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يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تعقد اجتماعات الحتواء األزمة بين العراق وسورية.

ـ طالما تدخلت الجامعة العربية ال نملك إال أن نقول اهلل يستر.
عصير البطيخ.. الوقود المستقبلي للسيارات.

ـ أبشروا باكر يصير الكيلو بـ 5 دنانير وان لقيتوه.
أبواللطفواحد

أمانةالسايرزم

هكذا تدار األمور!شكرًا جزياًل

من فضائل هذه احلكومة 
أنها صم���وت. ال تفصح 
وال تشرح وال تضرب وال 
تطرح وقد ينطوي الصمت 
على حكمة وتعفف واميان 
بأن اجلهر باألعمال تظاهر 
فج وعالنية مكروهة. كما 
انه���ا حكومة غير مبادرة 
وذلك دلي���ل على فطنتها 
الندامة وفي  العجلة  ففي 
التأني السالمة، خاصة ان 
الشعارات املرورية حتث 
الس���رعة. وان  على عدم 
يصل امل���رء متأخرا خير 

من اال يصل.
بي���د ان افضل فضائل 
هذه احلكومة قدرتها على 
تنمية احلراك الكالمي في 
الديوانيات واحلراك الكتابي 
في الصحف. ولو كانت هذه 
حكومة »شكل تاني« مبادرة 
وفاعلة رمبا لن يجد الناس 
في الديوانيات موضوعات 
يتحدثون حولها وستغلق 
أبوابها، كما لن  الديوانية 
يجد الصحافيون سبقا عن 
كارثة يتسابقون على نشره 

في الصفحات األولى.
الك���رم احلكومي  هذا 
يض���اف ال���ى فضائله���ا 
الكثيرة، فلوال وجود هذه 
احلكومة الختفى عدد كبير 
من الكت���اب والصحافيني 
ال���ى طوابير  او انضموا 
املس���رحني وعانوا الفاقة 
والعوز او انهم عادوا مثلما 
كانوا في الظل ال يعرفهم 
س���وى األه���ل واملعارف 
واألصدقاء املخلصني. فألف 
أيتها احلكومة  ألف شكر 

الكرمية.

إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل 
الدراسة يكشف لنا عن الكيفية التي 
تدار بها األمور في هذا البلد.. فقبل 
أسبوع وزيرة التربية تصرح وفي 
مؤمتر صحافي بأنه ال تأجيل وأن 
هذا القرار)ع���دم التأجيل( لم يأت 
من فراغ بل نتيجة خطط مدروسة 

ومتابعة مفصلة، وبعد ذلك يظهر كالعادة محامو احلكومة 
وحلفاؤها م���ن النواب بتصريح���ات التأييد للوزيرة 
والثناء على قراراتها، ولكن بعد ظهور حاالت وإصابات 
بانفلون���زا اخلنازير بني طلبة املدارس اخلاصة أصبح 
هؤالء في موقف ال يحسدون عليه وأضحوا يصرحون 
على اس���تحياء ضد احلكومة حلفظ ماء الوجه، وبعد 
ذلك يأتي كبير احملامني من النواب وهو خارج الكويت 
بتصريحات ضد احلكومة طالبا منها تأجيل الدراس���ة 
ومهددا الوزيرة بتحمل مس���ؤوليتها، وبعد يوم واحد 
من هذا التصريح تستجيب احلكومة لهذا التهديد القادم 
من اخلارج وتنس���ف كل التصريحات السابقة لوزيرة 
التربية خلاطر عيون هذا النائب وكأن البلد يدار بشوره 
وأم���ره. فباهلل عليكم هكذا تدار األمور وبهذه الطريقة 
يتم التعامل مع قضية بهذا احلجم وهذه اخلطورة؟! هل 
يبقى للحكومة وزن واعتبار عند الشارع الكويتي إذا 
كان نائب محسوب عليها وهو خارج الكويت يغير في 
قراراتها وبسرعة عجيبة؟! والغريب أن هذا النائب ومن 
على شاكلته استنكر على زمالئه النواب عندما صرحوا 
بطل���ب التأجيل ووزعوا لهم التصنيفات املعلبة بأنهم 
نواب تازمي وتكس���ب سياسي ولكنهم صعدوا املوجة 

بعد ذلك وحلسوا تصريحاتهم.
هكذا تدار األمور في البلد... وعاشت حكومة اإلصالح 

والتنمية!
> > >

تصريح األخ رئيس مجلس األمة بأن مكتب املجلس 
سينظر في إيقاف عمل جلنة التحقيق في الفحم املكلسن 
إن لم يكف رئيس اللجنة عن تصريحاته هو تصريح 
غريب بل هو سابقة ال ينبغي السكوت عنها ألن ما قاله 
األخ الرئيس ليس له أي أس���اس في الالئحة الداخلية 
للمجلس والتي حددت املادة 39 منها اختصاصات مكتب 
املجلس ولم يرد أي شي في هذه االختصاصات يعطي 
احلق ملكتب املجلس في اتخاذ مثل هذا اإلجراء، ثم إذا 
كان هذا املنهج موجودا لدى الرئاس���ة على اعتبار أن 
اجتماعات اللجان س���رية وال يجوز التصريح عن هذه 
االجتماعات فعليه يجب منع جميع األعضاء في جميع 
اللجان م���ن التصريح، وهذا غير ممكن ألن الرئيس ال 
ميل���ك منع العضو من الكالم أو التصريح إال في داخل 

قاعة عبداهلل السالم أثناء دور االنعقاد.
أرجو أن يكون هذا التصريح غير مقصود ألنه ال يقوم 
على أساس قانوني أو دستوري وفيه قيود على أعضاء 

مجلس األمة ال أساس لها في الدستور أو الالئحة.
صالح الساير
www.salahsayer.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

تقبلت فرنسا املجتمع اإلسالمي في 
مدنه���ا املختلفة كحقيق���ة واقعة وهي 
تتعايش معه بطريقة حضارية، مبا في 
ذلك حق القوميني في انتقاد هذا الوجود 
املتنامي، فقد استعدت سالسل »السوبر 
الفرنسية لقدوم شهر رمضان  ماركت« 
بتوفير احتياجات املسلمني مثل حلوم 
الضأن احلالل املقطع بأش���كال متعددة 
والبل���ح والتني التونس���ي وغيرها من 
األطعمة في ظل ارتفاع الطلب على هذه 
اخلدمات مبعدل 15% سنويا، وباملثل في 
املعامالت املالية املوافقة للشريعة حيث 
تقود اجلهات الرسمية حملة الستقطاب 
تلك املعامالت على أراضيها، وقد افتتح 
العام املاضي معهد في مدينة ستراسبورغ 
للتدريب على هذا النوع من املعامالت، 
كل ذلك يجري في بلد يقوم نظامه على 
العلمانية التي تختلف عن علمانية »القلة« 
في بعض الدول العربي���ة، أقول »قلة« 
استنادا إلى نتائج االنتخابات في معظم 
تلك الدول، فالعالم الغربي اليوم يتفهم 
املتغيرات التي أوصلت »اوباما« إلى رئاسة 
الواليات املتحدة، وقبل ذلك تلقى وصول 
»اردوغان« الى رئاسة الوزراء بالقبول قبل 

أن يفعل ذلك قادة اجليش التركي.
الذي يه����م ال����دول املتحضرة ليس 
مبدأ التغيير ولك����ن نوعيته، وتأثيره 
االيجابي في طموحات تلك الدول، ولن 
يقبل أحد تغييرا يبطئ من انطالقة الدولة 
على مختل����ف األصعدة، وهو أمر يجب 
أن تدركه حتى القوى اإلس����المية التي 
تدفع في هذا االجتاه كي تكرر النموذج 
التركي في التعايش، فليس من اإلسالم 
في شيء إلغاء بقية األديان أو اآلراء وال 
التضييق عليها، وقد استمعت إلى حديث 
تلفزيوني لألستاذ محمد العوضي نقل 
فيه ما يلي »أخبرني ابن الشيخ محمد 
بن عثيمني أنه عندما ذهب الى بوسطن 
للعالج من مرض الس����رطان، دخل الى 
الفندق فلقيته امرأة مع ولدها الصغير 
عند مدخل الفندق، نظر الفتى مشدوها إلى 
هذا الرجل املسن وهو باللباس العربي، 

ودار احلوار التالي:
- قالت له أمه وهي تشير الى الشيخ 

»قل له مرحبا« ففعل.
- فأجابه الشيخ بتحية مماثلة بالعبارة 

التي عرفها »باي، باي«.
- فوجئ مبرافقه السعودي يقول للمرأة 

بالعربية »روحي اهلل 
ياخذك«.

- تعجب الشيخ 
وقال له »ملاذا؟ ماذا 

قالت لنا؟«.
- فقال: »طلبت من 

ابنها أن يحييك«.
- قال الش���يخ: وبعد ذلك ترد عليها 

بهذا الذي قلت؟ كيف؟
- قال: أال ترى لباسها؟

- قال: هذا شيء تتحمله هي، وديننا 
يلزمنا برد التحية بأحسن منها«.

لقد أظهر التغيير الذي شهدته البالد 
العربية اس���تعدادا طيبا لقبول اآلخر، 
وإقباال كبيرا على املمارسات احلضارية 
س���واء في مجال االقتصاد أو الطب او 
العلوم األكادميية، وحقق التغيير مشاركة 
فعالة من قبل املجتمع اإلسالمي - وليس 
احلركات السياسية اإلسالمية حصرا – في 
رأب صدع املجتمع إزاء التحديات التي 
تطرحها العوملة على سائر شعوب األرض 
- فرنسا وأملانيا في مقدمة املتذمرين من 
التأثيرات السلبية للعوملة - هذه اجلهود 
ه���ي محل تقدير الق���وى املتفتحة التي 
ال تنظ���ر إلى الوراء وتعتبر أن الصراع 
الثقافي هو حقيقة أزلية، وتركز فقط على 
املمارسات السلبية، بل هي في احلقيقة 
تريد لهذه السلبية أن تكثر وهي تستاء من 
تراجع حجمها، هذا من اللدد في اخلصومة، 

وهو أمر كريه.
إنني أعتبر املواطن الذي ميارس الوفاء 
في املعامالت أكث���ر مصداقية من غيره 
حت���ى وإن كان غيره أكثر تدينا فالدين 
املعاملة هو شعار صحيح، وصحت به 
اآلثار اإلسالمية نفس���ها، وهؤالء كثر، 
وإذا نقصهم شيء في العبادات فهو أمر 
يخصهم، وقد قال عمر ÿ »أظهروا لنا 
أحاسن أخالقكم، وأما سرائركم فإنا نكلها 

إلى اهلل«.
كلمـة أخيرة: كتب األستاذ الكبير راشد 
عبداهلل الفرحان مقاال ضافيا حول موضوع 
افتتاحية »القبس«، ونشرته »القبس« 
مشكورة، وقد أثبت فيه عصارة خبرته 
القانونية والدستورية وحنكته السياسية 
واالجتماعية، وهو صوت »احلكماء« الذين 
حتتاجهم البالد، وتريد أن تسمع رأيهم 

بني احلني واآلخر.
شكرا كثيرا »بورياض«.

فرنسا العلمانية تفسح صدرها للمجتمع اإلسالمي »الفرنسي«
كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سيجارة تحيل بنغاليًا بقضية »مجاهرة«طعنة في الرقبة صرعت صوماليًا
محمد الجالهمة

احتجز وافد بنغالي في نظ����ارة مخفر األحمدي 
بتهمة املجاهرة باإلفطار وجاء توقيف البنغالي )36 
عاما( بعد ان شاهده مواطن يدخن سيجارة في سوق 
الصفاة باألحمدي واتصل املواطن بعمليات الداخلية 
التي أرس����لت دورية واعت����رف البنغالي مبجاهرته 

باإلفطار بواسطة سيجارة.

من جهة اخرى فتح رجال مباحث االحمدي حتقيقا 
للوقوف على هوية اشخاص مجهولني اضرموا النيران 
عمدا ف����ي مخزن للمواد التموينية في منطقة الرقة، 
فيم����ا أعرب مصدر أمني ع����ن مخاوفه من ان تكون 
قضية احلريق العمد مرتبطة بقضية سرقة. وكانت 
عملي����ات الداخلية ابلغت عن اندالع احلريق، وعليه 

توجه رجال االطفاء وتبني ان احلريق متعمد.

حريق مخزن التموين بفعل فاعل»الداخلية« حددت هوية الجاني ومصرية أبلغت عن الجريمة

نيبالية أجهضت نفسها داخل النظارة
وتخلصت من الجنين في السيفون

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
سجلت محافظة حولي يوم 
امس ثاني جرمية قتل خالل شهر 
رمضان اجل���اري، اذ لقي وافد 
صومالي يدعى أحم���د.م.أ )28 
عاما( مصرعه اثر تلقيه طعنة 
نافذة في الرقبة، فيما متكن رجال 
االمن م���ن حتديد هوية اجلاني 
وهو وافد صومالي ايضا يدعى 
م، اال ان املتهم متوار عن االنظار، 
فيما اكد مصدر امني ان توقيف 
اجلاني سيتم في غضون ساعات 
محدودة خاصة ان جميع البيانات 
حوله قائمة، الفتا الى ان توقيف 

اجلاني سيتم من خالله الوقوف على اسباب ارتكابه للجرمية.
وقال مصدر امني ان وافدة مصرية اتصلت في التاسعة والنصف 
من صباح امس بعمليات وزارة الداخلية لتبلغ عن مش���اهدتها 
لتبادل طعن بني شابني تبدو مالمحهما افريقية، وفور تلقي البالغ 
س���ارع رجال االمن يتقدمهم العميد يحيى جابر ومدير دوريات 
حولي بالوكالة املقدم حمد الديهان ومن رجال الطوارئ الطبية 
خالد املشموم وعبداهلل عاشور، ولدى وصول رجال االمن تبني 
ان هناك جثة املجني عليه ملقاة على االرض وانه لفظ انفاس���ه 

االخيرة بعد تلقيه طعنة في الرقبة.
واضاف املصدر االمني: استطاع رجال االمن واملباحث ومن 
خالل االستماع الى افادات شهود عيان مت حتديد هوية اجلاني 

وتبني انه يقيم في سكن مشترك مع ابن عم القتيل.
هذا ومت تعميم اوصاف اجلاني وشكلت ادارة بحث وحتري 

محافظة حولي فريق عمل لضبط اجلاني.

أمير زكي
»اجهاض داخل املخفر«، هذا هو عنوان قضية شديدة الغرابة 
س���جلت احداثها في مخفر اخلالدية، فيما حسم الطب الشرعي 

هوية املتهمة وتبني انها من اجلنسية البنغالية.
وكان رج���ال املخفر قد رصدوا رائح���ة كريهة للغاية، وهذه 
الرائح���ة تزداد كل فترة، وعليه مت تتبع مصدر الرائحة الكريهة 
ليتب���ني ان مصدرها نظارة النس���اء، ليقوم رجال االمن باخراج 
جميع املوقوفات ومن ثم تفتيش النظارة بش���كل دقيق، لتظهر 
املفاج���أة التي متثلت ف���ي وجود جثة طفل غي���ر مكتمل داخل 

سيفون النظارة.
وقال مصدر امني انه مت اخضاع النزيالت للتحقيق ليعترفن 
على وافدة نيبالية وجهت اليها اصابع االتهام انها وراء إلقاء اجلنني 
واحلمل السفاح لتتم احالة املشتبه بوالدتها الى الطب الشرعي 

والذي جزم ان الوافدة اجهضت قبل اقل من 24 ساعة.
وباعادة التحقيق معها اعترفت بانها هي من اجهضت نفسها، يذكر 

ان الوافدة كانت محتجزة في املخفر على ذمة قضية تغيب.

العميد يحيى جابر

املجني عليه في موقع اجلرمية

)أحمد باكير(رجال االمن يعاينون موقع اجلرمية

مواطن أطلق أعيرة نارية من »أم صجمة« 
على عاملين في هيئة الزراعة

هاني الظفيري
احتجز مواط���ن في مديرية 
أمن اجلهراء بتهمة الشروع في 
قتل عاملني وحيازة سالح دون 
ترخيص، وج���اء اتهام املواطن 
بهات���ني التهمت���ني ف���ي اعقاب 
اطالقه اعي���رة من بندقية صيد 
»أم صجم���ة« ي���وم امس على 
وافدين من جنسية آسيوية كانا 
يقومان بتقليم األشجار املقابلة 

أمام منزله.
وقال مصدر أمني ان الوافدين 
اآلس���يويني نقال الى مستشفى 
اجلهراء مصابني باصابات ناجتة 

عن طلقات من بندقية صيد، ولدى االستماع الى افادتهما ابلغا 
بانهما طلب منهما تقليم األش���جار املقابلة حلديقة مواطن وإذا 
بصاحب املنزل يخرج ويقوم بضربهما عن بعد وانهما كانا ابلغا 

صاحب املنزل انهما يعمالن في الهيئة.
هذا وس���ارع الى املستش���فى للتحقيق مع اآلسيويني قائد 
منطقة القصر العقيد س���لطان نشمي والنقيب غنيم الظفيري 
وبعد االنتهاء من التحقيقات انتقل نشمي والظفيري الى منزل 
املواط���ن في منطقة القصر برفقة عدد م���ن رجال األمن وألقوا 
القبض عل���ى املواطن، كما اخطر بالقضي���ة مدير أمن اجلهراء 

العميد عايض العتيبي.
يذكر ان بندقية أم صجمة سبق ان استخدمت كوسيلة قتل قبل 
اشهر قليلة حينما قام حدث بإطالق أعيرة من هذا السالح استهدفت 

آسيويني احدهما لفظ أنفاسه األخيرة واآلخر أصيب.

العميد عايض العتيبي


