
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أكثر من 30 ألف شخص انتحروا هذا العام في اليابان.

ـ مساكين.. الظاهر كانوا مدمنين على مشاهدة »قمم عربية«.
دراسة استرالية تنصح »بابا نويل« بعدم التدخين.

ـ لو بابا نويل عندنا جان يدخن حتى »قدو« مع الزقاير كله سبة التناحر 
أبواللطفواحدالسياسي.

شعار احلملة »أنا مسلم.. أنا أميركي«

»أنا مسلم.. أنا أميركي« 
حملة ترويج لإلسالم في »تايمز سكوير«

دبيـ  العربية: أطلقت مجموعة إسالمية حملة دعاية قوية في 
ساحة »تاميز سكوير« الشهيرة داخل مدينة نيويورك في محاولة 

منها لتقدمي صورة عادلة ودقيقة عن اإلسالم بحسب تقرير.
واتخذت احلملة شعار »أنا مسلم.. أنا أميركي« والتي أطلقها 
مجلس العالقات األميركية اإلســـالمية )كير( بوالية نيويورك، 
وتهدف إلظهار فاعلية املسلمني وبأنهم جزء ال يستغنى عنه من 

املجتمع األميركي.
 وبدأت احلملة بتقدمي املســـلمني األميركيني الذين ســـاهموا 
ويساهمون في جميع نواحي احلياة األميركية من ضباط الشرطة 
إلى جنوم املجتمع األميركي، باإلضافة إلى ناشطي حقوق اإلنسان 

وحملة الشهادات العليا واحملامني.
وقالـــت فايزة علي مديرة شـــؤون املجتمع في »كير« بوالية 
نيويورك: »سيعرض هذا اإلعالن حياة املسلمني األميركيني الذين 

كرسوا حياتهم لبناء املجتمع وخدمة الدولة«.
وتضيف قائلة: »ستكون هذه املبادرة جزءا من جهد متواصل 
نقدم فيه صورة دقيقة وعادلة عن الدين اإلســـالمي واملسلمني 

للمجتمع األميركي«.
وتستمر احلملة التي انطلقت منذ يومني لغاية 16 يناير 2010، 
كما سيتم التركيز عليها خالل مناسبة رأس السنة، حيث من املتوقع 
وجود نحو مليون شخص على األقل لالحتفال في ساحة »تاميز 

سكوير« إيذانا ببدء العد التنازلي ألول أيام العام اجلديد.
 ومن جانبه يقـــول إبراهيم كوبر رئيـــس مجلس العالقات 
األميركية اإلسالمية لـ »العربية.نت«: »هناك أكثر من 400 مليون 
شخص ميرون من ساحة »تاميز سكوير« ونعتقد أنها ستكون 
فرصة جيدة إليصال رسالة إيجابية عن اإلسالم واملسلمني، نقدم 
رســـالة بسيطة تفيد بأن املســـلمني األميركيني جزء حيوي من 

مجتمعنا، وهناك فرصة لتعلم الكثير عنهم«.

لنبدأ باملوقف الصحيح ألهل السّنة، 
فلو عاد التاريخ واحتشد اجلمع في كربالء 
لكان املسلمون جميعا سّنتهم وشيعتهم 
في معسكر سيد الشهداء احلسني ÿ، لذا 
ال صحة ملن يّدعي متثيل السّنة دون وكالة 
ويدعو للفرح في يوم استشهاده، وفي 
هذا السياق هل من مصلحة املسلمني في 
شيء دعوة أحدهم في املهرجان اخلطابي 
إلى إزالة الكنائــــس في الكويت وكيف 
سيعامل اآلخرون مساجدنا لو قمنا بذلك 

الفعل اجلائر؟!
> > >

منذ عقود ودول املنطقة ساحة حلروب 
الوكالة لآلخرين، ففي أوائل عام 1975 كان 
احلديث الرئيسي في لبنان يدور حول 
تعلمهم مــــن درس احلرب األهلية التي 
اشتعلت في بلدهم عام 1958، واستحالة 
انتقال احلروب األهلية التي أحرقت األردن 
)عام 1970( وقبرص )عام 1974( ألرضهم، 
ولكن ما ان حــــل ربيع ذلك العام حتى 
تدهورت األوضاع سريعا بعد مظاهرات 
النائب  الصيادين في صيــــدا واغتيال 
معروف سعد وحادثة باص عني الرمانة 
واشتعلت احلرب األهلية بأيدي قيادات 
لبنانية مرتشية بعد ان أعمت األحقاد 

والكراهية أبصار وبصائر األتباع.
> > >

وتكرر األمــــر في عراق 2003 عندما 
حتدثوا جميعا، مفكرهم ومثقفهم قبل 
جاهلهم، عن استحالة »لبننة« الوضع 
العراقي فباتوا هذه األيام في وضع أسوأ 
من اللبننة، ومثلهم فلسطينيو حماس 
وفتح ممن أنكروا بشدة عام 2007 انهم 
سيلجأون للسالح حلل خالفاتهم فانتهى 
األمر بحرب أهلية أكلت األخضر واليابس 
وقتلــــت منهم أكثر ممــــا قتله أعداؤهم 
وأضاعت األمل في الوصول حلل عادل 

إلشكالهم املزمن.
> > >

إن جميع حروب املنطقة – وما أكثرها 
– ومن ضمنها حرب فتح اإلســــالم ضد 
اجليش اللبناني وحروب احلوثيني وجند 
القاعدة احلالية ضد اجليشــــني اليمني 
والســــعودي هي حروب وكالة بامتياز 
تبدأ عادة بطــــرح قضايا عادلة إال أنها 
تنتهي رغم األحاديث الساخنة عن الوحدة 
الوطنية واستحالة انحدار األمور إلى ما 

ال حتمد عقباه إلى 
السقوط في الهاوية 
البلدان  وتدميــــر 
التي قبلت بتغييب 
الدور احلازم للدولة 
وســــمحت بضرب 
الســــلطة  هيبــــة 

وتغاضت عن فتح اجليوب ملن ميلؤها 
من أموال اخلارج بعد أن يرفع شــــعار 
الوحدة الوطنية وهو الهادم األكبر لها.. 
إن اخلشية الكبرى هي أن نتحول سريعا 
لبيدق آخر من بيــــادق حروب الوكالة 
في منطقتنا امللتهبة، فلسنا أكثر حنكة 
ودراية من أهل لبنان وفلسطني والعراق 

واليمن واألردن.. الخ.
ثم نعود للتذكير الحقا فيما حذرنا منه 
سابقا وحكاية.. على من تقرأ مزاميرك 

يا داود.. املتكررة!
> > >

آخر محطة: )1( يذكر د.شفيق الريس 
في كتابه »التحدي اللبناني« ضمن فصل 
»أحداث الكويت« ان كرة النار التي أحرقت 
األردن وقبرص ولبنان كانت تتجه سريعا 
حلرق الكويت آنذاك لوال احلزم الذي أبدته 
احلكومة الكويتية ومسكها األمور بيد 
من حديد.. فاحلزم احلزم وال تنتظروا 
»وقوع الفاس في الراس« عبر رصاصة 
مجهولة تطلق في الظالم على شخصية 
ملتهبة فتلهب البلد وحترقه كما جرى 

لدى دول أخرى.
)2( حتية إجــــالل وإكبار من رجال 
الكويت الكبار ومن أطفال الكويت الصغار 
للنواب األفاضل أسيل العوضي، سلوى 
اجلسار، روال دشتي، صالح املال، عادل 
الصرعــــاوي، عبدالرحمــــن العنجري، 
العمير، محمد  الرومي، علــــي  عبداهلل 
املطير، مرزوق الغامن، ناجي العبدالهادي، 
خالــــد الســــلطان )!( ومعهــــم الوزير 
التاريخي مصطفى الشمالي ممن رفضوا 
أن يبيعوا مستقبل الكويت ودميومتها 
بشراء حاضرهم الشخصي وبقائهم على 
الكراسي اخلضراء في قضية غير شرعية 
وغير عادلة وغير دســــتورية، والعتب 
قبل ذلك وبعده على من يدعي االلتزام 
بالشرع واحلث على العدالة والتمسك 
بنصوص الدستور وهو يصوت على ما 

يهدم أسس الثالثة.

حتى ال نصبح ساحة حرب وكالة أخرى!
محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com
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اكتشاف حقل ألغام في منطقة الواحة

مجهول يستولي على 500 دينار
من حساب موظف في »الوزراء«

هاني الظفيري
قاد بالغ مواطن تقدم بــــه الى غرفة العمليات 
امس الى اكتشــــاف حقل ألغام في منطقة الواحة، 
وكان املواطن قد تقدم ببالغ امس يفيد بوجود لغم 
بالقرب من منطقة الواحة غير انه وبحضور رجال 
هندسة اجليش اكتشفوا وبعد متشيط املنطقة اكثر 
من 15 لغما، وقال مصدر امني ان مواطنا شاهد لغما 

في منطقة الواحة فقــــام بابالغ عمليات الداخلية، 
وقامت بارسال هندسة اجليش للتعامل مع اللغم 
املذكور اال ان رجال الهندسة رصدوا لغما آخر اثناء 
تعاملهم مع األول فقاموا بتمشيط املنطقة ليكتشفوا 
انها ليســــت سوى حقل ألغام، وقام رجال اجليش 
بالتعاون مع أمن اجلهراء بوضع سياج امني حلني 

نقل األلغام او التعامل معها.

أمير زكي
تقدم موظف يعمل في مجلس الوزراء ببالغ 
صباح امس الى مخفـــر النقرة يفيد بأنه وأثناء 
محاولته السحب من رصيده البنكي البالغ 510 
دنانير رفض البنك العملية بحجة ان الرصيد غير 
كاف وان املتوافر هو 10 دنانير فقط، وباتصاله 
بالبنك ابلغه املوظف انه قام بتحويل 500 دينار 

قبل يومني عن طريق االنترنت حلساب شخص 
آخر، ونفى املشتكي ان يكون قد حول هذا املبلغ 
او اســـتخدم االنترنت في اي عملية حتويل منذ 
افتتح حســـابه، هذا وتلقى البالغ رئيس مخفر 
النقرة املقدم بدر ناصر والذي أمر بسرعة التحقق 
من الدعوى وسجلت قضية تزوير في محررات 

رسمية.

هيلة سعد سعدون العتيبي، أرملة مطلق شليوي نافل 
العتيبي ـ 69 عاما ـ الرجال: عبداهلل املبارك ـ 
ق1 ـ ش127 ـ م7 ـ ت: 99411788 ـ 99898865 ـ 
النساء: عبداهلل املبارك ـ ق5 ـ ش505 ـ م46 

ـ ت: 67722290 ـ 66791677.
طفلة نفجان الشـبعان، أرملة فهد حمود الشبعان 
ـ 71 عاما ـ الرجال: العدان ـ ق1 ـ مقابل شارع 
الغوصـ  تقاطع صباح السالمـ  ت: 99037380 
ـ 99860995 ـ النساء: العقيلة ـ ق1 ـ ش126 ـ 

م47 ـ ت: 23830268.
بدرية سالم محمد احلشاشـ  56 عاماـ  الرجال: مبارك 
العبداهلل ـ غرب مشرف ـ ق3 ـ ش316 ـ م16 ـ 
ت: 99722085 ـ 99331464 ـ النساء: قرطبة ـ 

ق1 ـ ش1 ـ ج10 ـ م22 ـ ت: 25344044.
عبداهلل محمد سعيد األنصاريـ  89 عاماـ  الشاميةـ  ق6 

ـ ش63 ـ م13 ـ ت: 24830301 ـ 99417699.

فوزيـة بشـندي راشـد، أرملة خضر عبداحملسن 
السويدان ـ 58 عاما ـ األحمدي ـ ق3 ـ الشارع 

الرابع ـ م47 ـ ت: 99076662.
ريحانة بجاد ضاوي العتيبي، زوجة ذعار حميان عتقان 
العتيبـــي ـ 66 عاما ـ الفحيحيل ـ ق3 ـ ش1 ـ 
م77ـ  ت: 66777023ـ  الدفن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
علي إبراهيم عبداحلسـن محمد عبد علي ـ 8 سنوات 
ـ بيـــان ـ ق8 ـ الشـــارع األول ـ ج4 ـ م8 ـ ت: 

.99631648
راشـد عيد فـالح العميان العازمـي ـ 62 عاما ـ جابر 
العلـــي ـ ق2 ـ ش25 ـ م2 ـ ت: 66462777 ـ 

.99711941
مضحي أحمد املضحيـ  71 عاماـ  الرجال: الرقةـ  ق1 
ـ ش3 ـ م51 ـ ت: 99068526 ـ النساء: الرقة ـ 

ق1 ـ ش2 ـ قسيمة 22 ـ ت: 23947762.

البقاء هلل


