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الواقع املؤلم لدولنا العربية يظهر انها 
حتولت من نظام »الدولة الدميوقراطية« 

ذات احلريات الليبرالية ابان العهود امللكية 
اخليرة، الى مشروع »الدولة الظالمية« ذات 
القمع السياسي واملقابر اجلماعية واقتصاد 
اإلفقار املوجه في عهد الثوريات العسكرية 

غير املباركة، وقد انتهى احلال بشعوبنا 
العربية املظلومة بعد ثورات اخلريف العربي 

إلى الوصول لقاع مظلم جديد ال قرار له 
يسمى بالدولة الهالمية!

>>>
واولى مواصفات »الدولة الهالمية« التي 

قامت على انقاض »الدولة الظالمية« البائدة، 
أنه ال شيء صلبا فيها، بل كل األمور 

ضمنها سائحة على بعضها البعض، فال 
هيبة وال احترام للسلطة، وال خط واضحا 

يفصل بني القضاة واملتهمني او بني العسكر 
واحلرامية، ضمن تلك الدولة يخطف 

السائحون واملستثمرون ويخرج القتلة 
والبلطجية من السجون ويدخل بدال منهم 

رجال املال واألعمال واإلعالم!
>>>

ومن مواصفات »الدولة الهالمية« أيضا 
ان يومها اسوأ من امسها املظلم واملليء 

بالظلم، وان وضعها السيئ اليوم ستبكي 
عليه دما في الغد، وال يعرف في تلك الدولة 

احلكيم من األحمق او املتعلم من اجلاهل، 
فاجلميع يتظاهر في الشوارع كل االوقات 
ثم يشتكي من ضيق العيش وقلة ذات اليد 

وسوء الوضع االقتصادي دون ان يسأل 
نفسه: كيف للوضع االقتصادي ان يتحسن 

واملصانع واملزارع واملدارس واجلامعات 
قد هجرت واملستثمرون والسائحون قد 

طفشوا او خطفوا؟!

>>>
ولو نظرت للخارطة السياسية واجلغرافية 

لـ »الدولة الهالمية« ملا علمت انك امام 
مشروع دولة ام مشاريع عدة دول قادمة 

ال قيمة مستقرة لعملتها وال مستقبل 
واضحا ملسارها؟! فهي كصاحب البقالة الذي 

يستيقظ كل صباح ال يعلم ما سيأتيه به 
يومه من رزق أو من شر، فال رؤى عنده 

وال تخطيط، ومنّظر وحكيم الدول الهالمية 
التي ستتكاثر مع كل يوم مير في منطقتنا 

العربية هو الفيلسوف الكبير والشاعر 
النحرير أحمد عدوية، ونشيدها الوطني هو 
اغنيته النضالية ذائعة الصيت: كله على كله!

>>>
آخر محطة: 1 ـ ادعى احدهم كذبا ان الكويت 
ستختفي وان اخلليج لن يبقى فيه اال ثالث 
دول كبرى، وقد نسب تلك الرؤية للدكتور 
االميركي املعروف انتوني كودزمان الذي 

انكرها في لقاء لي معه، ثم عاد ونسبها 
للدكتور ارون كاتز الذي اتضح انه طبيب 

وال عالقة له بالسياسة.
2 ـ احلقيقة التي ال يعلمها من ادعى 

كذبا اختفاء الكويت والدول الصغيرة في 
اخلليج واملنطقة عبر ضمها للدول كبيرة 
احلجم، ان معادلة االمن قد تغيرت متاما 
في العالم بعد سقوط االحتاد السوفييتي 
اواخر الثمانينيات، ولم تعد هناك حاجة 

استراتيجية للبقاء على الدول الكبرى 
في املنطقة لتمنع متدده، واصبح البعض 
من تلك الدول الهالمية هو املهدد بالفناء 

واالنشطار وبات االمن يتمركز في الدول 
الصلبة الصغيرة، حتى بات حلم االثرياء 

واملفكرين واملواطنني العرب العيش في دول 
اخلليج الصغيرة.. اآلمنة!

 العرب من الدولة 
الظالمية إلى 
الدولة الهالمية

ذك����ر  د.ب.أ:   � باري����س 
تقرير إذاعي امس أن ش����ركة 
»سباجنيرو« الفرنسية لتصنيع 
اللحوم، التي تواجه اتهاما بأنها 
تقوم ببيع حلوم خيول على 
أنها حلوم بقرية، تواجه مزيدا 
من العقوبات بعد ما عثر على 
57 طنا من حلم اغنام بريطاني 

محظور لديها.
وقالت محط����ة »أر.تي.إل« 
اإلذاعي����ة إن احملقق����ن عثروا 
على شحنتن من حلوم أغنام 
مجمدة مبخازن الش����ركة، في 
إطار التحقيق مع الشركة في 
مدى ضلوعها في فضيحة بيع 

حلوم اخليول في أوروبا.
ووفقا ل� »أر.تي.إل« كان من 
املقرر استخدام اللحوم إلنتاج 
»املرقاز«، وهو نوع من النقانق 
يرجع أصله إلى شمال أفريقيا 
حيث يستعمل كثيرا في الطعام 
العادي وهو محبوب أيضا في 
فرنسا وأملانيا. ولم يعرف بعد 
ما إذا كان أي من الشحنتن قد 
وجدت طريقها إلى السوق. ومت 
استخراج اللحوم باستخدام آالت 
لكشط اللحوم عن األغنام النافقة 
ليتم اس����تخدامها في النقانق 
والفطائر وغيرها من منتجات 
اللحوم الرخيصة، حسبما ذكرت 

احملطة اإلذاعية.

لن����دن � يو.بي.أي: تعرض 
املركز التلفزيوني لهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( بحي 
وايت سيتي غرب لندن للنهب 
والسرقة بعد انتقال الهيئة منه 
إلى مركز جديد وسط العاصمة 
البريطاني����ة. وقالت صحيفة 
»صن« امس ان لوحات دورات 
املياه كانت من بن مئات املواد 
املس����روقة إلى جان����ب األثاث 

والصور وأجهزة الكمبيوتر.
وأضافت أن موظفي األمن 
على مدخل مركز تلفزيون »بي 
بي سي« فتشوا جميع السيارات 
اخلارجة من املبنى في محاولة 
لضبط املواد املسروقة وإحباط 
اللصوص الساعن إلى بيعها في 

املزاد االلكتروني »إي باي«.

العثور على حلوم 
أغنام نافقة لدى مورد 
فرنسي للحم اخليول

مركز تلفزيون »بي بي 
سي« يتعرض للنهب

ثعبان ملك.. 
برأسني

ثعبان نادر من فصيلة ملك 
الثعابني برأسني مت عرضه 

باألمس في حديقة احليوان 
العامة مبوسكو.

ووفقا ملسؤولي احلديقة 
فإن مصادفة ظهور ثعبان 
برأسني ال تتعدى الواحد 

في املليون، وعادة ال يكتب 
ملثل هذا النوع من الثعابني 
النادرة القدرة على احلياة 

في البرية )أ.ف.پ(.

انتشال جزء من حطام السفينة الغارفة

فريق الغوص الكويتي ينجح في انتشال 
حطام سفينة غارقة غرب ميناء الدوحة

ألعاب »آيباد« تغري طيور البطريق

ل����م تعد ألعاب »آيب����اد« تقتصر على 
البش����ر، إذ جنحت طي����ور البطريك في 
خوض غمار هذه األلعاب وتسجيل نتائج 

مرتفعة.
وكان القائمون في حديقة للحيوانات 

بوالية كاليفورنيا األميركية قدموا أجهزة 
آيب����اد لكل من جيرمي ونيوس����ن، وهما 
الطائران اللذان أذهال اجلميع عندما متكنا 
من مالحقة ص����ورة فأر صغير عبر نقر 

األجهزة اللوحية مبنقارهما.

قال فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة 
التطوعية البيئية انه جنح في انتشال حطام 
سفينة خشبية غارقة على بعد كيلومتر 

من الساحل قرب ميناء الدوحة.
وقال مسؤول املش���اريع البحرية في 
الفريق وليد الشطي ان السفينة كانت تشكل 
خطورة مالحية على مرتادي املنطقة لقربها 
من سطح املاء، مشيرا الى ان العملية متت 
أثناء انحسار املاء عند اجلزر ليتمكن الفريق 
من الوصول حلطام السفينة والتعامل معها 

دون اإلضرار بالبيئة الساحلية.
الفريق اس���تعان باملعدات  وب���ن ان 
إزالة  التابع���ة للجنة  واآلليات الضخمة 
التعديات التابعة ملجلس الوزراء لسحب 
ونقل احلطام إلى الساحل، مضيفا دوريات 
اإلدارة العامة خلفر السواحل ساهمت في 
حتديد موقع الس���فينة. وذكر الشطي ان 
فريق الغوص الكويتي يسعى خلدمة البيئة 
البحرية واحملافظة عليها وتقدمي املشاريع 

واألنشطة الرائدة لنشر الوعي البيئي.

طائر بطريق ينقر على شاشة »آيباد«


