
 البقاء هللا 
 عائشـة عبدالرحمـن الريـشـ  ارملة علي حمد الريشـ  ٨٨ 
عاما ـ الرجال: اليرموك ـ ق٤ ـ ش٣ ـ ديوان الريش 
ـ ت: ٢٥٣١٧٠١٥ ـ ٩٩٠٥٠٣١٤، النساء: الزهراء ـ ق٦ ـ 

ش٦١٢ ـ م١٢ ـ ت: ٦٥٩٩٣٣٠٩ ـ ٩٩٤٣٤٣١١.
  عبدالعزيز عاصي حسـن ـ ٤٣ عاما ـ الرجال: بيان ـ مسجد 
االمام احلسن ـ ت: ٢٥٣١٢٢٨٩ ـ ٩٩٥٩٣٩٣٨، النساء: 

اجلابرية ـ ق١١ ـ ش١٠ ـ م٥ ـ ت: ٦٦٦٣٩٢٢٦.
  امينة عبداهللا ابراهيم جاسم العصفورـ  ٧١ عاماـ  الرجال: الفيحاء 
ـ ق٩ـ  ش٩٠ـ  م٩ـ  ت: ٢٢٥٤٣٠٦١ـ  ٩٩٠٧٠٤٩٩، النساء: 

قرطبة ـ ق٤ ـ ش١ ـ ج٦ ـ م٣٩ ـ ت: ٢٥٣٤٦٨٨٥.
  ابراهيم محمد برجس املطيريـ  ٦٩ عاماـ  الرجال: الفردوس 
ـ ق٢ ـ ش١ ـ ج٧ ـ م٦ ـ ت: ٩٧٩٦٢٢١٣ ـ ٩٩٨٥٢٣١٠، 
النساء: الظهر ـ ق١ ـ ش١ ـ ج٤ ـ م١٨ ـ ت: ٩٩٤٤٠٦٨٧ 

ـ ٢٣٨٤٤٥٠٨.
  جاسم شاهني بندر اخلمسان ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: الرقة ـ ق٢ 
ـ ش٤ ـ م٤٩٩ ـ ت: ٩٩٦٨٣٣٩٦، النساء : هدية ـ ق٤ ـ 

ش٣ ـ م٢٣ ـ ت: ٦٥١٢١٥٤٨.
  محمد نابي سـعد الوطـري ـ ٧٠ عاما ـ الرابية ـ ق٤ ـ ش٧ ـ 

م٩ ـ ت: ٩٩٧٤١٣٤٤ ـ ٩٩٠١٤١٦٠. 

 مواقيت الصالة والخدمات وبرامج رمضان  ص ٤٢ 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا

 براون بعد لقائه نتنياهو يقول إنه أكثر تفاؤال إزاء عملية السالم.

  ـ ونحن متشائمون ومنذ ٥٠ عاما حتى النخاع من هذه العملية الفاشلة.

 

 واحد بيسوي خروجية حق زوجته من مستشفى الوالدة ومو قادر.
  ـ يقولون له ما عندنا موظفين يخلصون معاملتك.. ومنا إلى الوزير يا يبه 

 أبواللطف  واحدعطوا الريال مرته.

 السايرزم 

 أبي.. ال «أبوقراط»

 هل غيرت املخترعات احلديثة 
طرائق تفكير البشر؟ هل بدلت 
االكتشافات العلمية سلوك الناس 
ومعتقداتهم؟ ام ان التكنولوجيا 
التزال تتقدم وتتطور لتقذف في 
حياتنا اجلديد واملدهش ونحن 
باقون نراوح في املكان ذاته الذي 
فرضته علينا امليثولوجيا التي 
تناقلناها عن اآلباء واالجداد؟ 

  يحكمنا اجلنـــرال «أمس»، 
وحتركنا اساطير االولني، املقابر 
مرجعيتنا الوحيدة، واملاضي 
يحدد ذائقتنا ومفاهيمنا وسلوكنا 
اليومـــي، فطالب العلم يتوجه 
الى املدارس واملعاهد واجلامعات 
ليحفظ نظريات وتعاليم ودروس 
املعلمني والعلماء والفالســـفة 
واالطباء واملفكرين واملخترعني 
مثل سقراط وانشتاين وابوقراط 
لكـــن هـــذا الطالـــب يبقى في 
جّوانيته مؤمنا بتعاليم جدته 
االمية التي لم تقرأ في حياتها 

سطرا واحدا.
   لو كانت العلوم واملعلومات 
واملعارف ذات اثر في ســـلوك 
البشـــر ملا اختلف  ومعتقدات 
الياباني عن الفرنسي عن املصري 
عن الهندي بفروق تفوق اللون 
والشـــكل واملالمح، فقد يعمل 
هؤالء االربعة في مصنع كمبيوتر 
واحد غير ان سلوكهم في املنزل 
مختلف، ذلك ان النظرية العلمية 
مرجعيتهم الوحيدة في املصنع، 
اما في منازلهـــم فمرجعياتهم 
تختلف بحسب االساطير التي 
صاغت ذهنية كل واحد منهم. 

 
 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 التطرف باللغة هو الوقوف على طرف واحد وهو 
عكس التوسط واالعتدال فكل من اعتد برأيه واحتكر 
احلقيقة وحارب من يخالفه فهو متطرف وال عالقة 
لذلك بالدين أو اإلسالم فهذا املفهوم واسع وكل من 
ينطبق عليه هذا الوصف فهو متطرف، وهذا املعنى 
يحاول خصوم اإلسالم من ليبراليني وتغريبيني 

إخفاءه عن الناس وإلصاق التطرف فقط باإلســـالم واملتدينني تعمدا 
منهم في التشويه ومتاديا في اخلصومة والكراهية لهذا الدين .

  فاملتطرفون الليبراليون والتغريبيون هم اشد خصومة وتطرفا 
من غيرهم بل تضيق صدورهم ذرعا بالرأي اآلخر وال تقبله وال أدل 
على ذلك مما جاء في افتتاحية صحيفة القبس قبل أيام عندما كشر 
كاتب املقالة عن أنيابه واظهر مدى تطرفه وتزمته وانحرافه الفكري 
اإلقصائـــي عندما أراد ان يحذر من الطائفية فنســـيها واخرج ما هو 
مكنون في صدره من حقد على اإلسالم والصحابة وكرهه لكل ما ميت 
بصلة للتعاليم الشرعية الربانية بل تعدى به ذلك التطرف الى إلصاق 
مشـــاكل البلد املزمنة باالهتمام بالقرآن وحفظته وافتتاح اخلطابات 
األميرية باسم اهللا والذي يعتبره الكاتب سبب تخلف (سبحانك هذا 
بهتان عظيم) فأصبح اسم اهللا يزعجهم ويقض مضاجعهم قال اهللا 
تعالى (واذا ذكر اهللا وحده اشمأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة 
..) فاالنزعاج من اســـم اهللا من صفات من ال يؤمن باآلخرة والعياذ 

باهللا وليس من صفات املسلمني.
  وقد بلغ الغلو في العداء بكاتب املقال الى حد اإلنكار على املسؤولني 
الذين يضمنون خطاباتهم آيات قرآنية من كالم العزيز احلكيم فأصبح 
كالم اهللا واالستشهاد به جرمية وســـببا في التخلف والتراجع وال 

حول وال قوة إال باهللا.
  وزيـــادة على ما ذكـــر دأب ذلك املتطرف في مقالتـــه على اخفاء 
وبتر احلقائق إمعانا منه في التضليل ومتاديا في اخلصومة عندما 
استشـــهد باملادة األولى من الدستور بأن الكويت دولة عربية أي ال 
عالقة لها باإلسالم متناسيا ومتغافال عن املادة الثانية من الدستور 
والتي تنص على ان دين الدولة اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر 
رئيسي للتشريع مع العلم بأن هذا الدستور هو بإمضاء أمير الكويت 
الراحل الشيخ عبداهللا السالم رحمه اهللا، بل ذهبت تلك االفتتاحية 
الى حتريض السلطة على اإلسالميني واملتدينني واحملافظني من أهل 
الكويت سعيا منه الى إقصاء اآلخر ومحاربته وقمعه بالقوة والعنف 

فأي تطرف وغلو يريد هذا الكاتب ان يدفعنا إليه؟!
  خالصة القول ان ما جاء في هذه االفتتاحية من مغالطات وحتريض 
واعتداء على الثوابت الشرعية يجعلنا نواجه هذه اجلهاالت باحلجة 
والدليل والبينة وهو ما ال ميلكه صاحب املقالة سيئة الذكر وسأقوم 
في مقاالت قادمة إن شـــاء اهللا بالرد بالتفصيـــل وباألدلة على تلك 
الترهات واألباطيل وسنذب عن دين اهللا وثوابتنا الشرعية وصحابة 
رسولنا الكرمي مادام فينا عرق ينبض وحسبنا في هؤالء قول ربنا 
سبحانه في القرآن احلكيم (قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 

صدورهم أكبر ...). 

 المتطرفون الجدد..!

 أمانة 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire12@yahoo.com 

 تعزيز هيبــــة احلكم، هل هو 
مســــؤولية الدولة وحدها أم أن 

املجتمع معني به؟
  صحيح أن اجلــــزء األكبر من 
املسؤولية يقع على كاهل الدولة، 
غير أن مساندة املجتمع ضرورية 

ملا يعنيه ذلك للناس من شــــيوع األمن أو العكس، 
وحتى لو تنازلت الدولة أو قصرت في قيامها بتعزيز 
هيبتها فإن رفض املجتمع لهذا التنازل أو التقصير 
أمر ضروري فهو املعني بالضرر، ولهذا فإننا نحييـ  
من وقت آلخرـ  كل مسؤول ميارس واجباته لتعزيز 
هيبــــة الدولة، وقد ســــمعت مبواطن التقى موظفا 
في املطار كان يدخن وهــــو على رأس عمله، فقال 
لــــه «ما رأيك فيمن أصدر قانون منع التدخني؟ هل 
حتترمه؟» لقد حركته الغيرة على «هيبة الدولة» 

قبل الباعث الصحي.
  إنها مسؤولية املجتمع بالشراكة مع الدولة يدا 
بيــــد، ولتقريب الصورة، ال ميكن قبول إهانة زوج 
لزوجته أو العكس وبعدها ميارس أي منهما حياته 
العادية معه، كيف يبتلع الطرف اآلخر إهانة قاتلة 
وبعدها يعيش معه بشكل طبيعي؟ هذه اجلراحات 
العميقة ال تسمح مبضي مسيرة العيش بشكل آمن، 
التوجس واحلذر يســــيطران على كل منهما ليس 
بسبب اخلالف وتباين الرأي ولكن بسبب التعامل 
املهني واجلارح في عمق إنسانية الطرف اآلخر، شيء 
من هذا القبيل جتده من شخص وصل إلى كرسي 
البرملان ـ مثال ـ واستســــهل إهانة أحد املسؤولني، 
كيف ميكن نشوء عالقة ثقة بني الطرفني وأحدهما 
يحمل ضغينة لآلخر؟ ورمبا يتحني الفرصة ليصيبه 
فــــي مقتل، ومرة أخرى، هذا شــــيء، وتباين اآلراء 

شيء آخر.
  التمثيليات التي تســــتخف بقيادات الدولة هي 
واحدة مــــن أدوات الضرب في هيبــــة الدولة لدى 
العامة من الناس بل وبعض املوظفني، وال ينفع هنا 
االستشهاد بتجربة لبنان أو غيرها فحاصل جمع 
خطأين ال يساوي «صح»، وأما الصح والصواب فهو 

(يأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم).
  كلمة أخيرة: استمعت للدكتورة التي كانت تدرسنا 
مادة االلتزامات ـ قانون، أثناء دراستي في جامعة 
الكويــــت وهي تقول: «يا والد، الدولة في أي بلد ال 
حتكم بوضع خفير على رأس كل حارة، ولكنها حتكم 
بالهيبة، فهي التي متنــــح القوانني ثقلها وقدرتها 

على التأثير». 

 ال تأثير للقوانين بغير تعزيز هيبة الحكم

 كالم مباشر

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 تعلمنا من االجـــداد واآلباء ان 
«من نصاكم ما خاب يا أهل الكويت 
االوفياء»، الدعاء شـــأن عظيم، له 
منزلة رفيعة في ديننا احلنيف، به 
تستجلب النعم، وبه تستدفع النقم، 
وهو نعمة كبـــرى ومنحة ربانية 
وفي شـــهر رمضان شهر مضاعفة 
احلسنات، وباجابة الدعوات تتعاظم 
قيمة الدعاء، فيلجأ اليه املظلومون، 
ويفر اليه املستضعفون، ويأمن في 
اجوائه اخلائفون ويتخذه املبتلون 
خير وسيلة لدفع البالء والشعور 
باألمل، واجلميل ان اهللا ســـبحانه 
وتعالـــى أمرنـــا بالدعـــاء ووعدنا 
باالجابة، وقـــد صح عن النبي ژ 
«للصائم دعوة ال ترد» وقال الصحابة 

يا رسول اهللا «أو ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه» 
فأنزل اهللا عز وجل: (واذا ســـألك عبادي عني فاني 
قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليســـتجيبوا لي 

وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون).
  وملا كان شـــهر رمضان الفضيل تظاهرة اميانية 
حتييها مســـاجد الكويت ويرتادهـــا الصاحلون من 
الرجال والنســـاء واالطفـــال ألداء صلوات التراويح 
والقيام وألسنتهم تلهج بذكر اهللا يدعون اهللا سبحانه 
وتعالى رغبا، ورهبا بأن يفّرج الكروب عن املكروبني 
ويدفع الهم عن املهمومني، فاني اتوجه الى اهل الصالح 
والتقوى ان يخصصوا ضمن دعواتهم املستجابة باذن 
اهللا تعالى دعوة الى ابنة ديرتنا عائشـــة احلشاش 
التي تتلقى العالج اآلن في املانيا، فقد تفتحت عيناي 
صباح امس على رســـالة وردتني منها عبر الهاتف 
النقـــال ترجوني ان اطلب من اهل الصالح ان يدعوا 
لها بالشفاء في هذه االيام املباركة، وتقول رسالتها 
التي تفيض باأللم واألمل وتهيم بها حبا وعشقا في 
تراب الكويت واهلها: عمـــي بومهند.. اود ان تكتب 
عني في ديرتي احلبيبة الكويت، فقد ائتمنتك دائما 
على سري، وكنت دائما األب الروحي الداعم لصمودي 
واملخفف آلالمي، لقد فقدت ليالي رمضان اجلميلة بني 
اسرتي الكبيرة اهل الكويت، وصديقاتي العزيزات، 
واألهل واجليران، امتنـــى ان اعود قبل العيد واقبل 
تراب الكويت الغالي كي اودع مع اهل ديرتي اللحظات 
االخيرة من الشـــهر الفضيل، اني االن اقضي شهورا 
في املانيا للعالج ومحاولة تخفيف آالمي التي حاولت 
مـــرارا اخفاءها عن الناس حيث كنت اظهر لهم دائما 
الوجه السعيد املتفائل، لكن مع زيادة آالمي اردت ان 
يشاركني اهل ديرتي بالدعاء في هذه االيام املباركة 
عسى اهللا ان مين علي بالشفاء ويخفف عني ويرد الّي 
صحتي، وال انسى القول بأن أمي العظيمة تشاركني 

جميع آالمي بصبر واحتساب.

  ابنتي عائشة: هذه الرسالة ابعث 
بها الى كل الصاحلني عنك، ســـائال 
اهللا ـ عز وجل ـ ان مين على ابنتنا 
العزيزة بالشفاء العاجل وان يحقق 
لها امنيتها بالعودة الى ارض الوطن 

الغالي وقد تعافت من كل داء.
  وملن ال يعرف عائشة احلشاش، 
هي فتاة كويتية ولدت معاقة بسبب 
خطأ االطباء، وما اكثره في بالدنا، 
حيث تركوا امها في مخاض الوالدة 
ملدة ٢٤ ساعة، وبدال من اجراء عملية 
قيصرية النقاذها وامها من املعاناة 
ترك االطباء األم تتجشم وحدها اآلالم 
القاسية امال في الوالدة الطبيعية 
حتى فقدت املولودة عائشة االكسجني 
وولدت معاقة، وقد سجلت احلشاش 
قصتها فـــي كتاب رائع عبرت فيه عن محنتها حتت 
عنوان «اعاقتي سر جناحي» واهدته الى والدتها الرؤوم 
املجاهدة الرائعة سبيكة الغيص، وتقول عائشة في 
كتابها «لقد عوضني اهللا كثيـــرا فقد اعطاني نعمة 
الفهم والذكاء والقدرة علـــى التواصل بل واعطاني 
حبي للكفاح والتشـــبث باالمل للوصول الى الهدف 
فاســـتطعت اتقان اللغة العربية واللغة االجنليزية 
واللغة الســـلوڤاكية قراءة وكتابة» ولعائشـــة عدة 
مقاالت باللغة العربيـــة واالجنليزية وكانت تكتب 
رسائلها ومقاالتها عن طريق كمبيوتر خاص صمم 
حســـب احتياجاتها مستخدمة الكوع، نسأل اهللا لها 

الشفاء العاجل.
  ابشـــرك يا عائشة بأنك ســـترجعني الى الكويت 
وتفـــرح الديرة واهلها لعودتك وانت في حال افضل 
من السابق ان شـــاء اهللا يا بنيتي الغالية واوصيك 

بالصبر والدعاء.
  ورســـالتي اليكم يا أهلنا في الديـــرة: تكفون ال 
تنســـون ابنتنا عائشة احلشـــاش وهي في غربتها 
وآالمها مـــع والدتها وانتم على موائـــد االفطار بني 
عوائلكـــم وأحبابكم، ايها االجـــداد واآلباء واالمهات 
واالخوات والعمات واخلاالت «طالبينكم فزعة»، دعاء 
في رمضان البنتنا الغالية عائشـــة، الصابرة وامها 
احملتســـبة منوذج االم الكويتية التي نفخر ونعتز 
بها، وادعو كل من يريد ان يتواصل مع االبنة عائشة 
بكلمات حتمل معاني التشجيع واملؤازرة ان يراسلها 
على امييل «األنباء» (editorial@alanba.com.kw) كي 
يتسنى لنا ارســـالها لعائشة في املانيا وهي حتتاج 
الى دعائنا وكلماتنا املشجعة واخيرا: مبارك عليكم 
الشهر وعســـاكم من عواده ونســـأل اهللا ان يحفظ 
الكويت حكاما ومحكومني ويحفظ ابناءنا من جميع 
الفنت ما ظهر منها وما بطن ويشفي مرضانا ويرحم 

شهداءنا االبرار، وجزاكم اهللا كل خير. 

 بقلم: يوسف عبدالرحمن 

 صرخة ألم.. وفزعة دعاء

 يا أهلنا في الديرة ادعوا بالشفاء البنتنا عائشة الحشاش في غربتها
 

 عائشة احلشاش مع والدتها 

 المعولي: تأجيل الدراسة في عمان
   إلى ٢٦ سبتمبر وليس إلى ١٦ ديسمبر كما نشر

 إصابة ٥ أشخاص في حريق شقة بالمهبولة

 ضبط شرطي مرور جاهر باإلفطار في األحمدي

 بنغالي طار بـ ٢٨ ألف دينار

 رجال الطوارئ الطبية في محيط البناية احملترقة 

 بعث القائم باالعمال في سفارة سلطنة عمان املستشار سيف بن 
سعيد املعولي بيانا يوضح فيه ان سلطنة عمان اّجلت الدراسة حتى 
٢٦ ســـبتمبر املقبل وليس ١٦ ديسمبر كما اوردت االنباء في عددها 

امس نقال عن وكاالت ابناء عاملية وجاء في بيان املستشار:
  يســـرنا في البداية ان نبارك لكم بقدوم شـــهر رمضان الفضيل 
اعاده اهللا علينا وعليكم باخليـــر واليمن والبركة، ويهمنا في هذا 
املقام ان نثمن الدور الفعال وامللموس الذي مارستموه دوما من خالل 
منبركم االعالمي «األنباء» البراز الوجه احلضاري املشـــرق لبلدكم 
الثاني «عمان» والذي طاملا جتلى بكل اخالص في جميع املناسبات 

الرسمية والوطنية.
  واذ نشكركم على اهتمامكم املعروف وجهودكم الطيبة في متابعة 
اخبار السلطنة، اال اننا نود االفادة ان جريدتكم الغراء نشرت امس خبرا 

في الصفحة االولى ورد فيه خطأ استلزم التنويه والتصحيح.
  واخلبر الذي اشرنا اليه يتحدث في عنوانه عن تطورات مرض 
انفلونزا اخلنازير في الكويت وجتدد املطالبات بتأجيل الدراســـة، 
وفي التفاصيل مت ذكر موضوع تأجيل الدراسة في سلطنة عمان ٤ 
اشـــهر حتى ١٦ ديسمبر املقبل، والصحيح هو ان التأجيل احلاصل 

في السلطنة الى ٢٦ سبتمبر وليس ديسمبر.
  وعليـــه نرجو التكرم بااليعاز ملن يلزم بتعديل التاريخ اخلاص 
مبوعد التأجيل الى املوعد الصحيح اعاله، شـــاكرين لكم جهودكم 

القيمة وتعاونكم الدائم.

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
  أسفر حريق في منطقة املهبولة عن اصابة مواطنة واطفائيني وسيدة 

مصرية مسنة اضافة الى شاب سوري.
  وقال فني أول الطوارئ الفنية عبدالعزيز بوحيمد ان بالغا عن اندالع 
حريق ورد الى عمليات الطوارئ نحو العاشرة من مساء امس، وتوجه 
الى موقع احلريق ٩ ســـيارات اســـعاف بقيادة منصور الشطي ومحمد 
الثويني، وجرى نقل احد املصابني الى العالج في مستشفى العدان، اما 

بقية املصابني فتم عالجهم في موقع احلادث.
  من جهة أخرى، لقي شخص مجهول الهوية مصرعه ظهر امس وأصيب 
آخران بجروح خطرة اثر حادث تصادم على تقاطع الصليبخات وسارع 
الى موقع البالغ عدد من رجال الطوارئ بقيادة أمني عارف ومحمد مسعد 

وعادل حمدان وخالد عبداجلابر. 

 محمد الجالهمة
  أمـــر وكيل وزارة الداخلية الفريق احمـــد الرجيب يوم امس بضبط 
عسكري في مرور االحمدي يجاهر باالفطار داخل دورية املرور، واحيل 

العسكري للتحقيق ملعرفة حقيقة مجاهرته.
  وقال مصدر امني ان مواطنني اتصال بعمليات وزارة الداخلية وابلغا 
انهما شاهدا شرطيا يدخن داخل الدورية، ليتم ارسال البالغ الى وكيل 
وزارة الداخلية الذي امر بضبط الشرطي من خالل املعلومات التي ادلى 

بها املواطنان، واحيل الى التحقيق. 

 محمد الجالهمة
  ادرج اسم وافد بنغالي على قائمة غير املصرح لهم باخلروج من البالد 
وذلك بعد تقدم مسؤول في شركة جتميع االموال ببالغ أكد فيه ان البنغالي 

استولى على مبلغ ٢٨ ألف دينار وهرب الى جهة غير معلومة.
  وقام رجال امن مخفر الفحيحيل بتسجيل قضية خيانة امانة واحالة 

امللف الى النيابة العامة. 


