
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ما هو أجمل اقتراح طرحه المدونون الليبيون بعد خطاب القذافي األخير؟

  ـ معا لترشيح القذافي مشرفا عاما على كوكب كوميديا في قناة سبيستون!

 شنو معنى جملة القذافي التي ألقاها في خطابه: «اخرجوا الليلة ابتداء من بكره»؟!

  ـ صك على ابن الناظر لما قال «الصبح بالليل» في مدرسة المشاغبين.
 أبواللطف  واحد

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 نيرون العربي

 رؤساء الدول ليسوا محصنني 
من املرض، فهم بشر وعرضة 
لإلصابـــة باألمـــراض ومنها 
األمراض النفســـية، والراصد 
لسلوك وطريقة حكم الرئيس 
الليبي معمر القذافي يدرك أن 
غـــروره أقرب للجنـــون وانه 
مصاب بجنون العظمة اضافة 
الى كونه حاكما دمويا مستبدا 
قبـــض على مصير الشـــعب 
الليبي باحلديد والنار سنوات 

طويلة.
  يطرب القذافي لأللقاب وقد 
وصف نفسه بأنه «ملك ملوك 
أفريقيـــا وعميد احلكام وقائد 
ألقاب،  املسلمني» وغيرها من 
كما أجبـــر املواطنني الليبيني 
على الهتاف القائل «اهللا ومعمر 
وليبيا وبس» فوضع نفسه بعد 
اخلالق مباشـــرة وقبل وطنه، 
ومن يقـــرأ نظريتـــه العاملية 
الثالثة يعرف مقدار السطحية 

والتهوميات فيها.
القذافـــي  العالـــم    عـــرف 
بتصرفاته الشاذة والتي تشير 
الى اضطرابه الذهني، كما خبر 
العرب ورمه النفسي واحتملوه 
الليبي، وفي  كرامة للشـــعب 
هلوسته األخيرة او خطابه ليلة 
البارحة األولى، وصف نفسه 
بأنه «املجد وقائد الثورة وقائد 
آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية 
وأوروبا» اما الشعب فهم مجرد 
«جرذان حشاشني مأجورين من 

شذاذ اآلفاق»!
القذافي في    بعـــد جتربـــة 
احلكـــم، هل صار املطلوب من 
أي مرشح للرئاسة املقبلة تقدمي 
كشف ذمة مالية وشهادة تثبت 

صحته العقلية؟!

 أمانة كالم مباشر 

 معكم يا أهل البحرين ليبيا
 يقول شـــخص كويتي مقيم في اخلارج 
لدواعي العمل: زوجتي مـــن ليبيا، اتصلت 
بأهلها لالطمئنان، ثم حذرتهم من تعريض 
األبناء للقتل قالت لهم «خلي األوالد في البيت 
يا خالتي».. يكون الرد.. «هما مش نســـوان 
يقعدوا فـــي البيوت، هذا وقتهم إذا هم فعًال 
رجال، الشهادة عز وكرامة وما في حدا ميوت 

قبل يومه»، يتابع املتحدث قائال «وقد ســـمعت زوجتي مثل هذا 
الرد من أكثر من واحدة من قريباتها»، هذه الثورة الشعبية قابلها 
القذافي باستخدام البطش وإعالن احلرب على الشعب، على رؤوس 

األشهاد، وليس بشكل خفي كما كان يفعل ألكثر من ٤٠ عاما.
   لقد قفز القذافي إلى احلكم في ظروف مشبوهة، كانت فيها 
ليبيا حتتضن أكبر قاعدة أميركية في شمال أفريقيا في منطقة 
«هويليس»، ولم يكن القذافـــي لينجح في حتقيق انقالبه لوال 
موافقة الواليات املتحدة بل واعدادها املســـبق له للوصول الى 
الســـلطة، وقد تأكدت رعايتها له في الصمت املريب عن املذبحة 
احلاليـــة والتعليقات الباردة التي صدرت عن وزيرة اخلارجية 
األميركية، بينما في حالة حســـني مبارك كان رئيس الواليات 
املتحدة يصرح بشكل يومي على نحو دعم قوى الثورة الشعبية 
فـــي مصر، ملاذا حتول ذلك احلماس الى برود رغم وقوع املئات 

من القتلى وحرق املعارضني علنا في امليادين العامة؟! 
   لقد حتدث حســـني مازق رئيـــس وزراء ليبيا في عهد امللك 
السنوسي قبل ثالث سنوات في لقاء مع محطة اجلزيرة، أجراه 
أحمـــد منصور، قال فيه: «كنت مـــع امللك في تركيا عندما أعلن 
القذافي انقالبه، وصلنا الى القاهرة في اليوم التالي عبر اليونان، 
وأردنا الســـفر برا إلى ليبيا فمنعنا جمال عبدالناصر» ســـأله 
أحمد منصور «ليه؟»، فقال «اســـأله هو». ما يشـــير الى أن من 
سمح بنجاح انقالب ١٩٥٢ في مصر و١٩٦٨ في ليبيا هي الواليات 
املتحدة، حسبما ينشر هذه األيام عن دور السفير األميركي في 
القاهـــرة في منع اإلجنليز من مناصرة امللك فاروق والســـماح 

بنجاح االنقالب. 
  خالل األربعني سنة املاضية ذاق الشعب الليبي صنوف العذاب، 
ففـــي عام ١٩٧٦، ذهب أحد العلماء الليبيني الى الواليات املتحدة 
لعالج حنجرته بســـبب إرغام املخابرات في ليبيا له على شرب 
ســـائل أتلف حباله الصوتية، قالوا له «هذه املرة التلف جزئي، 
إذا رجعت الى أســـلوبك في اخلطب في املرة القادمة فســـيكون 

اإلتالف كليا».
  إنها فرصة كبيرة لنا للتأمل فيما أفاءه اهللا عز وجل علينا من 

نعمة األمن في وقت تتسابق فيه أنظمة كهذه إلذالل شعوبها.
  وإمنا تدوم النعم مبقدار ما يتم تقديرها، واحلفاظ عليها.

  كلمة أخيرة: الوقفة احلازمة ضد استخدام الفوم في االحتفاالت 
هي نتاج مـــآس تعرض لها الكثيرون في األعوام املاضية، وهذا 
احلزم الذي امتد ملواجهة العبث وكافة األعمال التي تشـــوه تلك 
االحتفاالت هو التصرف الصحيح في التوقيت السليم، شكرا لكل 
من أســـهم في صناعة وتطبيق القرار، واملطلوب هو التعاون ملا 
فيه الصالح العام، والكف عن اإلعالنات التجارية التي أســـاءت 

أكثر مما بررت. 

 البحرين واهلها من اكثر 
الشعوب اخلليجية قربا 
ومودة للكويتيني ملا يتمتع 
به هذا الشعب من طيبة 
وعفوية وتواضع، ودائما 
ما نشعر بان البحرينيني 
في صــــف الكويــــت في 

جميع القضايا وخاصة ايــــام االحتالل فقد 
فتح البحرينيون قلوبهم وبيوتهم لنا.

  وفي هذه االيام تتعرض البحرين ملشاكل 
داخلية ومظاهرات يشتّم فيها النفس الطائفي، 
ولالسف، وجنم عن هذه االحداث مصادمات 
وسقوط جرحى وقتلى في صفوف املتظاهرين 

والقوات احلكومية.
  ان مــــن واجبنا ككويتيــــني الوقوف بكل 
امكانياتنا من اجل استقرار البحرين وجتاوزها 
لهذه االزمة ألن أمن البحرين واستقرارها هو 
اســــتقرار جلميع دول اخلليج وفي مقدمتها 
الكويت، حيــــث يجب ان نتخذ موقفا حازما 
وجادا ضــــد بعض الشــــخصيات الكويتية 
التي تدعم وتساند املتظاهرين ضد احلكومة 
البحرينية، ان الشكوى البحرينية ضد هذه 
العناصر الكويتية تثبت ان هؤالء يجب ان 
نوقفهم عند حدهم ويجب ان يتوقف الدعم 
احلكومي ملثل هذه الشــــخصيات املشبوهة 
التي تساهم في االخالل بأمن اخواننا في دول 
اخلليج، وقد كان لهم ايضا دور مشبوه في 
دعم احلوثيني ضد الشقيقة الكبرى اململكة 

العربية السعودية.
  فإلى متى يحظى هــــؤالء بالدعم من قبل 
رموز حكومية؟! وإلى أين يجرنا أولئك، الى 
كسب عداوات مع أقرب الناس لنا ومن وقف 

معنا وساندنا في محنتنا؟!
  ان الدور املشــــبوه الــــذي تقوم به بعض 
الفضائيات وبعــــض الصحف احمللية يجب 
ان يتوقف وعلى احلكومة الكويتية ان تكون 

اكثر حسما وصرامة في هذا الشأن.
البحرين  فـــي    ورســـالة اوجهها ألهلنا 
وأقول لهم ان الكويتيني معكم ويدعمونكم 
ويشاركونكم في محنتكم ولكم منا كل الدعم 
واملساندة حتى تعود البحرين آمنة مستقرة، 
وان الشواذ من بعض الكويتيني املتجنسني 
الذين لهم دور مشبوه في االزمة البحرينية 
امنا ميثلون أنفســـهم، وأهل الكويت منهم 

براء.
  اللهــــم احفــــظ البحرين وأهلهــــا من كل 

مكروه. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 األنباء الرياضية (47 ـ 49)

 األولمبي تخطى بنغالديش بهدفين

 مبارك الخالدي
  فاز املنتخب االوملبي على نظيره 
البنغالديشي ٢-٠ في املباراة التي 
جرت مســـاء امس على ستاد محمد 
احلمـــد في ذهاب الـــدور التمهيدي 
للتصفيات اآلسيوية املؤهلة ألوملبياد 
لندن ٢٠١٢. وسيلتقي املنتخبان ايابا 

في ٩ مارس املقبل في داكا.
  وافتتح حمد امان التسجيل بعد 
ان قـــام مبجهود فردي رائع من بعد 
منتصف امللعب وجتاوز ستة العبني 
وسدد الكرة في الزاوية اليمنى االرضية 
(٤٢). واضاف ناصر القحطاني الهدف 

الثاني بتســـديدة مباغتة من مسافة 
بعيـــدة خدعـــت الدفـــاع واحلارس 

واستقرت في الزاوية العليا (٤٦).
  وسيطر منتخبنا على مجريات 
الشوط األول عبر ضغط مكثف من 
االطراف خاصة اجلبهة اليمنى بتواجد 
املتألق حمد امان ومن خلفه سامي 
الصانع إال أنـــه واجه تكتال دفاعيا 
كبيرا من املنتخب الضيف. ولم ينجح 
املنتخب في زيادة غلته من االهداف. 
وفي املقابل اكتفى املنتخب البنغالي 
بالدفاع عن مرماه ولم تكن له محاوالت 

على مرمى احمد اخلالدي.

 (هاني الشمري) جنم املنتخب االوملبي حمد امان يسقط أمام العب بنغالديش 


