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حادثة جمرك العبدلي حتتاج الى وقفة، فمن ناحية يحق 
للجمارك تفتيش القادمني س���واء من مكة املكرمة او النجف 
االش���رف، ومن ناحية اخرى يفرض احلس الس���ليم اال يتم 
تأخير احلجاج بسبب كتب أدعية معهم، خاصة انها لم تكن 
معبأة في الكراتني او بأعداد ضخمة بل واضح انها لالستخدام 
الش���خصي للحاج، احيانا تطبي���ق روح القانون أفضل من 
نصه، والقضية ال حتتاج لعمليات تسخني سياسية او تأجيج 

للطائفية، بل تعزيز للوحدة الوطنية عبر التسامح  والتغاضي.
> > >

يق���ال ان ما يضبط ف���ي العادة من اي أمر مهرب ال يزي���د على 10% مما يتم 
تهريبه، القبض قبل مدة على 14 شاحنة محملة باملواد التموينية املدعومة من 
املال العام عند احد املعابر البرية يجعلنا نتساءل عن عدد الشاحنات التي مرت 
قبله���ا؟!، كما يدعونا لطلب وضع موظفني جمركيني عند املعابر ملراقبة تهريب 
األدوية املجانية وغيرها من مواد مدعومة، وفي هذا الس���ياق أخبرني صيدلي 
صدي���ق بأن مواطنا أوصل له كيس قمام���ة كبيرا مليئا باألدوية قال ان والدته 
اعتادت ان حتضرها معها وال تستخدمها، ويضيف الصيدلي: حسبت ثمن تلك 

األدوية فوجدت انها جاوزت 750 دينارا.
> > >

في عام 1951 أصدر الكاتب اللبناني الشهير سعيد فريحة كتابه »جعبة الصياد« 
قال فيه: انه زار الكويت مبعية ابن الشوف اميل البستاني دون ان يحمل جواز 
س���فر أو يفتش جمركيا، ومما ذكره ان الطائرة كانت تالقي صعوبة في اإلقالع 
والتحليق بس���بب وفرة صناديق الذهب التي حتملها حيث كانت الكويت مركز 
تصنيع الذهب األول في املنطقة، ومما ذكره ان الش���يخ عبداهلل السالم قال له 
في مجلس���ه: »ان كل مالنا هو للناس وان من قدم احلسنى القى اجلمايل«، وقد 
طرب وفرح فريحة لهذه العبارة وود لو انتشرت في كل الدول العربية األخرى، 

كما أتى في الكتاب.
> > >

طرح اإلعالمي اللبناني طوني خليفة في برنامجه الش���ائق »للنشر« ما ذكر 
عن سقوط طائرة »كويتية« عام 1957 على سواحل بيروت والتي يفترض انها 
كان���ت حتمل 27 راكبا و15 صندوقا مليئة بالذهب يزيد وزنها على 400 كغم لم 
يعثر عليهم احد قط وان هناك احتماال بأن تكون ان الطائرة قد أسقطت عن عمد 
بعد ان ملئت الصناديق باألحج���ار قبل املغادرة، واحلقيقة ان الطائرة لم تكن 
كويتية بل لبنانية تابعة ل� »ايرلبنان« وان التآمر مع الطيار إلس���قاط الطائرة 
 TMA إلخفاء الذهب او حتصيل أموال التأمني كان سائدا آنذاك وخاصة لدى شركة
التي بالغت في عمليات إس���قاط الطائرات بالعمد حتى حرف اسمها الذي يعني 

»الطيران عبر املتوسط« الى »Too Many Accident« اي كثيرة احلوادث.
> > >

وضمن نفس كتاب س���عيد فريحة ي���روي انطباعاته ع���ن بريطانيا آنذاك 
واس���تغرابه من نظام اجلمعيات التعاونية القائ���م فيها والذي يقوم في نهاية 
العام بتوزيع األرباح طبقا ملش���ترياتهم، نظام اجلمعيات التعاونية اختفى من 
بريطانيا، ما يعني عدم مواكبته لروح العصر وبقي في بلدنا احلبيب كوسيلة 
للتكس���ب والتنفيع واإلثراء غير املشروع، وحسنا فعل وزير الشؤون د.محمد 

العفاسي بوضع نظام جديد للجمعيات يحد من االحتكار ومينع التجاوز.
> > >

آخر محطة: زار وزير التربية املصري د.احمد زكي بدر مدرسة في حلوان دون 
سابق إنذار والحظ التسيب فيها فأصدر قرارات نقل وفصل ل� 110 من اإلداريني 
واملدرسني فيها ولم يقبل في ذلك القرار وساطة احد، بعدها توقف التسيب في 
املدارس املصرية، كما عقد املفصولون واملنقولون مؤمترا صحافيا موس���عا في 
وزارة التربية أعلنوا فيه اعتذارهم الرسمي لسيادة الوزير، شدة محقة نحتاجها 

في مدارسنا.

من قّدم الحسنى القى الجمايل

الت���راب وانحبس  جف 
التي غادرتها  الس���ماء  ماء 
الغيوم، درجة احلرارة الى 
ارتفاع بع���د ربيع خاطف، 
الفراء في طريقها  معاطف 
ال���ى الزنزانة املوس���مية، 
مكيفات تبريد الهواء تستعد 
خلوض معركتها املعهودة 
ضد الهجير، والناس شرعوا 
بارتداء الثي���اب الصيفية، 
الشمس تس���تعيد مجدها 
االول، والنه���ار يتمدد على 
حس���اب اللي���ل، فالصيف 

عاد.
احلساء الس���اخن الذي 
كان يش���عرنا بالدفء في 
الش���تاء يغ���ادر املوائ���د، 
الباردة تعود  والس���لطات 
البهيجة، االشجار  بألوانها 
املثمرة تس���تعد للحمل في 
موسم الفواكه، البحر يعيد 
حياكة شاله االزرق الحتضان 
السابحني، االسماك تهمس 
الن���وارس تلوح  للقواقع، 
للشطآن، االسواق تستعد 
ملوسم التخفيضات مبناسبة 
السفر واملدن السياحية ال 

تخفي ابتسامة الفرح.
التالمي���ذ ف���ي املدارس 
يترقبون العطلة الصيفية كي 
يضعوا حدا لعناء الدراسة، 
الوافدون ينتظرون اجازتهم 
السنوية على أحر من اجلمر، 
فالشوق ملرابع الطفولة على 
اشده، الطلبة الدارسون في 
اخلارج يتطلعون الى يوم 
وصولهم الديرة واحتضان 
الدولية  امهاتهم، فاملكاملات 
ال تطفئ النار املشتعلة في 

القلوب.
انه���ا االرض تدور، فال 
ش���تاء يقي���م وال صي���ف 

يدوم.

هكذا تحدثت الرزنامة
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البابا بشارب هتلر على لوحة في مالطا                  )أ.ف.پ(

حالة غضب تسود الكنيسة بعد رسم شارب هتلر على لوحة للبابا
مالطا � د.ب.أ: أدانت كنيسة الروم 
الكاثوليك في مالطا التخريب املتعمد 
الذي حلق في وقت مبكر أمس بلوحات 
تروج للزيارة املقبلة لبابا الڤاتيكان 
إلى اجلزيرة الواقعة في البحر األبيض 

املتوسط.
حيث ُرس���م على أحد اللوحات 
املوجودة في طريق مزدحم في مالطا 
شارب مياثل شارب هتلر على وجه 
بابا الڤاتيكان، ووضعت عليها عالمات 
تشير إلى االنتهاكات اجلنسية ضد 

األطفال.
يش���ار إلى أن البابا، الذي يزور 
اجلزي���رة يومي 17 و18 من الش���هر 
اجلاري، أملاني اجلنسية وكان مجندا 
في القوات األملانية في املرحلة النهائية 

من احلرب.
وذكرت الكنيسة املالطية في بيان 
لها »يبدو أن أفعال التخريب املتعمد 
هذه صنعتها عناصر قررت، ألسباب 
الشخصية، أنها في موضع يؤهلهم 

للحكم«.
وأضافت الكنيسة أن هذه األفعال 

لم حتترم مشاعر الشعب.

سمية تغني لأليتام
النجمة س���مية اخلش���اب تغني 
لأليت���ام خ���الل احتف���ال باملرك���ز 
الكاثوليكي في القاهرة حيث أسعدت 
الصغار الذين رحب���وا بها ترحيبا 
كبيرا ورددوا وراءها أغانيها بسعادة 
بالغة.           )أ.ف.پ(


