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كثير من الناس ال يتأّمل أو يتفّكر 
فيما يحدث حوله ويستفيد ويتعظ 
من ذلك، غير أن املسلم هو من يأخذ 
من هذه احلوادث والعوارض عبرة 
وعظة في دنياه وآخرته، إن اإلنسان 
ومع تطور احلضارة والتكنولوجيا 
يجد نفسه يبتعد عن اإلميانيات 

والروحانيات، وقد ي����ؤدي ذلك إلى إضعاف اإلميان 
واليقني والتعلق بهذه املاديات والتسليم لها ونسيان 
أن اهلل ال يعجزه شيء في األرض وال في السماء، ولكن 

اإلنسان جهول غافل عن احلق وعما ينفعه.
إن ما أحدثه بركان ايس����لندا من خس����ائر فادحة 
على أوروبا تق����در مبئات املاليني من اليورو إضافة 
إلى إغالق عش����رات املطارات وتعطل مئات األلوف 
من املسافرين إلى غير ذلك من خسائر كبيرة، تثبت 
عجز اإلنس����ان وضعفه بالرغم مما توصل إليه من 
علم وحضارة وتكنولوجيا أمام قدرة اهلل العظيمة 
التي ال حّد لها، فهذا بركان واحد فقط أحدث كل هذه 
اخلسائر والكوارث، فكيف لو حدث أكثر من بركان 
واستمر مدة أطول؟! إن علينا أال نتعلق كثيرا باملاديات 
وبهرجة احلضارة وأن تتعلق قلوبنا وأرواحنا باهلل 
اخلال����ق العظيم الذي بيده ملكوت كل ش����يء وهو 
النافع والضار، وأن القرب من اهلل وطاعته وامتثال 
أوامره فيه اخلير والس����عادة والرخاء وأن االبتعاد 
عن اهلل فيه اخلس����ارة والشقاء والتعاسة، وصدق 
اهلل العظيم إذ يقول )سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبني لهم أنه احلق(، وقال تعالى )وما 
يعلم جنود ربك إال هو وما هي إال ذكرى للبش����ر(، 
أسأل اهلل العظيم الكبير أن يجعلنا ممن يتعظ مبا 
ي����رى وأال نبارز اهلل باملعاص����ي والذنوب ومعاداة 
دينه وش����ريعته فهو القادر علينا ونحن الضعفاء. 
ورس����الة أخيرة أوجهها إلى ذلك النائب الذي يصف 
تطبيق الشريعة وتعديل املادة الثانية من الدستور 
بأنه طامة كبرى، بأن اهلل قادر عليك وعلى أمثالك، 
فال تبارز اهلل مبعاداة دينه وشرعه، فما أهونك على 

اهلل إن عصيته.

بركان آيسلندا.. لنأخذ العبرة

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الغيمة البركانية تحجز توني بلير في الشرق األوسط.

ـ والسيد بلير حاجز الشرق األوسط في دوامة اسمها »اللجنة الرباعية«.
الكويت تتوقع سعرًا لبرميل النفط بين 75 و90 دوالرًا.

ـ الدام اهلل راح يفتحها علينا چذيه عيل بحبحوها شوي وأقروا الكوادر 
أبواللطفواحدحق الموظفين المستحقين.

دعوة »أبناء القبائل« لتبني عريضة 
جتأر بالش���كوى من اإلس���اءة املوجهة 
لهم، دعوة غريبة عجيبة، بل هي تشكل 
مدخال خطيرا ملواجهة حمى التمترسات 
االنعزالية املنتشرة في البالد، فهذه الدعوة 
تقفز على احلقائق االجتماعية الى تأجيج 
احلمى وتعميق الروح االنعزالية ودون 
قصد من الداعي � والدس���تورية، ورمبا 

صبت في نهاية االمر � في البالد.
ان الزع���م بوجود خصوصية ما، أو 
االدع���اء مبظلومي���ات افتراضية ليس 
سوى »ممانعة« طارئة ال ميكن تفكيكها 
التش���ريعات  ومعاجلتها دون عصرنة 
وتطبيق القوانني وشروع الدولة بأكملها 
في حتديث مفهوم املواطنة لدى الناس، 
أما االنزالق في أقبية االخيلة وتشجيع 
املواطنني  أوهام اخلصوصيات، ودعوة 
الى الروح العصبوية واالقتراح عليهم 
التوقيع على عرائض خاصة بهم، فذلك 

أمر عصي على الفهم واالدراك.
لسنا منيط اللثام عن سر حني نقول ان 
»جعفر« املوظف في مستوصف الرميثية 
و»مطلق« املوظف في مستوصف الفردوس 
و»جاسم« املوظف في مستوصف الفيحاء، 
مواطنون حضر لهم هموم واحدة، وليس 
لهم في ظالل الدولة الدستورية احلديثة 
سوى هوية واحدة اس���مها »املواطنة« 
فوحدها ه���ي الهوية التي تس���مح لهم 

بالتوقيع على عرائض.

حمى االقتراحات
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اعتداء جماهير »النجمة« على سفارتنا في بيروت يثير موجة من االستنكار في لبنان
والسفير القناعي لـ »األنباء«: ما حدث مؤسف.. والمتظاهرون هتفوا ضد الكويت

آثار االعتداء على سيارات أركان السفارة غرفة حرس أمن السفارة بعد أن حطمها املتظاهرون

مبنى سفارتنا في بيروت وفي اإلطار سفيرنا عبدالعال القناعيأحجار املتظاهرين طالت البوابة الداخلية لسفارتنا

كاميرا مراقبة حطمها املتظاهرون قبل أن يفرقهم رجال اجليش اللبناني

الشيخ أحمد الغامدي

بيروت ـ محمد حرفوش
أثار االعتداء الذي تعرضت له س���فارتنا في 
بيروت من قبل مش���جعي فري���ق النجمة لكرة 
القدم، اثر هزميته أمام نادي القادسية ب� 3 اهداف 
مقابل هدف، موجة استنكار عارمة في بيروت، 
وهو االعتداء الذي وصفه س���فيرنا في بيروت 
عبدالعال القناعي بقوله: »ان ما حصل مؤسف 

للغاية«.
وأبلغ القناعي »األنباء« بأن الدوائر املعنية 
بالسفارة تعد تقريرا حول وقائع االعتداء ونتائجه 
متهيدا لرفعه بكتاب واضح الى وزير الداخلية 

اللبنانية.
وقال الس���فير القناعي ان حجارة املعتدين 
طالت زجاج منزله في السفارة، وكذلك السيارات 
في املرآب، وان املتظاهرين الذين جتمعوا حول 

السفارة بعد املباراة هتفوا ضد الكويت قبل أن 
يقوم رجال اجليش بتفريقهم.

وكان نحو 50 ش���خصا من جمهور النجمة، 
توجهوا بعد خروجهم من ملعب املدينة الرياضية 
القريبة من مبنى السفارة، الى املدخل الرسمي 
للسفارة وتهجموا على احلرس وراحوا يرشقون 
املبنى باحلجارة وهم يطلق���ون الهتافات ضد 
الكويت، وقد تدخلت قوة من اجليش اللبناني، 
وأطلق عناصر منها النيران في الهواء لتفريق 
املهاجمني. غير أن مجموع���ة منهم متكنوا من 
الوصول الى بوابة الس���فارة وقاموا بتحطيم 
غرفة احلرس العائد للسفارة، وانتزعوا عددا من 

الكاميرات اخلارجية على اجلدران الرئيسية.
وقال تقرير أمني إن حتقيقا ُفتح في املوضوع 

من قبل النيابة العامة في جبل لبنان.

 )محمود الطويل(

وكاالت األنباء تناقلت خبر إقالة مدير هيئة مكة المكرمة
والغامدي: ما زلت على رأس عملي ولم أبلغ بشيء 

الرياض � وكاالت: تناقلت وكاالت األنباء 
العاملية أمس خب���ر إقالة مدير عام فرع 
هيئة األم���ر باملعروف والنهي عن املنكر 
مبنطقة مكة املكرمة الش���يخ أحمد قاسم 
الغامدي، من منصبه على خلفية تصريحه 
بجواز االختالط، غير أن الشيخ الغامدي 
نفى ملوق���ع صحيفة املدينة اإللكترونية 
صحة خبر إقالت���ه، قائ�ال: »مازلت على 
رأس العمل، وأقوم مبهمات عملي كاملتبع، 
ولم أبلغ بأي ش���يء من ذلك.. ال هاتفيا 

وال كتابيا«.
وكانت وكالة »اسوش���يتدبرس« قد 
نقلت عن مصدر مسؤول في هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر أن الرئيس 
العام للهيئة الش���يخ عبدالعزيز احلمني 
أقال الشيخ د.أحمد الغامدي مدير عام فرع 

الهيئة مبكة املكرمة ألنه صرح في مقابلة 
في إحدى الصحف األسبوع احلالي بأنه 
ينبغي عدم حظر االختالط بني النس���اء 

والرجال في اململكة.
من جانبها، نقلت »فوكس نيوز« خبر 
إقالة الش���يخ احمد الغامدي بعد حديثه 
عن االختالط ونسبت اخلبر الى مصادر 
في الهيئة لم تسمها، وهو ما نقلته كذلك 
»وكالة االنباء الفرنسية« بأنه متت اقالة 
مدير عام فرع هيئة االمر باملعروف والنهي 
عن املنكر مبنطقة مكة املكرمة بعد حديثه 

الصادم عن االختالط.
أما وكالة »يو بي آي« فقد نق��لت خبرا 
جازما عن إصدار قرار بإعفاء الغامدي من 
منصبه وتعيني رئيس هيئة الطائف الشيخ 

عبدالرحمن اجلهني بدال منه.

على خلفية تصريحه بجواز االختالط في حديث صحافي 

الحكومة الفرنسية تسعى لحظر البرقع تمامًا
باري���س � أ.ف.پ: أعلنت احلكومة 
الفرنس���ية امس انها ستقدم في مايو 
ارتداء  املقبل مش���روع قانون حلظر 
البرقع في كل االماكن العامة في سائر 
انحاء البالد ولي���س فقط في املرافق 

العامة.
الناطق باس���م احلكومة  واوضح 
لوك شاتل امام الصحافيني ان الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي كرر خالل 
جلسة مجلس الوزراء امس ان البرقع 

يشكل »مساسا بكرامة النساء«.
واضاف الناط���ق ان االمر »يتعلق 

بعدم الس���ماح باتساع هذه الظاهرة. 
نضع قوانني للمستقبل ألن ارتداء البرقع 
دليل على انطواء مجموعة على نفسها 
ورفض قيمنا«، مشيرا الى ان ألفي امرأة 
يرتدين البرقع في فرنس���ا. واختيار 
مشروع قانون وليس اجراءات تنظيمية 
يرغم على استش���ارة مجلس الدولة، 
اعلى هيئة قضائية ادارية فرنسية التي 
رأت في نهاية مارس املاضي انه قد يتم 
االحتجاج على احلظر التام من الناحية 
القانوني���ة، معتبرة »انها لن جتد اي 

اساس قانوني غير متنازع عليه«.


