
واضح أمانة بال قناع

»أنا اسمي خان« فيلم هندي يعرض حاليا 
في دور السينما، بطولة املمثل الهندي »شاه 

روك خان« ان صحت الترجمة.
والفيلم يتكلم عن معاناة مس���لم هندي 
بعد أحداث 11 سبتمبر في الواليات املتحدة 
االميركية، بقصة أقل ما يقال عنها انها رائعة، 
ألنها قدمت للناس صورة مأمولة لشخصية 

مسلمة قدمت احلب سبيال للتعاطي مع اآلخرين.
الفيلم يدور حول شاب يعاني من مرض أعصاب يسافر ألميركا 
بحثا عن حياة افضل ولكي يبقى الى جوار أخيه كما وعد أمه.

يتزوج من امرأة هندوسية عندها ابن من زواج سابق، فتتم 
تسمية الزوجة واالبن باسم خان كاسم للعائلة.

بعد أحداث 9/11 تتغير صورة املسلمني لدى عامة الناس في 
اميركا، ويقع ضحية هذا التعصب الكثير من املسلمني والهنود 
على حد س���واء، ألنهم )أي األميركان( يعتقدون ان كل صاحب 

حلية مسلم إرهابي ولو كان من السيخ!
االبن يتعرض العتداء في املدرس���ة ميوت بسببه، ال لشيء 
وامنا النه لقب باس���م »خان« االسم املسلم عند االميركان، رغم 
ان الغالبية العظمى ممن يتس���مون بهذا االسم هم من البوذيني 

او الهندوس ومنهم بطل الفيلم.
الزوجة حتّمل »خان« املسؤولية ألن االبن توفي ألنهم ظنوا 
انه مسلم وتطلب من زوجها »خان« ان يهجرها ألن املشاكل لم 

تبدأ إال بسبب ظن اجلميع انهم مسلمون.
خان البسيط عقليا الناضج علميا يسألها: ومتى أعود؟!

فتقول له: ان اس���تطعت ان تق���ول للعالم جميعا وللرئيس 
األميرك���ي وتقنعه بأنك خان املس���لم وغير اإلرهابي ميكنك ان 

تعود.
تبدأ رحلة خان بحثا عن الرئيس، ومعها تبدأ فصول رائعة 
تظهر عظمة اإلسالم وإنسانيته وسموه في العقيدة عن سواه.

يصل خان ملبتغاه بعد تولي الرئيس أوباما للحكم وبعد ان 
تدخل القصة في أحداث دراماتيكية رائعة.

املهم ان »ش���اه روك خان« قدم فيلما رائعا أظهر فيه املسلم 
بصورة يتقبلها املش���اهد اآلخر، وبصورة تظهر تسامح الدين 

اإلسالمي ومحبته لآلخرين.
شاه روك خان غير املسلم خدم اإلسالم بشكل ال يتصوره إال 
من ش���اهد الفيلم او سيشاهده، بينما أسامة بن الدن و»ربعه« 
في اليمن والعراق وأفغانستان لم يقدموا للعالم سوى صورة 

اإلسالم الدموي.
»انا اسمي خان وأنا لس���ت إرهابيا« هذه اجلملة هي محور 

الفيلم بشكل عام.
نعم اإلس���الم ال عالقة له باإلرهاب، ومن بطن اإلس���الم نشأ 
الفكر املتش���دد واملتطرف، ومن رحم اإلنسانية قدم »شاه روك 

خان« هذه الرائعة الفنية.
قد ال يقرأ هذا املقال هندي يعرف العربية، بل انه ملن الصعب 
ان يصل ش���كري وامتناني لهذا اإلنس���ان الرائع، ورغم كل هذا 

»شكرا« شاه روك خان.
وسود اهلل وجه بعض الناس.

ال����ك����ث����ي����رون 
لم  كيف  استغربوا 
تتحرك احلكومة ضد 
اقتراح قانون اسقاط 
كان  حيث  الفوائد 
بإمكانها منع ثالثة من 
احملسوبني عليها من 

االعضاء وما اكثرهم في هذا املجلس من 
احلضور او التصويت وينتهي كل شيء 
ولكنها تركت االمور تسير باجتاه واحد 

واكتفت بالتصريح ضد القانون.
انا شخصيا لم ينطل علي هذا التكتيك 
احلكومي املكشوف الن احلكومة تعلم ان 
قضية القروض قضية شعبية ملتهبة 
ومن يقف ضدها فهو في حكم املنتحر 
الرابعة  بالدائرت����ني  سياس����يا خاصة 
واخلامسة فأرادت ان ترفع احلرج عن 
احملس����وبني عليها من النواب باملوافقة 
على القانون وبالتالي هي تريد ان توصل 
رسالة الى مؤيديها بأنها لن تتخلى عنهم 
في القضايا الش����عبية وحريصة على 
انها  اس����تمرارهم باملجلس النها تعلم 
س����تقوم بإرجاع القانون ثم تأتي بعد 
ذلك باقتراحات ترضية مثل توس����عة 
صندوق املعسرين، واقرار بعض املنح 
للمواطنني وبالتالي س����يفقد املشروع 
الكثير من مؤيديه في دور االنعقاد املقبل 
واالهم من ذلك فإن احلكومة حريصة على 
ربعها وكذلك على استقرار املجلس في 
املرحلة احلالية والتي ستش����هد توقيع 
عقود خطة التنمي����ة املليارية ومن ثم 
فهي بحاجة الغلبية نيابية تكون مبثابة 
الغطاء لها ضد اي حترك نيابي مضاد 
البطال العقود املليارية وما سيعتريها 

من فساد او تنفيع او غير ذلك.
ان من احملزن ان تتعامل احلكومة مع 
قضايا البلد ومشاعر الناس ومشاكلهم 
بهذا االسلوب فإلى متى سنكون اسرى 
للتكتيك احلكوم����ي اجلديد القائم على 
اس����تغالل االغلبية النيابية احلكومية 
املس����لوبة االرادة؟! بل م����ا احلد الذي 
ستمضي به احلكومة مع هؤالء البصامة 
م����ن النواب؟ فهل س����تصل الى مرحلة 
متقدمة من تعديل الدستور وابطال مفعول 
الرقابة الشعبية واضعاف املشاركة في 
صنع القرار والتفرد في القرار االقتصادي 

والعقود املليارية؟! لننتظر وسنرى.

حسن النية ال يكفي 
� وحده � لبلوغ الهدف، 
وال يعني سمو املقصد، 
وال يستحق صاحبه أن 
نحرق له البخور وندق 
الدفوف  في موكب���ه 
ونحن���ي رؤوس���نا � 

احتراما � كلما مر طيفه أمام عيوننا.
بل رمبا اس���تحق عك���س ذلك، رفضا 
وازدراء، وعل���ى االق���ل، لوم���ا وعتب���ا 

وصدودا.
والذي���ن أث���اروا ب���� »حس���ن نية« 
قضية »الفس���اد في مؤسسة التأمينات 
االجتماعية«، أو ما يرونه هم فس���ادا أو 
عجزا وفشال، خانهم حسن نيتهم وكسر 
عكازهم، ففشلوا وذهبت ريحهم وقعدوا 
ملومني محس���ورين، وذلك ألنهم حّملوا 
قصدهم ما ال يحتمل، فناوبهم وأسقطهم 
وصاروا في موقع املتصيدين املتقصدين، 
الذين ال يراعون مصلحة البالد العامة، 
وما نهفو إليه ونح���ب ان تك���ون بالدن���ا 

علي��ه.
القضية وحش����روها  لقد صّغ����روا 
وحصروها في زاوية »القبلّية«، وكأنهم 
يريدون العودة بنا القهقرى والى حيث 
املضارب واملاء وال����كأل، والكلمة العليا 
لش����يخ القبيلة، وكأن ال دولة هنا وال 
مؤسسات وال حكومة وال شعب يحكمه 

دستور!
وال أدري كيف فتشوا في دماء وأعراق 
السيد مدير مؤسسة التأمينات، ليصنفوه 
قبليا، ثم يلوم���وا، بل يرجموا براجمات 
الكالم الطائش، من ش���ارك املدير ِعرقه 
القبلي من أعضاء مجلس االمة و»الذين 
منعتهم الصلة القبلية من كشف جتاوزات 

املدير«!
أين هذا من ذاك؟ وأين تلك من هذه؟!

ع���ن أى قبلي���ة تتحدثون ي���ا »دعاة 
احلق« ويا»كاش���في الفساد« و»محاربي 

املفسدين«؟!
أليس الفساد فيما فعلتم وقلتم، حينما 
هدفتم الى تطبيع التعام���ل القبلي، في 
مجتم���ع مدني لم يبق م���ن قبليته اال ما 
علق في رؤوس���كم من أوهام، وما تبقى 
في قلوبكم من مساحة سوداء تتيح لكم 
هدم أسوار البالد، طمعا في ملعان كاذب 

مخادع؟

MY NAME IS KHAN تكتيك القروض.. مكشوف! كبائر الصغار

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: العرب يراجعون إستراتيجياتهم النووية لمواجهة إسرائيل.

ـ لم نبن مفاعال نوويا واحدا ومع هذا لدينا إستراتيجية!
»الصحة«: استعدوا للموجة الثالثة من إنفلونزا الخنازير.

ـ بالكويتي الفصيح الجماعة يقولون لكم استعدوا للموجة الثالثة
أبواللطفواحدمن المناقصات!

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

العالم الياباني ماسارو أموتو لـ »األنباء«:  
المـاء المقروء عليه آيات قرآنية

ودعـاء وتسبيح يشفي مـن األمراض 
وعلى رأسها السرطان            ص 31

البقاء هلل

دليم مبارك دليم المطيري � 82 عاما � الرجال: 
عبداهلل املبارك � ق1 � الشارع الرئيسي 
� م63 � بجان���ب مس���جد الروي���ح � ت: 
99200559 � النس���اء: الفردوس � ق9 � 

ش1 � ج1 � م3 � ت: 24992683.
عبدالسـالم العبداهلل العبدالعزيز العبدالعالي � 62 
عاما � الرجال: قرطبة � ق4 � ش3 � م32 
� ت: 99839552 � النساء: الفيحاء � ق6 � 

ش68 � م5 � ت: 66575959.
عـادل عبدالهادي صالح احمد النجار � 52 عاما � 
الرجال: مس���جد البحارنة � الدعية � ت: 
97310313 � النساء: اجلابرية � ق12 � ش5 

� م36 � ت: 99131231.

عبدالرزاق محمد المنيس � 85 عاما � الرجال: 
كيفان � ق5 � ش السويس � خلف نادي 
الكويت � ت: 24843123 � النساء: الروضة 
� ق1 � ش10 � م5 � ت: 97891819 � الدف���ن 

التاسعة صباحا.
مسـفر محمد علـي العجمـي � 69 عاما � علي 
صب���اح الس���الم � ق7 � ش15 � م5 � ت: 
99008135 � 55358838 � 94401490 � الدفن 

بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.
محمد أحمد شمس الدين � 73 عاما � الرجال: 
ديوان الكنادرة � الشعب � ت: 99640101 � 
النساء: بيان � ق3 � ش األول � م24 � ت: 

25396967 � الدفن التاسعة صباحا.

ملكة السامبا تنهار بسبب المصورين

ريو دي جانيرو � د.ب.أ: انتهى الظهور املثير 
للجدل مللكة السامبا ذات السبع سنوات خالل 
كرنڤال ريو دي جانيرو في البرازيل بطريقة 
غير متوقعة، حيث انهارت الطفلة جوليا باكية 

أمام الكاميرات احمليطة بها.
وذكرت وس���ائل إعالم برازيلية أن جوليا 
احملاطة باملصورين واإلعالميني انهارت باكية 
ملدة نحو عشر دقائق عقب بدء االستعراض في 
ستاد »سامبا دروم« مبدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية ليلة األحد/االثنني. وعادت جوليا إلى 
حلبة الرقص مجددا عقب نحو 20 دقيقة.

جتدر اإلشارة إلى مدرسة »فيرادورو« الشهيرة 
للسامبا اختارت جوليا هذا العام لتكون »ملكتها«، 
وه���و الدور الذي كان يحصل عليه في املعتاد 

فتيات بالغات.
وعارض نشطاء حقوق األطفال ظهور جوليا 
في الكرنڤال وحتويلها إلى »رمز جنسي«، إال 

أن والدها أيد مشاركتها في الكرنڤال.

ساري: الحكم بمنزلة رسالة إلى كل من ال يتحمل مسؤولياته

المحكمة تلزم وزيرة التربية بدفع 30 ألف دينار 
لمواطن اعتدى حارس »العارضية« على ابنه

قاتل حارس حولي بعد ضبطه:
طالبته بـ 90 دينارًا ورفض.. فقتلته

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
سجل رجال إدارة بحث وحتري محافظة 
حولي بقيادة العقيد عبدالرحمن الصليل 
إجنازا جديدا بتوقيف وافد مصري يدعى 
أبوعلي )29 عاما( كان وراء ارتكاب جرمية 
قتل بشعة توفي على اثرها حارس بناية 
مصري اجلنسية بعد تلقيه عدة طعنات 
وتعرضه للنحر. ووفق مصدر امني، فإن 
رج���ال مباحث حولي قام���وا ومن خالل 
هاتف املجني عليه بتوقيف مشتبه بهم 
ودارت الشبهات حول وافد مصري كان قد 
اتصل باملجني عليه وحضر الى منزله ومت 
إخضاعه للتحقيقات قبل اقتياده من محل 
إقامته مبنطقة جليب الش���يوخ. ومضى 
املصدر بالقول: متسك املتهم باإلنكار حتى 
اخلامس���ة عصرا، اال انه وبعد تضييق 
اخلناق علي���ه كونه آخر من قد ش���اهد 

املتهم  اعترف بأنه نف���ذ جرميته مبررا 
إياها بضائقة مالية وأشار املصدر الى ان 
املتهم قال انه ذهب الى صديقه احلارس 
وأبلغه بأن الظروف املادية التي مير بها 
صعبة وطلب منه استرداد 90 دينارا سبق 
للحارس ان استدانها منه، اال ان احلارس 
أبلغه بأنه مير هو اآلخر بضائقة مالية، 
فما كان من القاتل إال ان انتظر حتى خلد 
املجن���ي عليه الى النوم وأخرج س���كينا 
كان يحتفظ بها في مالبسه وسدد له عدة 
طعنات، وقب���ل ان يغادر موقع اجلرمية 
تعمد نحره اعتقادا منه انه مازال على قيد 
احلياة. كما أرشد املتهم عن اداة اجلرمية 
املستخدمة في الواقعة في غرفة بحولي. 
هذا وتبني ان القاتل ال يحوز اقامة وكان 
يعتزم السفر الى موطنه خالل الساعات 

القليلة املقبلة.

رجل أمن في »الداخلية« وعسكري بـ »الدفاع«
يسقطان بنصف كيلو حشيش ويعترفان باالتجار

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
»اتخذوا ما يلزم من اجراءات قانونية، ال تنظروا الى اس���م 
املتهم او اين يعمل مادامت املعلومات لديكم يقينية باجتار هذا 
املتهم في املواد املخدرة«، هكذا كانت تعليمات مدير عام االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ احمد اخلليفة لقوة ادارة 
العمليات التي يرأسها الرائد محمد قبازرد حينما مت ابالغ العميد 
اخلليفة بان املتهم الرئيس���ي في قضية االجتار باملخدرات هو 
عسكري في الداخلية وآخر في الدفاع وكالهما على رأس عمله 
حيث امر بضبطهما واحالتهما الى النيابة العامة بتهمة حيازة 

مواد مخدرة بقصد االجتار.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات وردت الى مدير عام املكافحة 
عن ان عسكريا في وزارة الداخلية يستغل عمله في احدى االدارات 
املهمة ويتاجر في السموم املخدرة، وعليه أوعز الى مدير ادارة 
العملي���ات الرائد محمد قبازرد مبهمة الضبط بعد التواصل مع 

النيابة العامة.
وأضاف املصدر: اس���تطاع رج���ال العمليات ابرام صفقة مع 
املتهم لبيع 4 اصابع من مادة احلشيش مقابل 200 دينار ليفاجأ 
بأن منفذي الصفقة معه هم رجال املكافحة، وكان برفقته اثناء 
الضبط شريكه عسكري الدفاع وبتفتيش مركبتيهما وجد بداخلهما 
500 غرام من مادة احلشيش و500 دينار اعترفا بأنها حصيلة 

االجتار في املخدرات.
ومضى املصدر بالقول: اخضع املتهمان للتحقيق ليعترفا على 
متهم ثالث يعمل في اح���دى اجلمعيات التعاونية ليقوم رجال 
العمليات باالنتقال الى من���زل املتهم الثالث في صباح الناصر 
اال ان املتهم متكن من الفرار الى جهة غير معلومة مبساعدة من 

أقاربه ليتم تعميم اسمه متهيدا لضبطه والتحقيق معه.

قضت احملكمة الكلية الدائرة/ جتاري مدني 
كلي حكومة/ 2 بالزام وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي بصفته���ا بأن تؤدي للمدعي 
بصفته وليا طبيعيا عن ابنه مبلغ ثالثني الف 

دينار واملصروفات ومقابل اتعاب احملاماة.
وتعود وقائع هذه الدعوى الى قيام مجموعة 
من عمال النظافة واحلراس باالعتداء جنسيا 
على بعض الطلبة مبدرسة عبدالعزيز قاسم 
حمادة االبتدائية بالعارضية )منهم ابن املدعي(، 
وفي هذه الدعوى قد صدر حكم مبعاقبة املتهمني 
باالعدام شنقا ثم تعدل امام محكمة االستئناف 
الى احلبس املؤبد، وهي الواقعة التي عرفت 

باسم »حادثة مدرسة العارضية«.
وقد اك���د احملامي نواف س���اري املطيري 

وكيل والد املجني عليه »اننا س���عينا الى تسمية االشياء مبسمياتها الصحيحة 
وضرورة حتمل كل مسؤول مسؤوليته وان قواعد القانون تطول وزيرة التربية 
بصفتها وقد حاول دفاع الوزارة التنصل من املسؤولية في مذكرات دفاع مطولة 
وش���رح يحاول التهرب من اخلطأ اال ان عدالة القانون والقضاء اعلنت احلقيقة 
بأن مسؤولية الوزارة مسؤولية مفترضة ال تقبل اثبات العكس في واقعة هزت 
الش���ارع الكويتي وكانت حديث الساعة ومحل استهجان لكل طوائفه وافراده، اذ 
كيف حدث هذا في قدس���ية ومحراب العلم فاذا لم يك���ن فيه االمن واالمان فأين 
جنده البنائنا؟ وبذلك، يكون احلكم قد وجه رسالة هي ان القضاء باملرصاد لكل 
من ال يتحمل مسؤولياته وتضعف رقابته وال يحترم واجباته ويد العدالة تطول 

اجلميع مهما تخفى وراء املبررات الواهية واحلجج الباهتة.

بني احضان والدها بعد أن غلبتها الدموع  )رويترز(قبل انهيار امللكة بدقائق  )رويترز(

املتهمان وأمامهما كمية احلشيش املضبوطة معهما

احملامي نواف ساري


