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زار ثالثة من علماء املس���لمني 
البرازي���ل وبينما هم يس���يرون 
في بهو الفن���دق اعترض طريقهم 
شخص مسن، قال: »انتو اهلل راح 
يسألكم عنا يوم القيامة، أنا عربي 
صار لي هون أربعني سنة ومثلى 
ألوف ما أحد منكم سأل عنا، إحنا 
وأوالدنا أصلنا مسلمني وهال كلنا 
انتو مسؤولني عن ضياع  ضعنا، 

كل هالناس«.
 تذكرت هذه احملادثة في هذه األيام 
املميزة وقد امتألت املساجد بالرجال 
والش���باب والنساء والفتيات، في 
الكويت والدول اخلليجية والعربية، 
هذه النعمة ال يعرف أهميتها إال من 
يعيش في الغربة، وقد اس���تمعت 
ذات مرة إلى قائمني على مدرس���ة 
إسالمية في مينيسوتا بالواليات 
املتحدة، حتدثوا عن حاجتهم إلى 
مقبرة لدفن املس���لمني بعد حادثة 
وفاة رج���ل في مدينتهم لم يعرف 
املشرفون على الدفن أنه مسلم فتم 
جتهيزه كمسيحي بكامل مالبسه، 
وجاءت ابنته من املكس���يك قبيل 
الدفن بقليل وأخبرتهم بأنه مسلم 

وحافظ للقرآن الكرمي.
 العيش في بيئة إسالمية نعمة 
كبيرة مهما كان����ت نواقصها، فقد 
وصل إلى نيويورك خبير دولي من 
الباكستان ليعمل في وظيفة راقية 
براتب وميزات خيالية بالنسبة ملا 
كان يتقاضاه في بالده، رتب أمور 
ابنت����ه بإحدى  أس����رته والتحقت 
املدارس الثانوية، في املس����اء رفع 
سماعة الهاتف، وإذا بابنته تتحدث 

مع شاب:
� كان يقول لها: »هيا، أنا أنتظرك 
منذ فترة قرب مدخل عمارتكم، في 

احملل الفالني«.
� قالت: »ال أستطيع النزول، والدي 

موجود في البيت«.
� قال: »ماذا؟ والدك ال يستطيع 
منعك من اخلروج معي، وإذا حاول 

منعك اتصلي بالشرطة«.
أغلق األب السماعة، وفي اليوم 
التالي استقال من عمله ورجع مع 
أسرته إلى وطنه حتى ال تكون ابنته 

مادة تسلية ألبناء احلي هناك.
 صحيح أن كثيرا من املسلمني 
والعرب هناك قد جنح في تكوين بيئة 
مناسبة ملعتقداته، وأنهم يعملون 
بجد واجتهاد يزداد عاما بعد عام، 

أحتدث  ولست 
هنا عمن فرضت 
علي����ه ظروفه 
فهذا  االغتراب، 
الدعم  يستحق 
الكام����ل، وإمنا 
أحتدث عمن ال 

ينتبه إلى قيمة ما يعيشه في وطنه 
األم، على كل مستوى.

عودة إلى حديث العربي البرازيلي، 
فقد قدمنا شيئا للمغتربني مهما كان 

قليال، مثل:
� الكثير من املؤسسات التي أقيمت 
في الغرب حظيت بدعم متبرعني من 

البالد العربية.
� احملطات الفضائية في السنوات 
العشر األخيرة حملت برامج دينية 
وثقافي����ة كثيرة إلى تل����ك البالد، 
ونفعت اجليل اجلديد فيها )مالحظة: 
القارئ املميز مشاري العفاسي أمضى 
شهر رمضان في مسجد مبدينة سان 
دييغو، وقد شارك في الصالة أكثر 
من ألف مسلم في املسجد والقاعات 
املجاورة له بعضهم جاء من خارج 
املدينة للعيش في أجواء رمضانية 
جميلة، جزاك اهلل خيرا يا »خادم 

القرآن«(.
� »البعثات الدراسية« كانت مفيدة 
باجتاه����ني، فقد حقق����ت التواصل 
الثقافي والديني مع اجلاليات هناك، 
كما نفعت في إقامة جس����ر ثقافي 
مع الغرب عندما رجع الطلبة الى 
أمر ملحوظ س����واء  بالدهم، وهو 
بإنشاء مدارس ثنائية اللغة أو الكالم 
عن الغرب ليس بعدائية مطلقة كما 
يحدث ممن لم يتواصل معه اجتماعيا 

وثقافيا.
ما يهمنا اليوم، هو تذكير أنفسنا 
بالنعمة التي نعيشها، ففي الغرب 
يضطر املرء أحيان����ا إلى توصيل 
أبنائه إلى مدارس تبعد عن مسكنه 
بالسيارة ساعة، وهذه معاناة باعثها 
احلرص على النجاة باألس����رة من 
املشاكل السلوكية التي يعاني منها 

الغرب.
كلمة أخيرة: مت تنفيذ مشروع »املركز 
واملدرسة اإلسالمية« في نيويورك 
وقد أش����رف عليهما املكتب الدائم 
للكويت ف����ي األمم املتحدة، وكانت 
الكويت قد تبرعت بهذا املش����روع 
عام 1963، ومت افتتاحه في أغسطس 

2009، شكرا.

إش���كالية األس���رة احلاكمة )وليس 
أحفاد الش���يخ مبارك فقط( حالها حال 
أغلب األس���ر الكويتية األخرى تتنازعها 
اخلالفات والتخندقات غير املبررة، وإن كان 
الفرق هو أن األسر األخرى تؤثر خالفاتها 
على أفرادها فقط، بينما يؤثر خالف افراد 
األسرة احلاكمة على الكويت ككل، بل وميتد 
ملنطقة اخلليج التي ترقب ما لدينا عادة 

بعني القدوة احلسنة أو السيئة.
> > >

وأول ما يفت���رض عمله للقضاء على 
ذل���ك اخلالف داخل األس���رة احلاكمة أو 
حتى األس���ر الكويتي���ة األخرى � هو أن 
يقوم كبارها وحكماؤها باستضافة دورية 
جلميع افرادها رجاال ونساء وأطفاال في 
إحدى املزارع � على سبيل املثال � للتعارف 
والقضاء على ما ف���ي النفوس من عتب 
يؤدي الى سوء الفهم، وال ندعي بالطبع 
ان االجتماع األول سيحل كافة املشاكل إال 
أن تكرار تلك اللقاءات املثمرة والضرورية 
س���يتكفل بالقضاء على أغلبها وتوحيد 
الكلمة التي ستنفع األسرة الكرمية وتنفع 

البلد بالتبعية.
 > > >

ومما سيساهم في حل اجلذور التي تنبع 
منها اخلالفات لهذا اجليل ولألجيال املقبلة 
الفصل � املستقبلي وليس بالضرورة اآلن � 
بني »تراتبية احلكم« و»تراتبية احلكومة«، 
فضم���ن تراتبية احلكم ميكن خلق نظام 
دائم يتم من خالله وضع تسلسل قيادي 
وليكن من الواحد إلى العشرة )كحال األسر 
املالكة األوروبية( يعرف كل فرد ترتيبه 
ف���ي منظومة احلكم عبر آلية مدروس���ة 
لالختيار تفتح الباب لالعتراض إال انها 
متنع القفز عل���ى التراتبية املتفق عليها 
بشكل مسبق، منعا وإلى األبد لتكرار ما 

حدث في تاريخنا القريب.
> > >

أما »تراتبية احلكومة« فيجب ان تختلف 
متاما عن »تراتبية احلكم« وال شك أن ما 
فعله سمو ولي العهد املشهود له بحسن 
التصرف وبعد النظ���ر من رفض حكيم 
لترؤس احلكومة، هو تعزيز للفصل الهام 
بني املسارين حيث يجب ان يترك لسمو 
األمير حفظه اهلل مرونة تغيير شخوص 
رؤساء الوزارة حسب رؤية سموه فيمكن 
� حسب حاجة البلد في مرحلة ما � ان يتم 
اختيار شخصية اقتصادية من ابناء األسرة 
لترؤس احلكوم���ة دون ان يكون ضمن 
متقدمي تراتبية احلكم، وقد يتم تغييره 

ويأتي سموه بشخص 
آخر فيما لم يوفق أو 
تغيرت احلاجة وأصبح 
البلد يتعرض ملخاطر 
أمنية ومن ثم احلاجة 
لرجل مختص باألمن 
وهك���ذا، كما ميكن ان 

يقع اختيار سموه اس���تثناء ألحد أفراد 
الشعب لترؤس الوزارة والعودة بعد ذلك 
ألبناء األسرة مما سيقضي على دعاوى 

شعبية الوزارة.
> > >

أمر كهذا يتماش���ى مع منطق الدولة 
املتغيرة  احلديثة وتعقيداتها وحاجاتها 
كما يساير العصر ويعطي األسرة احلاكمة 
الكويتية قصب السبق واالبتكار واملرونة 
حلل تلك االش���كاالت املزمنة التي أودت 
بكثير م���ن املمالك عبر تاريخنا العربي، 
ان االخت���الف س���يت����وقف  وأوض���ح 
بني افراد األس���رة احلاكمة حال تطبيق 
ذلك النظام املت���قدم كونهم س���يعلمون 
انهم اصبحوا جميعا مرش���حني لرئاسة 
احلكومة وقد يقع عليهم االختيار في اي 
حلظة وبذا سيتوقف البعض عن عرقلة 
البعض اآلخر كي ال يرد له باملثل عندما 

يأتي دوره.
> > >

ومن مزايا هذا النظام أنه س���يصبح 
طريقا ووسيلة لتدريب وتأهيل عدد كبير 
من افراد األسرة احلاكمة على مسؤوليات 
احلكم، كما سيسعد الشعب الكويتي توقف 
النزاع ب���ني افراد تلك األس���رة الكرمية 
ويحصد ش���عبنا فوائد وجود املئات من 
الكفاءات املتوافرة لدى اكبر اسرة كويتية 
ممن تلقى ابناؤها العلم في ارقى املدارس 
واجلامعات، وفي القادم من االيام اشكاليات 
احلكومة الكويتية املزمنة، وإش���كاليات 
البرملان الكويتي ثم اش���كاليات الناخب 

الكويتي و.. عيدكم مبارك.
> > >

آخر محطة: )1( حتدث الشيخ أحمد الفهد 
في وقت مبكر وعبر مقال نش���ره اوائل 
التس���عينيات في جري���دة »األنباء« عن 

ضرورة الفصل بني احلكم واحلكومة.
)2( احد اكبر اسباب النزاع بني افراد 
االسرة الكرمية هو وجود احلاشية السيئة 
التي توهم كل فرد من افراد االس���رة بأن 
اقاربه هم ألد أعدائه وأنهم � ما شاء اهلل 
� أقرب مقربيه وأحب محبيه ويعلم اهلل 

كم بني ضلوعهم من داء دوي.

ال يعرف قيمة هذه النعمة إال من عاش في المهجر أوضاع األسرة الحاكمة

الرياض � واس: اعلنت وزارة الصحة السعودية اول من امس عن اكتشاف حالة 
ملواطنة مصرية تبلغ من العمر 60 عاما قادمة بهدف العمرة عن طريق ميناء ينبع 
البحري، تبني انها حاملة لڤيروس انفلونزا اخلنازير )اتش1 ان1( ولديها اعراض 
حادة للمرض كما انها تعاني امراض���ا مزمنة، واوضح بيان من الوزارة انه فور 
اكتشاف احلالة مت عزلها ونقلها الى العناية املركزة في احد املستشفيات وتقدمي 
اخلدمات العالجية لها حس���ب اخلطط العالجية املعتمدة ورغم كل اجلهود التي 
قدمت للعناية باملريضة وتقدمي العالج النوعي لها اال ان املريضة لم تتجاوب مع 
ه���ذه اجلهود وانتقلت الى رحمة اهلل، وجددت وزارة الصحة تأكيدها على جميع 
القادمني باململكة الداء فريضة العمرة واحلج االلتزام باالشتراطات الصحية السابق 
التنوي���ه عنها ومت تأييدها وتبنيها من قبل الدول االعضاء في اجتماعات منظمة 
الصحة العاملية بالقاهرة، حيث جاءت هذه االشتراطات جميعها تؤكد اهمية احملافظة 
على س���المة وصحة املعتمرين واحلجاج وضرورة تأجيل احلج والعمرة للفئات 
املصابة باالمراض املزمنة ومنه���ا املصابون بامراض رئوية مزمنة ومن ضمنهم 
مرضى الربو الذي���ن يتناولون العالج وكذلك املصاب���ون بامراض القلب والكبد 
والكلى واملصابون بداء الس���كري واملصابون بنقص في املناعة )بسبب عالج او 
مرض أولي او مكتسب( واملصابون مبرض االعصاب املزمن واملصابون بالسمنة 
املفرطة واملصابون باالمراض االس���تقاللية واملصابون باالنيميا املنجلية، وكذلك 

احلوامل واالطفال االقل من 12 سنة وكبار السن فوق 65 سنة.
من جهة اخرى كشفت تسع دول من بينها الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا 
عن مبادرة تقضي بوضع 10% من مخزون لقاحاتها ضد ڤيروس »اتش1 ان1« بتصرف 

منظمة الصحة العاملية ملساعدة الدول الفقيرة على مكافحة هذا الوباء.
وكش���ف عن هذه املبادرة الرئي���س االميركي باراك اوباما واك���د في بيان ان 
»الواليات املتحدة س���تقدم لقاحات ضد ڤيروس »اتش1 ان1« الى منظمة الصحة 
العاملية فور توفرها تدريجيا ملساعدة الدول التي ال ميكنها احلصول على اللقاح 

بغير هذه الطريقة«.
واضاف البيان ان »الواليات املتحدة عملت على هذه املبادرة بالتنسيق مع استراليا 

والبرازيل وفرنسا وايطاليا ونيوزيالندا والنرويج وسويسرا وبريطانيا«.
واش���ار بيان البيت االبيض ايضا الى ان ماليني االشخاص اصيبوا بالڤيروس 

وتوفي اآلالف وهو اليزال يتفشى في العالم.

9 دول تتبرع بـ 10% من اللقاحات للدول الفقيرة

وفاة معتمرة مصرية بإنفلونزا الخنازير

إجراءات احترازية مستمرة في بلدان العالم

إحباط محاولة تهريب 5615 زجاجة خمر في »عوازل« تكييف

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
قبل حلول عيد الفطر بساعات متكن رجال 
االدارة العامة للجم���ارك من احباط ادخال 
واحدة من كبرى شحنات اخلمور املستوردة 
الى البالد وقام رجال جمرك الشويخ بتوقيف 
3 سائقني من اجلنس���ية املصرية ومندوب 
ايراني فيما اكد السائقون الثالثة ان ايا منهم 
لم يكن لديه علم بأن الكونترات الثالثة التي 
يحملونها على شاحناتهم حتوي خمورا وان 
كل ما كان يقومون به هو نقل هذه الكونترات 
متهيدا لتسليمها الى وافد سوري اتفق معهم 
على نقل وتس���هيل دخول اخلمور تلك الى 

داخل البالد.
وقال مدير اجلمارك الشمالية وليد الناصر 
ل� »األنباء« ان تعليمات مدير عام اجلمارك 
بالوكالة بدر املدرس والتي تتضمن ضرورة 
التدقيق على جمي���ع البضائع الواردة الى 
الكويت خصوصا ف���ي فترة ما قبل األعياد 
وضعت قيد التنفيذ، مشيرا الى ان رجال جمرك 
ميناء الشويخ الحظوا ارتفاع سقف 3 حاويات 
محملة ب���� »دكات« وعوازل تكييف، وعليه 
متت االستعانة بآليات خاصة لفتح اسقف 
الكونترات الثالثة ليتبني ان هذه الكونترات 
بداخلها جيوب س���رية تضم 5615 زجاجة 
خمر مستورد جاءت على النحو اآلتي: 5556 
زجاج���ة خمر نوع ريد ليب���ل و46 زجاجة 

خمر نوع سيمروف و12 زجاجة خمر نوع 
بالك ليبل، مشيرا الى ان الشحنة قادمة من 

دولة خليجية.
وأشار وليد الناصر الى ان السائقني الثالثة 
وكذلك املندوب االيراني نفوا اي عالقة لهم 
بتهريب هذه اخلمور الى البالد، وقال املندوب 
االيراني ان هناك وافدا سوريا اتفق مع شركته 
على جلب ه���ذه العوازل من دولة خليجية 
وان دور الشركة يقتصر على توصيل هذه 
الشحنات الى داخل البالد متهيدا لتسليمها الى 

الوافد الذي مت نقل هذه الشحنة حلسابه.
وق���ال الناصر ان رجال اجلمارك اقتصر 
دورهم على ضبط الش���حنة ومن ثم احالة 
السائقني واملندوب الى االدارة العامة ملباحث 
املخدرات الس���تكمال التحقيقات والوقوف 
على حقيق���ة عدم وجود عالقة حقيقية بني 
هذه اخلمور وحقيقة ان الشركة قامت فقط 
بانهاء اجراءات دخول شحنة العوازل للبالد 

حلساب السوري.
ولف���ت الناصر الى ان الس���وري املتهم 
بتهريبه هذه اخلمور ل���م يتم توقيفه وان 
االدارة العامة ملباحث املخدرات هي من سيقوم 

بذلك.
هذا وحضر الى ميناء الشويخ لالشراف 
على تفريغ الكونترات وحصر اخلمور مبارك 

القطان من مكتب مدير عام اجلمارك.

أثناء قص اسطح العوازل لفتح املخابئ السرية

احلصيلة النهائية لزجاجات اخلمور بلغت 5615 زجاجة عمال اجلمارك يستخرجون الزجاجات من العوازل

رجال اجلمارك أثناء تفريغ عوازل التكييف امللغومة باخلمور


