
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير إخباري: »الديناصور« رونالد ريغان أنهى الحرب الباردة.

ــ على هذا المعدل الشرق األوسط يحتاج إلى غابة ديناصورات لحل 
مشاكله.

رتب نواب المدير العام في اإلدارة العامة لإلطفاء عند »عميد«.
ـ على حد علمي هناك رتبة اسمها لواء وأخرى يسمونها فريق!
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صالح الشايجي
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كالم مباشر

قال: »عندما أقارن احلديث بني االس���اميني 
والليبرالي���ني في الكويت مع ما رأيته في الهند 
ودول أخرى أس���تغرب كثيرا، هناك املسلمون 
يقيمون مدارس بأموالهم ويدرس فيها املس���لم 
والهندوسي واملسيحي با أي حساسية، بل رأيت 
في احدى مدارس ميلكها املس���لمون أن الناظرة 
أو املدي���رة من الديانة الهندوس���ية، وهي تدير 

املدرسة منذ 25 سنة بكفاءة وجناح من غير أي حساسية، مادة الدين 
االسامي تدرس في وقتها وكذلك اللغة العربية با أي حتسس من 
غير املسلمني، في وقت الصاة يذهب الطلبة والطالبات املسلمون الى 
مصليات خاصة بهم، مثل هذا رأيته في جامعة ميلكها املسلمون في 
الهند منذ 28 سنة ويدرس فيها 30.000 طالب، تخرج منها عشرة آالف 
مهندس حتى اآلن، أيضا من دون أي حساسية، غاية ما في األمر أن 
هذه املدارس تقام في مناطق ذات كثافة اسامية عالية وبالتالي فان 
غالبية الطلبة من املسلمني، أحيانا 60% وأحيانا 70%، وقد انعكست 
هذه الطريقة املنفتحة على الطلبة الذين يس���تطيعون أن ميارسوا 
عملهم في احلياة الوظيفية مع سائر فئات املجتمع بغير تصنيفات 
مس���بقة تنعكس على ترقيات وظيفية حسب الطائفة، هذا الشيء 
تخلصوا منه منذ مراحل الدراسة األولى، وقد أدركت الشركات التي 
تس���تقطب اخلريجني هذه الطبيعة في خريجي تلك اجلامعة، ففي 
العام املاضي تخرج 514 طالبا في كلية الهندس���ة، مت توظيف 420 
منهم قبل حفل التخرج الرسمي في شركات زارت اجلامعة وقابلت 
ه���ؤالء اخلريجني، ولوال تلك الطبيعة املتس���امحة والتعليم اجليد 
ملا حتققت تلك النتيجة، واألهم هي قدرتهم على العيش بسام مع 

اآلخرين« انتهى.
 نحن في مجتمعاتنا العربية ال يتقبل معظمنا مسألة التعايش، 
ليس مع الهندوس بل حتى بعضنا مع بعضنا، االقصاء والتهميش 
هما هواية بعض الليبراليني، هؤالء ال ينطبق عليهم وصف ليبرالي، 
وكذلك التش���كيك في عقائد املسلمني واس���تنطاقهم عما في مكنون 
صدورهم هي أيضا هواية بعض االساميني، وفي ذلك غفلة عن الهدي 
االسامي »سأل عمر قادمني من العراق فقالوا، ارتد رجل عن االسام 

فقتلناه، قال، أفا تركتموه وأحسنتم اليه، ذلك أحرى أن يتوب«.
 انني ال أزال أذكر بانزعاج شديد استجواب وزير اإلعام األسبق 
الشيخ سعود الصباح الذي حمل عنوانا استفزازيا »املساس بالذات 
االلهية«، وقد كنت كتبت في حينه عن هذا االس���تخدام غير السليم 
للشعار الديني، هذا األمر يتكرر لألسف بني الفينة واألخرى، ولست 
هنا أدعو الى الصمت مع من ميارس الكفر البواح ويعطي على ذلك 
من نفس���ه برهانا، غير أن ردة الفعل العاقل���ة على نحو ما مر في 
حادثة وفد العراق أحرى باالتباع من االش���اعة واالعان الذي يزيد 

في الضرر وال ينقصه.
أرجو من اجلميع االقتراب من الوسطية في الطرح، واحلذر من 
الشهرة في أمر كهذا، ف� »من لبس لباس شهرة ألبسه اهلل لباسا من 
نار يوم القيامة«، كما أرجو من صحفنا ممارس���ة »ضبط النفس« 

ازاء اغراء االثارة الذي يدفع اجلميع ثمنه غاليا.
كلمة أخيرة: »مركز الوسطية« فكرة نشأت في الكويت، تكررت في 
عدد من الدول اخلليجي���ة، ازدهرت هناك، وفي الكويت هي عليلة، 

ملاذا؟

في مطار الكويت وقبل املغادرة للقاهرة جلست 
احتدث مع الداعية الرائع عمرو خالد وكان ينتقد 
ما كتبه احد الكتاب االساميني الكويتيني وعممه 
على الليبراليني، وقاطعتنا سيدة محجبة كويتية 
في اخلمسينيات من عمرها واوصته بأن يكثر من 
دعوة االبناء لالتزام بقواعد الدين، مضيفة أنها 
تقوم شخصيا بإيقاظ ابنائها لصاة الفجر، وصلت 
القاهرة واثناء اخلروج من صالة الوصول التفت 
ميينا الجد تلك السيدة واقفة في السوق احلرة 
وهي حتمل قناني االقحواني واملودماني واستغربت 

بحق من حالة النفاق والتصنع تلك.
> > >

في مطار القاهرة وقبل مغادرتي في اليوم التالي 
للرياض التقيت في القاعة بإعامي شهير يعمل 
في قناة متلكها شخصيات سعودية، اطل علينا 
فجأة زميل اعامي آخر وسأله »الى الرياض؟!« 
فأجابه »آه لاسف« ووجدت نفسي في تلك اللحظة 
في حالة نفور ش����ديد منه الس����اءته للبلد الذي 
تس����بب عبر تلك القناة بشهرته وثروته اضافة 
الى نظرته االس����تعائية للبل����د اخلليجي الذي 
يس����تضيفه، هذا التوجه الغبي كرره مرة ثانية 
حال الوصول للفندق عندما رفض الذهاب حلفل 
االفتتاح وحفل العش����اء امللكي املصاحب قائا 

باستهزاء »روحوا وبلغوني«.
> > >

وقد رفضت فور انتهاء حفل االفتتاح عمل لقاء 
ضمن البرنامج الذي يقدمه ويشاركني فيه الزميل 
عقاب صقر من لبنان، ويخبرني الزميل جورج 
قرداحي الذي ش����ارك في تل����ك احللقة بدال مني 
عن كم عدم االحتراف والطاووسية الفارغة التي 
سادت احللقة حيث انفرد املذيع � كعادته � بالكام 

والثرثرة الفارغة ولم يترك شيئا لضيوفه.
> > >

احد اجلوان����ب املهمة ملهرجان اجلنادرية هو 
اللق����اءات اجلانبية التي تعقد ب����ني االعاميني 
واملرجو حس����ب ما سمعت من البعض منهم ان 
ينظر في دعوات وزارة االعام لزيارة بلدنا بحيث 
يتم التأك����د من التنوع والقيمة املضافة ملن يتم 
دعوتهم واحلرص على متابعة ما يكتبونه � او 
م����ا ال يكتبونه � بعد الزي����ارة، واعطاء الفرصة 
للجميع حتى بعض م����ن كان له مواقف ضدنا، 
فكسبهم خير من ابقائهم على حالة العداء معنا، 
وقد اشتكى لي اعامي شهير من اضاعة الكويت 
له مستشهدا ببيت الش����عر العربي »اضاعوني 

واي فتى اضاعوا«.
> > >

اعامي بعثي كان ديبلوماسيا ومسؤوال بارزا 

في فت����رة ما قبل 2003 اقر 
في نقاش معه شهده جمع 
من االعاميني بخطأ عملية 
الغزو والض����م ويدعي ان 
عزة ابراهيم يقر بذلك ايضا، 
ويق����ول االعامي ان طارق 
عزيز وسفير العراق السابق 

في الكويت عبداجلب����ار عبدالغني كانا الدافعني 
واحملرضني ضمن لقاءات قيادات احلزب املغلقة 
لضم الكويت للعراق، ويضيف انه كان حاضرا 
للقاء خاص عقد قبل 6 اشهر من الغزو وجه فيه 
صدام العتب الشديد لاثنني وقائا لعبداجلبار 
عبدالغني: »ألست سفيرا في الكويت؟! اال يعني 
هذا اعترافنا بها كدولة مستقلة؟ ان عليك التوقف 
عن مثل هذه الدعاوى«، ويبدي اس����تغرابه من 
التحوالت الت����ي حدثت بعد ذلك في فكر صدام! 
واضح ان البعثيني شديدو االختصاص في عمليات 
اخلداع والكذب والغدر حتى على بعضهم البعض 

وتلك القصة خير دليل على ذلك.
> > >

سألت الكاتب االجنليزي الشهير باتريك  سيل 
عن كيفية كتابته حلادثة سجن تدمر التي ذكر ان 
قوى سرايا الدفاع التابعة لرفعت االسد قامت بها 
وذلك ضمن كتاب »االسد« الذي أرخ بدقة شديدة 
حلياة الرئيس الراحل حافظ االسد، يقول سيل 
ان رفعت االس����د رفع عليه العديد من الدعاوى 
حتى كاد يبيع منزله لس����داد كلفتها وقد طلب 
منه كش����رط للتنازل، ان ينفي تلك احلادثة وان 
يضع في النسخة اجلديدة للكتاب ان نسبه يرجع 
للخليفة يزيد بن معاوية كوسيلة حلصد تأييد 
السنة الذين خسرهم بسبب حادثة سجن تدمر، 
نحمد اهلل على وصول الرئيس الش����اب د.بشار 

االسد للحكم ويده نظيفة من دماء االبرياء.
> > >

آخر محطة: االعامي الفارغ السابق ذكره هو وصمة 
عار بحق في جب���ني االعام العربي وحتى الدولي 
حيث يوج���د على »اليوتيوب« مقطع يقوم خاله 
باستقبال مكاملة من اخلرطوم عقب انتهاء مباراة 
الفريقني الشقيقني مصر واجلزائر، يدعي املتصل 
الكاذب خالها ان املصريني يقتلون هناك من قبل 
اجلزائري���ني وبدال من التحقق يصرخ من معه في 
البرنامج داعيا الشعب املصري الطيب الخذ الثأر 
عبر »قتل« اجلزائريني االبرياء الضيوف على مصر، 
هل سمع احد بدعوة عنصرية وحض على القتل على 
الهوي���ة كهذه؟! ما قاله صاحبه ولم يجد اعتراضا 
منه به عودة لعص���ور االبادة اجلماعية وال حول 

وال قوة اال باهلل.

المسلمون في الهند ليبراليون.. وعندنا الليبراليون متشددون بين عمرو وعمرو األمهات.. جواهر األزمنة

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

اللواء العوضي الثالثاء وياكمالعمار في ديوانية »األنباء« اليوم
تستقبل »األنباء« 
ف���ي ديوانيتها اليوم 
مدير إدارة اجلمعيات 
اخليري���ة واملب���رات 
ناصر العمار ليرد على 
تساؤالت واستفسارات 
ق���راء »األنباء« حول 
كل ما يتعلق بالعمل 
اخليري، وذلك مساء 
ال�  الساعة  اليوم من 
7.30 حتى ال� 9 مساء، 
االتصال على األرقام 
 � اآلتي���ة: 24830514 
 24830322 � 24830238

� داخلي: 131 � 318.

كث����ر احلديث مؤخرا عن قضية التجنيس وس����حب 
اجلناس����ي من مزدوجي اجلنسية واس����تخراج البطاقة 
املمغنطة لغير محددي اجلنسية، الى جانب قرارات متعلقة 
بدخول االجانب للكويت وااللتح����اق بعائل والزيارات 

بأنواعها.
»األنباء« ومن منطلق حرصها على توضيح كل هذه 
القضايا، تستضيف وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء عبداحلميد العوضي والذي 
يترأس قطاعات اجلنسية واجلوازات واالدارة العامة للهجرة 
وما يتبعها، واللجنة التنفيذية ملعاجلة أوضاع املقيمني 
في الباد بصورة غير قانونية ومباحث الهجرة ومراكز 
اخلدمة والعمالة املنزلية، وذلك بعد غد الثاثاء اعتبارا 
من السابعة حتى التاسعة مس����اء ليرد على كل أسئلة 
واستفسارات القراء. على هواتف »األنباء«: 24830238 

- 24830514 - 24830322 � داخلي 131 - 318.

فيحان العربيد إلى لندن للعالج
مفرح الشمري

يغادر الديرة غدا عضو فرقة املس����رح الش����عبي الفنان املخضرم 
فيحان العربيد الى لندن، وذلك للعاج في احد مستش����فياتها بعد ان 
تدهورت حالته الصحية وذلك على نفقة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك. العربيد الذي يرقد حاليا في مستشفى 
مبارك جناح 10 غ 5 عّبر عن ش����كره من خال »األنباء« ملبادرة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك لعاجه على 
نفقته اخلاصة، كما شكر رئيس وأعضاء فرقة املسرح الشعبي على 
ما قدموه له منذ ان س����اءت حالته الصحية، متمنيا للجميع الصحة 
والعافي����ة. الفنان املخضرم فيحان العربيد ق����ّدم العديد من األعمال 
املسرحية والتلفزيونية التي يتذكرها حتى هذه اللحظة الكثيرون من 
احبائه مثل مسلسل »حبابة« و»الى ابي وامي مع التحية« و»األقدار« 
و»احام صغيرة« باالضافة الى عدد من األعمال املسرحية مثل »شرايچ 

بوعثمان«، »علي جناح التبريزي«، »طار برزقه« وغيرها.

يغادر غدًا على نفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

فيحان العربيد

خبيرة التجميل
زيبا رفيق

 االثنين وياكم

»الجنائية«: ال صحة لتورط 
سيدة كويتية في قضية 
تسييل األموال بالبحرين

تستضيف »األنباء« 
باچ���ر االثن���ني خبيرة 
التجمي���ل والعن����اي���ة 
بالبشرة املدربة الدولية 
زيب���ا رفي���ق خريجة 
اململكة املتحدة رئيسة 
الليزر والعناية  قس���م 
بالبش���رة والتجمي���ل 
مبستشفى الراشد، وذلك 
بني الساعتني ال� 7 وال� 9 
مس���اء للرد على اسئلة 
الق���راء عل���ى الهواتف 
التالي���ة: 24830322 – 
 24830238 – 24830514

– داخلي: 131 – 318.

أمير زكي
نفى مصدر أمني صحة تقارير 
اعامية حتدث���ت عن القبض 
على س���يدة كويتية لتورطها 
في قضية غس���يل أموال اتهم 
فيها أحد املس���ؤولني في دولة 
 البحرين. وقال املصدر األمني

 ل� »األنباء«: بالنسبة لإلدارة 
العام���ة للمباحث اجلنائية لم 
يتم القبض على اي سيدة على 

ذمة هذه القضية.
التفاصيل ص 46

احتراق غالية كهربائية في »الدوحة الغربية«
دارين العلي

اندل����ع حريق كبير في احدى الغايات في محطة الدوحة الغربية 
فجر امس بقدرة انتاجية تبل����غ 240 ميغاواط وخرجت عن اخلدمة 
ولكنه����ا لم تؤثر على االنتاج الكلي للباد. مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء طمأنت بأن الوزارة س����تقوم بإعادة الغاية الى العمل 
في غضون يومني، مشيرة الى عدم وقوع أي اصابات بشرية في املوقع 
أو ح����دوث أي تأثير على الغايات واملعدات االخرى. ولفتت املصادر 
الى ان مهندسي الوزارة يعملون على اصاح اخللل وفي الوقت نفسه 
يبحثون عن االس����باب التي أدت الى االحتراق والتي مازالت مجهولة 
حت����ى اآلن. ولم يؤثر هذا االحتراق عل����ى انتاج الباد وتلبية حاجة 
االستهاك في الوقت الراهن، حيث تتخوف الوزارة من حصول حوادث 

مشابهة في فترة الذروة، أي في شهري يوليو وأغسطس.

عشرون عاما.. يا أمي، وأنا عار با 
خطيئة، ويتيم با انكسار، وسائ ل 

متعفف.
من����ذ رفع����ِت عن����ي غط����اءك.. 
األيام  وأنا مكش����وف تتناهش����ني 

ولياليها.
وكلم����ا ج����اء عيدك.. غرس����ُت 
ف����ي ص����دري خنج����را م����ن دموع 

محبوسة.
أطوف بقبرك.. أقّبل التراب الذي 
يحميك.. »ال حبُّ التراب شغف قلبي.. 

ولكن حبُّ من سكن الترابا«.
فيا ساكنة ذاك القبر.. أعيريني 

شيئا من سام روحك.
امنحيني صوتك.. يدفئ عمري 

املرجتف.
وصبرك.. أمتنطق به.

وجديلة من ش����عرك.. أصد بها 
غائات زمن يتمي.. وأجعلها سقفا 

حلياتي العارية.
> > >

األمه����ات.. جواهر ف����ي رؤوس 
أبنائهن.. وقائ����د تطّوق باحلكمة 
أعناقهم.. وسيرة حب تزيد األرض 

حبا.
وهّن عالقات ف����ي جباه الزمن.. 

يزّيّنُه فيتباهى بزينته.
وكلما ماتت أم.. سقطت من جبني 

الزمن جوهرة.
وكلما بكت.. أدمعت عينا القمر.

وكلما ش����كت.. ولولت األرض.. 
وتزاحمت النجوم تصغي.. فالنجوم 
شقيقات األمهات وشواهدهّن العدالت 

العادالت.
األم.. هي أول بيت لإلنسان وهي 

أول مطعم ومشرب له.
فيا أمي.. يا بيتي االول.. ومطعمي 
ومش����ربي.. وراس����مة احلرف في 
لساني.. أكتب اليك � في عيدك � حيث 
أنت.. ال ألرثيك ميتة.. ولكن ألرثي 

نفسي احلّية.


