
أوسلو ـ رويترز: ذكر كتاب ان مجلس أوصياء 
جائزة نوبل للسالم خان الهدف الرئيسي للجائزة 
وهو تكرمي »أبطال السالم« باختيار فائزين مثل 

الصليب األحمر أو الرئيس األميركي.
ويحتوي كتاب »جائـــزة نوبل، ما كان يريده 
نوبل في احلقيقـــة« على مذكرات لرئيس اللجنة 
الراحل لم تنشر حتى اآلن تظهر خالفات شديدة 
خالل العقود املاضية حول كيفية تفسير وصية 
السويدي الفريد نوبل مؤسس اجلائزة التي أطلقت 

عام 1895.
وقال املؤلـــف واحملامي فريدريـــك هيفرميهل 
لرويترز عن الكتاب الصـــادر باللغة االجنليزية 

بعـــد اصدار نســـخة بالنرويجية في 2008 
»تتجاهل اللجنة نوبل وتقدم جائزة 

الســـالم وفق افكارها، انه فشل 
اخالقي«.

ورفض مجلس أوصياء 
اجلائزة في املاضي تفسير 
هيفرميهل لنية مؤسس 
اجلائزة وانتقاده جلوائز 
كثيـــرة منحـــت منـــذ 
بوصفها  اخلمسينيات 

ال تستند إلى الواقع.
وقـــال هيفرميهل إن 

نوبل احملب للخير ومخترع 
اراد أن يكرم  الديناميـــت 

»أبطال الســـالم« مع تركيز 
اكبر على نزع السالح ومؤمترات 

السالم وليس ملا تراه جلنة اجلائزة 
على مدار العقود األخيرة.

وقال إن الرئيس اوباما الذي فاز باجلائزة في 
عام 2009 كان ال ينبغي ان يكون في القائمة على 
الرغم من هدفه بنزع الســـالح النووي وذلك الى 
حد ما بسبب تورط الواليات املتحدة في حربني 

في العراق وأفغانستان.
ومضى هيفرميهل يقول إن اخلالفات املوضحة 
في املذكـــرات اليومية جلانر جان رئيس اللجنة 
املكونة من خمســـة أعضاء فـــي الفترة من عام 
1942 حتى عام 1966 تعكس وعيا عميقا باملشاكل 
املتعلقة بالتفسير الصحيح لوصية مؤسس جائزة 

نوبل.
وهدد جان مرة باالستقالة من اللجنة لشعوره 

بان جوائز كثيرة تذهب إلى مؤسسات كالصليب 
األحمر.

وكتب في عام 1963 يقـــول »إذا واصلنا منح 
اجلائزة إلى املؤسســـات فسوف اطالب البرملان 
باعفائي من مهمتي كعضو في اللجنة، ال ميكننا 
في احلقيقة ان نعطي باستمرار اجلوائز لهوالء 

الذين ضمدوا جراح احلروب«.
لكنه في النهاية وافق في عام 1963 على منح 
اجلائزة إلى اللجنة الدولية للصليب االحمر التي 

فازت ايضا عامي 1917 و1944.
وفي عام 1958 قال جان إنه »صدم الى حد ما 
لتصميم العديد من اعضـــاء اللجنة على هيلني 
كيلر كمرشـــحتهم« لكن هيلني كيلر وهي 
كاتبة وناشـــطة سياســـية صماء 
وضريرة وتوفيت عام 1968 لم 

تفز باجلائزة مطلقا.
لكن مبرور السنني وافق 
جان على بعض اخليارات 
التي انتقدها هيفرميهل 
مثل منح جائزة نوبل 
لصندوق األمم املتحدة 
للطفولة )اليونيسيف( 

في عام 1965.
املشـــكالت  ومـــن 
الرئيســـية ان وصيـــة 
مؤســـس اجلائزة مازالت 

مبهمة.
وتقول الترجمة الرســـمية 
إن اجلائـــزة ينبغي ان تذهب إلى 
الشخص الذي فعل اكثر او افضل عمل من 
أجل االخاء بني األمم وإلغاء او تقليص اجليوش 

القائمة وتشكيل ونشر مؤمترات السالم.
ويقول جير لوندشـــتاد مدير معهد نوبل إن 
هيفرميهل يبالغ في إميان نوبل مبؤمترات السالم 
التي كانت اكثر شعبية قبل 100 عام مشيرا إلى ان 
نوبل قال مرة إن مصانعه للديناميت تستطيع ان 

تنهي احلروب أسرع من هذه االجتماعات.
وحظي السالم بتفسيرات واسعة في السنوات 
األخيرة مع منح جوائز نوبل للناشـــطة البيئية 
الكينية واجناري ماثـــاي اجلائزة في عام 2004 
وحصول املصرفي النبجالديشـــي محمد يونس 

عليها في عام 2006.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: األمن العربي القومي مكشوف الغطاء.

ـ طول عمرهم العرب مكشوفين!
14% من األلمان يحاولون معرفة معلومات عن جيرانهم عبر االنترنت.

ـ عندنا دش اي ديوانية واشرب لك استكانتين شاي وشرط تعرف 
أبواللطفواحدأسرار فريجكم والفريج اللي يم فريجكم بـ 5 دقايق.

البقاء هلل
عواشـة عيسـى إبراهيم العمـرـ  زوجة داود سليمان 
اإلبراهيمـ  55 عاماـ  الرجال: القادسيةـ  ق7ـ  ش 
بدرـ  ديوان اإلبراهيمـ  ت: 99775481ـ  99087190، 
النساء: كيفان ـ ق4 ـ ش عبدالعزيز الصرعاوي 

ـ م32 ـ ت: 24818804.
فاطمة يوسـف احلالفـي ـ أرملة عبدالكرمي عبداهلل 
فالح الســـمدان ـ 83 عاما ـ الرجال: السرة ـ ق3 
ـ ش طـــارق بن زيـــاد ـ جادة 1 ـ منـــزل 1 ـ ت: 
60960109، النساء: بيان ـ ق4 ـ ش3 ـ م13 ـ ت: 

.25396250
خولـة دخيـل جسـار اجلسـار ـ 60 عامـــا ـ الرجال: 
قرطبـــةـ  ق1ـ  ش الرابعـ  ديوان اجلســـارـ  ت: 
25349023، النســـاء: الشامية ـ ق5 ـ ش51 ـ م3 

ـ ت: 99737147.
سـهيلة حسـن محمد ـ أرملة بدر يعقوب سلطان 
البصارة ـ 76 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق2 ـ ش 
املعتمدـ  م1ـ  ت: 99710282، النساء: العدانـ  ق2 
ـ ش11 ـ م20 ـ ت: 55620205 ـ الدفن التاســـعة 

صباحا.
بدرية عجمي عامر البصيرـ  53 عاماـ  الرجال: العارضية 
ـ ق10ـ  ش5ـ  ج2ـ  م6ـ  ت: 99715957، النســـاء: 

جنوب السرة ـ السالم ـ ق2 ـ ش201 ـ م10.

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

حب الظهور وعشق األضواء من األمراض 
التــــي إذا أصابت شــــخصا قلبت حياته الى 
جحيم، قد يكون إعالميا أو سياسيا أو مسؤوال 
عن عمل حكومي أو ناشطا في األمور الدينية، 
أيا كان موقع هذا املصاب فإنه إذا غابت عنه 
األضواء لبضعة أيام فقد يصاب باالكتئاب، 

ويكفــــي أن يقول له أحد »ما لك حــــس هاأليام« حتى ينفقع 
دمله، مثل هذا املصاب تعتريه أعراض منها كثرة استعماله 
»أنا أعتقد« و»وكانت لي مقولة« وهو ال يكف عن سرد املواقف 
الشخصية بلهجة الفخر واخليالء، وإذا ذكر أمامه إجناز غيره 
أصابه االضطراب، وهو قليل االستماع ملن يحدثه، فقط يريد 

جمهورا ومريدين يتبعونه أينما حل! 
 هــــذا تطرف، وفي املقابل هناك تطرف معاكس له من قبل 
أشخاص يتحاشون الظهور ولكن بشيء من املبالغة، بعضهم 
يترك الصالة في املسجد بزعم »خوف النفاق والرياء«.. وقد 
رأيت من يفعل ذلك، وآخر يســــتحق أن يكون مثال يحتذيه 
الناس في مجــــال من املجاالت إال أنه يرفض أن يشــــار إلى 
إبداعه أو إنتاجه أو عطائه خشــــية البروز الزائد، وقد رأيت 
من هذه الفئة أكثر من رجل وامرأة، أذكر أني حدثت السيدة 
الفاضلة، واألم احلنون، موضي السلطان عن هذا األمر، قلت 
لها »هناك مناذج من نســــاء الغرب في العطاء مثل الســــيدة 
تريزا، لم ال تعرف األجيــــال املعاصرة عندنا أمثالك حتى ال 
يقال إننــــا عاجزون عن تقدمي مثل هذه النماذج التي تضيء 

الدرب للسائرين؟«.
 نعم نحن بحاجة إلى الوســــطية بــــني هذين االجتاهني، 
نقول ملن يبالغ بالظهور أقصر قليال وملن يفرط في التخفي 
هون على نفســــك فاهلل مطلع على الســــرائر وقد قال تعالى 
)إن تبدوا الصدقات فنعّما هي..( وإذا كانت اخليرية هي في 
إخفائها فليس هذا على اإلطالق إذا كان لإلظهار حث وتشجيع 
لآلخرين على االقتداء، مثلما يفعل محسنون يضعون اسمهم 
في صدر قائمة املتبرعني لتشجيع غيرهم ممن يثق برأيهم في 

هذا الوجه من اإلنفاق، أو ذاك املجال من أفعال اخلير.
كلمة أخيرة: شيء جميل املسارعة الى إكمال الصف في الصالة 
داخل املسجد وبالذات الصف األول، مع مالحظة أن أولوية دخول 
املسجد هي التي حتدد األفضلية كما في أفضلية احلضور خلطبة 
اجلمعة »فإذا صعد اخلطيب املنبر طويت الصحف، وجلست 
املالئكة يستمعون اخلطبة وأغلقت الدفاتر فال تسجيل بعدها«.. 
فليتذكر ذلك من يدخل متأخرا للصالة ويسابق املوجودين في 
املسجد قبله إلى الصف األول، فقد أثبتت الدفاتر تلك األولوية، 
واألولى هو التقدم بخشوع وأناة، مع الدعاء للجميع بالقبول 

والدرجة العالية الرفيعة في هذا الشهر، وطوال الدهر.

عشق األضواء مرض عضال

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

»اجلم« لغير الناطقني باللهجة الكويتية هي 
ســـمكة غبية يضرب بها صيادو األسماك املثل 
في احلمق في التصرف والغفلة في احلركة ومن 
ذلك فما ان يرموا سناراتهم في البحر حتى يكون 
سمك »اجلم« أول ما يتم اصطياده، وألنه ال يؤكل 
يتم رميه في البحر إال انه وبذكاء شـــديد يعود 

للسنارة وهكذا حتى يقتله الصياد في نهاية األمر  !
> > >

ال أعلم ملاذاـ  أو متىـ  حتولنا من »يهود« اخلليج كما كنا نسمى 
كرمز للشـــطارة والدهاء والذكاء الى »جموم« اخلليج حيث بتنا 
والعياذ باهلل ال جنيد عمل أي شـــيء صح فأخطاؤنا وكم غفلتنا 
يجعالن الرضيع يشـــيب، والثكلى واألرملة متوتان ضحكا على 
ما تريان وتســـمعان من أعمال وأفعال أصبحنا نختص بها دون 

اخللق.
> > >

وقد جرى العرف فـــي العالم أجمع ان يتم التعلم من األخطاء 
فال تتكرر كما ان اخلطأ يصحح بالصواب، لدينا تكل ومتل ايدي 
الصيادين ونحن نقفز من البحر الى ايديهم أو سناراتهم، كما ان 
تصحيح األخطاء لدينا يتم بأخطاء أكبر منها فإذا ما صرفت احلكومة 
دينارا تصايح بعض رجال السلطة التشريعية ممن يفترض عملهم 
بهم الرقابة ووقف الهدر لصرف ألف دينار مستشهدين بذلك الدينار 

اليتيم الذي صرف.. عفارم!
> > >

ويصطفي العالم األذكياء واملبرزين من أبنائه لتقلد املسؤولية 
في القطاعني العام واخلاص كي يتسابقوا على اإلنتاج واإلجناز، 
لدينا تتم محاربة هؤالء املبدعني محاربة شديدة ويضربون ضرب 
غرائب االبل ويســـتبدلون عادة مبن يسفك ويدمر موارد الدولة 
وكلما زاد الدمـــار زاد احلب والود والتعظيم والتبجيل وال حول 

وال قوة إال باهلل!
> > >

آخـر محطـة: 1- ال نفهـــم إطالقا معنى ومغـــزى تعليق ميزانية 
»الكويتية« وهو ما ميس سالمة وراحة وأرواح املسافرين ويشكل 

عقوبة مباشرة لآلالف من املوظفني.. فأين احلكمة؟!
2- »اجلزيرة« و»الوطنية« شـــركتا طيـــران كويتيتان ميلك 
أسهمهما آالف الكويتيني ـ للمعلومة لست منهم ـ وتوفران خدمة 
رائعة ملسافرينا والشركتان تتعرضان هذه األيام بسبب األوضاع 
اإلقليمية والعاملية خلسائر باملاليني مما يهدد بقاءهما، كما جرى 
لشركة »سما« السعودية التي توقفت عن الطيرانـ  للمعلومة حتويل 
الشركتني الى الربح كي تستمرا في عملهما الرائع ال يحتاج إال الى 
خفض أسعار األرضيات واخلدمات في املطار وإعطائهما خصومات 

في أسعار وقود الطائرات ـ فهل نتحرك قبل خراب البصرة؟!

لماذا تحولنا إلى جموم؟

4:01الفجر
11:49الظهر
3:23العصر

6:14المغرب
7:34العشاء

مواقيت الصالة

الديوانيات ص20
برامج الفضائيات  الكبرى ص32

إعفاء أمير منطقة الباحة وتعيين أخيه في منصبه

نقل المعتدي على السائق المسلم
في أميركا لمصحة عقلية

الرياض ـ ا.ف.پ: أعفى العاهل الســـعودي 
اميـــر منطقة الباحة )غـــرب( االمير محمد بن 
سعود بن عبدالعزيز من منصبــه وعين مكانه 
اخاه االمير مشـــاري، بحسب ما افادت وكالــة 
االنبــاء الســـعودية امس  ونقلت الوكالة امرا 
ملكيـــا اصــدره الملك عبـــداهلل بن عبدالعزيز 

ينص على ان »يعفى االمير محمد بن ســـعود 
بـــن عبدالعزيز امير منطقة الباحة من منصبه 

بناء على طلبه«.
ونص االمر ايضا على ان يعين االمير مشاري 
بن سعود بن عبدالعزيز »اميرا لمنطقة الباحة 

بمرتبة وزير«.

واشنطن ـ سي.إن.إن: قالت مصادر مطلعة على 
ملف التحقيق اخلاص مبايكل إنرايت، طالب الفنون 
املرئية في منهاتن، الذي قام بطعن ســــائق ســــيارة 
مســــلم، إن املتهم جرى نقله من الســــجن إلى عيادة 
»بلفيو« للطب النفســــي، بعد فترة وجيزة أمضاها 
خلف القضبان. وذكرت املصادر أن القرار اتخذ بعد 

فحص دقيق قام به األطباء في السجن حلالة إنرايت 
الصحية والعقلية، تقرر بعده نقله إلى »بلفيو« التي 
تضم مجمعات متعددة لسجن ومعاجلة املجرمني من 
أصحاب املشاكل النفسية. وبحسب ما نقلته املصادر، 
فإن األطباء في الســــجن يعتقدون ان إنرايت يعاني 

من عارض »توتر ما بعد الصدمة«.

هيا عبدالسالم: 
في »ساهر الليل« حّسيت 

نفسي  فاتن حمامة
ص31

العديد من جوائز نوبل للسالم
خذلت وصية مؤسس الجائزة


