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ما الذي يجري في 
الشرق األوسط؟!

البحرين: تعديل 
نظام متفق عليه 

وليس نقضه
ما الذي يجري في منطقة الشرق األوسط؟!

٭ بكل بساطة إعادة ترسيم خرائط وتشطير وتفتيت في 
املنطقة حتت شعارات براقة ودماء هراقة.

هل انتهى كل شيء فيما نرى ونسمع ووصلت االمور الى 
خواتيمها؟

٭ بالقطع ال، فنحن مازلنا في بداية الطريق ال نهايته، وما 
سفك من دماء هو قطرة من بحر الدم القادم.

من الرابحون ومن اخلاسرون فيما يجري؟
٭ الرابحون هم الدول غير العربية في املنطقة مما سيصبح 

حال البعض منها كحال الباب العالي في املاضي ال يُتخذ 
قرار دون املرور بعاصمته، واخلاسرون هم الدول العربية 

الثوري منها واحملافظ.. ال فرق!
ما املوقف االنسب في التعامل الكويتي مع احلالة البحرينية؟

٭ املوقف الصائب هو حتولنا من »طرف« في احلدث 
البحريني الى »وسيط« فاعل إلطفاء النيران هناك، املوقف 

اخلاطئ هو محاولة بعض النواب والكتاب التخندق والتأجيج 
ونقل احلالة اخلطرة من هناك الى هنا، والوقوف مع 

املعارضة ضد احلكومة أو مع احلكومة ضد املعارضة في 
البحرين العزيزة على قلوبنا جميعا.

ما الذي يحدث في ليبيا؟
٭  بكل بساطة.. يستكمل القذافي مسار شقيقيه صدام 

والبشير القائم على قمع شعوبهما وإشعال احلرب األهلية 
في بلديهما كي ينتهي االمر بحاالت تقسيم وتشطير 
وتفتيت وصوملة باتت واضحة للعيان في ليبيا التي 

انقسمت الى رايتني وعلمني وبلدين عاصمتاهما طرابلس 
وبنغازي.. والقادم أعظم.

ما اخلطأ فيما يجري في مصر احلبيبة؟
٭ أمور عدة منها االنشغال بتوافه املواقف السياسية املفرقة 
على حساب حقائق االقتصاد املدمرة، إطالق سراح املجرمني 

واملتطرفني مقابل سجن املستثمرين واملطورين وقبول 
تقدمي البالغات باآلالف ضد من جل جرميتهم حتويلهم 

األراضي الصفراء القاحلة الى مدن وجنات خضراء توفر 
فرص العمل للماليني والسكن املريح ملئات آالف املصريني، 

استغالل احلريات االعالمية للتدمير وإحياء محاكم التفتيش 
وقمع كل رأي عاقل معارض، تصدر عمالء القذافي وأيتام 

صدام لشاشات التلفزة احلكومية واخلاصة ومتى كان هؤالء 
يحبون مصر أو يعملون لصالح مستقبل أبنائها؟!

أخيرا هل هناك مالذات آمنة في منطقة الشرق االوسط؟
٭ املغرب في أقصى الغرب وبعض الدول اخلليجية في 
أقصى الشرق وإسرائيل في الوسط هي بعض املالذات 

اآلمنة في املنطقة وقد تسبب النزوح من مناطق االضطرابات 
السياسية في االختناقات املرورية احلالية في الكويت 

وامتالء فنادق دبي هذه االيام!
>>>

آخر محطة: مع املتغيرات.. ستطل عليكم مقاالتي كالعادة 
في أيام السبت واالحد واالثنني واالربعاء.. والتحية للقراء 

االعزاء واحدا بعد واحد.

املناطق التي تنتج النفط في إيران )األهواز( والعراق 
)اجلنوب( وبريطانيا )اسكتلندا(، هذه املناطق هي األقل منوا 
في جميع تلك الدول حيث تنتقل خيرات النفط الى طهران 
وبغداد واجنلترا، واذا قارنت ذلك مبا حدث في السعودية 

حيث أقيمت املدن احلديثة في كافة مناطق البالد شماال 
وجنوبا وشرقا وغربا بشكل متكافئ، ومت إيصال اخلدمات 
الصحية والتعليمية الى سكان اجلبال والقرى املتناثرة في 
الصحاري، فإن الفرق بني الثالث دول وهذا املثال ال يخفى 

عن العني املنصفة.
لقد كنت ذات مرة أعبر مصر بالطائرة من شمالها الى 

جنوبها مبوازاة شريط النيل فلم أشاهد خارج الشريط 
اال صحراء موحشة، كان د.فاروق الباز قد طرح مشروعا 

إلعمارها بإنشاء طريق مواز على بعد عشرين ميال تسحب 
إليه املياه وتنشأ فيه املدن، ولكن، في املقابل حتولت صحراء 

اجلزيرة - التي ال يشقها نهر وال نهير - إلى مدن متقاربة 
ومناطق زراعية تنتج األلبان والثروة احليوانية.

إن ميزان التنمية - ال الشعارات - هو األفضل لقياس 
العدالة، وفي احلالة اخلليجية هناك حركة إمنائية نشطة 

واإلصالح السياسي املطلوب هو لتعزيزها وليس 
لالنقضاض عليها وتكرار مناذج فشلت في توزيع الثروة 

رغم أنها أغنى من الدول اخلليجية بالنفط واملياه والسياحة.. 
الخ، ما يدفع بتلك التجارب الفاشلة الى جذب الناجحني الى 

الوراء حتى ال يحرجوهم أمام شعوبهم، باستخدام ظالم 
للمسألة املذهبية التي لم تظهر لها أي عالمة تفرقة في 

نصيب املواطن من التنمية، قارن ذلك بالعالمات الصارخة 
للتفرقة في التنمية بني سكان مناطق انتاج النفط في إيران 

والعراق وبريطانيا 
نعم اإلصالح السياسي مطلوب، والبحرين ليست استثناء 

فقد قامت بإجراء تعديالت أساسية مت قبولها شعبيا من 
خالل مشاركة جميع القوى في احلياة السياسية لعشر 

سنوات مضت تقريبا، هذه املشاركة تعني تعاقدا بني 
طرفني وال يجوز االنقالب على ذلك التعاقد، قد يفهم املرء 

أن هناك نقصا في اإلصالحات التي أجريت ويحتاج الى 
استدراك باحلوار، ولكن ما يجري هو انقالب على النفس 

ال ميكن فهمه إال بتأثير خارجي، األمر الذي يجعل املساعدة 
اخلارجية اخلليجية مبررة متاما، ناهيك عن أنها متت تنفيذا 

التفاقية مت تطبيقها في حالة الكويت عام 1990 أيضا ضد 
تدخل جارة أخرى، وهو إجراء مؤقت نأمل أن تتداركه 

احلكمة من سائر األطراف وبقيادة شخصيات من وزن 
صاحب السمو األمير الشيخ »صباح األحمد«، الذي رافق 

تاريخ البحرين احلديث ورمبا كان من صانعيه، واهلل نسأل 
أن يجعل على يديه كرامة جمع الشمل وإصالح ذات البني ملا 

ينفع أهل البحرين جميعا، واملنطقة بجميع شعوبها، آمني.
كلمة أخيرة: الكالم عن اسم اخلليج فارسي أم عربي هو من 

األشياء التي تليق بشباب حديث السن والتجربة، وهو شيء 
نسميه في الكويت »املعاياة« وهي ال تليق بكبار طحنتهم 

التجارب، اتركونا من تلك اللغة.
 لقد لعبنا جميعا في طفولتنا.
 ودرسنا جميعا في مدارسنا.
 والتقينا جميعا في دواويننا.
 وجلسنا جميعا في ندواتنا.

 وعملنا جميعا في أنشطتنا االقتصادية والسياسية.
 ال يستطيع أحد أن يفرقنا، سواء كان من بيننا من أهل 

الهوى الذي يستخدم احلاالت الشاذة ليصبغها على عموم 
الناس، أو كان من اخلارج، وهذا ال لوم عليه إذا سمحنا نحن 

له بالدخول فيما بيننا.

فهد يفتك بأملانية خالل
 تصويرها ملسلسل تلفزيوني

قطة تنقذ صاحبها من نوبة صرع

500 طائرة خاصة
 بنهاية 2011 في السعودية

تصميم أول طائرة سعودية دون 
طيار تعمل بالطاقة الشمسية

وكاالت: لقيت سيدة أملانية مصرعها بعدما هجم عليها فهد 
»مستأنس« خالل تصوير مسلسل تلفزيوني أملاني في ناميبيا. 
وذكرت الش����ركة املنتجة للمسلسل »ان دي اف« ان الضحية 
كان����ت ضمن مجموعة صغيرة أتت لتصوير حلقة خاصة من 
مسلس����ل »أوم هيملز فيلني« في مزرعة يديرها مدرب أملاني 
ناميبي للحيوانات املتوحشة عندما انقض الفهد عليها فجأة.

وكاالت: أنق���ذت قطة حي���اة صاحبها حني أصيب بنوبة 
صرع، بعدما بقيت الى جانبه تلعقه الى ان تنفس من جديد، 
ونقلت وكالة »برس اسوسييشن« عن ترايسي والدة ناتان 
كوبر )19 عاما( ان ابنها كاد ميوت بعد اصابته بنوبة صرع 
شديدة وتوقف عن التنفس اال ان قطته »ليلي« انقذت حياته 
اذ بقيت الى جانبه تلعق فمه، االمر الذي اعاد اليه انفاسه.

الرياض � يو.بي.آي: قالت شركة السالم السعودية للطائرات 
أن عدد الطائرات اخلاصة لرجال األعمال في اململكة وصل إلى 
نحو 400 طائرة، متوقعا أن يتم تسجيل 100 طائرة جديدة 
ليصبح املجموع الكلي 500 طائرة في نهاية العام احلالي.

ومتتلك شركة السالم عقودا مع تسعة من مالك الطائرات 
اخلاصة من اململكة واملنطقة لصيانة طائراتهم.

ونقلت صحيفة »الرياض« امس عن املهندس صالح الفيصل 
مدير العالقات العامة ومس���اندة العمالء قوله« ان الشركة 
تقوم بصيانة خفيفة ومتوس���طة وثقيلة تشمل التصاميم 
الداخلية وحتديث طائرات كبار الشخصيات، مشيرا الى ان 
»تكلفة الصيانة تبدأ من مليون إلى 25 مليون ريال«، نافيا 
أن تتعدى تكلفة التصاميم الداخلية قيمة الطائرة الن الشركة 
تلتزم بالس���رية التامة فيما يتعلق باخلصوصية ومراعاة 
رغب���ة العميل. وفيما يخص العقود اخلارجية قال الفيصل 
»لدينا عقود مع طيران اتالنتا ايسالندك، ديلمون خلدمات 

الطيران طيران كابو، طيران شاهني وطيران ماكس«.

الرياض � وكاالت: صمم قسم هندسة الطيران في جامعة امللك 
عبدالعزيز بالتعاون مع جامعة توكاي اليابانية، طائرة حتلق 

دون طيار، وتعمل بالطاقة الشمسية بدال من الوقود.
وأكدت اجلامعة اليابانية امس، قدرتها على تشغيل الطائرة 
املصنعة في جامعة امللك عبدالعزيز بواسطة الطاقة النظيفة. 
وقد كانت هذه الطائرة التي تعم���ل بالطاقة النظيفة نتاج 
تعاون مثمر بني اجلامعتني � كما أوضح د.عدنان زاهد وكيل 
اجلامعة للدراس���ات العليا والبحث العلمي � بعد اتفاقيات 
التعاون التي أبرمت بني جامعة امللك عبدالعزيز و6 جامعات 

يابانية منتصف العام املاضي.
 وأوضح وكيل اجلامعة ان هناك مجاالت عدة تعمل اجلامعة 
على تطويرها وتفعيل االتفاقيات التي أبرمت مع اجلامعات 
اليابانية في مجاالت عديدة، مثل استخدام الطاقة اجلديدة 

واملتجددة، اضافة الى حتلية املياه والطب التجديدي.

سكرانة تغرق طفلة في خزان صرف صحي 
موسكو � أ.ف.پ: وجهت الى امرأة تبلغ من العمر 49 عاما تهمة 
القت���ل في منطقة بيرم )األورال( بعدما أغرقت طفلة في الثانية من 
العمر في خ���زان الصرف الصحي، ألنها كانت تصدر ضجة كبيرة، 

حسبما اشارت جلنة التحقيق الروسية في بيان لها اخلميس.
املرأة التي كانت ثملة ليلة 21 اكتوبر 2010 غضبت على حفيدها 
البالغ 3 اعوام وابنة جارتها اللذين كانا يلعبان معا في منزلها ألنهما 

كانا يصدران ضجة كبيرة برأيها.
فأبرحت الطفلة الصغيرة ضربا قبل أن ترميها في خزان الصرف 

الصحي حيث غرقت. بعد ذلك، طعنت املرأة حفيدها بسكني في ظهره 
وخلدت الى النوم، وفقا للبيان.

واوضحت اللجنة ان حفيد املرأة جنا من االعتداء.
واضاف املصدر نفسه ان الطبيب الذي فوضته احملكمة أفاد بأن 

املرأة كانت مدركة متاما ملا تفعله.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( 
في م���ارس، يتعرض نح���و 100 الف طفل للعنف في روس���يا كل 

سنة.

خووش حچي يا ألطاف اهلل
القذافي يتوعد كل من يهاجم ليبيا 

بتحويل حياته إلى »جحيم«.
مطعم إيطالي يبيع بيتزا »بونغا بونغا« 

للسخرية من فضائح برلسكوني.
شكله ما أحد رايح لـ »جحيم« غيرك. وباچر القذافي يطلع صمونة فالفل  ٭  ٭

»زنقا زنقا«.

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

جريدة يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ش.م.ك )مقفلة(
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

مغامرات القذاف والصحاف ستكون معكم كل جمعة وسبت

بلغت تكلفته 2.7 مليون دوالر

»الپنتاغون« اشترت برنامجًا للتجسس
 على مواقع التواصل االجتماعي

املواطنني األميركيني، وال جنري 
هذه األنشطة على املواقع التي 
متلكها شركات أميركية، مشيرا 
إلى أن التسلالت لن جترى باللغة 
االجنليزية لكن باللغات العربية 

واألردية والبشتوية.

القي����ادة املركزي����ة األميركي����ة 
التي تتضمن الش����رق األوسط 
وباكس����تان وأفغانس����تان ان 
النفسية يطبق  مخطط احلرب 
فقط ف����ي املواق����ع االجتماعية 
األجنبية، وقال: نحن ال نستهدف 

لندن � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة 
تليغ����راف البريطانية امس أن 
وزارة الدفاع األميركية )پنتاغون( 
اشترت برنامجا جديدا للتجسس 
التواصل  على مواقع وشبكات 
االجتماعي حيث يقوم البرنامج 
باصطناع هويات مزيفة للدخول 
عل����ى هذه املواقع يتس����لل عن 
الذين  إلى املستخدمني  طريقها 
يش����تبه في كونهم إرهابيني أو 

متشددين.
وقالت الصحيفة في موقعها 
االلكترون����ي إن البرنامج الذي 
طورت����ه ش����ركة »إن تريبيد« 
في س����ان دييغو بلغت تكلفته 
2.7 مليون دوالر ويس����مح ألي 
بالقيام  مس����تخدم في اجليش 
بتس����جيل حس����ابات بهويات 
متعددة على االنترنت واالنخراط 
في محادثات واتصاالت الكترونية 

مع املشتبه فيهم.
البرنامج  وس����وف ميك����ن 
املش����غلني االلكتروني����ني م����ن 
القيام بإدارة عدد من احلسابات 
االلكترونية املختلفة من نفس 
محط����ة العمل دون اخلوف من 
اكتشافهم بواس����طة منافسني 

متطورين.
وقال متحدث باس����م منطقة 

البرنامج يتيح ألي مستخدم في اجليش القيام بتسجيل حسابات بهويات متعددة
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مخرج أفالم رعب يحتفظ
 بجثة أمه املتحللة في منزله

وكاالت: احتفظ مخرج أفالم رعب في والية أريزونا األميركية 
بجثة امه املتحللة في منزله ملدة عام كامل، قبل ان تكتش����فها 
الش����رطة عن طريق املصادفة. وذك����رت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية ان احد الضباط قام بزيارة روتينية ملنزل املخرج 
تيموث����ي فاتيج )34 عاما( للتأكد م����ن ان والدته جيل مازالت 

على قيد احلياة.
وادع����ى تيموثي عند س����ؤال 
الضابط عن والدت����ه انها نزيلة 
في مستش����فى تومبستون لكنه 
اعترف الحقا بأن والدته توفيت 

منذ ما يقارب العام.
وعثرت الش����رطة ف����ي منزل 
ف����ي ش����ركة »صرخة  املخ����رج 
الصحراء« لإلنتاج السينمائي التي 
قام����ت بتفتيش املنزل على بقايا 

الهيكل العظمي في داخله.
وقال تيموثي إن »احلزن الذي 
شعر به عند وفاة والدته منعه من 
القيام باإلبالغ عن الوفاة او بإجراءات دفنها«. ومت إيداع تيموثي 
في سجن املقاطعة لالشتباه في ارتكابه جناية القتل الناجت عن 
االهمال، اما اذا اثبتت التحاليل ان الوفاة حدثت ألسباب طبيعية 

فسيقتصر االتهام على »الفشل في االبالغ عن الوفاة«.

تيموثي فاتيج


