلني الباحثني عن سراب يسفون ترابه؟
ونعود ونقول، ولس����وف نعود ونقول: »يا أمة ضحكت 

من جهلها األمم«!

هل التنمية غطاء للفساد؟! واخجلتاه!

أمينة مغطاة بالكامل بأوراق اخلس قبل القبض عليها

»سيدة الخس«
عمان � بي .بي .سي: لم تلفت احدى السيدات 
االردنيات الناش����طات في مجال حقوق احليوان 
ترتدي ثوب����ا مغطى بأوراق اخلس انتباه املارة 
فقط في ش����وارع العاصمة االردنية عمان، فقد 

لفتت السيدة انتباه شرطة عمان ايضا.
واقتاد ضابط الشرطة الناشطة وتدعى امينة 
طارق الى احد املطاعم وطلبوا منها تغيير مالبسها 
قبل ان يتوجهوا جميعا الى مركز الشرطة حيث مت 
احتجاز امينة وزميلتها اشلي فرونو الناشطتني 
في جماعة »املعاملة االخالقية للحيوانات« املعروفة 
باس����م بيتا لثالث س����اعات قب����ل ان يتم اطالق 
سراحهما. وقالت الشرطة ان جماعة بيتا فشلت 
في احلصول عل����ى موافقة امنية لالعتراض في 
وسط عمان. وكانت جماعة بيتا قد قامت مبسيرات 
في بعض دول العال����م ومنها نيجيريا والفلبني 
وبريطانيا حيث غطت عضوات اجلماعة اجسادهن 
بأوراق اخلس فقط ولكن االمر اختلف في عمان 
حيث كانت الناشطة امينة ترتدي ثوبا كامال حتت 

اوراق اخلس التي غطت بها جسدها.
وحملت امينة التي جذبت انظار عدد كبير من 
املارة في ش����وارع العاصمة االردنية الفتة كتب 

عليها »دع حب الغذاء النباتي ينمو داخلك«.
م����ن جانبها اعربت فران����و زميلة امينة عن 
دهشتها من تصرفات الشرطة االردنية وقالت: 
»لقد اجرينا اتصاال بالسلطات االردنية منذ شهر 
تقريبا وابلغونا اننا ال نحتاج موافقة الن االمر 
ليس مسيرة احتجاج فعلية وسيقوم بها شخص 
واحد فقط«. واضافت: »انا ال افهم ما حدث اليوم«. 
وتدعو جماعة بيتا الى اتخاذ اسلوب حياة نباتي 
اكثر صحة وفي الوق����ت ذاته يرفع املعاناة عن 

احليوان وال يضر البيئة.

شعبان عبد الرحيم

حلظة وصولها وأوالدها إلى مطار انارتان في اليابان أمس

تجاوز أزمة صحية شديدة ألمت بهوفاة  في كيس بالستيك!

شعبوال: رأيت الموت بعيني..
 فعاهدت اهلل على اإلقالع عن التدخين

القاه���رة � ام بي س���ي: قال 
املطرب الشعبي املصري شعبان 
عبد الرحيم إنه عاهد اهلل على أن 
يقلع عن التدخني نهائيا بعد أن 
رأى املوت بعينيه خالل الوعكة 
التي تعرض  الشديدة  الصحية 

لها من جراء التدخني.
وكشف شعبوال أنه كان مير 
بأزم���ة صحية خطيرة لم يعلم 
بها أحد داخل الوسط الفني، وأنه 

شاهد أثناءها املوت بعينيه.
وأضاف أنه أصيب بألم شديد 
في الصدر بس���بب ضعفه أمام 
السيجارة، على الرغم من نصائح 
األطباء له بضرورة التوقف عن 
التدخني، مخالف���ا بذلك ما كان 
يتغن���ى به في إح���دى أغنياته 
الشهيرة »هابطل السجاير وأكون 
إنس���ان جديد.. ومن أول يناير 

خالص هشيل حديد«.
وقال شعبان إنه أصيب مؤخرا 
بآالم ش���ديدة في الصدر اضطر 

على إثرها إل���ى دخول العناية 
املركزة بأحد املستشفيات.

لكن ش���عبوال أكد أنه استرد 
صحت���ه مؤخرا بع���د أن قضى 
أربعة أيام بالعناية املركزة داخل 

مستشفى القصر العيني، مشيرا 
إلى أنه لم يعلم أحد من الوسط 
الفني مبرضه سوى الفنان سمير 
غامن الذي كان يسأل عنه بصفة 

مستمرة.

مانيال � د.ب.أ: اعلنت الشرطة 
الفلبينية ان طفلة 6 أعوام لقيت 
حتفها في مدينة بش����مال الفلبني 
بعدما وضعتها والدتها في كيس 
ملعاقبته����ا على عناده����ا. وألقت 
القب����ض عل����ى ميلبا  الش����رطة 
جاموجنان )34 عاما( التي حاولت 
الفرار وبصحبتها ولديها االثنني 
اآلخرين بع����د احلادثة في وقت 
متأخر من اول امس الس����بت في 
مدينة تابوك في اقليم كالينجا على 
بعد 330 كيلو مترا شمال مانيال. 
وقال مدير شرطة االقليم فيرديلو 
اليا ان الفتاة اختنقت الن الكيس 

كان مبطنا بالسيلوفان.
واضاف ان التحقيقات اوضحت 
ان جاموجنان اجبرت الفتاة على 
الدخول في الكيس »عقابا لها على 
عنادها«، وقال: وبعد ذلك اخذت األم 
غفوة وعندما عادت لتطمئن على 
الفتاة الحظت انها لم تعد تتنفس. 
واضاف »هرع اجليران ملساعدة 
جوموجن����ان ونقل����وا الضحية 
للمستش����فى«، واشار اليا الى ان 
الشرطة ستوجه تهم قتل اطفال ضد 
جاموجنان التي يقول جيرانها انها 
اعتادت ضرب اطفالها او وضعهم 
داخل اكياس عند ارتكابهم اخطاء 

صغيرة.

أنچلينا چولي تأكل العناكب
ايالف: أشارت املمثلة االميركية أنچلينا چولي، 
إلى انها اكلت في السابق عنكبوتا مشيرة الى انها ال 
تخاف منها. وعن شريكها غير االعتيادي في فيلمها 
االخير salt العنكبوت قالت انچلينا »لم امتكن من 
االحتف����اظ به، على الرغم من انني احب االحتفاظ 

به فأنا ال اخاف العناكب واحلشرات«.
واضافت »لق����د أكلت في كمبوديا عناكب لذلك 
لم تكن لدي مش����كلة ولكنني ل����م آكل العنكبوت 
في الفيل����م«. وكانت چولي قد وصلت مع أطفالها 
)مادوكس، زهرة، باكس، وشيلو( الى اليابان بهدف 
ترويج فيلمها اجلديد »س����ولت« الذي يدور حول 

قصص جاسوسية.

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

قرأت في موقع الكتروني للشيخ أحمد 
الفهد، عفوا، ملس����يرة التنمية، الذي قررت 
فيه قيادة تنفيذ خطة التنمية التواصل مع 

اجلمهور من خالله.
قرأت في هذا املوقع � جزء من موقع كونا 

� األخبار التالية:
< محافظ البنك املركزي يش����رح دور 
البنوك في متويل خط����ة التنموية ويؤكد 
»ال توجد قيود من ش����أنها احلد من عملية 
متويل البنوك خلطة التنمية في البالد، وعدم 
وجود معايير حتد من تدفق التس����هيالت 
االئتمانية إلى قطاعي اإلنشاءات والتطوير 

العمراني«.
< وزارة األش����غال تعاني م����ن اعتماد 
املخط����ط الهيكلي ملنطقة الصباح الصحية 

حتى عام 2050
< أعل����ن أنور اجلودر، رئيس ش����ركة 
األوفس����ت، عن »إعداد دراس����ة كي تتوافق 
إجراءات برنامج األوفست مع حتفيز الشركات 
األجنبية امللتزمة به لتنفيذ بعض مشاريع 

اخلطة التنموية في البالد«.
< اجلهاز الفني لدراس����ة املش����روعات 
التنموي����ة واملبادرات يعلن عن تأجيل بيع 
التأهيل اخلاصة مبش����روع محطة  وثائق 
غازي����ة لتوليد الطاق����ة الكهربائية وإنتاج 
امل����اء في منطقة الزور الش����مالية إلى حني 
إدخ����ال متطلبات وقال برنامج االوفس����ت 
الكويت����ي القانون رقم 39 لس����نة 2010 في 

وثائق الطرح.
< الشيخ أحمد الفهد يشكل جلنة عليا 
ملراجعة جميع التشريعات والقوانني واللوائح 
والق����رارات املتعلقة بتنفي����ذ اخلطة بهدف 
إزالة املعوقات والقض����اء على االزدواجية 
وتشابك وتنازع االختصاصات وذلك دون 
اإلخالل بضمان إح����كام رقابة الدولة على 

تنفيذ العقود.
جلنة التخطيط ف����ي البلدية تناقش 14 
مشروعا رئيسيا من مشاريع البلدية لتتوافق 

مع اخلطة التنموية للدولة.
< الش����يخ احمد الفه����د يعلن: »وقعت 
احلكومة عق����ودا عدة لتنفيذ خطة التنمية 
تتج����اوز قيمتها ملي����اري دينار في معظم 
القطاعات االقتصادية خالل الس����نة املالية 

احلالية«.
هذا التوجه للتواصل املباشر مع الرأي 
العام عبر موقع الكتروني هو نقلة جديدة 
حتسب للتيار التنموي في البالد، والذي ال 
يخص احلكومة كون املعني به كل املواطنني 
ما يجعل إشراكهم في املتابعة اليومية خطوة 

في االجتاه الصحيح، 
فمن خالله جتد رؤية 
مجمعة لكل ما يتصل 
بهذا املوض����وع، يتم 
حتديثها بشكل يومي، 
وه����ي متث����ل امتدادا 
املباشر مع  للتواصل 

الصح����ف على نحو ما فعله س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء في لقائه بهم، حيث خص 
هذا املوضوع بكلمة قال فيها: »كما أننا وألول 
مرة في تاريخنا التشريعي يقر مجلس األمة 
وباإلجماع خطة التنمية للس����نوات األربع 
املقبلة«، مبينا ان »السير لتحقيق الرؤية يتم 
بشكل منهجي وفق خطة أقرتها املؤسسات 
الدستورية ومتت املوافقة على هذه اخلطة من 
خالل روح التعاون لتنفيذ مشاريع التنمية 
واملبادرات في مختلف القطاعات االقتصادية 

واالجتماعية«.
لقد وضع املوقع االلكتروني ش����عارا له 
يتمثل في »عدد السنوات املتبقية لالنتهاء من 
تنفيذ اخلطة« والشهور، واأليام، والساعات، 
والدقائق تتناقص بشكل متتابع لتقول لكل 
مسؤول في الدولة »حترك، اآلن، الوقت ليس 

في صاحلك«.
أعجبني في املوقع متابعته للمواضيع 
املتعلقة بتنفيذ اخلط����ة مما يجري خارج 
الكويت، مثل: »أعلن بيان صادر عن االحتاد 
الدولي لالتصاالت عن تعريف لتسريع دور 
ش����بكات اخلدمات اآللية وملا لها من تأثير 
حاسم في تسريع تنفيذ خطط التنمية في 
جميع أنحاء العالم« كما تناولت املادة التي 
يغطيها املوقع مواضيع علمية حتقق تعميقا 
وترس����يخا ملس����يرة البناء حتى ال يكتنفه 
التخبط، مث����ل نقل بيان صادر عن »املعهد 
العربي للتخطيط« ومقره في دولة الكويت، 
جاء في البيان الصادر حتت عنوان »اإلمكانات 
التكنولوجية والتنمية االقتصادية« حيث 
استعرض البيان »العوامل التي تتفاعل مع 
بعضها لتشكل إمكانات الدولة التقنية ومدى 
تش����ابكها مع املوارد الداخلية واخلارجية 

للقطاع االقتصادي في الدولة«.
 > > >

كلمة أخي�رة: قال تعالى )فإذا عزمت فتوكل 
عل����ى اهلل( وقال النبي ژ لإلمام علي كرم 
اهلل وجه����ه وهو يس����لمه الراية في إحدى 
الغزوات »امض وال تلتفت، حتى يفتح اهلل 

عليك«...
ويقول الناس في ه����ذا البلد، بلهجتهم 

العامية »العزامي غنامي«.

تابعوا »موقع التنمية« للشيخ أحمد الفهد

هيلتون: لست
 والدة ابن

 كريستيانو!

وكاالت: كّذبت پاريس هيلتون خبر كونها والدة ابن كريستيانو 
رونالدو الذي أعلن عنه أخيرا. ونفت النجمة األميركية پاريس 
هيلتون عالقتها بنجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد 
ان أعلنت مواقع الكترونية متعددة انها والدة ابنه الذي أعلن 
عنه أخيرا. وكذّبت باريس اخلبر ليصدر الحقا خبر س����ربته 
احدى الصحف البريطانية عن ان أم الطفل هي احدى العامالت 

في فندق بريطاني أقام به رونالدو في وقت سابق.

فلسطينية مجندة في الجيش اإلسرائيلي: 
اإلغراء سالحي لتشجيع الشباب على االلتحاق بالتجنيد

لندن � العربية: لم يعرف اجليش اإلس����رائيلي منذ 
تأسيسه قبل 62 سنة مجندة عربية انخرطت في صفوفه 
وكشفت عن نفسها علنا وبجرأة قاصفة مثل الفلسطينية، 
آلينور جوزف، التي مازال موقعها على اإلنترنت مستمرا 
منذ 5 أيام بنشر قصتها مع صور بدت فيها ممثلة إغراء 
من هوليوود تشارك في فيلم حربي. أول ما يخطر على 
الب����ال حني االطالع على ترجمة ال����وارد عنها بالعبرية 
في املوقع، هو االستغراب من إقدام شابة عربية جميلة 
وعمرها 20 سنة على االنخراط في جيش مشاكس ليست 
ملزمة أساس����ا بالتطوع فيه، باعتبار أن إسرائيل تعفي 
اليهود املتدينني والعرب احلاملني جنسيتها من اخلدمة 
العس����كرية، كما يصرح اجلنرال غابي أشكنازي. وكان 
أشكنازي، وهو رئيس األركان العامة باجليش اإلسرائيلي، 
صرح بأنه من الواجب إلزام كل شاب يبلغ من العمر 18 
سنة باالنخراط في اخلدمة العسكرية أو تخييره باخلدمة 
املدنية، مشيرا في كلمة ألقاها خالل زيارته ألحد معسكرات 
التجنيد الى »أن الوضع الراهن تغير ويجب على العرب 
واليهود املتدينني التجند للجيش، ومن يرفض ذلك ميكنه 
االنضمام إلى اإلس����عاف أو الشرطة أو اإلطفاء« طبقا ملا 
نقلته أمس على لسانه وسائل إعالم إسرائيلية. وآلينور، 
أعلنت من ش����باك اجليش عل����ى االنترنت انها هي التي 

سعت بنفس����ها للتجند، فاحتلت بذلك صفة أول عربية 
تكشف عن نفسها وعن استعدادها لقتال العرب بقذائف 
االس����رائيليني وبجميع األسلحة، مبررة ذلك بأن العرب 
يقتل بعضهم بعضا فلماذا ال حتاربهم في صفوف العدو؟ 
وقد أطلقت آلينور اول رصاصة اغراء من خنادق اجليش 
االس����رائيلي عبر صور حتبب التجند وتقربه الى عرب 
48، الذين قابلوها بتعليقات أسفل اخلبر عنها تدل على 
طعنة عميقة تلقوها في مشاعرهم من »آراء« قالتها في 
املقابلة التي أعدها معها ناطق باسم اجليش االسرائيلي. 
وتقول والدتها وردة جوزف ان العائلة املؤلفة منها ومن 
زوجها شربل وابنتيهما لوريان وآلينور )22 و20 سنة( 
فخورة بانخراط أحد أفرادها باجليش االسرائيلي، وقالت 
ان ابنته����ا الكبرى لوريان كانت س����تنخرط فيه أيضا، 
»لكنها فضلت االنتظ����ار، وألن عملها في مجمع جتاري 
حاليا ال يس����مح لها، كما انها تنوي دخول اجلامعة بدءا 
من هذا العام لدراسة مادة احتياجات األطفال املرضية« 
على حد تعبيرها. وذكرت وردة جوزف ان ابنتها قد تقتل 
عربا وفلسطينيني فيما لو حدث قتال وكانت طرفا فيه، 
»ألنها بذلك تكون في حالة دفاع عن النفس مش����روع«. 
وكانت آلينور جوزف انخرطت في اجليش االسرائيلي 

في أبريل املاضي.

تساءلت: العرب يقتل بعضهم بعضًا فلماذا ال أحاربهم؟

آلينور جوزف في زيها العسكري اإلسرائيلي

أنچلينا چولي في لقطة من فيلم »سولت«


