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حضرت ظهر أمس حفل افتتاح فعاليات 
امللتقى اإلعالمي العربي الس����ابع )27-25 
أبريل( الذي افتتحه س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بحضور جمع من 
الوزراء والسفراء واملستشارين إضافة إلى ما 

يقارب 200 من كبار اإلعالميني العرب.
> > >

وقد كرم امللتقى هذا العام كال من جاللة ملك البحرين حمد بن 
عيسى آل خليفة ووزير اإلعالم السعودي د.عبدالعزيز اخلوجة 
وصاحب السمو األمير محمد آل سعود والسيد عبدالعزيز البابطني 
ود.سعد البراك واإلعالمية كابي لطيف من إذاعة »مونت كارلو« 
وصحيفة االحتاد اإلماراتي����ة. ويلحظ املرء منذ الوهلة األولى 

التنوع اجلميل في تلك االختيارات.
> > >

ويطرح ملتقى هذا العام � الذي يجب أن يحضره كل إعالمي 
كويتي وعربي مقيم للتعرف على زمالء املهنة في الدول األخرى 
وتبادل اآلراء املهنية معهم � قضية هامة هي اإلعالم وتكنولوجيا 
االتصال. ومما ذكرته في أحد اللقاءات اإلعالمية التي متت على 
هامش املؤمتر ان هناك بالفعل فجوة قائمة بني اإلعالم العربي 
وتقنيات االتصال احلديثة بسبب غياب عمليات التدريب والتأهيل 

املستمرة على مثل تلك التقنيات شديدة التغير والتطور.
 > > >

إن على وزارات اإلعالم العربية ومعها شركات تقنية االتصال 
الرئيس����ية عقد دورات متصلة لإلعالمي����ني العرب باملجان أو 
بأس����عار رمزية يتم خاللها تعريف املشاركني واملتدربني على 
آخر مستجدات تكنولوجيا االتصاالت احلديثة، ودون مثل ذلك 
احلل املؤسسي سيبقى اعالمنا العربي متخلفا عن عصره ومن 

ثم مساهما بالتبعية في تخلف األمة.
> > >

وحضرت في الليلة السابقة للمهرجان حفل عشاء ضم وزير 
اإلعالم الس����عودي واألمير الس����فير محمد آل سعود والسفير 
السعودي الصديق د.عبدالعزيز الفايز وجمعا من اإلعالميني مت 
التط����رق فيه لقضايا الثقافة، وكان مما طرح ان االعالم يعكس 
واقعا وال يخلق بذاته ثقافة موجبة، وان علينا ان نبحث ضمن 
تراثن����ا عن زواي����ا مضيئة نقدمها للعالم ك����ي متحى الصورة 
التقليدية املتداول����ة هذه األيام والتي متثلن����ا بقوم متطرفني 

وارهابيني بالسليقة.
> > >

وفي لقاء آخر ضم السفير املغربي الصديق محمد بلعيش وأمني 
عام مهرجان »أصيلة« الوزير املثقف محمد بن عيس���ى والسيد 
عبداحلق عزوزي ود.محمد الرميحي وآخرين، حدثنا بن عيسى 
كشاهد عصر عما حدث في يوم 90/8/2 عندما قام امللك الراحل 
احلسن الثاني بترؤس جلسة طارئة ملجلس الوزراء املغربي دعا 
إليها السفير الكويتي في سابقة لم حتدث من قبل نتج عنها بيان 
تنديد ش���ديد اللهجة بالغزو سبق غيره من الدول، وتعاضدت 
آنذاك مياه احمليط مع مياه اخلليج إلطفاء نيران كادت ان تقضي 

على اإلجنازات احلضارية لدول املنطقة ولكن اهلل ستر.
> > >

آخر محطة:  في وجود 200 إعالمي عربي وأجنبي، نرجو تهدئة 
اللعبة السياس����ية ملدة 3 ايام في البلد كي ال نصبح طماش����ة 

للخلق، وبعد ذلك لنعد الى ما كنا عليه!

 تذكرت تصريح الشيخ أحمد الفهد
 ل���� »كون���ا«: »مخزون حق���ل برقان 
النفط���ي أكبر بكثير مم���ا يتم تداوله 
من معلومات«، في لقاء جمعية العون 
السنوي مع العاملني في الدول االفريقية، 
وبالتحديد عندما عرض شريط لقرية 
تدفق ماء البئر االرتوازية اليها، كانت 

تشرب مياها مختلطة بالطني، حمراء، واآلن تتدفق مياه 
نقية، حملت سيدة قارورتني في يديها وأخذت تدور بهما 
كاملروحة من الفرحة، ومثلها فعل بقية أهل القرية، أطفاال 

ورجاال، يقفزون عاليا من الفرح.
نعم »صنائع اخلير« هذه متشي معنا جيال بعد جيل، 

وهي مصدر اخلير والبركة، مثلما قال االول:
م��ن يصنع اخلير ال يع��دم جوازيه

ال يذه��ب الع��رف ب��ن اهلل والناس
ولن أنسى مشهد تلك االم االفريقية التي أصابها وأبناءها 
العمى، ثم بع���د أن أجريت لهم عمليات ازالة املاء االزرق 
ومت رفع الغطاء ع���ن أعينهم جميعا لم يعرفوا بعضهم، 
أخذ كل منهم يتلفت، فهم لم يروا أمهم وهي لم ترهم منذ 
والدتهم، لم يعرفوها بني الناس حتى تكلمت فعرفوها من 
صوتها، وعرفتهم هي م���ن أصواتهم، فبكوا من الفرحة، 

وبكى الطبيب من التأثر.
عقد امللتقى السنوي جلمعية العون املباشر يوم أمس 
حتت رعاية رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي، الذي قال: 
»أشعر باالعتزاز ملا بلغته جمعية العون والتي كان اسمها 
جلنة مسلمي افريقيا، ويسعدني أن أكون من مؤسسيها 
منذ انطالقتها قبل نحو ثالثني عاما حينما كنت عضوا في 
جمعية النجاة اخليرية، حيث ولدت هذه اللجنة املباركة 
على يد االخ الفاضل د.عبدالرحمن الس���ميط الذي افتتح 
عصر العمل اخليري الدولي على أسس عصرية تتعامل 
مع احلاجات االساسية كالعالج والتعليم والطعام والكساء 

بكفاءة منقطعة النظير«.
لقد متيز اللقاء بالعاملني في امليدان باالثارة، كل منهم 
له قصة، والقاس���م املشترك بينهم هو العمل في االرض، 
مكاتبهم في القرى وبني احلق���ول وفي دور االيتام، فقد 
الحظ د. عبدالرحمن السميط أن فتاة في الفصل في سن 
ال���� 18 وال ترتدي احلجاب فانتظر خروجها الى س���احة 
املدرسة وحتدث معها عن أحوالها، لم يسألها عن احلجاب، 
كان يريد أن يعرف هل تتقاضى املبلغ الشهري املقرر لها 
فوجد أنها حتصل بالفعل على املبلغ املقرر، ثم علم منها 
أنها ووالدتها تعيش���ان على هذا املبلغ اضافة الى 9 من 
أقاربهما يحضرون كل يوم لتن���اول الطعام معهما على 
أس���اس أن من لديه مصدر دخل ثاب���ت قادر على اطعام 
آخرين من أس���رته، وهذا املصدر هو ما تقدمه املدرس���ة 
لتلك الطالبة، لقد كان قرب د.السميط، وكذلك العاملون 
في املكاتب االفريقية »من امليدان« هو س���ر جناحهم في 

حتقيق ما حققوه.
وفقكم اهلل.

كلمة أخيرة: قال عبداهلل بن عباس: »صاحب املعروف ال يقع، 
وان وقع وجد له متكًأ«.. لقد وقعت بالدنا في أغسطس 1990، 

واحلمد هلل أن حتققت فيها تلك املقولة احلكيمة.

»صنائع الخير« هي صمام األمان لنافعاليات الملتقى اإلعالمي السابع

كتبت يوم اخلميس املاضي 
عن الدعوة املوجهة إلى بعض 
املواطنني الكويتيني للتوقيع 
على »عريضة شكوى« غير 
أن الفق���رة األولى تعرضت 
خلطأ ف���ي ترتيب الكلمات. 
لذا أعيد نشرها على النحو 

التالي:
»ان دع���وة أبناء القبائل 
لتبني عريضة جتأر بالشكوى 
من اإلس���اءة املوجهة لهم، 
دعوة غريبة عجيبة، بل هي 
تشكل مدخال خطيرا ملواجهة 
حمى التمترسات االنعزالية 
البالد، فهذه  املنتش���رة في 
الدعوة قفزت على احلقائق 
االجتماعية والدس���تورية، 
ورمبا صبت في نهاية األمر، 
إلى  الداعي  ودون قصد من 
تأجيج احلمى وتعميق الروح 

االنعزالية في البالد«.
التنوي���ه عن هذا  ولعل 
اخلطأ يش���كل فرصة أشير 
خالله���ا لهفوة أخرى. فهذه 
الدع���وة جتاهلت املواطنني 
الكويتي���ني الذين يفخرون 
بأصوله���م القبلي���ة لكنهم 
يص���رون عل���ى متس���كهم 
بهوية »املواطنة« ويرفضون 
اختطافه���م ووصفهم بهذه 
اخلصوصية »أبناء القبائل« 
الرش���يد بأن هذا  إلدراكهم 
التوصيف يضعهم في دائرة 

ضيقة مهما اتسعت.
هؤالء املواطنون الراشدون 
يدرك���ون ان املواطن���ة هي 
الوص���ف الس���ليم لوصف 
املواطن في وطنه، كما أنهم 
ال يخف���ون س���خطهم من 
العزل املتواترة  تصنيفات 
فم���ن »أبن���اء البادية« إلى 
أو  »املناط���ق اخلارجي���ة« 
النائية« وأخيرا  »املناط���ق 

»أبناء القبائل« فماذا بعد؟

العريضة.. ثانية

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

القرد فوق أحد املنازل بعد فراره من املدرسة

بيللو ماسابا.. شيخ العاشقن

بيللو متوسطا زوجاته وأبناءه

مجهول يقتل خليجيًا دهسًا في الجهراء

 »شيخ العاشقين« يحتفل بعيد ميالده الـ 86
بصحبة زوجاته الـ 86 وأبنائه الـ 138

قرد طليق يثير الرعب  في ثانوية بنات بتيماء

ضبط مواطن دخل لـ »الحداق« في »محظورة«
وآخر مطلوب لـ 13 قضية متنوعة

محمد الدشيش
لقي شاب خليجي )19 عاما( مصرعه متأثرا بجروح خطيرة بعد 
ان بترت قدمه اثر تعرضه لدهس مروع على طريق اجلهراء مقابل 
السنترال، فيما قام رجال مباحث اجلهراء بالتحري للتوصل الى اي 
معلومات ميكن ان تقود الى ضبط اجلاني، ووفق املعلومات التي 
استطاع رجال املباحث احلصول عليها ان اجلاني كان يستقل سيارة 
أميركية رباعية الدفع وفر من موقع احلادث بعد دهسه الشاب الذي 
كان يعبر الطريق. وقال املنسق االعالمي في ادارة الطوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان عمليات الطوارئ أبلغت باحلادث في العاشرة 
مساء ومت تكليف رجلي الطوارئ عاطف صالح وعدنان الظفيري 
بالتعامل مع احلادث، مشيرا الى ان الشاب وصل حيا الى مستشفى 
اجلهراء وكان في اس���تقباله ضابط االرتباط ماجد الصليلي وبعد 

نحو 3 ساعات من األلم الشديد لفظ أنفاسه األخيرة.
م���ن جهة أخرى، لقيت واف���دة نيبالية مصرعها يوم امس بعد 
ان ش���نقت نفس���ها في منزل كفيلها في القصر. وقال عبدالعزيز 
بوحيمد ان رجلي الطوارئ حسني محمود وناصر الشمري تعاملوا 
م���ع البالغ وان وليد البصيري من غرفة عمليات الطوارئ هو من 

استقبل البالغ.
على صعيد آخر، أصيب حدثان كويتيان )13 عاما( و)14 عاما( 
بجروح متفرقة اثر حادث في منطقة النعيم ومت نقلهما الى مستشفى 
اجلهراء بواسطة رجال الطوارئ محمد محمود ومساعد السعيدي 

وعدنان الظفيري.

أبوجا � أ.ش.أ: احتفل »ش����يخ العاشقني« النيجيري بيللو ماسابا، الذي ضرب 
مثاال في احلب والوفاء لزوجاته، بعيد ميالده ال� 86 بصحبة 138 ابنا و86 زوجة، 
حيث أعفت محكمة نيجيريا العليا رقبته من حبل املشنقة في العام املاضي وأوقفت 
قرار مجلس الشريعة في شمال البالد بإعدامه لتعدد زوجاته ورفضه تطليق أي 

منهن واالكتفاء بأربع زوجات فقط، مؤكدا أنه يحبهن جميعا.
وذكرت الصحف النيجيرية امس أن ردة الفعل كانت أقوى من جانب زوجات 
ماسابا ال� 86 في العام املاضي عندما صدر قرار مجلس الشريعة، حيث أقامت كل 
واحدة منهن دعوى قضائية مس����تقلة تطالب بعدم تطليقها من زوجها وقبولها 
البقاء إلى جانب 85 زوجة أخرى، فيما كانت املفاجأة الكبرى أنه بعد إلقاء القبض 

عليه فضل املوت في سبيل احلب والوفاء شنقا على أن يطلق أيا منهن.
ويقول ماس����ابا � الذي يعد أكبر معمر في نيجيريا التي يتعدى متوسط عمر 
سكانها 46 عاما � إن انتصاره في معركة احلب والدفاع عن متاسك عائلته في العام 
املاضي قد أعطاه أمال أكبر في احلياة، مؤكدا أنه ينعم اآلن بحياة آمنة وتركيز أكبر 
فى عمله احلالي كداعية ديني في إقليم ش����مال نيجيريا الذي طبقت 19 والية من 

والياته الشريعة اإلسالمية في مجال األحوال الشخصية منذ سنوات طويلة.

هاني الظفيري
»ألو يا شرطة.. قرد في مدرستنا«، كان هذا مختصر فحوى 
البالغ الذي تقدمت به صباح امس مديرة مدرس���ة مقررات في 
منطقة تيماء امس، ووفق مصدر امني فإن قردا طليقا اثار الرعب 
في مدرسة ثانوية للبنات مقررات بعد ان تسلق اسوارها وظل 

ألكثر من ساعتني يتنقل بني اشجارها.
وأوضح املصدر انه ومبجرد وصول رجال االمن اس���تجابة 
للبالغ، وجدوا صاحب القرد الذي كان قد فر منه بانتظارهم امام 
املدرسة، واضاف ان القرد قفز من املدرسة بعد مطاردته من قبل 
رجال االمن الى الش���ارع ومنه الى املنازل املجاورة، واستمرت 
مطاردته س���اعة كاملة قبل ان يتمكن صاحبه ومبساعدة رجال 

االمن من القبض عليه.
ومضى املصدر بالقول: قام رجال االمن بسحب اثبات صاحب 
القرد وتس���جيل اثبات حالة ضده ف���ي املخفر بعد الرعب الذي 

تسبب فيه مبدرسة البنات وباملنازل املجاورة.

عبداهلل قنيص ـ محمد الدشيش
أحيل مواطن الى املباحث اجلنائية لدخوله منطقة محظورة في 
منطقة الزور، والغريب في هذه القضية ان املواطن وبعد ضبطه 
داخ���ل محطة الزور الكهربائية ادع���ى بأنه دخل املنطقة من اجل 
احلداق. من جهة ثانية ألقى رجال أمن االحمدي القبض على وافد 
أميركي بعد االشتباه في طريقة قيادته للمركبة وتبني ان االميركي 

واقع حتت تأثير املواد املسكرة.
من جهة اخرى القى رجال أمن االحمدي القبض على مواطن في 
شاطئ الفنطاس وتبني بعد االستعالم عنه انه مطلوب ل� 13 قضية 

ما بني سرقة وخطف وانتحال صفة رجال مباحث.


