
 محطات طوفة عروق الخط األحمر 

 شيء من السياسة وقليل من االقتصاد تساؤالت للزعيم.. أحمد الخطيب! كذب المعارضون وإن صدقوا
 للمعارضة بريق، 
لكن ليس كل ما يلمع 
ذهبا، فالشيطان أول 
املعارضني في الكون، 
فليـــس كل معارض 
صادقـــًا، وبالطبـــع 
ليـــس كل معـــارض 
كاذبـــًا، فاملعارضون 

واملنجمون إخوة، فكـــذب املعارضون وإن 
صدقوا.

  في الكويت أصبحـــت املعارضة حرفة 
من ال حرفة له واملعارض ليس بالضرورة 
من يعارض احلكومة فقط، بل هناك أنواع 
وأمناط للمعارضني كشـــخصية أبو متيح 
مدور الطاليب األسطورية، فهو ال يهدأ وال 
يســـتكني، في حالة دوران مستمرة عكس 
عقارب الساعة، هذه الشخصية جتدها في 
العمل وفي الديوانية وفي مجلس األمة وفي 
الصحافة، فهناك ميل شـــديد لتقمص دور 

السيد أبو متيح.
  والسبب في ذلك يعود ملا توفره املعارضة 
أيًا كان نوعها من شهرة وذيوع الصيت لسهولة 
ممارستها وانعدام خطورتها، واحلكومة هي 
اجلهة الوحيدة التي يأمن املعارض جانبها، 
فإن كنت تبحث عن دور بطولي فعليك أوال 
باحلكومة اجثم فوق صدرها وانهل عليها 
باللكمات واذهب لبيتك ومن قرير العني وتأكد 
متاما أنها لن تشـــكوك ولن تثأر منك ولن 
تقتفي أثرك وإن شكتك ألي سبب فسرعان 
ما تتنازل بداعي تأليف القلوب، نسيت أن 
أقول لك شيئا عليك بالعقالء من الشخصيات 
العامة، فتجريحهم واجب تستدعيه البطولة 
فال تختر منهم إال الشهير القدير السيد في 
قومه، صب عليهم جام بذاءاتك، فهؤالء قوم 
لن يصيبك منهم أذى ألنهم أكبر من أن يردوا 
عليك أو ينتقموا منك فهذا يوفر لك الكثير 
من البريق في عيون الســـذج والتبع الذين 
يعيشون حالة انبهار دائم بتصرفات احلمقى 
أمثالك، فعليك بعد ذلك مواصلة التجوال على 
الدواوين واملشاركة في ندوات الهلوسة التي 
أصبحت كجلسات الزار وحفالت الطقاقات في 
كل شارع وسكة، واذكر لهم جوانب قسوتك 
وبطشك التي متارسها ضد احلكومة وأتباعها 
وتنكيلك بالشخصيات العامة دون أن يرف 
لك جفن أو يرجت لك بطن، وتأكد متاما أنك 
حينئذ ستحظى باألتباع واملريدين وسوف 
تتهافت عليك احلسناوات لتقول لك «أحبك 
يا معارض، يا وحش، يا مخرع احلكومة».

  لكن انتبه فإنك عندما تعلن عن طموحك 
السياسي أيًا كان مشروعك فسوف يفتك بك 
أقرب األقربني ممن كنت تدافع عنهم وتبجلهم 
مثلما حرق رموز املنبر الدميوقراطي وغيره 
من الكتل السياسية أعوانه وأنصاره ألنهم 
جترأوا وأعلنوا رغبتهم في ممارسة مشاريعهم 
السياســـية اخلاصة، فأنت معارض جميل 
ورائع متـــى ما كنت ذنبًا من اذنابهم تأمتر 
بأمرهم أما إن خرجت عن الطاعة فمصيرك 

الطرد والنفي وتشويه السمعة.
  في املقابل، هنـــاك قلة ناضجة هم ممن 
يعون ويستوعبون كيفية املعارضة، هؤالء 
يدركون متاما أن املعارضة هي أخالق وقيم 
وأدب، ال يعارضون كما يعارض أبو متيح 
ورفاقه فلقد حباهم اهللا حسن اخللق وجوامع 
الكلم يقدمون املصلحة العامة على حساب 
املصلحة اخلاصة ألنهم يؤثرون على أنفسهم 

ولو كان بهم خصاصة. 

 أتذكر دائما هـــذه املقولة البليغة للقمان 
احلكيـــم، التي قال فيها: «ان من الكالم ما هو 
أشد من احلجر، وأنفذ من وخز االبر، وأمّر من 

الصبر، وأحّر من اجلمر».
  وليس هناك.. في زمان كهذا الزمان ومواقف 
كهذه املواقف وبالء كهذا البالء، من كذب وادعاء، 
ودعوات للتجمع وتنصل منها واتهامات بال ادلة 
على تنصت على هواتف ومالحقات وتهديدات 
ملواطنني، اال حكمة لقمـــان التي ترد ببالغة 
علـــى هذا البالء ومن ابتلينـــا بهم، ترد على 
فساد وأذى الكلمات التي ميطروننا بها على 
الســـاحة، بال رابـــط وال ضابط وال وازع من 

قناعة او من ضمير.
  يســـوقون لنا تالال مـــن الكلمات املؤذية 
تعبيرا عن صراع مقيت غير مبني على أساس 
او حقيقـــة، وال أدري الى اين يذهبون ببلدنا 
الصغير، آراء اقل ما توصف به بأنها هراء في 
هراء، وأصحابها يناقضون انفسهم كل حلظة، 
وإما ان هؤالء بلغ بهم العمر عتيا، فأصبحوا 
يروننـــا بال ذاكرة او انهم (...) ال يدركون ما 
يفعلون وما يقولون، كي يتناقضوا مع آرائهم 
التي اطلقوها منذ فترة قصيرة بكل فجاجة.

  االنسان ميكن ان يناقض نفسه كطبيعة 
انسانية في تصرف، في كلمة، في موقف مضى 
عليه الزمن، لكن ان يكون مثل «العداد السريع»، 
فبني شهر وشهر تتحول القناعات وكالم اليوم 
ينسف كالم األمس، من دون مسؤولية وبكل 

مجافاة للرصانة والرزانة السياسية.
  مرة اخرى جتدد الكالم عن تعديل الدستور، 
ويحار االنســـان في فهم هؤالء الذين رفضوا 
باألمس ما يدعون له اليوم، ويطرحون مواد 
مختلفة للتعديل، ويطلبون مطالب ال ندري 
لها أساسا او ســـندا، وال تعدو كونها مجرد 

حديث يعكس شخصانيتهم.
  عندما طرح «الراشد» فكرة التعديل انبرى 
وقال «ال فـــض فوه» د.اخلطيـــب: الظروف 
االقليمية خطيرة فال تعبثوا بالدستور، قالها من 
دون ان يبني لنا ماهية هذه الظروف اخلطيرة 
آنذاك، لكن السؤال: هل الظروف اآلن (ثورتان 
في تونس ومصر، واحتجاجات في البحرين 
واليمن، ونظام حكم ليبيا على وشك السقوط) 

تغيرت وأصبحت األوضاع احسن؟!
  هل تغيرت األوضاع حقا لألحسن؟ عندما 
رأيت بعض الشباب في الساحة الشهيرة ووقفت 
تخطب فيهم وكأنك من الثوار واحملررين من 
«الطغيان» الذي ميارسه احلكم في دولة الكويت، 
وتقول لهم: أنتم الضمانة الوحيدة، وأملي ان 
تكونوا يدا واحدة، وأال تنهوا التجمعات، وهذه 
الثورة ألن الكويت ســـتعود الى أصلها، وان 
الدولة بحاجة الى تطهير كامل من اخلايسني 

واحلرامية واملنافقني؟!
  أسئلة كثيرة يجب ان يجيب عنها هذا الرجل 
«الكبير»، حقا، هل كان ما حدث في ســـاحة 
التغيير ثورة؟ وما معنى ان الكويت ستعود 
الى أصلها؟ هل هي «فرع» اآلن مثال تابع جلهة 
معينة؟ وهل الكويت حتتاج إلى «ثورة» مثل 

مصر وتونس، وما أدلتك على هذا؟
  هل لدينا من األســـباب ما يجعلك حتض 
وحترض الشباب على الثورة، هل لدينا اقصاء 
لتيارات؟ هل لدينا معتقالت وسجون سرية 
حتت األرض، وجالدون في املعتقالت يختفي 
فيها الكويتيون، وال يدري أحد أين ذهب بهم 

«عذبي الفهد» وراء الشمس؟!
  هل انت حتلـــم أم تتوهم، ومـــا هو امن 
الدولة هذا فـــي الكويت الذي يجعلك تطالب 
بإلغائه أنت ومن معك؟ هل السبب هو الثأر 
مع الرياضـــة وتخليصه بإقصاء عذبي الفهد 
من رئاســـة اجلهاز؟ أم ان لديك وثائق سرية 
على فساد امن الدولة، الذي ترى انه تخريب 

للدولة وتطالب بإلغائه؟!

  هل توجـــد دولة 
دميوقراطية بال أمن 
وال اجهزة أمنية حتفظ 
امنهـــا احلقيقي؟ أال 
تـــرى ما يحـــدث في 
الغياب  مصر بسبب 

األمني املفزع؟
  وهل جهـــاز أمن 

الدولة لدينا يالحق نشـــاط القوى الوطنية 
(مجازا) ولديـــه معتقلـــون ويتنصت على 
الهواتف ويرصد حتركاتهـــم واجتماعاتهم؟ 
هل أمن الدولة الكويتي يتدخل في التعيينات 
ويرشو الصحافيني ويرهب أو يغوي النساء؟ 
وهل انت واثق من انك كنت تتحدث عن امن 
الدولة الكويتي؟ هل انت واثق من ان األمور 
لم تختلط عليك وانت تتحدث عن امن الدولة، 
فرمبا كنت تقصد امـــن الدولة املصري الذي 
تزكم اليوم فضائحه األنوف وتبكي العيون 
من املظالم التي احدثها باملصريني ســـنوات 
وسنوات؟ ام تراك اختلط األمر عليك وقصدت 
امن الدولة التونسي الذي ألغي ألنه حتول الى 

سجن كبير للتوانسة؟!
  اخشى انك لم تكن دقيقا، متاما كما كنت في 
املاضي أنت وتيارك القومي، فلطاملا حرضتم 
في الســـابق ضد األنظمـــة العربية ونفختم 
في الشـــباب روح التمرد، كمـــا يقول كاتبنا 
وائل احلســـاوي، من اجـــل االنقضاض على 
األنظمة الرجعية، فقامـــت الثورات الدموية 
امللكيات واستبدالها باجلمهوريات،  إلسقاط 
فكان ان سقطت امللكية في العراق لكي يحكمه 
الشـــيوعيون والبعثيون الذين دمروه، وفي 
مصر جاء العســـكر فخنقوا الشـــعب الى ان 
انتفض وقال لهم «كفى» وفي ليبيا ســـقطت 
امللكية فجاء الى احلكم اســـوأ نظام اجرامي 

شهده التاريخ.
  الزميل وائل احلساوي يرصد انك مازلت 
تنفخ في الشباب االغرار روح التمرد والثورة 
املدمرة، التي ال نهاية لها لتفجير املجتمعات 
املسلمة حتت مسمى محاربة الفساد والتغيير، 
وانك اليـــوم تتحدث عن تغيير منهج، بينما 
انت وأصحابـــك «من كانوا يحاربوننا عندما 
حتدثنا عن تغيير املنهج واصالح الدســـتور 
وتعديله، حيث اعتبرمتوه من املقدسات التي 

ال يجوز املساس بها»!
  هذا دليل آخر نسوقه للرجل «الكبير» الذي 
ال يجد في املطالبة بتعديل الدســـتور اليوم 
غضاضة مـــا دام هو ورفاقه ومن في خندقه 
هـــم الذين يفعلون ذلك، ترى هل تســـتقوي 
بالشباب الذين خطبت فيهم في ساحة االرادة 

(او التغيير كما وصفها بعض الثوار)؟
التكتل سنوات    د.اخلطيب.. أنت وعراب 
وسنوات وانتم تنعتون النظام القائم بأبشع 
االتهامات واأللفاظ وتشككون في الذمم وتروون 
قصصا مطولة عن الفســـاد السياسي واملال 
السياسي، واموال تخرج من البنوك في سيارات 
بيضاء وخضراء، ثم تذهبون بعد «الوصلة» 
التي أديتموها لتناموا في بيوتكم قريري العني 

وباب بيتكم مفتوح!
  أال تتقون اهللا في الكويت؟! ام تريدون ان 
حترقوها كرها في النظام أو تصفية حلسابات 
الرياضة او بسبب رسالة حملت تهديدا للشاب 
بويابس، ال أحد يعرف مصدرها أو حقيقتها 
حتـــى اآلن؟! وما مدى صحة هـــذا الزعم، أو 
ماذا حدث لهذا الشاب، وما اذا كان مت توقيفه 

وسحبه ومنعه من الكتابة؟
  يا زعيم.. نحن لسنا في زمن السبعينيات 
او الثمانينيات، امنا في ٢٠١١، الزمن تغير يا 
دكتور منذ سنوات وليس عدة شهور كما تغير 

رأيك ١٨٠ درجة اليوم.
  .. والعبرة ملن يتعظ. 

 يتابع العالم أجمع بقلق شديد ما تسبب فيه الزلزال 
البحري باليابان من توقف عمليات تبريد املفاعل النووي 
الياباني املطـــل على احمليط الهادئ ممـــا يهدد بكارثة 
تشرنوبل أخرى. واجلارة الشقيقة ايران مليئة بالزالزل 
ومفاعل بوشهر ذو التقنية الروسية القدمية ال يبعد عن 
الكويت ودول اخلليج اال مسافة قصيرة ويهدد اي خلل 
فيه بتلوث املياه التي نشـــربها والهواء الذي نتنفسه، 
وقد اقترحنا ونقترح ان يضع مجلس التعاون اجلارة 

ايران امام مسؤوليتها االنسانية عبر عرض متويل نقل مفاعل بوشهر الواقع 
في منطقة النفط والغاز االيرانية (اي ال حاجة للمفاعل النووي) الى شواطئ 
احمليـــط الهندي في اجلنوب االيراني البعيـــد عن املناطق احلضرية االيرانية 

واخلليجية.
< < <  

  باستقالة الســـيد عمرو موسى من منصبه نقترح ان نبتعد هذه املرة عن 
النهـــج التقليدي في اختيار األمني العام خاصة مع ثورات التجديد القائمة في 
وطننا العربي عبر ترشيح الكويت ودول مجلس التعاون شخصية سياسية 
خليجية كالســـيد محمـــد الصقر او اقتصادية كالســـيد عبداللطيف احلمد او 
ثقافية كالســـيد محمد بن عيســـى صاحب مهرجان أصيلة املغربي الدولي او 
علمية كالدكتور أحمد زويل ملنصب األمني العام للجامعة العربية العتيدة لعل 
وعسى «يصلح العطار ما أفسده الدهر»، وللمعلومة جميع السابقني منجزون 

كبار في مجاالت تخصصاتهم.
< < <  

  وهل لنا ان نقترح على القيادة السياسية اجلديدة في مصر أن تبادر بإعادة 
طرح مشروع كوبري و«جسر العرب» الذي يربط اجلزء اآلسيوي من الوطن 
العربي بجزئه األفريقي، وميكن ملصر والسعودية ان تسلما املشروع عن طريق 
نظام «B.O.T» ومن دون اي كلفة مالية عليهما ألي شركة كبرى تقوم بتنفيذه 
وحتصيل األموال التي تدفع لعبوره وهو اقتراح كفيل بوصول ماليني السائحني 
السعوديني واخلليجيني ملصر وامكانية حج وعمرة ماليني املصريني واألفارقة 
عن طريق البر، وللعلم املشـــروع أوقف في الســـابق خدمة ملشروع العبارات 
البحرية التي ميلكها مدير شؤون الرئاسة زكريا عزمي وشركاؤه ولعدم ازعاج 
سكن الرئيس املصري السابق حسني مبارك الواقع مقابل مضائق تيران التي 

يفترض ان يقوم فوقها اجلسر.
< < <  

  الدعم االقتصادي الذي قررته دول مجلس التعاون ململكة البحرين وسلطنة 
عمان هو امر مســـتحق وقليل بحق األشقاء واألحباء في البلدين، ونرجو ان 
نتعظ هذه املرة من جتربة الدعم املالي ملصر بعد قمة اخلرطوم ١٩٦٧ الذي قام 
على معطى اعطاء الســـمك بدال من تعليم صيده، وان دول اخلليج الســـت في 
حاجة ماسة لهيكلة سياسية واقتصادية حتد من االضطرابات األمنية وتوقف 

عمليات االعتماد الكلي على مورد ناضب هو النفط.
< < <  

  آخر محطة (١): تقدمت الكويت السخية دائما في عطاياها بحل غير مسبوق في 
العالم أجمع ملشكلة املقيمني بصورة غير شرعية على أرضها يتم خالله جتنيس 
البعض وتأمني حياة كرمية لغير املستحقني للجنسية عبر اخلدمات التعليمية 

والصحية املجانية وعدم دفع ضرائب ورسوم وتوفير فرص العمل.. الخ.
  (٢) التظاهر وتشويه ســـمعة الكويت واالعتداء على رجال األمن بعد كل 

تلك التشريعات وإبان تطبيقها يعني احد األمور التالية:
  (أ) ان هناك من يريد لّي ذراع الدولة وســـحب احد أهم حقوقها السيادية 

وهو حق التجنيس. 
  (ب) كســـر هيبة الدولة عبر االعتداء على رجال أمنها من دون حساب او 

عقاب متهيدا للفوضى العارمة.
   (ج) تنفيذ أجندات خارجية مشـــبوهة قادمة مـــن احد القابعني في لندن 
وغيرها من الدول بقصد تشـــويه صـــورة الكويت وإظهارها بشـــكل الدولة 
الظاملة بدعم مـــن بعض النواب ممن يعتبرون بلدنا بقرة حلوبا ووطنا ثانيا 

لهم.. بعد املائة!
  (٣) احلل الوحيد لإلشكال هو ان َمن يخرج على القانون ويعتدي على رجال 
األمن يتم اخراجه من مسمى «بدون» ومن ثم ال مينح العطايا واملزايا الواردة 
بالقانون ويعتبر وافدا مثله مثل عشرات اآلالف من الوافدين ممن قدموا قبله 
في اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات ولم يعتدوا قط على رجال األمن 

او يحاولوا تشويه سمعة الكويت.
  (٤) ألصحاب األجندات اخلارجية والداعني للفوضى غير اخلالقة واخلارجني 
 LOVE IT» على القانون ومشوهي سمعة الكويت من نواب ومتظاهرين نقول

OR LEAVE IT»، وخّل يترجمها لكم الصدامي القابع في لندن!
  (٥) ال ميكن ألي «بدون» حقيقي حاله حال اي كويتي ان يرضى بالفوضى 
واالعتداء على رجال األمن وتشويه سمعة البلد، لذا فهؤالء وهم األغلبية غير 
مقصودين بالفقرات السابقة وسنرحب عما قريب بتجنيس املستحقني منهم 

اخوة وأشقاء لنا باملواطنة. 

 سعود السبيعي
 info@redlinekw.com 

 منى العياف
  alayyaf٦٣@yahoo.com

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 سيف اإلسالم محذرا أميركا: ليبيا ليست ميكي ماوس.
  ـ غريبة مع انك وأبوك فيكم شبه من «بوجي وطمطم».

 الكل يتساءل: ما هو السر الخطير الذي يحتفظ به القذافي ضد ساركوزي؟!
  ـ إذن على خطب القذافي اللي چنها أفالم هندية، الظاهر ساركوزي بآخر 

 أبواللطف  واحدالفيلم راح يطلع أخو القذافي.

 مواقيت الصالة 

 ٤٫٤١  الفجر 
 ٦٫٠١  الشروق 

 ١١٫٥٨  الظهر 
 ٣٫٢٢  العصر 

 ٥٫٥٥  المغرب 
 ٧٫١١  العشاء 

 القذافي.. في الكويت!
 ذعار الرشيدي

  خطابات القذافـــي الفكاهية الطابع 
اصبحـــت حديثا يطغـــى أحيانا على 
جانب اجلدية فـــي أي حديث يتناول 
الثورة الليبية في أي حوار عابر، غير 
ان األمر تعدى احلديث العابر الى العقل 
واســـتخدام أجزاء من خطـــب القذافي 
و«أفيهاتـــه» في العـــرض اإلعالني بل 

االغراض التجارية.
  واطرفها ما رواه أحد موظفي إدارة 
التراخيص فـــي وزارة التجارة قائال: 
«األسبوع املاضي تلقينا عدة استفسارات 
من أصحاب أنشطة جتارية يسألون عن 
امكانية تســـمية محل بـ «زنقة زنقة» 
أو «زنقا زنقا» وهي اجلملة األشهر من 
بني جمل القذافي الفكاهية التي حتملها 
خطاباتـــه األخيرة. ومضـــى املوظف 
بالقول: «بالطبع كان ردنا برفض مثل 

هذه االسماء ألننا نعمل وفق احلرص 
على اختيار أصحاب االنشطة ألسماء 
الئقة، ونحن أبلغناهم بان عبارة «زنقا 
زنقا» غير الئقة وال ميكن تسجيلها. اما 
أطرف حوادث اســـتغالل عبارة «زنقة 
زنقة» فكان اعالنا وضعه جنار في احدى 
الصحف اإلعالنية كتـــب فيه «توزيع 
بروشورات بيت بيت.. باب باب.. زنقة 
زنقة» ووضع رقم هاتفه ولالسف عندما 
حاولنا االتصال بـــه كان الرقم خارج 
اخلدمة، ويبدو ان اعالنه الذي انتشر على 
اإلنترنت وعبر الـ «فيس بوك» و«الواتساب»
 والـ «بي بي» قد ساهم في إمطار رقم 
الهاتف بسيل ال يتوقف من االتصاالت 
ال رغبة في االستعانة بنجار «الزنقة» 
بل رمبا للتندر وهو رمبا أيضا ما حمله 
على فصل رقم الهاتف الذي وضعه في 

اإلعالن. 

 عبدالمجيد الجيالني اليوم وياكم
 تستضيف «األنباء» 
اليوم احملترف املغربي 
عبداملجيــــد اجليالني 
العربي  النــــادي  العب 
لكــــرة القــــدم مــــا بني 
الســــاعتني ٣ و٤ مساء 
وذلك للحديث عن تألقه 
مع «الزعيم» وتسجيله 
٧ أهــــداف، وحظــــوظ 
العربي في املنافسة على 
البطوالت احمللية بجانب 
الرد على اسئلة القراء 
وذلــــك علــــى الهواتف 
 ٢٢٢٧٢٨٨٨ التاليــــة: 

و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 كالم مباشر

 الشباب هم وقود التغيير ال مادة للتغرير!
 ال ميكن اجلمع بني ترويج البعض 
لألنظمة الثورية على مدى ٦٠ عاما بل 
والتستر على جرائمها، وبني التهليل 
لسقوطها (..) والقفز الى قطار ميشي 
في االجتاه املعاكس بنشوة وفرح 
دون أن يـــرف للمتحدث جفن، هذا 
الفعل ال يصدر أبدا عن أســـوياء، 
ولو كنا ســـمعنا منه عبارة اعتذار 

عن تلك الفترة بسبب «اختطاف فئة حللم األمة العربية 
الكبير» اللتمســـنا له العذر، فقد اعتذر قبله أحدهم عن 
فترة الســـتينيات (كانت مرحلة فورة شـــبابية).. نعم، 
كان يكفيـــه القول عن نظـــام روج له، ان ذلك قد مت «في 
مرحلة كانت لها ظروفها»، على العكس من ذلك ســـمعنا 
عبارات توحي بأنه أحد صانعي الثورة الشبابية اجلديدة 
«علـــى النظام الفاســـد»، رغم أنه هلل لهذا النهج ســـتة 
عقود متواصلة، علما بأن هذه الثورة قد نسبت في األيام 
األولى لالجتاه اإلسالمي الى أن تبني بجالء أنها أكبر من 
كل االجتاهات، وأنها انفجار للشعب املصري والتونسي 

والليبي بأجمعه.
  هذه املمارسة غير ممكن استمرارها لستني عاما أخرى 

جديدة، عبر تغرير جديد بأشخاص آخرين، كفاية.
  «ثانيا» االقتصاد هو اخللفية للثورة، ففي الســـابق 
جنحت األنظمة في قمع هذا التيار وتلك اجلماعة وأحبطت 
انقالبـــات فصائل زميلة لها منافســـة، ولكنها هذه املرة 
تواجه الشـــعب بكل شـــرائحه، ما جعل القمع التقليدي 
مستحيال، لقد سقط االحتاد السوفييتي على خلفية عجزه 
االقتصادي عن حتمل اجلمهوريات التي استقلت عنه، بل 

حتى روسيا، ما يعني أن:
  «التنمية» أصدق أنباء من الكتب..في حدها احلد بني 

اجلد و«التنظير».
  «ثالثا» دور الشباب في إشعال الثورة شيء، ودورهم 
في بناء الدولة شـــيء آخر، ففي عام ١٩٥٢ وقع الضباط 
«األغرار» في مصيدة الغرور وقاموا بالتخلص من رجال 
الدولة وأصحاب اخلبرة في مصر ثم مارســـوا األخطاء 
القاتلة واحدا تلو اآلخر، واليوم، أعرف مؤسســـة مالية 
كبيرة توظف الشباب لبناء الصف الثاني اال أن الرسالة 
التـــي كانت تقال لهم عند التعيـــني «أنتم األمل، وهؤالء 
الكبار الذين ترونهم قد عفى عليهم الزمن»، النتيجة أنهم 
أصيبوا بالغرور، لم يعودوا يطلبون معلومات أساسية 
عن القضايا التي تعيشها املؤسسة، (أسباب هذه العقود 
وتلك الصفقات).. تفاصيل كثيرة وجتارب ثمينة اعتبروها 
«شيئا عفنا من املاضي».. كانت خسارة بعضهم كبيرة، 
حيث تســـبب أداؤه املتواضع في استبعاد املؤسسة له، 

والسبب هو تلك الرسائل اخلاطئة.
  نعم، الشباب هم وقود التغيير، ولكنه يحتاج الى إعداد 
إلدارة الدولة، وما يجري في مصر حاليا هو اســـتعجال 
فـــي اخلطوات، ففي صفوف الثوار كبار عركتهم احلياة، 
وامتألوا باخلبرات، ال يجوز تهميش هؤالء والتركيز فقط 
على األحدث سنا، انه مصير شعب واحتياجات دولة، وهي 
ليست مادة للتجربة واخلطأ، ليقولوا بعد استفحال الدمار: 
«لكل ثورة ثمنها».. وغيـــر ذلك من كلمات التبرير التي 

دفعت األمة ثمنها باهظا، ومكلفا الى أبعد احلدود.
  كلمة أخيرة: قبيل حترير الكويت عام ١٩٩١ بأســـبوعني 
زارني صديق فلســـطيني ممن وقفوا موقفا مشرفا، قال 

«ستتحرر الكويت إن شاء اهللا، فبم تنصح؟».
  قلت «اليوم توجد دولة محتلة، وبعد التحرير ستكون 
هناك دولة شرعية، وفي احلالتني هناك دولة، حتى وإن 
كانت االولى دولة محتلة وظاملة وستطرد، إال أنها دولة، 
بني الدولتني ســـيحدث فراغ رمبا ملدة أسبوعني، في هذه 
الفترة لن يكون هناك دولة وهذه الفترة أســـوأ فترة في 
كيان أي مجتمع، ســـيقتل القاتل ويسرق السارق بغير 
خـــوف من دولة أو نظام، أخبر من تعرف من جهتك بأن 
ميألوا بيوتهم باحتياجات هذه الفترة وأال يخرجوا حتى 

تنتهي».
  الذيـــن كانوا في الكويت في تلك الفترة يعرفون ماذا 
حدث من ممارسات هي ردة فعل لالحتالل البغيض، ونسأل 

اهللا السالمة للجميع. 
 فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com 

 عبارات القذافي على أحد اإلعالنات 

 «آي باد٢» في السوق األميركية
 سان فرانسيسكو ـ د.ب.أ: بدأت شركة آبل األميركية العمالقة 
لإللكترونيات بيع اجليل الثاني من جهاز الكمبيوتر اللوحي الشهير 
«آي بـــاد٢» مع تأجيل بدء البيع عبر اإلنترنت ملدة أســـبوعني أو 

ثالثة اسابيع بسبب الطلب القوي على اجلهاز.
  وعرض اجلهاز اجلديد في متاجر آبل واملتاجر الشـــهيرة مثل 
«بيست باي» و«وول مارت» امس مع بدء تزاحم الناس على املنافذ 
قبل بدء البيع حيث يأمل الكثيرون أن يكونوا في مقدمة من يحصل 

على اجلهاز األحدث على مستوى العالم. 

 البقاء هللا 
 زهراء عبدالواحد عبداهللا جراقـ  ٢٠ عاماـ  الرجال: مسجد زين 
العابدين (دوار جوازات حولي)ـ  ت: ٩٩٧٣٠٤٣٩ـ  النساء: 

مبارك الكبير ـ ق٦ ـ ش٨ ـ م٢١ ـ ت: ٩٩٠٨٧٧٣٩.
  عبداهللا بدر جاسـم عبدال ـ ٥٩ عاما ـ الرجال: مسجد النقي ـ 
الدسمةـ  ت: ٩٩٧٤٧٨٧٥ـ  النساء: حسينية سيد الشهداء 

ـ القادسية ـ ق١.
  صيتـة ناصر املطيري، أرملة جهيم زويد املطيريـ  ٥٦ عاما 
ـ عبداهللا املبـــارك ـ ق٥ ـ ش٥٠٩ ـ م١٠ ـ ت: ٩٩٦٢٥١٢١ 

ـ ٩٧٩٠١٦٨٠.
  جاسم سالم الصالح أمان ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق٧ ـ 
ش عبدالعزيز املزيني ـ م٣٣ ـ ت: ٢٤٨١٣٥١٤ ـ النساء: 
كيفـــانـ  ق٤ـ  ش عبدالعزيـــز الصرعاويـ  م٣٩ـ  ت: 

.٦٠٠٩٠٠٦٠
  نواف مرزوق عوض هادي امليمونيـ  ٦٦ عاماـ  الرجال: الصباحية 
ـ ق٣ـ  ش٩ـ  م٢٢٣ـ  ت: ٦٦٠٧١٧١٤ـ  ٩٩٠٣١٥٣٥ـ  النساء: 

علي صباح السالم ـ ق٣ ـ ش٦ ـ م٣ ـ ت: ٢٣٢٧٣٤١٧.
  دالل علي عبدالرضا اشكنانيـ  ٦ سنواتـ  النساء فقط: الساملية 
ـ ق١٠ ـ ش ســـبأ حســـينية املرحوم حبيب البلوشي 

(احلسينية احليدرية) ـ ت: ٩٩٤٢١٢١٢ ـ ٩٩٩١١٤٣٢.
  عايـدة عبدالرحمـن عبدالعزيـز االبراهيـم ـ ٨٤ عاما ـ الرجال: 
ابوفطيرة الشـــريط الساحليـ  ش٩٩ـ  بجانب مسجد 
هيـــا االبراهيـــمـ  ديوان االبراهيـــمـ  ت: ٢٣٩٠٣٦٣٠ـ  
النســـاء: جنوب السرة ـ الســـالم ـ ق واحد ـ ش١٢٦ ـ 

م١٤ ـ ت: ٢٥٢١٠٣٦٨.
  وضحـة حمد عايد املطيـري ـ ٦٨ عاما ـ الرقة ـ ق٢ ـ ش١٤ ـ 

م٥٩٠ ـ ت: ٩٩٠٤٥٦٤٠ ـ ٩٩٨٦١١٢٢.
  عبدالرحمن علي عبداهللا العصفور ـ ٢٤ عاما ـ الرجال: كيفان ـ 
ق٢ ـ ش٢٥ ـ م٤ ـ ت: ٩٧٢٤٣٤٥٢ ـ ٩٧٨٧٢٢١٠ ـ النساء: 
صباح السالمـ  ق٥ـ  ش األولـ  ج١٢ـ  م١٥ـ  ت: ٩٧٩٠٨٦٣٠ 

ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 د.هاني حيدر صورة الورم املستأصل

 فريق طبي كويتي ينجح في استئصال
  ورم من كبد مريضة عن طريق المنظار

 جنح فريق طبي كويتي من قسم 
اجلراحة في املستشفى األميري في 
إجراء عملية جراحية متميزة متثلت 
في استئصال اجلزء األيسر من كبد 
مريضة كويتية في العقد السابع 

من عمرها بواسطة املنظار.
  وقال استشاري وحدة جراحة 
الكبد والبنكرياس د.هاني حيدر 
لـ «كونا» أمس ان اجلزء األيســــر 
من كبد املريضة كان يحتوي على 
ورم كبير في القنوات املرارية وان 
العملية متت من دون احلاجة الى 
نقــــل دم للمريضة مبينا ان جزء 
الكبد املســــتأصل مت إخراجه عن 
طريق فتحــــة صغيرة في البطن 

في نهاية العملية.
  وذكر ان جراحة املنظار ساهمت 
في تعافي املريضة بشكل سريع 
بعد العملية وتقليل احلاجة الى 

استخدام األدوية املسكنة لآلالم.
  وربط د.حيدر جناح عمل وحدة 
جراحة الكبد والبنكرياس بثمرة 
جهــــود ودعم الفــــرق الطبية من 
مختلف أقسام املستشفى األميري 

التي تناقش هذه احلاالت بشكل 
اســــبوعي قبل العملية من خالل 
العالج  اجتماع مشــــترك التخاذ 
األنسب لكل مريض. وأثنى على 
سياسة وزارة الصحة وعلى رأسهم 

الوزير د.هالل الســــاير في إعطاء 
الفرصة للكوادر الوطنية الشابة 
املتخصصة وعلى السياسة التي 
تنتهجها الوزارة في ابتعاث األطباء 
للتدريب في املراكز العاملية والتي 
أثمــــرت رفع مســــتوى اخلدمات 
الطبية املقدمة في الكويت وقللت 
من احلاجة إلــــى ابتعاث املرضى 
لتلقي العالج باخلارج وتخفيض 
النفقات. يذكــــر ان وحدة جراحة 
الكبــــد والبنكرياس أنشــــئت في 
يونيو ٢٠١٠ بقرار وزاري وبتشجيع 
من رئيس مجلس أقسام اجلراحة 
د.طالب جمعــــة وتضم عددا من 
األطباء الكويتيني املتخصصني الذي 
أجروا عددا من العمليات النادرة 
منذ إنشائها منها استئصال ألورام 
الكبد والبنكرياس والقنوات  في 

املرارية. 


