
كالم مباشر طوفة عروق محطاتبال قناع

العرب قوة اقتصادية هائلة إذا عملوا كفريق مشاهدات و.. تساؤالت! هل وصلت كرة النار للخليج؟!مرعب الثوار
إذن، ألكثر من ٥٠ عاما جنحت 
األنظمة اجلمهورية في الصمود ضد 
املعارضة السياســــية من مختلف 
التيارات الفكرية، ثم انهارت تباعا 
عندما اندلعت ثورة اخلبز، التي ما 
لبثت أن حتولت الى ثورة على هذه 
األنظمة باجلملة، وألن هذه الثورات 

تنتظر من البديل الذي ســــيأتي في كل بلد أســــقطته 
من يقدم احلل االقتصادي فســــوف تتــــردد التيارات 
السياسية عن حتمل مسؤولية تشكيل احلكومة خشية 
الفشل شبه املضمون ملن بضاعته الكالم، ولو نظرنا 
في التجارب الناجحة التي حولت ماليزيا ـ مثال ـ من 
التخلف إلى التقدم االقتصادي فسوف جند قائدا حازما، 
مهاتير محمد، وشعب منحه الثقة ألنه احترم التعددية 
العرقية (مالوي ـ صيني ـ هندي) وحولها الى سبب 
قوة للدولة، وإذا نظرت الى النجاح التركي فســــوف 
جتد أيضا شــــخصا اسمه تورغوت اوزال، كانت لديه 
مهارة اقتصادية فائقة ونظرة ثاقبة تشبه ما كان عليه 
الرئيس رفيق احلريري، هذا النوع من القادة ميكن أن 
يكــــرروا حتى في أجواء «ثورات – باجلملة» اذا انتبه 
الناس الى أن معاناة نصف قرن ال تختفي في  نصف 
عام، البد من العمل بأسلوب النفس الطويل، إذ انه من 
املعروف أن بناء دولة من الصفر – مثل ماليزيا - أسهل 
من بناء دولة على أنقاض نظام فاسد ومترهل، وثقافة 

لم تألف العمل املنظم بأسلوب الدول املتقدمة.
 إن الدول العربية اليوم أحوج ما تكون الى «التحرك 
اجلماعي» على املســــتوى االقتصادي ملواجهة حتد ال 
ميكن ألي منها مواجهته منفردة، ببســــاطة شــــديدة 
«االستيراد اجلماعي أقل كلفة من املتفرق» والتنسيق 
في شــــراء املواد األولية للصناعة سبب إلمالء شروط 
علــــى املصدرين الذين يصدرون الينا التضخم حاليا، 
ولكن العمل اجلماعي سيرغمهم على حتويله إلى غيرنا 
أو امتصاصه في اقتصادهم بســــبب إغراء احلجم في 

الشراء، وحتى استيراد املنتجات املصنعة.
إن إعادة تدوير الفوائض املالية العربية في قنوات 
داخلية بالعالم العربي «املتضامن» ســــوف ترفع من 
كفاءتها مرات عديدة، ما يوجد فرص عمل هائلة، وهذه 
إحدى أهم املعضالت، ولو استبدلنا اجتماعات وزراء 
الداخلية بوزراء املالية، ثم دعمتهم الشــــعوب بتفهم 
كبير، وكذلك القيادات السياسية بتضحيات أكبر حلقق 
العرب في خمس سنوات معجزة اقتصادية تكون سببا 
لتحويل الضعف إلى قوة، والتشــــتت الى تالحم بني 

الشعوب والقيادات في تلك الدول.
نعم «احلرية والعدالة» مطلب قد يفوق في أهميته 
اخلبز، ويجــــب أال حتدث مســــاومة عليهما في زخم 
اإلصالحات االقتصادية، واملطلوب هو «احلركة اجلماعية» 
التي ستكون حتت املجهر العربي الكبير، فنحن فعال 
في «سبع سنني عجاف يعقبهن سبع سمان» ما يتطلب 
منح الثقة للقوي األمني حتى جنتاز تلك املرحلة بأقل 

قدر من اخلسائر والضحايا.
مرة أخرى، أمثال رفيق احلريري مطلوبون، انهم القادة 
االقتصاديون الذين يفتدون األمة بالغالي والنفيس، هؤالء 

موجودون، أفسحوا لهم الطريق وسترون العجب.
كلمـة أخيرة: قــــال الضابط العراقــــيـ  إبان االحتالل 
ـ لشــــخص كويتي ركب معه الســــيارة ملعاينة موقع 
حادث «اســــمع أقل لك، جماعتنا بالعراق أكلوا النفط 
وحدهم وجوعونا، انتوا أكلتوا كلكم من هالنفط، انتوا 
صــــار عليكم نعمة وإحنا صــــار علينا نقمة، والنفط 

هو هو».

عالم السياســـة مليء باملتناقضات.. فالساسة 
يؤيدون اليوم ما يرفضونه غدا.. واجلماهير قد تكره 
زعيما اليوم وحتمل صوره غدا.. والبرملانيون قد 
يكذبـــون على االعالم.. من اجل ان يصبحوا أبطاال 
فـــي عيون ناخبيهم، فيما قلة قليلة قد تنزع فتيل 
ازمات سياســـية.. دون ان تزايد بدورها او تسعى 
لالعالن عن نفسها، عالم مليء باملتناقضات حقا.. 

بعض هذه التناقضات من خالل هذه املشاهد والتساؤالت:
املشهد األول:

لعلنا شاهدنا باالمس خطبة اجلمعة.. التي ألقاها الشيخ القرضاوي 
الذي غادر محل اقامته الدائمة في قطر معلنا انه سيؤم املصلني املتظاهرين 
املنتصرين يوم اجلمعة (أول من أمس) في ميدان التحرير.. والتي أطلق 
عليها املصريون جمعـــة النصر، وخطاب القرضاوي وموقفه معروف 
وال اريد ان اعلق عليه.. الن ما لفت نظري بقوة هما مشـــهدان.. اولهما 
مشهد املاليني التي احتشدت في ساحة امليدان احتفاال بالنصر.. ثم هذا 
املشـــهد املعبر الالفت.. متاما والذي ظهرت فيه بوضوح صور رئيسي 
مصر الســـابقني عبدالناصر.. والســـادات! أليس هذا تناقضا صارخا؟ 
عبدالناصر الذي اشبعه خصومه نقدا وهجوما وجتريحا بسبب حتويله 
مصر الى ســـجن كبير.. والســـادات الذي ناله من النقد والهجوم ما لم 
ينلـــه احد من قبل وال من بعد، ووصل األمـــر الى حد اتهامه باخليانة 
والعمالة والتفريط في حقوق مصر واألمة.. التســـاؤالت التي يطرحها 
هذا املشهد علنيا اآلن، هي هل اكتشف املتظاهرون فجأة ان ناصر ليس 
طاغية.. وان الســـادات ليس خائنا؟! ومن ثـــم رفعوا صورهما تبرئة 

لهما من هذه التهم؟
وهل هذا موقف يرمز الى تغير مواقف املصريني من رؤسائهم السابقني؟ 
والسؤال االكثر إحلاحا اآلن هو: هل يعني هذا انه سيتم انصاف حسني 
مبارك بعد سنوات النه لم يكن طاغوتا وفرعونا كما وصفه القرضاوي!.. 
وامنا كانت له مبادرات ومواقف اتخذها من اجل مصر.. هل سيكتشف 

املصريون «مبارك» بعد مرور سنوات وتقييم جتربته؟!
مشهد آخر:

حق املواطن في ابداء رأيه والتعبير عنه بالوسائل السلمية حق عاملي 
ومكفول في الدســـاتير واملواثيق العاملية وما يجري في العالم العربي 
من احتجاجات هو حق ال اعتراض عليه اال اذا متادى هذا التعبير واتخذ 
اشكاال مثل تهديد األمن القومي والداخلي للوطن.. هنا البد من االعتراض 
ووقف الفوضى واحلمد هللا نحن في الكويت ال نواجه ظروفا مشـــابهة 
لكن لدينا مشـــكلة ازلية نعاني منها وهي مشكلة البدون التي وضعت 
احلكومـــة حللها الكثير من القرارات ولكنها لم تضع حدا نهائيا لها اال 
مؤخرا والنهم فئة تســـتحق الرعاية واحلق في احلياة ومن له حق في 
اجلنسية يجب ان يحصل عليه، لكن ما شهدناه امس من شغب يطرح 
تســـاؤالت مهمة: هل ثورة البدون امس االول لها عالقة بزيارة املالكي 
رئيس وزراء العراق للبالد؟ وهل لها عالقة مبا طلبته الكويت من العراق 
في شأن مساعدتها في معرفة هوية بعض هؤالء البدون؟.. مجرد سؤال.. 

لكن األيام املقبلة ستكون حبلى باجابات كثيرة عنه!
شكرًا:

كلمة شـــكر للنائب علي الراشـــد الذي يضرب يوما بعد يوم مناذج 
رائعة في االداء البرملاني املجرد من املصالح اخلاصة فقد علمت انه بذل 
على مدى االيام املاضية مساعي حثيثة القناع احلكومة باسقاط قضاياها 
التي الحقت بعض وسائل االعالم.. احييه النه دائما يحاول نزع فتيل 
ازمة قد تساعد على فتح صفحة جديدة بني احلكومة واالعالم ومن اجل 
دفع جهود التنمية واشـــكره اكثر النه فعل ذلك دون مزايدة او طنطنة 
في االعالم.. وقـــد حتقق ذلك في حني ان البعض اليزال يزايد ويتوعد 
احلكومة ويطلق حتذيرات صوتية عن املدونني رغم انهم ينادون بحرية 
التعبير وهم اول من طرحوا الثقة في وزير االعالم بسبب عدم تسكيره 
احدى القنوات.. هذا منوذج لتناقضات الساســـة السافرة واملقيتة في 

نفس الوقت!
تهنئة:

لألخ بوعبداهللا «نايف الركيبي» على الترقية وكيال لديوان ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء من الدرجة املمتازة، تســـتاهل بوعبداهللا فأنت 

من اجلنود املجهولة التي تعمل باخالص ووطنية.

جاء من «مسقط حقه» إلى 
«مسقط رأسه» ليسرق ثورة 
جاهزة لم يبذر بذرة واحدة 
فـــي حقلها ولم ينزف قطرة 

عرق واحدة في سبيلها.
ذلـــك ما فعله «يوســـف 
القرضاوي» حينما احتل أمس 

األول «جمعة النصر» واحتكـــر ميدان التحرير 
ليعلن نفسه زعيما لثورة لم يخجل من سرقتها 

وأهلها شهود أحياء يرزقون.
قمع شبان الثورة وصانعيها والذين وضعوا 
أرواحهم في مهب «العادلي» وبطشـــه وجبروته 
والذين صمدوا في امليدان لم ترهبهم نيران طّوقتهم 
من كل صـــوب ملدة ثمانية عشـــر يوما ينامون 
فـــي العراء ويأكلون فتات اخلبـــز وينخر البرد 
عظامهم، بينما كان القرضاوي ينعم بالدفء في 
سرر مرفوعة من ذهب مصنوعة، يغطيه احلرير 
ويلتحف بالدمقـــس ويتنقل بني القصور ويأكل 
أطايب الطعام ويرفل بأثواب العز واألبهة ويختال 
على الناس كطاووس فقس من بيضة منقوشة.

ســـرقة القرضاوي لثورة أحرار مصر ليست 
وليدة اجلمعة ولم جتئ عفو اخلاطر وال باملصادفة 
البحتة، وليست ألن القرضاوي هاو لسرقة الثورات 
وأكل عرق الثوار، ولكن ألن «اإلخوان املسلمون» 
والذين يقف القرضاوي على رأس رؤوسهم هم 
خططوا لذلك، وهم الذين هادنوا وصمتوا وكمنوا 
في ليل للثورة حتى إذا ما اســـتوت وطاب أكلها 
قطفوها عذبة ناضجة دون جهد بذلوه أو حرف 
خطوه، وإذا ما فشلت كانوا أبرياء من دمها لتطير 
أعناق الشبان الذين أشعلوها، ورمبا راحوا يتبارون 
في تقريع أهل الثورة ووصمهم باخليانة وشق 

عصا الطاعة واخلروج على ولي األمر.
وما كان املرجو ولـــم يكن املؤمل، أن يحصد 
اإلخوان ثمار الثورة ويتسيدوا عرشها ويخطفوها 
أمام أعني أصحابها والذين قدموا أرواحهم وأرخصوا 

دماءهم في سبيلها.
إن تعاطف العالم مـــع الثورة املصرية مرده 
التعاطف مع الشبان الذين تولوا أمرها وقادوها 
وكتبوها من ألفها حتى يائها ولو أن العالم كان 
يعلم أنها ثورة «اإلخوان املسلمون» أو أنهم سوف 
يخطفونها ملا أبدوا أي إحساس بالتعاطف معها 
بل رمبا وقفوا ضدها على اعتبار أن أي نظام حكم 
آخر حتى لو كان نظام «ســـتالني» أو «هتلر» أو 
«موسوليني» سيكون بكل تأكيد خيرا من حكم 

اإلخوان.
اآلن بات لزاما على الشبان أن يحرروا ثورتهم 
من اإلخوان ويستعيدوها من بني براثنهم، وإال فإن 
اإلخوان إن متكنوا ودانت لهم مقاليد الثورة فإن 
أول فعل سيفعلونه هو صلب الشبان الثائرين 
وقطع رؤوسهم بالسيوف والتنكيل بأهليهم ومن 
ثم التحالـــف مع إيران وخاطفي غزة من جماعة 
حماس التابعة لهـــم وبعد ذلك يبيعون مصر بـ 

«القطاعي».
وليس من مبرر لتخاذل الشبان الثائرين أمام 
القرضاوي وهم الذين أدهشوا العالم بشجاعتهم 

وقوة شكيمتهم وإصرارهم الفذ.
إن القرضاوي ال ميلك مـــا يخيف به الناس، 

فلماذا خاف منه الثوار واستسلموا له؟!
إنه سؤال محير، فمن ميلك اإلجابة؟

السؤال االهم الذي يطرحه كل خليجي هذه 
االيام هو: هل دول اخلليج مستهدفة ومستقصدة 
فيما يجري من متغيرات مبنطقة الشرق االوسط 
خاصة بعد احــــداث دوار اللؤلؤة في البحرين 
الشقيقة وهل وصلت كرة النار ملالعبنا اخلليجية؟! 
االجابة صعبة ومختلفــــة باختالف مواقع تلك 
املالعب سياسيا وجغرافيا ولكن ميكن احلديث 

عن بعض الرؤى اخلليجية «القلقة» مما يجري، ومنها:
هناك من يرى ان املستهدف مما يحدث في منطقة الشرق االوسط 
ليس االنظمة االكثر قمعا وقهرا لشعوبها واالقل تنمية لبلدانها حيث 
ال تتعرض مثل تلك االنظمة للقالقل وان تعرضت فهي تنتهي كزوبعة 
في فنجان، ولكن املســــتهدف احلقيقي هو االنظمة االكثر «استقرارا 
واجنــــازا» في املنطقة، ويعتقد هؤالء ان الثورات واالحتجاجات هي 
نوعان االول فاعل ويحظى بتغطية اعالمية عاملية واسعة ويستهدف 
االنظمة املستقرة مما يتسبب في سقوطها او اضعافها، والثاني محدود 
التأثيــــر ويغطى عادة بأقل كم من االضواء ويوجه لالنظمة الثورية 

مما يجعله ال يؤثر بها.
< < <

ويضيف اصحاب تلك الرؤية ان دالالت اســــتهدافهم هي ما حدث 
في االشــــهر القليلة من متغيرات ضخمة تســــببت في ابعاد عالوي 
في العراق واحلريري في لبنان واســــقاط نظامي بن علي في تونس 
وحســــني مبارك في مصر وقيام قالقل شديدة في البحرين واليمن 
واالردن احمليطــــة بإحدى دولنا اخلليجية الرئيســــية، وان االحداث 
املتتالية في تلك االنظمة والدول احلليفة او القريبة يصعب تفسيرها 
او تبريرها بنظرية «الصدفة» اجلغرافية او السياسية وان الثورات 
احلالية في الدول الثورية زادتها قوة بعدما استغلت الظرف وزجت 
مبعارضيها وخصومها في السجون امام العالم اجمع دون ان يحرك 

احد ساكنا.
< < <

ويسترســــلون للقول بأن الدالالت االولى ملا حدث في مصر غير 
مشــــجعة على االطالق، فاالعالم املصري الذي يشكل الرأي العام في 
اكبر بلد عربي قد استدار مبقدار ١٨٠ درجة واصبح اكثر من يستضاف 
ويقول بترويج افكاره الثورية هذه االيام هم ساسة واعالميون امثال 
هيكل وحمديــــن صباحي ومصطفى بكري وثالثــــي قنديل «حمدي 
وعبداحلليــــم ووائــــل» وان لهؤالء رؤى مشــــتركة معادية لالنظمة 
احملافظة وقريبة من رؤى احد القيــــادات الثورية القريبة جغرافيا 

من مصر والذي قتل امس وبدم بارد ٩٠ ضحية.
< < <

ويستغرب هؤالء من ادوار االعالم العاملي ذي الرؤى املزدوجة حيث 
ينقل ذلك االعالم قصصا كاخليال تزيد النار اشــــتعاال كحكاية ثروة 
الرئيس املصري السابق التي جاوزت حسب زعمهم ٧٠ مليار دوالر، 
ثم اكتشف ان مصدر اخلبر هو جريدة «اخلبر» اجلزائرية وقد نشرته 
تلك الصحيفة غير املعروفــــة ابان حرب الفجور االعالمي بني مصر 
واجلزائر علــــى تداعيات املباراة الكروية بني فريقيهما والتي يعتقد 
البعض انها حرب كانت منسقة ومتفقا عليها بني االجهزة االمنية في 
البلدين، ويتساءل هؤالء عن سبب عدم تطرق االعالم العاملي لثروات 
رجال الثورات والفساد ومنع املظاهرات في بلدانهم بالرصاص وهي 

امور لم يقم مبثلها النظامان السابقان في مصر وتونس.
< < <

آخر محطة: ١ـ  يخبرنا مسؤول خليجي رفيع املستوى ابان جولتنا 
اخلليجية بأن اسقاط نظام صدام مت عبر استمالة وزير نفطه ممن 
كان يعطيه اخبارا كاذبة عن سرقة الكويت لنفط العراق مما ورطه 

في غزو الكويت واسقاطه في النهاية.
٢ ـ هل مت اســـقاط مبارك عبر اســـتمالة وزيـــر داخليته حبيب 
العادلي الذي افتعل حادثة كنيســـة االســـكندرية الثارة االقباط ثم 
ســـمح باملظاهرات وســـحب رجال األمن واطلق «البلطجية» وحث 
علـــى التعدي على ممثلي الصحافة االجنبية؟! وهل تورط العادلي 
في اسقاط النظام أمر يدعو للطمأنة؟! حفظ اهللا مصر وشعبها من 

كل مكروه.

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

منى العياف
Alayyaf٦٣@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf١@hotmail.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
الجامعة العربية: نحذر اي جهة من استغالل الثورات في الشرق األوسط.

ـ انا اقول لو تعقدون مؤتمرا اسمه «صح النوم» احسن لنا ولكم
 وللشرق األوسط.

مواعيد مراجعات عيادات األسنان التخصصية صارت بالشهر والشهرين.
ـ يعني الواحد يطيح ضرسه اللي يعوره ويمكن يطلع له ضرس ثاني 

أبواللطفواحدودوره ما وصل.

مفاجآت مثيرة في ملف غرق العبارة «السالم ٩٨».. القبطان اليزال حيًا

السديس: المواطنة الصالحة 
طالب فلسطينيون يبتكرون فأرة كمبيوتر تعمل بحركة العينليست «هتافات» .. بل قيم ومبادئ

ام بي سي: جنح عدد من الطالب الفلسطينيني 
في تطوير فأرة كمبيوتر ميكن التحكم فيها عن 

طريق حتركات العني.
ويقول الباحثون في جامعة بوليتكنك فلسطني 
في مدينة اخلليل بالضفة الغربية إن الفأرة التي 
يسمونها آي ماوس «فأرة العني»، ستمكن املعاقني 

من استخدام أجهزة الكمبيوتر.
وقال طالب في قســـم الهندسة واحلاسوب 
باجلامعة يدعى رأفت اجلعبة: «الفئة املستهدفة 
من املشروع هم ذوو اإلعاقة، الذين ال يستطيعون 
حتريك ايديهم أو عندهم شلل معني، نحن قدمنا 
لهم هذا املشروع ليتمكنوا من التحكم بالكمبيوتر، 
والدخول على املواقع، وتصفح االنترنت، واجناز 

األعمال مثلنا». 
ويعتمد نظام تشغيل فأرة العني على أجهزة 
استشـــعار توضع حول عني مســـتخدم  جهاز 
الكمبيوتر لرصد أي حركة للعضالت التي تتحكم 
في العني وترجمتها إلى أوامر ملؤشر الفأرة، فإذا 
نظرت العني يســـارا يتحرك مؤشر الفأرة جهة 
اليسار، وإذا نظرت ألعلى يتحرك ألعلى وهكذا، 

بحسب رويترز.

القاهـــرة: تســـتمع النيابة 
العامة في مصر خالل ساعات 
إلى أقوال احملامي محمد هاشم 
في البالغ املقدم إلي النائب العام 
إلعادة التحقيق في قضية غرق 
العبارة الســـالم ٩٨ عام ٢٠٠٦ 
والتي راح ضحيتها الف وأربعة 
وثالثون شخصا كانوا على منت 

العبارة.
وبحسب صحيفة «اجلمهورية» 
تضمن امللف الذي مت تقدميه الى 
النائب العام مستندات ومعلومات 
خطيرة وطالب النيابة بالكشف 
عن حقيقتها وقدم ٢١ مســـتندا 
من بينهما شهادة موثقة بالشهر 
العقاري تفيد بأن قبطان العبارة 
سيد عمر مازال على قيد احلياة 

ومن بني الناجني ولم يغرق كما ذكر من قبل. وجاء في املســـتند أن 
أحد أفراد الشرطة كان أحد أبنائه يعمل ضمن طاقم العبارة وعندما 
توجه لالطمئنان على ابنه وعند باب ميناء ســـفاجا فوجئ بشاب 
يقف بجواره يتحدث هاتفيا يهنئ والده بســـالمته وطلب السماح 

له بدخول امليناء وقال أنا ابن 
القبطان سيد عمر «وبابا» معايا 
التلفون، وكان ذلك ثاني  على 

يوم من وقوع احلادث.
وتضمنت األوراق أن مقدم 
البـــالغ توجـــه إلى الســـفارة 
البريطانية في القاهرة منذ شهر 
لالستفسار على تنفيذ احلكم 
الصادر ضد ممدوح إسماعيل 
مالك العبارة بالسجن ٧ سنوات 
فكان رد السفارة البريطانية أنه 
ال توجد أي مخاطبات رسمية 
مـــن وزارة اخلارجية املصرية 
للقبض على ممدوح إسماعيل 

وإعادته من لندن.
وتشمل التحقيقات ما ورد 
في البالغ واألوراق أن أي عبارة 
إذا بلغ ميلهـــا ٦ درجات كانت في حكم الغارقة ألن «بالوعات» 
تصريف املياه في هذه احلالة تكون حتت سطح املاء وبالنسبة 
للعبـــارة الســـالم ٩٨ ورد في األوراق انه في الســـاعة الثامنة 

والنصف مساء يوم احلادث كان ميلها ٩ درجات.

مكة املكرمةـ  واس: أكد الشيخ 
د. عبدالرحمن الســــديس إمام 
وخطيب املســــجد احلرام في 
مكة املكرمة في خطبة اجلمعة 
باحلــــرم أن املواطنة الصاحلة 
ليست هتافات تردد وال شعارات 
تعدد بل هي إخالص وإيجابيات 
وشــــفافية ومصداقيات وقيم 
ومبادئ عصية على املساومات 
أبية عن االمالءات والتدخالت 
الوعــــي بعواقــــب األمور  مع 
وأال يعرض األمن واالستقرار 
واملصالــــح العليا في األوطان 

للفوضى والفســــاد واالضطراب وال املقدرات 
واملكتسبات للنهب والسلب واالحتراق، وأن 
تتضافــــر اجلهود وتتحد املواقف على حماية 
األوطان ومعاجلة قضاياها بكل تعقل وحكمة 
وتفطن ويقظة ملكائد األعداء، داعيا إلى السعي 
لتحقيق مصالح الوطن والوحدة ودرء املفاسد 

عنه. 

 ودعا الشيخ السديس حملة 
األقــــالم ورجال الفكر واإلعالم 
إلى تأصيل ثقافة احلب روحا 
ووجدانــــا وتعامــــال وتخاطبا 
وتبيانا وقال: «أما السماسرة 
اإلمعات فهم الذين يفســــدون 
األفئدة ويلوثون رقراق األشواق 
من شباب األمة وفتياتها بجراثيم 
الغرائــــز والفجــــور وقصص 
اإلفســــاد والتزييــــف والزور 
املطوحة في األوحال والشرور 
وقد جتســــرت خائنــــة األعني 
وما تخفــــي الصدور من الكيد 
والبهتان وسلب احلياء واالمتهان ويخدعون 
األغرار مختلسني منهم نفيس األوقات واألعمار 
بوجــــد محرم صفيق خداع بريــــق ال بهاء له 
وال رحيق بل مآله الويل واحلريق، إن هؤالء 
لدمار اجليل ودائه وشقوته وبالئه ولكن ها 
هو اجليل الواعد بحمد اهللا شب عن األطواق 

طالب فلسطيني يجري جتربة على فأرة الكمبيوتر التي تعمل بحركة العنيوالحت مخائل ينعه وشموخه في اآلفاق».

د. عبدالرحمن السديس

طفل ميت في حقيبة تلميذة 
بمدرسة أوبرا وينفري

واشــــنطن ـ يو.بي.آي: اكتشفت 
جثة طفل ميت فــــي حقيبة تلميذة 
في األكادميية التي أسســــتها مقدمة 
البرامج األميركيــــة أوبرا وينفري 
في جنوب أفريقيا بعدما نقلت إلى 
املستشــــفى لعالج نزيف حاد كانت 
تشكو منه. وقال رئيس الشرطة في 
جوهانسبرغ لونغلو دالميني لشبكة 
«ايه بي سي نيوز» األميركية ان جثة 
صغيرة اكتشفت في حقيبة فتاة في

 الـ ١٧ من العمر نقلت إلى املستشفى 
وعوجلت من نزيف حاد. وقال دالميني 
انه بالرغم من انه لم توجه أي اتهامات 
إلى التلميذة التي لم يتم الكشف عن 
اسمها في أكادميية أوبرا وينفري إال ان 
املسألة مازالت قيد التحقيق. وأضاف 
ان األرجح هــــو ان املراهقة أجنبت 
الطفل في املدرسة. ورفض متحدث 
باسم األكادميية التعليق على احلادث. 
يذكر أن املدرســــة فتحت أبوابها في 
العام ٢٠٠٧ في إطار مشروع تعليمي 
قيمته ٤٠ مليون دوالر تستفيد منه 

الفتيات احملرومات.

صورة ارشيفية لعمليات انقاذ غرقى عبارة السالم

المشتري عمالق المجموعة الشمسية يسبح في سماء الكويت
اخلارجية في املجموعة الشمسية 
والتي تتشكل من املشتري وزحل، 
وأورانوس، ونبتون وهي بعمومها 
كواكب غازية. ونتيجة ملا سبق 
فان العلماء ال يســـتطيعون أن 
يرســـلوا مركبة فضائية لتهبط 
على سطحه ألنها ستغوص فيه 
بصورة قد تعـــوق االتصال بها 
ولهذا يجب على املركبة الفضائية 
املستكشفة أن تدور حول الكوكب 
باستمرار أو ان تهبط على سطح 
العواصف  ان  أقماره. وقال  أحد 
الشـــديدة واألعاصير الضخمة 
الدائمـــة تكثر على هذا الكوكب، 
كما ميكن ان يرى بواسطة بعض 
التلســـكوبات البقعـــة احلمراء 
العمالقـــة املميزة للكوكب وهي 
عبارة عن إعصـــار ضخم يدور 

بعكس دوران عقارب الساعة.

يتكون في أغلب مادته من غازي 
الهيدروجني بنســـبة ٩٠٪ وغاز 
الهليوم بنســـبة ١٠٪ وهو يعد 
العمالقة  الكواكب األربعـــة  من 

وهو يفـــوق حجم األرض بألف 
ضعف، وتفوق كتلته كتلة األرض 
بأكثر من ثالثمائة ضعف. ومع 
كل هذا فان املشتري كوكب غازي 

متكن الفلكي في مرصد «املرزم» 
خالد عبداهللا اجلمعان من تصوير 
كوكب املشـــتري عمالق املجموعة 
الشمسية وأكبر كواكبها وهو يسبح 
في ســـماء الكويت، واملشتري هو 
اخلامـــس من حيـــث الترتيب بني 
الكواكـــب الثمانيـــة للمجموعـــة 
الشمسية، وقال ان ما مييز الكوكب 
انه ميكن مشاهدته من مدينة الكويت 
بسبب ملعانه الشديد، فهو يعتبر 
ثاني أملع جرم ســـماوي بعد القمر 

حاليا. 
 ويحـــوم الغمـــوض حول هذا 
الكوكب في أمور تتعلق بالكوكب 
نفسه وأمور أخرى تتعلق ببعض 
أقماره والتي اكتشـــف وجود املاء 
فيهـــا مؤخرا، فاملشـــتري يعد من 
أضخم كواكب املجموعة الشمسية 
وهو يفوق كل كواكبها حجما وكتلة 

املشتري بعد رصده


