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 أال ليت االستعمار يعود يوماً  القرار الصائب رحمة.. وهذه بعض أدوات الوصول إليه 
 الفرق كبير بني «من يتسرع في اتخاذ القرار 
بغير استكمال املعلومات» وبني «من ال يتردد 
في اتخاذ القرار الــــذي يقوم على املعلومات 
األساسية وميتلك رؤية ثاقبة وخبرة ال جتعله 
ينتظر أكثر من الالزم فتضيع الفرصة» هذان 
نوعان من الناس، األول متسرع يقع في مطبات 
مؤملة يندم عليها، والثاني فيه أناة تقلل فرص 

اخلطأ وتكثر من أسباب النجاة من العثرات، ومن أقوال العرب 
احلكيمة في هذا الصدد «إياكــــم والرأي الفطير - الذي يصدر 
كردة فعل - دعوا الرأي يغب» أي يستوعب املسألة حتى يكون 

ناضجا.
   السبب في طرح هذا املوضوع هو احلاجة الى التمييز بني 
التردد في اتخاذ القرار، وهو شيء مذموم يفوت الفرص ورمبا 
تسبب في وقوع الناس في مشاكل عويصة، وبني التسرع الذي 
يظن صاحبه أنه يقضي على التــــردد، مثلما نفرق بني الكرمي 
واملبذر، فالتبذير ليس ضد البخل وليس هو أخا للكرم، وكذلك 
بني الشجاع واملتهور، فاألخير ليس من الشجعان بل ان تهوره 
يزيد من حجم املشــــاكل، اتخاذ القرار يحتاج الى نظرة ثاقبة 
بينما املتسرع ال يقرأ ما جتب قراءته الستيعاب القضية محل 
البحــــث، والوقوف على بيانات تخفض كلفة القرار ومخاطره، 
فهذا يكتفي مبقولة «أنا باتخذ القرار واللي يصير يصير» وإذا 

تورط بحث عن مخلص.
   إن القول الكرمي «ما خاب من استخار وال ندم من استشار» 
ينظم آلية تقوي القرار، فاملشورة قد تعني إجراء اتصال أو زيارة 
صاحب خبر وخبرة في موضوع االستشارة، أو التقصي عبر 
أدوات البحث اإللكترونية احلديثة، وأهم من هذا وذاك سؤال اهللا 
عز وجل التوفيق، فلكل إنسان حدود في طاقة استجالء احلقيقة، 

والسعيد من وفقه اهللا ورزقه الفراسة، كما قال الشاعر:

  إذا لم يكن عون من اهللا للفتى
  فأول ما يجني عليه اجتهاده
   والفراســـة مصطلح جميل يقوم على خالصة اخلالصة في 
خبرات احلياة «اتقوا فراسة املؤمن، فإنه يرى بنور اهللا» وهو معنى 
صحيح تؤيده اآلية الكرمية (إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
يهديهم ربهم بإميانهم) وقد رأينا من يعجبك قوله وتنميقه الكالم 
ولكن نصائحه وآراءه هي مجموعة مصائب تصيبه وتصيب من 
يستشـــيره، فانتبه عند اختيارك مصدر االستشارة، وحصنها 

بعد ذلك باالستخارة، فلن يخيب لك أمر بإذن اهللا.
  كلمـة أخيرة: قبل ســــنوات طويلة باعت سيدة أرملة لها أيتام 
بيتها الذي كان يقّيم بأربعمائة ألف دينار، اتصل بها من زادها 
مائة ألف على هذا السعر فباعته، وقبضت عشرين ألفا كمقدم، 
ثم ذكرت ذلك األمر ملن أوصله الى الســــيد الفاضل عبدالعزيز 
العدساني يوم أن كان رئيسا للبلدية فأخذ بيانات املنزل ورقم 
هاتفها وفي نفس اليوم اتصل بها قائال «ال تبيعني يا حجية، بيتك 
عليــــه تثمني من أجل عمل مدخل للمنطقة وقيمة التثمني ثالثة 
أضعاف السعر اللي عرضه عليك املشتري العارف بالسوق!»، 
وكان للشيخ سعد يرحمه اهللا موقف حازم في انهاء هذه القضية 
على نحو استفادت منه األم واأليتام، والسبب هو تلك املشورة 
املباركة التي قدمها رجل يخاف اهللا، ابحثوا عن هذه الفئة، فهي 

التزال موجودة بفضل اهللا.

 اســـتفتاء مع بداية العام في الســـودان ينتهي كما هو متوقع 
بانفصال جنوبه األخضر الذي تبلغ مساحته ٦٠٠ ألف كم٢ (للمقارنة 
مســـاحة فلســـطني التاريخية التي بكينا دما عليها ال تزيد على 
٢٧ ألف كم٢)، ويحتوي اجلنوب الســـوداني على ٧٥٪ من النفط 
و٩٠٪ من مياه االمطار في ظل تناقص حاد في حصص مياه النيل 
بسبب استخدامات وسدود دول املنبع، ومازالت عملية التقسيم في 
بدايتها، حيث ينتظر أن تنفصل بقية األقاليم تباعا عبر مشروع 

يوغوسالفيا أفريقية دموية جديدة.

<<<  

  وانفجار آخر في العراق وسط مواكب عزاء دينية يذهب ضحيته عشرات الفقراء 
والبسطاء، مما يهدد مع خروج القوات االميركية هذا العام بحروب أهلية مستقبلية 
ال تبقي وال تذر، وال يستطيع أحد أن يفهم الفائدة التي يجنيها سّنة العراقـ  االبرياء 
من تلك التفجيرات الشـــنيعة ـ مما يقوم به التكفيريـــون وأزالم مخابرات النظام 
الســـابق، حيث متهد تلك اجلرائم النكراء جلعلهم عرضة ملذابح قادمة وبكاء دمعه 

دماء حني ال ينفع األسى والندم.

<<<  

  في لبنان أحداث كبرى جسام قادمة جعلت السعودية وتركيا وقطر ترفع أيديها 
عما سيحدث في ذلك البلد االخضر، ولم يعد السؤال املطروح هو «من» قتل الشهيد 
احلريري؟ بل «ملاذا» ُقتل؟ بعد أن كشـــفت االحداث الالحقة مسار االخطار املاحقة 

التي حلت ببلده منذ رحيله.

<<<  

  وفي تونس التي أطيح برئيســـها الذي اشـــتهر بقبضته البوليسية واألمنية ال 
القمعية أو االبادية، حيث لم يعرف عن نظامه عمليات االبادة أو االختفاء أو املقابر 
اجلماعية كحال بعض االنظمة التسلطية في املنطقة، بدأت الفوضى تعم واالقتصاد 
يتوقف والسائحون واملستثمرون يغادرون، واخلوف هو من تكرار حكاية السودانيني 
مع ديكتاتورهم الطيب إبراهيم عبود الذي تظاهروا ضده حتى أســـقطوه وعندما 
ساءت االوضاع بعده خرجت نفس املظاهرات لبيته رافعة شعار «ضيعناك وضعنا 

معاك» واألمور بخواتيمها ال ببدايتها.

<<<  

  فلسطني وغيوم حرب مدمرة أخرى على القطاع قد تدفع الشعوب العربية حلافة 
االنفجار بسبب عجز النظام العربي عن رد األذى عن نفسه، وهو إخفاق أتاح للدول 
احمليطة بعاملنا العربي (إسرائيل، إيران، تركيا، اثيوبيا) ان متد نفوذها ومصاحلها 

االستراتيجية على حساب مصالح العرب القومية و... أمجاد يا عرب أمجاد!

<<<  

  آخر محطة: اتفاقية سايكسـ  بيكو ومرحلة االستعمار التي بحت حناجر العرب في 
لعنها هي التي ضمت املوصل الى العراق وأبقت السودان، جنوبه وشماله، جزءا من 
مصر، كما جعلت ســـيناء اآلسيوية جزءا من مصر االفريقية رغم تفريط الزعامات 
الوطنيـــة فيها (أضاعها حكم عبدالناصر الوطني مرتـــني ال غير) كما غّلب رئيس 
احلزب الوطني مصطفى كامل حسه االسالمي على مصريته، فطالب ضمن سلسلة 
مقاالت في جريدة «اللواء» في أعداد ٢٢ أبريل و٨ مايو ١٩٠٦ بضم سيناء الى والية 
فلسطني العثمانية و«ان مصر ال والية لها على سيناء» ولوال إصرار اللورد كرومر 
آنذاك وفيما بعد حترك الرئيسني أنور السادات وحسني مبارك، لذهب منجم الذهب 
املتمثل في ســـيناء إلى إسرائيل، ويا ليت االســـتعمار يعود يوما فنخبره مبا فعل 

احلكم الوطني لبلدانه العربية من قتل وقمع وتهجير وتفتيت وتشطير.
 

 البقاء هللا 
 جاعد غزاي مرزوق املطيري ـ ٧٣ عاما ـ الرجال: الفردوس 
ـ ق٧ ـ ش واحــــد ـ ج١١ ـ م٢٩ ـ ت: ٩٩٤٩٩٤٩٧، 
النساء: الفردوس ـ ق٧ ـ ش واحد ـ ج٤ ـ م٨ ـ ت: 

.٩٧٤٦٥٥٥٤
  خالد شـحاذ ضيدان الصليلي ـ ٤٢ عامــــا ـ الرجال: مدينة 
العبــــداهللا ـ ق٤ ـ ش٤٢٠ ـ م١٣٠ ـ ت:  ســــعد 
٩٩٥٩٥٩٨٧، النساء: الواحة ـ ق٢ ـ ش١٠ ـ م٧٨٩ ـ 

ت: ٥٥٥٨١١٨٢.
  شريفة مصطفى صفر ـ ارملة حسني جنف اشكناني ـ ٩٠ 
عاماـ  الرجال: احلسينية االشكنانيةـ  ميدان حولي 
ـ ت: ٦٦٦٧٤٨٨٠، النساء: العدان ـ ق٢ ـ ش٤٧ ـ م٦ 

ـ ت: ٩٩٤٨٤٢٢٤.
  ابراهيم احمد يوسف اليوسفـ  ٢٠ عاماـ  الرجال: الشاميةـ  
ق٣ـ  ش٣٦ـ  م٣ـ  ت: ٩٧١٤١٧٢٥، النساء: الروضةـ  ق٥ 
ـ شارع خالد ايوب بندر ـ م٢٨٧ ـ ت: ٩٩٤٢٩٢٥٧.

  فرج سعود عواد املاجديـ  ٤٥ عاماـ  الرجال: القصرـ  ق٢ 
ـ ش٦ ـ م أزرق ١ ـ ت: ٩٩٥٥٨٨٨٨، النساء: النعيم 

ـ ق٤ ـ ش١١ ـ م١٠٢ ـ ت: ٦٠٠٠٧٠٠٤.
  نادية حربي مطلق حمـود العالطي العنزي ـ ١٥ عاما ـ الرجال: 
العيون ـ ق٢ ـ بجانب مدرسة سيد خلف النقيب 
ـ ت: ٦٦٤٢٩٩٤٤، النســــاء: الواحة ـ ق٢ ـ م١٠٩٥ ـ 
ازرق ٢١ـ  ت: ٦٦٨٨٥٥٧٤ـ  الدفن بعد صالة العصر 

مبقبرة اجلهراء. 

 مواقيت الصالة 

 5.19 الفجر 
 6.42 الشروق 

 12.00 الظهر 
 2.57 العصر 

 5.17 المغرب 
 6.38 العشاء 

 هل يطيح مراهق أميركي بعرش مارك زوكربيرغ؟ 

 أميركي من أصل صومالي
  احتجز في الكويت عاد إلى الواليات المتحدة 

ـ د.ب.أ:   سان فرانسيســــكو 
رســــالة ملارك زوكربيرغ: احذر. 
قد يكون مارك زوكربيرغ مؤسس 
بــــوك االجتماعي  موقع فيــــس 
جنــــى أول مليار وهو اليزال في 
العشــــرينيات من عمره،  أوائل 
لكن صبيا عمــــره ١٤ عاما حقق 
إجنازا قد يكون له الدوي نفسه. 
روبرت نــــاي، مراهق من والية 
يوتا غربي الواليات املتحدة ابتكر 
أفضل تطبيق تطرحه شركة «أبل» 
املقدمة من  في سلسلة برامجها 
خالل «متجر تطبيقات أبل» خدمه 
أنتجت جلهازي آي فون وآي بود 

تاتش، صنعته ومتلكه شركة أبل وميكن املستخدمني 
من حتميل التطبيقات املختلفة البرنامج الذي ابتكره 
ذلك املراهق بلغ حدا من الشعبية مكنته من اإلطاحة 
بلعبــــة «أجنري بيردز» كأفضل تطبيق تقدمه أبل. 
استخدم ناي القادم من بلدة «سبانيش فورك» بوالية 
يوتا، املوارد املتاحة في مكتبة عامة محلية للبحث 
عن الطريقة املثلى البتكار تطبيق جلهاز «أي فون» 
الذكي، بعد أن أخبره أصدقاؤه أنه ينبغي أن يبتكر 
لعبة تصلح جلهــــاز االتصاالت الذكي، الذي جابت 

شهرته اآلفاق. اللعبة اسمها «ببل 
بول» أو كرة الفقاقيع، وتتطلب 
من الالعبني ضبط عناصرها كي 
تســــتهدف الكرة أهدافا محددة. 
متت املوافقة على التطبيق يوم 
٢٩ ديسمبر املاضي وبحلول يوم 
األربعاء كان أكثــــر من مليوني 
شخص قاموا بتحميل اللعبة على 
أجهزتهم، لتصبح أكثر التطبيقات 
املجانية انتشارا. وقال ناي «أعتقد 
أنها رائعة، ألنني لم أتخيل مطلقا 
أن حتقق لعبتي كل هذا النجاح. 
وعندما علمت بأنها أصبحت االولى 
شعرت بصدمة حقيقية». وقال 
احملــــاورون للمراهق اللطيف إنــــه لو طلب دوالرا 
واحدا كرسم لتحميل اللعبة كل مرة، لكان قد حتول 
ملليونير صغير اآلن. لكن احلديث عن الفرصة املهدرة 
لم ينغص فرحة املخترع الصغير. وقال: «كان ذلك 
أول تطبيق لي وكنت أحاول طرق األبواب.. لذا أردت 
أن يكون مجانيا». وكشف أيضا عن أنه يعكف على 
لعبة أخرى. وعندما طلبت منه شبكة «ايه بي سي» 
التلفزيونية األميركية أن يقدم مزيدا من التفاصيل، 

رد بلسان رجل أعمال محنك «هذا سر». 

 واشـــنطن يو.بـــي.آي: عاد 
مراهق أميركي من أصل صومالي 
احتجز في الكويت لالشـــتباه 
بتورطه مع «إرهابيني» في اليمن 

الى الواليات املتحدة امس.
  ونقلت صحيفة «واشنطن 
بوست» األميركية عن محامي 
غوليت محمد البالغ من العمر 
١٩ ســـنة الـــذي وضـــع على 
الئحة املمنوعني من السفر إلى 
الواليات املتحدة ان األخير وصل 
صباح امس إلى مطار دوليس 

الدولي.
  ولفتت الصحيفة إلى انه بعد 

مقاضاة عائلة محمد احلكومة األميركية بسبب 
إصـــدار أمر مينعه من الســـفر إلى أميركا ذكرت 
السلطات األميركية انه سيسمح للمراهق مبغادرة 

الكويت والتوجه إلى الواليات املتحدة.
  وحاول محامو محمد التواصل معه مباشرة لكن 
السلطات األميركية أبلغتهم بأن مكتب التحقيقات 

الفيدرالي «إف بي آي» يخضعه لالستجواب.
  واحتج احملامون قائلني انه ال يرغب باإلدالء بأي 
إفادة من دون وجود محام فقيل لهم بعد ٣٠ دقيقة 
انه ال يخضع لالستجواب وإمنا تتم إجراءات إعادة 

إدخاله إلى الواليات املتحدة.
  ولفتت الصحيفة إلى ان عائلة 
محمد كانت قلقة فيما قالت أخته 
زهرة محمد «نحن غاضبون مما 
يحصل، نحن مسرورون لعودته 

ويكفي أن تسلمونا إياه».
  وقالت العائلة ان محمد سافر 
لدراسة اللغة العربية واإلسالم 
وبقي عدة أسابيع فقط في اليمن 
ثم عاش مع أقاربه في الصومال 
والكويت وأكدت ان ال صلة له 

مبتطرفني.
  يشار إلى ان محمد سبق ان 
أعلن في مقابلة عبر الهاتف من 
زنزانته في ســـجن كويتي انـــه تعرض لضرب 
مبرح خالل فترة االستجواب التي استمرت حوالي 
أســـبوع. وينفي محمد أن يكون التقى متمردين 

وقال «أنا مسلم جيد وأحتقر اإلرهاب».
  يذكر ان محمد هو االبن األصغر لعائلة مؤلفة 
من ٧ أوالد فرت من الصومال يوم كان هو طفال 

رضيعا وأصبح مواطنا أميركيا قبل ٥ سنوات.
  وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية 
في وقت سابق من هذا الشهر ان محمد لم يعتقل 

بطلب من أميركا. 

 غزة: اعتراض موكب وزيرة الخارجية الفرنسية
  باألحذية بعد تصريحات نسبت إليها بالخطأ

 عواصــم-وكــــــاالت: 
استـقبلت وزيرة اخلارجية 
الفرنسية ميشال اليوـ  ماري 
امس في غـــزة بتظاهرات 
معاديـــة رشـــقت خاللها 
باحلجـــارة واألحذيـــة اثر 
تصريحـــات نســـبت اليها 
خطأ تصف احتجاز اجلندي 
اإلسرائيلي جلعاد شاليط 
من قبل حماس بـ «جرمية 
حرب». ورغم تصريحاتها 
اإليجابية جتاه الفلسطينيني 
ودعوتهـــا إســـرائيل لرفع 
احلصـــار عن غـــزة، إال ان 
شهود عيان أفادوا بأن نحو 
٣٠ متظاهرا اندفعوا باجتاه 
الوزيرة الفرنسية وحاولوا 
اختـــراق طـــوق احلراس 
املكلفـــني بحمايتهـــا لدى 
دخولها مستشـــفى القدس 
في غزة، إال انهم لم يتمكنوا 
اليها. وبينما  من الوصول 
نفى صحافيون فرنسيون 
التي  التصريحـــات  صحة 
نسبت اليها، مؤكدين ان والد 
شاليط هو من اعتبر حجز 
ابنه جرمية حرب، ونسبت 
اإلذاعة اإلســـرائيلية تلك 
التصريحات خطأ ملسؤولة 
الديبلوماسية الفرنسية، إال 
ان اليو ماري غادرت قطاع 
غزة دون ان تلتق بأي من 

مسؤولي حركة حماس. 

 ُخطفت من المستشفى وهي رضيعة
  وعثرت على والديها الحقيقيين بعد ٢٣ عامًا

 منع دخول ديبلوماسي أميركي مطار القاهرة
  لعدم حصوله على تأشيرة دخول مسبقة

 القاهرةـ  أ.ش.أ: رفضت سلطات مطار القاهرة 
الدولي امس السماح بدخول ديبلوماسي أميركي 
وصل إلى البالد دون تأشيرة مسبقة طبقا لقواعد 

املعاملة باملثل.
  وكان رجـــال اجلوازات باملطار قد اكتشـــفوا 
وجود ديبلوماسي أميركي يعمل بسفارة أميركا 
بإندونيســـيا وصل على طائرة االحتاد القادمة 
من أبوظبي دون احلصول على تأشيرة مسبقة 
حيث لم يســـمح له بدخول البالد وإعادته على 

نفس الطائرة.
  وعلى صعيد آخر سمحت سلطات املطار بدخول 
ديبلوماسية سويدية في سفارة السويد بعد منع 
دخولها فور وصولها على الطائرة املصرية القادمة 

من دمشق حيث قدمت الديبلوماسية جواز سفر 
عاديا فتم السماح لها بالدخول.

  من ناحية أخرى، متكنت سلطات مطار القاهرة 
الدولي من القبض على بنجالديشيني حاوال دخول 
البالد بتأشيرات مزورة..وكان ضابط اجلوازات 
اشـــتبه في الراكبني أثناء إنهاء إجراءات وصول 
الطائرة الكويتيـــة القادمة من الكويت وبفحص 
جوازي السفر تبني تزوير التأشيرتني اخلاصتني 

بدخول البالد.
  اعترف الراكبان أمام ســـلطات املطار بأنهما 
حصال على التأشيرتني من أحد األشخاص مقابل 
٥٠٠ دوالر للتأشـــيرة حيـــث مت حترير محضر 

للراكبني وترحيلهما.   احد أهالي األسرى في السجون اإلسرائيلية يحاول اقتحام موكب الوزيرة 

 روبرت ناي 

 املراهق الصومالي محمد 

 كارلينا اآلن وعمرها ٢٣ عاما  كارلينا طفلة

 نيويـــورك ـ أ.ف.پ: الطفلـــة الرضيعة التي 
اختطفت قبل ٢٣ عاما ثم عادت إلى أهلها التزال 
تشغل الصحف األميركية كحدث غريب ودرامي 
وإنساني بالدرجة األولى، فقد ذكرت صحف في 
نيويورك ان امرأة شابة ادعت انها ممرضة خطفتها، 
عند والدتها ثم املخطوفة والتقت والديها بعد ٢٣ 

عاما على اختفائها.
  كارلينا وايت اختفت من مهدها في مستشفى 
في هارلم (شمال نيويورك) الذي نقلها أهلها اليه 
بشكل طارئ عندما كانت تبلغ ١٩ يوما من العمر 
بســـبب حرارة مرتفعة جـــدا ـ على ما أوضحت 

صحيفة «نيويورك بوست».
  إال ان املمرضة كانت في احلقيقة امرأة تتسكع 
من مستشفى توليد الى آخر منذ اسابيع مرتدية 
لباس املمرضات. وقـــد غادرت على الفور املكان 

مصطحبة الطفلة الرضيعة.
  وتعذر العثور علـــى الطفلة منذ ذلك احلني. 
وأكدت كارلينا ان املرأة التي خطفتها كانت تدمن 

املخدرات وتســـيء معاملتها لكنها لم تكشف لها 
عن احلقيقة اال منذ سنوات قليلة.

  فقد حملت كارلينا في ســـن السادسة عشرة 
ولم تتمكن من احلصول من والدتها على شهادة 
والدة فبدأت الشكوك تساورها. وطرحت املشكلة 
مجددا عندما حاولت الشابة احلصول على اجازة 
لقيادة الســـيارة وإيجاد عمل، فاتصلت كارلينا 
وايت باملركز األميركي املكلف بشـــؤون األطفال 

املفقودين وابلغت عن حالتها.
  وبعد إجراء حتقيق اتصل املركز بأمها احلقيقية 
جوي وايت التي انفصلت منذ ذلك احلني عن والد 
لشابة كارل تايسون. وقد أثبت فحص للحمض 
الريبي النووي صلة القربى وقد نشـــرت صور 

للعائلة مجتمعة في الصحف.
  وجوي وايت التي تعمل في مصرف «جاي ي 
مورغان» أجنبت طفلني آخرين هما اآلن في سن 
٢١ و١٨ عاما كما انها جدة لثالثة أحفاد وتســـتعد 

الستقبال حفيد رابع هو جنل كارلينا. 

(أ.ف.پ)   احد املتظاهرين يرفع حذاءه معترضا موكب وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشال اليو ـ ماري 

 ممثل صاحب السمو التقى الرئيس بوش األب على هامش مشاركتـه 
في الذكرى الـ ٢٠ لـ «عاصفة الصحراء».

  ـ مجددا نقول.. شكرا ألميركا ولكل دول العالم الحر.


