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جاء رد وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ناصعا 
وواضحا وقاطعا على كذبات وخزعبالت »مزور« احلقائق 
املراس���ل االجنليزي املريض املدعو روبرت فيسك مراسل 
صحيفة االندبندنت في بيروت، الذي يتناسى احلياد دائما 
في تقاريره الصحافية � وبتعمد � رغم ان صفة احلياد هي 
أول ميزة يجب ان يتحلى بها املراسل الصحافي لنقل اخلبر 
واحلقيقة بش���كل صحيح وليس منحازا الى اي طرف من 

األطراف!
أصبح روبرت فيس���ك هذه املرة بعثيا اكثر من املرتزق 
االسكوتلندي البعثي الشهير جورج غالوي، بل انه ينافسه 
في بعثيته باتهامه لدولة الكويت باتهامات باطلة ومزيفة ال 
متت للواقع ولو بنسبة 1%، رغم انه يعرف احلقيقة كاملة 
وبنسبة 100% كونه ابتدأ عمله صحافيا ومراسال صحافيا قبل 
ان يتحول الى مرتزق من البعثيني مثل جورج غالوي، يقبض 
من هؤالء األشرار ويجملهم ويجعلهم في تقاريره وكتاباته 

على احلق رغم انه يعرف انهم على الباطل %100.
يتهم هذا املراسل املريض الكويت بالبخل رغم انه يعرف 
انه لوال كرم وسخاء الكويت، ومساعداتها الالمحدودة لعدد 
كبير من الدول والشعوب واملجتمعات الفقيرة واملنكوبة، ملا 
وقف معها كل العالم في محنتها، ويدعي هذا املراسل املرتزق 
أن الكويت هي من مينع خروج العراق من الفصل الس���ابع 
رغم انه متأكد في قرارة نفس���ه املريضة كل التأكيد من أن 
الكويت لوحدها ال تستطيع اخراج العراق من قرارات الفصل 
السابع، أما الذي ال يعرفه روبرت فيسك الكاذب املرتزق فهو 
انه مهما كتب كذبا ضد الكوي���ت في كتاباته واتهمها زورا 
فلن يصدقه أحد خصوصا في وطنه بريطانيا الذي يعرف 
سياس���يوها وقادتها احلقيقة كاملة، ويعرفون ان تقارير 
روبرت فيس���ك تكتب فقط ملن يدف���ع، ويلمع بها من يدفع 
أكثر، وليس ببعيد عنا كتاباته املتعددة في الشأن اللبناني 
التي حاول بها مخالفة احلقائق وتزويرها ولكنها لم تخالف 

مبدأه كمرتزق ومزور عظيم جدا للحقائق.
Mike14806@hotmail.com

كل ع���ام وأنتم بخي���ر وتقبل اهلل 
صيامكم وطاعتكم، ال شك أن نفحات 
ش���هر رمضان كثيرة وجميلة، حيث 
تبدأ أيامه بتبادل الزيارات بني األهل 
واألصدق���اء والتي لألس���ف نفتقدها 
طوال العام، وقد اتفقت مع أس���رتي 
وأصدقائنا أن التجمع سيكون في بيت 
أختي أم عبدالرحمن، لن أخوض في 
تفاصيل الزيارة األس���رية، إال أن ما 
البد أن يذكر في ه���ذه الزيارة هو أم 
مش���اري، في بادئ األمر البد أن أذكر 
لكم أن ما مييز أم مشاري عن كل من 
كان متواجدا من احلضور أنها إنسانة 
ال تعلم أي شيء في األمور السياسية 
واالقتصادية واإلعالمية، أي أنها كما 
ينطبق عليها قول أهل مصر »واحدة 

شارية دماغها«. 
املهم جلست أم مش���اري بجانبي 
كعادتها ليس حبا فّي وإمنا لكي أسرد 
لها أخبار الدولة وما يحدث فيها وما 
نتوق���ع أن يح���دث بالتفصيل اململ، 
القضايا  حتدثت بالفعل عن بع���ض 
املطروحة وإذ بها تقاطعني بسؤالها 
عن جامع���ة ابنتها وما م���دى قوتها 
ب���ني اجلامعات األخ���رى، »ملحوظة: 
اجلامعات املذكورة هي جامعات خاصة 
في الكويت«، ولكنها عندما ذكرت اسم 
اجلامعة صدم���ت ألنني أعلم أن هذه 
اجلامعة يوجد فيها بعض أعضاء هيئة 
التدريس ال يحملون شهادات جامعية، 
وعندما ذكرت ألم مشاري هذا الشيء 
حاولت أن تكذبني، وهنا اقترحت عليها 
أن أقوم باالتصال بالدكتور الذي يعمل 
في هذه اجلامعة لتسمع بأذنيها حقيقة 
شهادته »طبعا جعلت كل املوجودين 
يصمت���ون ألنني س���أجعل الصوت 
مسموعا يعني فضيحة الريال كانت 
ابيزة«، وبالفعل قمت باالتصال وقام 
الرجل بسرد كيفية التعاقد معه رغم 
علم إدارة اجلامعة أنه ال يحمل تخصصا 
وأنه ال يحمل غير شهادة متوسطة مع 
خبرة 15 سنة في امليكانيكا، ورغم هذا 
مت التعاقد معه لتدريس مادة الهندسة 
امليكانيكية مبنصب دكتور وليس من 
باب اخلبرة )هذي الكويت وصلي على 
النبي(، املهم بعد س���ماع أم مشاري 
للمكامل���ة أعتقد أنه���ا أصيبت بذبحة 
صدري���ة وكان التعليق الوحيد على 
ما سمعته: وين وزارة التعليم العالي؟ 
فضحك اجلميع، وشر البلية ما يضحك، 
املهم بدون أي تعمق فيما ذكر بعد ذلك 
ألننا نعلم أن ه���ذا ليس بجديد على 
بعض جامعاتنا س���واء احلكومية أو 
اخلاصة فاألغلبية في الكويت واحلمد 
اهلل أصبحوا يحملون شهادة الدكتوراه 
)اشلون ما ندري(؟ قالوها أهل الكويت 

»خلي القرعة ترعى«.
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واالسم.. دكتور

د.نرمين الحوطي

محلك سر

أحببت اليوم في هذه املساحة أن أنقل لكم 
بعض ما دار بني قلبي وعقلي من حوار، فكانت 

جلسة استماع لهذا القلم.
> > >

عندما تنتظر صديقا ليؤنسك، توقع رمبا 
هناك من ينتظر منك أن تبادر لتؤنسه.

عندما حتتاج في يوم ملن يؤازرك، توقع رمبا 
هناك من خذلتهم في يوم ولم تؤازرهم.

عندما تبحث عن شخص ذي ثقة ليفهمك، توقع رمبا هناك 
من كان يريد منك أن تستمع إليه وتفهمه.

عندم���ا تكذب كي تهرب من املواجهة، توقع رمبا هناك من 
كذب عليك سابقا كي يهرب منك.

عندما حتزن بسبب س���وء حظ، توقع رمبا هناك حظوظ 
أخرى رديئة أو جيدة بانتظارك.

عندما تس���قط دموعك في موقف ما، توقع رمبا هناك من 
يبكي معك في اللحظة نفسها في هذا العالم.

عندما تتمنى أن جتد اإلنسان الذي يحبك، توقع رمبا هناك 
من يريد منك أن تفسح له مكانا واسعا في قلبك.

> > >
أحترم عامل النظافة، ألنني ال أستطيع أن ألتقط القاذورات 

كي أنظف شوارع بالدي.
أحترم الغريب، ألنني لم أس���ع كي أك���ون له كواحدة من 

أسرته.
أحت���رم اجلاه���ل، ألنني لم أجد في قلمي كف���ؤا كي أعلمه 

وأنقذه من جهله.
أحترم كبار الس���ن، ألنني ال أس���تطيع وقف قطار العمر، 

وسأسكن في النهاية على مقاعدهم.
أحترم الطفل، ألنني لم أمتكن من التعبير 

عن مشاعري مبثل عفويته وصدقه.
أحترم قطط الش���وارع، ألنن���ي لم أدللها 

وأحميها، كما يفعل الغرب مع الكالب.
> > >

إذا أردت أن تع���رف م���ذاق الكلمات التي 
تصنعها من فمك، فاستعمل حاسة التذوق.

إذا أردت أن تعرف قياس مس���افة م���ا مضى العمر، وماذا 
أعددت لغد، فاستعمل حاسة البصر.

إذا أردت أن تعرف كيف تؤثر أفعالك وأفكارك على مشاعر 
الناس، فاستعمل حاسة اللمس.

إذا أردت أن تع���رف كي���ف يكون دليلك قلبك، فاس���تعمل 
حاسة السمع.

> > >
من قال لك إن احلب مصلحة، ال متنحه تأش���يرة الدخول 

إلى قلبك.
من أراد منك أن تس���تعبده، ال متنحه تأش���يرة اإلقامة في 

عينيك.
من يسعى إلى استفزازك، ال متنحه تأشيرة االستيالء على 

مشاعرك.
من استغل غيابك وخان ثقتك، ال متنحه تأشيرة االستقرار 

في عقلك.
وأخيرا.. من أعطاك تأش���يرة لتسكن جنة قلبه، ال متنحه 

تأشيرة الذهاب بال عودة إلى جحيم صحرائك.
Falcom6yeb@yahoo.com

التزال وزارة الصحة تعلن عن قدرتها على مواجهة 
أي انتش����ار ملرض انفلونزا اخلنازير، وهو األمر الذي 
دعا وزارة التربية لتوجيه رسائل عدة لعدم حاجتها إلى 
تأجيل العام الدراسي للمدارس احلكومية واخلاصة والتي 
يبدأ انتظام الدوام فيها عقب نهاية شهر رمضان املبارك 
واجازة عيد الفطر السعيد وهي بال شك تطمينات نتمنى 
من العلي القدير ان تكون محل ثقة حيث تواصل وزارة 
الصحة جهودها في مواجهة انتشار املرض واحتوائه عبر 
عدة طرق عالجية وتوعوية تصب في طريق حتصني 

الناس من آفة هذا اخلطر املجهول.
وحقيقة األمر ان املكابرة في أي جزء من خطة مواجهة 
هذا املرض س����تكون لها عواق����ب وخيمة خاصة إذا ما 
انتش����ر بني األطفال أو الطلبة، حيث سيكون كانتشار 
النار في الهشيم وهو األمر الذي يجب ان تعيه وزارتا 
التربي����ة والصحة معا كون الطلبة س����يتواجدون في 
فصل واحد ملدة قد تتجاوز ال� 6 ساعات وبشكل يومي 
فإن تعرض أحدهم لإلصابة بڤيروس املرض – ال سمح 
اهلل – فإن الفصل س����يكون بيئة حاضنة النتشاره من 
جهة وس����تكون املدرسة هي األخرى مركزا لهذا املرض 
وهذا ما نطالب بأن تعيه الوزارتان معا، وان تبذال كل 
االستعدادات املمكنة لذلك سواء في مزيد من التوعية 
بطرق النظافة أو بتخصيص احلصة األولى من اليوم 
الدراس����ي لنظافة اليدين وزيادة التحصينات وألن كل 
ش����يء مقدر فإنن����ا نتمنى ان مير هذا املرض بأس����رع 
وقت وان ينتهي زمنه كأنفلونزا الطيور وجنون البقر 
وس����ارس وغيرها من األمراض التي خرجت لنا فجأة 

واختفت أيضا فجأة.
وأخيرا للعلم فإن أكثر من صديق قرروا عدم جعل 
أبنائهم يلتحقون باملدارس في أول أسبوعني من العام 
الدراس����ي ولقد تكرر علي سماع هذا القرار من الكثير 
من األصدقاء الذين يفضلون التريث في إحلاق أبنائهم 
حتى يتأكدوا من ان األمور تسير نحو االطمئنان، وما 
نتمناه ان ينتهي هذا املرض املثير للجدل بأسرع وقت 
وان يحفظ اهلل سبحانه وتعالى املسلمني من أخطاره 

إنه سميع مجيب الدعاء.
botafra@hotmail.com

إذا أردنا أن نتحدث عن املش���اريع التنموية، فأبسط األمور أن 
نتحدث عن اجلزر الكويتية التي ميكن أن تكون معلما س���ياحيا 
خصبا لدى احلكومة، ولكن إهمالها أو لنقل عدم استغاللها استغالال 
جيدا هو الس���بب الذي يجعل كثيرا من املواطنني ال يرغبون في 
قصدها لالستمتاع مبا فيها من جمال، وعلى سبيل املثال إذا نظرنا 
إلى جزيرة فيلكا التي تبعد عن املدينة حوالي 30 كم، رغم أهميتها 
التاريخية أو ما يعرف بالس���ياحة األثرية املهمة، ومع قربها من 
العاصم���ة، جند أن اإلهمال قد عمها، ولم تأخذ حقها من االهتمام 

والرعاية من قبل الدولة.
كل اجلزر مهملة والدليل أننا ال نرى على أرض الواقع أي مشروع 
حضاري يعزز الس���ياحة الوطنية فيها، وكذلك احلدود اخلالية 
من تلك املنش���آت احلضارية، وإذا وضعنا بكل جزيرة مشروعا 
سياحيا وحضاريا فسنوفر تسعة منتجعات سياحية وترفيهية في 
البالد، وستجد األسرة الكويتية األماكن املناسبة والقريبة املالئمة 
للسياحة بدال من السفر إلى اخلارج وتكبد األموال الطائلة لبضعة 
أيام، ولننظر للجزر في بعض الدول التي تستغلها في السياحة 
والترفيه وكذلك يس���تغلونها لتكون مراكز جتارية أيضا، ولكن 
لألسف يف الكويت أصبحت بعض اجلزر مصدرا للخراب ومحتلة 
من فئة املفسدين العتبارهم أن اجلزر ليست حتت سيطرة الدولة 

وعدم متابعتها من اجلهات األمنية.
إن تطوير اجلزر أصبح ضرورة حتمية ذات بعد قومي، إضافة 
إلى أن الكويت متتلك مقومات مالية ضخمة تستطيع بها حتويل 
تلك اجلزر إلى أفضل أماكن سياحية في العالم وهي ال حتتاج إال 
إلى بعض األمور لتطويرها لألفضل، فكل ما هو مطلوب هو جسر 
يربط اجلزر القريبة ببعضها، وأيضا بعض املشاريع السياحية 
والفندقية، كما يجب أال ننسى إمكانية توفير طرق للنقل السياحي 
بطريقة متطورة وحضارية، كما يجب أن يتم توفير املستشفيات 

فيها لتقدمي الرعاية الصحية ملرتاديها.
نطالب احلكوم���ة بالنظر بعني األهمية إلى تطوير تلك اجلزر 
التي حبانا اهلل بها، وضرورة البدء الفوري في طرح املش���اريع 
لتطويرها، واإلسراع في استغاللها باألسلوب األمثل جلذب الشباب 

واألسر الكويتية لالستمتاع مبناظر الطبيعة اخلالبة.
والشك أن تطويرها سيسهم في إحداث نقلة حضارية وسياحية 
في الكويت مبا يغني األسر والشباب عن السفر للدول املجاورة، 
التي رمبا ال متتلك جزءا من هذا اجلمال غير املس���تغل إلى اآلن، 
وعلى احلكومة أال تنسى العامل األساسي واألهم وهو العامل األمني 
للجزر، بتوفير املخافر للمحافظة على الس���ياح وكذلك احملافظة 

على مواجهة الظواهر السلبية فيها.
بعد الفاصل: نحيي رجال األمن على مالحقتهم وقبضهم على 
إحدى اخلاليا النائمة املتهمة باإلرهاب، من فلول الفئة الضالة التي 
ال تريد االستقرار والعيش الهنيء لهذا البلد، وهي شبكة إرهابية 
تضم س���تة مواطنني هدفهم تفجير بعض املباني األمنية للدولة 
وزعزع���ة الوضع الداخلي في الب���الد، ونحن نقول لرجال األمن: 
حتية حارة إليكم وعساكم على القوة لدوركم احلقيقي وراء ضرب 

اخلاليا والشبكات اإلرهابية التي متس أمن واستقرار البلد.
»حفظ اهلل الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه«

alsuwaifan@hotmail.com

نعيش أيام شهر رمضان املبارك، وكان هذا الشهر 
العظيم عندما يحل على نبي الرحمة والكرم رسول 
اهلل ژ تنطلق الكلم����ات الطاهرة من حنجرة أطهر 
إنس����ان في الكون بني البش����ر، حيث يقول في مقام 
ومكانة وعظمة هذا الش����هر في كيان اإلس����الم: »هو 
ش����هر دعيتم فيه الى ضياف����ة اهلل وجعلتم فيه من 
أهل كرامة أنفاس����كم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة 
وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا 
اهلل ربكم بنيات صادق����ة وقلوب طاهرة ان يوفقكم 
لصيامه وتالوة كتابه، فإن الش����قي من حرم غفران 

اهلل في هذا الشهر العظيم«.
يتميز شهر رمضان الكرمي بخاصية ربانية كبيرة 
عند اهلل س����بحانه وتعالى، يتكرم على عبده بفتح 
أبواب السماء واجلنة وبإغالق أبواب وأبواق الشيطان 
ليستقبل ربه بنفس طاهرة وصادقة ومتوجهة الى 

البارئ عز وجل.
شهر رمضان هو شهر العطاء والبركات واخلير، شهر 
يعد مدرسة يتعلم اإلنسان فيها على مواطن تقوى اهلل 
سبحانه وتعالى أكثر وعلى معاني اجلوع والعطش 
في هذا الش����هر اللذين يذكرانن����ا بجوع يوم القيامة 
وعطش����ه، وعلى معاني الصدقة وتفطير الصائمني، 
وعلى معنى احملبة والعطاء ب����ني املؤمنني، يتعرف 
اإلنسان الصادق مع نفسه على تالوة كتاب اهلل الكرمي 
والتفكر في آياته وس����وره وعلى الدعاء والطلب من 
اخلالق العظيم في حتقيق حاجاته وتس����هيل أموره 

الدنيوية واملغفرة في اآلخرة.
 > > >

فاكهة الكالم الرمضانية: نرفع أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء احلكومة 
ونواب األمة والشعب الكويتي الوفي واألمة العربية 
واإلس����المية بحلول شهر رمضان الكرمي، جعله اهلل 
شهر الطاعة والغفران، ونسأله ان يتغمد شهداء كارثة 
اجلهراء )العيون( باجلنة ويرحم شهداء الوطن األبرار، 

آمني رب العاملني.
aliku1000@yahoo.com

أنوارعبدالرحمن

جلسة استماع

فالكم طيب

موسى أبوطفرة المطيري

اإلنفلونزا والدراسة

حادث وحديث

المراسل المريض

مخلد الشمري

رؤية

خالد جمال السويفان

حكومة »غير سياحية«

فاصل 

د.بدر نادر الخضري

شهر رمضان.. 
مدرسة ربانية

لمسات


