
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
االتحاد األوروبي يبحث عن »دفعة كاملة« لسالم الشرق األوسط.

ـ سالم الشرق األوسط ال يأتي إال بـ »األقساط« ومن غير كفيل!
اختيار كلية العلوم اإلدارية من بين أفضل 300 كلية إدارية عالميا.

ـ ألف مبروك بس شوفوا إداراتنا الحكومية وتعرفون إنه حتى رقم 
أبواللطفواحد3000 وايد علينا!

حالة وفاة ترجئ لقاء اللواء العوضي 
مع قراء »األنباء« إلى األسبوع المقبل

تقرر تأجيل لقاء وكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللواء عبداحلميد  لشؤون اجلنس���ية واجلوازات 
العوضي الذي كان مقررا اليوم ، وذلك لوفاة املغفور 

لها بإذن اهلل تعالى )خالته( سارة العسكري.
وس���يتم حتديد موعد جديد للقاء العوضي مع 

قراء »األنباء« األسبوع املقبل.
وبهذه املناسبة احلزينة تتقدم »األنباء« بالتعازي 
آلل العوضي وآل العسكري وآل الشيباني  الكرام 
داعني اهلل  أن يتغمد اهلل الفقيدة بواس���ع رحمته 

ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

البقاء هلل
هيا مسـاعد سـعود الدهام، زوجة مهدي 
حمود الصواغ العازم���ي � 62 عاما � 
صباح الس���الم � ق 13 � ش 1 � ج 5 � م 

52 � ت: 99079442 � 97929111.
جمال فهد عبدالكرمي ناصر املال � 53 عاما � 
الرجال: الروضة � ق 1 � شارع عبدالرحمن 
الداخل � م 26 � ت: 22555932 � النساء: 
الرميثي���ة � ق 4 � ش 45 � م 60 � ت: 

.25653266
شاهة سعود الطويح املطيري، أرملة جري 
جروان سالم املطيري � 64 عاما � صباح 
الناص���ر � ق 6 ش � 45 � م 25 � ت: 

.99011033 � 99088655
راشـد خضيـر نـزال الفضلـي � 67 عاما � 
الفحيحي���ل � ق 2 � ش 4 � م 83 � ت: 

.97903691 � 99567001 � 97992126
طالل محمود علي دشتي � 38 عاما � الرجال: 

الرقة � ق 6 � ش 13 � م 159 � مس���جد 
األحمدي اجلعفري � ت: 99023350 � 
النس���اء: العدان � ق 1 � ش 47 � م 9 � 

ت: 97539663.
قماشة عيسى صالح املكيمي، أرملة حمد 
محمد الداللي � 91 عاما � الرجال: الروضة 
� ق 3 � ش 35 � م 10 � ت: 97322298 � 
النساء: السالم � ق 5 � ش 521 � م 58 

� ت: 25212272.
عايد عبدالعزيز محمد املويزري � 62 عاما � 
الرجال: الصليبخات � ق 3 � ش 114 � 
ج 3 � م 35 � ت: 94011676 � 97933002 
� النساء: الصليبخات � ق 2 � الشارع 

األول � م 46 � ت: 65106444.
سـارة إبراهيم سـليمان العسـكري، أرملة 
إس���ماعيل أحمد الشيباني � 75 عاما � 
الرجال: ضاحية عبداهلل الس���الم � ق 
3 � ش أحم���د الغامن � ج 32 � م 1 � ت: 

99644470 � النس���اء: مشرف � ق 6 � 
الشارع الثامن � م 17 � ت: 25381804 � 

الدفن التاسعة صباحا.
أصيلة مزعل سلمان الهندال، زوجة ضاحي 
ش���ديد الهندال � 72 عام���ا � الرجال: 
الصباحي���ة � ق1 � ش12 � م139 � ت: 
94472227، النساء: الصباحية � ق1 � 
ش12 � م137 � ت: 99082837 � الدف���ن 

التاسعة صباحا.
غنيمة منصور مبارك املبارك، أرملة أحمد 
عبدالرحمن العوسي � 70 عاما � الرجال: 
اخلالدية � دي���وان املبارك � ق3 � ش 
الفردوس � م7 � مقابل مسرح جامعة 
الكوي���ت � ت: 99826602، النس���اء: 
كيفان � ق5 � ش57 � م21 � مقابل نادي 
الكوي���ت � ت: 24849278 � الدفن بعد 

صالة العصر.

الشاعرة ريمية تتلقى 
تهديدات بالقتل

تأتي أهمية مركز شيخ األزهر من حاجة 
املسلمني في كل بلد إلى منوذج ميثل القيم 
اإلسالمية، فكيف إذا كان هذا البلد هو مصر 
مبا لها من وزن ثقيل في حال األمة اإلسالمية، 
األمر الذي يجعل لهذا املنصب موقعا بالغ 
األهمية وأيضا احلساس���ية في ظل أجواء 
االستقطاب بني التش���دد والوسطية التي 

يعيشها العالم اإلسالمي، ولن تكون مهمة الشيخ اجلديد لألزهر 
سهلة في ضوء هذا الواقع الذي يتطلب من الطرفني الكثير من 
الواقعية، الطرف األول هو احلكومة التي يجب ان تقبل بنموذج 
مس���تقل لشيخ األزهر ال يعتبر امتدادا لإلدارة احلكومية، وأن 
يترجم ترتيب هذا املنصب مبا يعادل »رئيس وزراء« إلى واقع 
يشعر به املواطن املسلم في مصر وخارجها، على نحو ما عرفه 
األزهر من علمائه األوائل في منتصف القرن املاضي وما قبل. 
الطرف اآلخر هو الش���ارع اإلسالمي الذي ال يجوز أن يعرض 
العلماء بشكل عام إلى حالة »فتاوى على الهواء« وما نشهده من 
فوضى س���ببه األول هو وسائل إعالم تبحث عن اإلثارة سواء 
حتققت عبر تلك الفتاوى أو صور إغراء فاضحة، التس���ويق 
يتطلب التش���ويق بغض النظر عن التكلفة، هذا الش���يء غير 

مقبول جملة وتفصيال.
إضافة إلى اجلانب الشخصي لشيخ األزهر هناك االستقالل 
املالي لهذه املؤسس����ة فقد كانت لألزهر أوق����اف مالية ضخمة 
استخدمها باخلمسينيات والستينيات في ابتعاث علماء الى جنوب 
شرق آسيا وافريقيا، ومن الالزم استرجاع تلك االوقاف واظهار 
تأثير ذلك على مس����توى التعليم داخل األزهر وفي املؤسسات 
التابعة له واملبعوثني، وهذا بالطبع سيعزز من تأثير الفتوى 
الصادرة عنه مبوج����ب نأيه عن تأثير اجلهات احلكومية التي 

تتولى الصرف عليه )...(.
لقد عاش العالم اإلسالمي فراغا كبيرا في القيادة الدينية وقد 
تولت جهات غير مأمونة سد ذلك الفراغ وال ميكن لوم تلك اجلهات 
دون البحث في سبل سد الفراغ، وإذا فشل األزهر في القيام بهذا 
الدور فإن التكلفة الفكرية واألمنية س����تتضاعف عما هي عليه 
اآلن رغم فداحتها حاليا، وحسبما يعتقد البعض فإن املسؤولية 
عن س����د ذلك الفراغ يتحملها العلماء قبل احلاكم، واليوم نحن 
أمام فرصة جديدة لرؤية عالم إس����المي يجمع الطرح املستقل 
من الناحية السياس����ية واملعمق من الناحية الشرعية واملتزن 
من الناحية الشخصية، فال يسهل استدراجه مثلما يحدث بشكل 

متكرر على شاشات الفضائيات وصفحات الصحف.
نسأل اهلل التوفيق للدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، وأن 
يس����دد خطاه، وأن يجعله من العلماء الذي����ن تفخر بهم األمة 

ويعلون شأن هذا الدين.
كلمة أخيرة: أصابت مصر في زمن اخلديوي إسماعيل أزمة 
اقتصادية فادحة، فطلب من ش����يخ األزه����ر أن يدعو اهلل لهم 
باخلروج منها، ثم رآه بعد فت����رة واألزمة على حالها، فقال له 
اخلديوي »هل أنت����م علماء األزهر احلقيقيون؟ هل دعومت اهلل 

لنا بالفرج؟ إذن ملاذا لم تنته األزمة؟«.
فقال الشيخ: نحن علماء األزهر، وقد قرأنا قبل أن تزورنا حديث 
النبي ژ »لتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليسلطن 

اهلل عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فال يستجاب لهم«.

لم أتوقع ان يثور علينا الليبراليون والتغريبيون 
بهذا الشكل ملجرد فتوى صدرت عن جهة حكومية وهي 
هيئة االفتاء باالوقاف فيما يخص ضوابط الرياضة 
النس���ائية او ان تصدر فتاوى عن بعض اهل العلم 
بعدم جواز تقليد الغرب في موضوع عيد األم، لقد 
ثاروا وجن جنونهم ولم يس���تطيعوا ان يكبتوا ما 
في صدورهم من غل وحقد على كل ما ميت للتعاليم 

االسالمية ومنهج اهل الكويت احملافظ بصلة، لقد وصلت اخلصومة من 
احدهم ان يكتب افتتاحية جريدته ويصف كل من يقول ببدعية عيد االم 
ويدعو العتماد فتوى االوقاف بالظالميني واجلهلة واملنغلقني وأصحاب 
االفكار املس���توردة ب���ل وصل احلد الى التهديد والوعيد بأنه س���يردع 
االسالميني بكل الوسائل حرصا على احلريات التي رسخها بالدم، نعم 
يريد ان يستخدم كل الوسائل لتصفية من يختلف معهم في الرأي، لقد 
عجز عن احلجة والدليل ف���راح يهدد ويتوعد باخلروج على ولي االمر 
واستخدام كل الوس���ائل ضد خصومه، هذه هي حريتهم التي يتغنون 
بها عندما تخالف اهواءهم وش���هواتهم ب���ل راحوا يحرضون احلكومة 
على االسالميني ويطالبونها بالتدخل لردعهم وكأنهم قد ارتكبوا جرما 
او عملوا منكرا، نعم يريد اهلل ان يكش���فهم على املأل ويكش���ف ضيق 
صدورهم بالرأي اآلخر ويخرج ما تخفي س���رائرهم من اضغان واحقاد 
على املتمسكني بالتعاليم االس���المية الراقية التي علمتنا ان طاعة االم 
هي من طاعة اهلل وان عصيانه���ا من اكبر املعاصي واآلثام ال كما يريد 
ه���ؤالء املنهزمون ان يقصروا االهتمام باالم على يوم واحد في الس���نة 
اتباعا للغرب واف���كاره املريضة الضالة، ان االلتزام بتعاليم االس���الم 
في جميع امور حياتنا هو طوق النجاة وهو النور الذي نس���ير به في 
دروب احلياة، والظالم احلقيقي هو البعد عن االس���الم وهجر تعاليمه 
فالظالميون احلقيقيون هم هؤالء من يدعون االنفتاح والتحرر بال قيود 
النهم اضاع���وا طريق احلق والهداية وصدق اهلل العظيم القائل )كتاب 

انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور(.
وقال سبحانه )أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به 

في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها(.
ان االنهزاميني هم الذين انبهروا بالغرب واغتروا مبا عندهم واخذوا 
ما لديهم من حق وباطل ظنا منهم انهم بذلك يستطيعون الوصول الى 
ما وصلوا اليه ولكنهم كالغراب الذي اضاع مش���يته ولم يس���تطع ان 
يقلد مش���ية الطاووس، ان هؤالء املنهزمني القابعني في ظلمات الغرب 
الضال يريدون ارهابنا مبثل هذه املق���االت والترهات، ولكن نقول لهم 
ونرد عليهم بقول احلكيم اخلبي���ر )الذين قال لهم الناس ان الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل(، 
اننا على طريق االس���الم والدين والدعوة س���ائرون ولن يضيرنا جهل 

وسفاهة املنهزمني.

الخراز.. ما يهزك ريح

الداعية مشاري اخلراز ألقى محاضرة بعنوان »كيف نتعامل مع اهلل« 
حضرها اكثر من 35 ألفا وكانت محاضرة وعظية استخدم فيها االساليب 
احلديثة في توصيل املعلومة وخدمة الدعوة الى اهلل، ولكنه ما لبث اال 
ان هاجمه بعض املرضى من كّت���اب الزوايا الذين غاظهم هذا احلضور 
العفوي من الناس، وانا اقول له ال تعبأ بهؤالء احلاسدين مرضى الفكر 
والنفوس، وس���ر على بركة اهلل ويا جبل ما يهزك ريح وحس���بك قول 
اهلل تعالى: )ومن أحسن قوال ممن دعا الى اهلل وعمل صاحلا وقال انني 

من املسلمني(.

»وما َشَرقي باملاء إال تذكرا
ملاء به أهل احلبيب نزول«
ملاذا تذك����رت هذا البيت للمتنبي، 
وجعلت����ه تاجا ف����وق رأس مقالتي 

هذه؟!
هل له عالقة مبا سأكتب، أم جلمال 

البيت وقوة معانيه وحسن صياغته؟!
رمب����ا خامتة املقال جتيب، او لعلها ال جتيب، فإن لم 
جتب فلن نكون خسرنا شيئا بقدر ما كسبنا متعةقراءة 

»املتنبي«.
سيداتي سادتي، ذكرني ما نشرته جريدتنا »األنباء« 
يوم ام����س االول � األحد � وحتت عن����وان »لبنان يرفع 
صور الطاغية املقبور« وحت����ت العنوان صورة لطفلة 
تشعل الشموع حول صورة ضاحكة ل� »صدام حسني« 
وذلك في مناس����بة احياء ذكرى حترير العراق من الذي 
اس����قط »صدام« عام 2003! مبقال سابق لي سآتي على 
ذكره الحقا وفي ثنايا اخلبر حتميل لبنان مسؤولية تلك 
االحتفالية، ويختتم اخلبر بهذا الش����كل »ومن املتوقع 
ان تش����هد الديبلوماسية الكويتية حتركات خالل االيام 
املقبلة الس����تجالء حقيقة املوقف اللبناني املس����تجد«! 

انتهى اخلبر.
وللتعليق على ذلك فإنني سأبدأ من خامتة اخلبر ألقول: 
ان الديبلوماسية الكويتية لن تتحرك، وهي على حق في 
ذلك، ولديها اسبابها او انني اضع لها االسباب، ومنها ان 
»لبنان« بلد دميوقراطي حقيقي للفرد فيه حرية اختيار 
موقفه السياسي واالجتماعي والعقيدي والفلسفي وما الى 
ذلك، ودميوقراطيته ليست دميوقراطية شكلية ومزيفة 
مثل »دميوقراطيتنا« التي تلهج األلسنة مبدحها، كلما قال 
قط لقطة »مييو« او قال كلب لكلبة »هو.. هو«! نونوات 
القطط وهوهوات الكالب يعتبرها عشاق »دميوقراطيتنا« 
دليال اصيال واكيدا عل����ى »دميوقراطيتنا« املتجذرة، او 
املتجدرة ب� »اجلدر« حتى »حككت« وبانت »حّكوكتها«!

وثمة سبب آخر يدعو »الديبلوماسية الكويتية« ملواصلة 
سباتها العميق، وهو ان من اشعل الشموع حول صورة 
صدام واس����تعاد ذكرى الس����قوط، او التحرير، لم يكن 
»لبنان« الرس����مي، فليس من اشعل وتذكر وحتسر هو 
رئيس اجلمهورية وال رئيس الوزراء وال حتى وزير او 
مدير! اذن كيف ستتحرك ديبلوماسيتنا والى اين متضي 

في حتركها؟!
اما ما يستحق االعادة والتذكر، فهي امور كثر، منها قيادة 
رفيق احلريري، رئيس وزراء لبنان آنذاك، السيارة التي 
اقلت عزت الدوري في زيارته للبنان، علما ان تلك السيارة 

كانت مما تبرعت به الكويت ل�»شقيقتها« لبنان!
وكذلك زيارة »علي الكيماوي« للبنان واالحتفاء به، 
كنت كتبت قبل اشهر عن صورة مرفوعة ل� »صدام حسني« 
في طرابلس اللبنانية مكتوب حتتها »شهيد االضحى«، 

فهل حتركت اذ ذاك ديبلوماسيتنا؟!
ومن الناقة اجلرباء ال يرجتى الوبر!!

األزهر لن يرهبنا.. االنهزاميون! الناقة الجرباء

كالم مباشر أمانة بال قناع

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

وفاة الموسيقار األوبرالي فولفجانج فاجنر

ضبط شرطيين سلبا 70 ديناراً من آسيويين في نقطة تفتيش
رمضان: موسم »بياع الخبل عباته« سبب برودة الطقس

أمير زكي
»أحيلوا القضية واملجني عليهما اآلسيويني 
إلى النيابة العامة فال تستر على اجلانيني 
حتى ولو كانا رجلي أم���ن«، بهذه اجلملة 
اجلازمة أصدر مدير أمن محافظة العاصمة 
اللواء طارق حمادة تعليماته حينما مت ابالغه 
امس األول بأن آسيويني تقدما إلى أحد مخافر 
العاصمة وأكدا تعرضهما للس���لب على يد 
رجل���ي أمن بالزي العس���كري خالل حملة 
تفتيشية اقيمت في منطقة العاصمة فيما قام 
رجال إدارة حتقيق وحتري محافظة العاصمة 
بدور حيوي في هذه القضية حينما رصدوا 
جميع رجال األم���ن املتواجدين في املوقع 

الذي حدده اآلس���يويان ومت عرضهم على 
طابور عرض على اآلسيويني اللذين تعرفا 
عليهما، وأرشدا أنهما هما من قاما بسلبهما 
خالل نقطة تفتيشية. ووفق مصدر أمني فإن 
اآلسيويني تقدما الى مخفر العاصمة وابلغا 
بانه مت توقيفهما خالل حملة تفتيشية وطلب 
منهما هوياتهما وحينما هما بإخراج هوياتهما 
فوجئا برجلي األمن يطلبان كامل حافظتي 
النقود بدعوى تفتيشهما. ومن ثم وعلى حد 
زعم اآلسيويني قام رجال األمن بسلب مبلغ 
مالي من كل محفظة حيث سلبا 30 دينارا 
من احملفظة األولى و40 دينارا من احملفظة 
الثانية. ومن ثم طلب منهما عدم فتح حافظة 

النقود واالنصراف سريعا واشار املصدر إلى 
ان اآلسيويني قاال في افادتهما بانهما وحال 
فتحهما حلافظتي النقود واللتني طلب منهما 
العسكريان عدم فتحهما أمامهما واالنصراف 
سريعا فوجئا باختفاء املبلغ. وقال املصدر 
فور تلقي اللواء ط���ارق حمادة هذا البالغ 
أمر بتسجيل قضية بعد ابالغ وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء 
خليل الشمالي ومن ثم احالتهما إلى املباحث 
والتي بدورها اخضعت اآلسيويني للتحقيق 
ومت عرض العسكريني املشتبه فيهما على 
اآلسيويني وتعرفا على املدعى عليهما ومت 

احالة املتهمني للنيابة.

توقع خبير التنبؤات اجلوية 
والبيئة عيسى رمضان ان تستمر 
درجات احل����رارة املعتدلة نهارا 
الليل في  والباردة نسبيا خالل 
األيام املقبلة، مشيرا الى ان هذه 
الفترة تعرف باسم فترة »بياع 
اخلبل عبات����ه«، حيث تنخفض 
درجة احل����رارة فجأة بعد فترة 
دفء طويلة وهو موسم معروف 
لدى العامة قدميا بالكويت بهذا 
االسم. وقال رمضان ل� »كونا« انه 
بع����د موجة احلر غير الطبيعية 
في األسبوع املاضي والتي زادت 
درجات احل����رارة على معدالتها 

الطبيعية بأكثر من 10 درجات مئوية بس����بب كتلة 
هوائية حارة قادمة من الق����ارة األفريقية وجنوب 
اجلزيرة العربية تغيرت الظروف اجلوية بعد حركة 
مرتفع جوي قادم من القارة األوروبية، ومنش����ؤها 

قطبي بارد حترك جنوبا باجتاه الشرق األوسط.
وقال رمضان ان »البعض يعتقد ان هذا االنخفاض 
هو بس����بب فترة »برد العجوز« في الكويت والتي 
تنخفض فيه درجات احلرارة فجأة بعد ايام دافئة 
في ايام الربيع وللعلم فإن فترة برد العجوز تبدأ في 

الرزنامة املناخية من 26 فبراير 
وتستمر حتى 7 مارس ولم نتأثر 
بها متاما هذا العام بل على العكس 
تأثرنا بربيع دافئ غير طبيعي 
هذه السنة وسجلنا درجات حرارة 
مرتفعة قد تكون قياسية لم تسجل 
على مدى 50 عاما«. وأضاف ان هذا 
االنخفاض يسمى في الكويت قدميا 
»بياع اخلبل عباته« او »باع اخلبل 
عباته« وهي فترة كان يتعقد فيها 
بعض األشخاص قدميا ان الشتاء 
قد انتهى فيبيع عباءته وما هي اال 
ايام وتدخل الرياح الباردة فكانت 

تقال هذه املقولة.
وعن توقعات الطقس في األيام املقبلة قال رمضان 
انها ستكون فترة »السبق« وهي كلمة ملصطلح محلي 
كويتي قدمي يذكرها اهل الكويت وخاصة اهل البحر 
وهي عبارة عن ايام تصبح فيها حالة الطقس غير 
مس����تقرة وتزيد فيها العواصف الرعدية املنقطعة 
تصاحبها أمطار احيانا وتكون في نهاية شهر مارس 
وتستمر حتى موسم »الس����رايات« ولذلك سميت 
بالسبق بحيث تسبق موسم السرايات والتي تبدأ 

في منتصف شهر ابريل من كل عام.

برلني � د.ب.أ: توفي املوسيقار املعروف وأحد 
الشخصيات البارزة في عالم االوبرا على مدى 
نصف قرن فولفجاجن فاجنر )90 عاما( والذي 
تولى رئاسة مهرجان بايرويت املوسيقي لفترة 
طويل���ة، وفقا ملا ذكره املتحدث بيتر إمييريش 
مساء األحد. ونسب إمييريش البنة املوسيقي 
الشهير كاترينا فاجنر، التي تشارك حاليا في 
رئاس���ة املهرجان الذي يحظى بشهرة واسعة 
داخل وخارج أملانيا، قولها إن والدها توفي بسالم 
أثناء نومه في بايرويت.وأضاف إمييريش »لقد 
انتهت حقبة.. ال ميكن للمرء إال أن ينحني تقديرا 
ألعماله وش���خصيته الفذة«. وولد فولفجاجن 

حفيد املوسيقار الش���هير ريتشارد فاجنر في 
30 أغسطس عام 1919.

وكان فولفجاجن قد ترأس املهرجان الشهير 
ال���ذي يركز على أعمال فاجن���ر األوبرالية في 
بايرويت عام 1951 مع ش���قيقه فيالند قبل أن 
يستأثر وحده برئاسة املهرجان بعد وفاة شقيقه 

عام 1966.
يذكر أن موسيقى فاجنر ممنوعة وبسكل رسمي 
من البث في أي إذاعة أو تلفزيون إس���رائيلي، 
بحيث تعتبره إسرائيل معاديا للسامية، وهو ما 
ذكره فاجنر ذات مرة قائال: »اليهود يكرهونني 

فولفجاجن فاجنرألن والدتي كانت صديقة ألدولف هتلر«.

مواقيت الصالة 
والخدمات

ص 22

الصفحة 
األمنية

ص 11 

د. ناهض حمادية 
لـ »األنباء«:

ثلث فتياتنا يعانين 
من شعر الوجه

 والخشونة 
والسمنة بسبب 
تكّيس المبايض

ص 30 - 31

عيسى رمضان

كشفت الشاعرة السعودية حصة 
هالل )رميية( املشاركة في النسخة 
احلالية من برنامج ش���اعر املليون 
لصحيف���ة »احلي���اة« اللندنية في 
عددها أمس، ع���ن تعرضها لهجوم 
حاد، وتهديدات من أشخاص متطرفني، 
ومتشددين من خالل املنتديات واملواقع 
اإللكترونية، على خلفية ما تضمنته 
القصيدة التي شاركت بها أخيرا في 
البرنامج، إذ انتقدت الفتاوى احملرضة 
على اإلرهاب، والقتل واصفة إياها 
بالوحشية والبربرية، الفتة إلى أنه 
لم يصلها تهديدات بشكل مباشر، ألن 
عنوانها غير معروف، وبعضها وصل 
إلى حد تهديدها بالقتل. وعن عالقة 
القصيدة بفتاوى أثارت جدال واسعا 
في اإلعالم السعودي، أوضحت أنه 
ليس هناك عالقة بني قصيدتها وهذه 
الفتاوى، لكن تزامن مشاركتها بهذه 
القصيدة مع صدور بعض الفتاوى ال 
يعدو كونه »صدفة«، الفتة إلى أنها 
طرحت في شاعر املليون أفكارها التي 
تؤمن بها. يذكر أن الشاعرة حصة 
هالل )رميية( تطرقت إلى مواضيع 
اجتماعية وأخرى شغلت الرأي العام 
السعودي أخيرا من خالل قصائدها 
التي ألقتها في مسرح شاطئ الراحة 

في أبوظبي.

الشاعرة رميية خالل مشاركتها في شاعر املليون


