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ـ المنطقي أال نتوقع حصول نتائج أصال.
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حضرن���ا باألمس لقاء وحفل غداء في دار آل 
معرفي العامرة في منطقة الدس���مة على شرف 
وزي���ر الدولة العراقي لش���ؤون مجلس النواب 
الس���يد صفاء الدين الصاف���ي والذي كان ضمن 
مكرمي خريجي جامع���ة الكويت والذي تربطه 
ببلدنا عالقات وثقى حيث كان جده احد املساهمني 
الكبار في بناء سور الكويت، كما انه متزوج من 
كويتية وقد س���بق له العمل في مكتب احملامي 
مصطفى الصراف ومستشارا قانونيا للمرحوم 

مبارك احلساوي.
> > >

حضر اللق���اء املعلوماتي واملعرض جمع من 
الوزراء السابقني والساسة واألكادمييني واإلعالميني 
وقد افتتحه الصديق موسى معرفي الذي رحب 
بالضيوف ثم ترك املجال للضيف حتى يتحدث 
بحرية مطلقة يتبادل مع احلضور اآلراء التي ال 
متثل وجهة نظر رسمية او حتى شخصية وهي 
خالصة مل���ا يدور لدى بعض الن���واب والكتاب 
العراقيني أمال في فهم افضل يؤدي بالتبعية إلى 

فهم افضل بني البلدين.
> > >

ومما ذكره الضيف الكرمي ان البعض في العراق 
يرى أن الواقع احلدودي الذي خلقه او ارتضاه 
صدام أصبح »يخنقهم« خاصة انه يلزم السفن 
املتجهة إلى ميناء ام قصر العراقي، برفع العلم 
الكويتي وإخضاعها للتفتيش، كما عرج على حادثة 
الطائرة العراقية في لندن التي رأى أنها أضرت 
كثيرا بس���معة الكويت في الشارع العراقي دون 
ان تكس���ب منها الكويت شيئا حيث ان الطائرة 
مستأجرة وال ميكن احلجز عليها، كما ان مطاردة 
مدير عام »العراقية« ومحاولة القبض عليه ومنع 
سفره كانت مذلة وزادت االمر سوءا وتساءل عن 

املسؤول عما حدث؟
> > >

تبادل الضيوف الكويتيون الرد على مالحظات 
الوزير العراقي وقد استكملنا احلديث معه على 
طاولة الغداء، ومما قلناه ان احلدود بني البلدين 
ق���د ُخّطت من قبل خبراء وجهات »محايدة« هي 
األمم املتحدة واملجتمع الدولي وحتت البند السابع 
في وقت ال يجري احلديث في العراق عن حدود 
اخرى للعراق اكبر واكثر اهمية من حدودنا تنازل 
عنها صدام بشخطة قلم ودون العودة إلى أطراف 

محايدة.
> > >

كما أوضحنا ان احلدي���ث بنهج ضغط األخ 
األكبر على األخ األصغ���ر هو نهج صدامي دون 
صدام ويجب على اخوتنا في العراق احلذر الشديد 
ممن يس���وقون له حيث ان اكثر املتضررين من 
س���يادة ذلك املنطق هو العراق ذاته الذي لديه 
اشكاالت حدود تاريخية تشمل ألوية ومياها مع 

دول أكبر منه كثيرا، وان 
العراق على اخلليج  منفذ 
ونعني املمر املائي مليناء ام 
قصر العراقي اما انه واسع 
وعميق او ضيق وضحل 
وفي كلتا احلالتني لن يتغير 
واقع ذلك املنفذ حال تغيير 

ملكيته من الع���راق للكويت أو العكس وأبديت 
شكي في لزومية رفع السفن املتجهة إلى العراق 
للعلم الكويت���ي »وما الضرر؟« حيث ان قوانني 
اعال���ي البحار تفرض رفع علم البلد الذي تتجه 

إليه السفن.
> > >

كم���ا أوضح���ت ان احلدي���ث ع���ن حاجات 
جيوبوليتيكية للدول هو طريق ذو اجتاهني فكما 
يطالب العراق مبنفذ اكبر على اخلليج وهو الذي 
ميلك اساسا ذلك املنفذ فيحق للكويت في املقابل 
ان تطالب العراق بأن مينحها مساحات شاسعة 
من ارضه حتى يكون لها مطل ومنفذ على مصب 
املياه العذبة في شط العرب مينع موتها عطشا عند 
انتهاء عصر البترول الذي يشغل محطات تقطير 
املياه وأعدت للذاكرة حقيقة ان املوانئ الكويتية 
ه���ي التي أفادت العراق إبان حربه الطويلة ولو 
كانت تلك املوانئ ترف���ع العلم العراقي ألغلقت 

كحال موانئه األخرى.
> > >

ومما نقله الوزير العراقي ان هناك من يقول ان 
الكويت هي التي ساعدت نظام صدام إبان حرب 
الثماني سنوات لذا يحق للشعب العراقي طلب 
التعويض منها على ذلك املوقف، وقد ذّكرت الوزير 
الفاضل مبقولته قبل ذلك بأن شيعة العراق وهم 
من ميثل���ون االغلبية هم من حارب ايران طوال 
تلك احل���رب دفاعا عن وطنهم وعروبتهم وقلت 
ان الكويت كانت ضم���ن ال� 197 بلدا التي وقفت 
مع العراق ومع الش���رعية الدولية، ال مع صدام، 
ومن الذي يجيز االستفراد بالكويت في طلب مثل 
تلك التعويضات غير املسبوقة في التاريخ وترك 
الدول الكبرى التي زودت العراق آنذاك باألسلحة 
والطائرات والدبابات؟ ألن في ذلك عودة مرة أخرى 

لنهج األخ الكبير واألخ الصغير املدمر.
> > >

آخر محطة: )1( تطابقت مناصب الوزير العراقي 
)دولة لشؤون مجلس النواب، جتارة، عدل( مع 
الوزارات التي تقلدها احد احلضور وهو الوزير 

السابق أحمد باقر.
)2( تعقيب���ا على مداخلة اإلعالمي يوس���ف 
اجلاسم الذي أسعده ان اسم الوزير صفاء الصافي 
حتى يكون احلديث اكثر شفافية أجابه الضيف 
بأن لديه ابنة اس���مها صفوة صفاء الصافي، لذا 

فهي أكثر شفافية من حيث املسمى.

في كل إجازة صيف »نيابية« تطرح 
دعوة لعقد جلسة طارئة ألي موضوع 
يجيد أح���د احملررين ف���ي صحيفة ما 
حتريكه، هذا الصيف بدأ هذا الطرح بشكل 
مبكر بسبب قصر مدة االجازة الصيفية 
نظرا لقدوم شهر رمضان املبارك، لهذا 
جاء الطرح املبكر النتخابات مبكرة وفي 

الغالب لن يكون مصيره أفضل من التجارب الس���ابقة ليس 
بسبب نوعية املوضوع املطروح، ولكن لهذا النهج الذي تتنوع 
فيه القضايا بينما الهدف واحد ومعروف، وألن املشكلة هي مع 
»النهج« فإن املأمول من إجراء انتخابات مبكرة لم يتحقق، فقد 
كان احلل املتكرر ملجلس األمة هو لغرض »انتخابات مبكرة«.. 

ماذا كانت النتيجة؟
نعم، هي مشكلة »نهج« لم يتغير وقد سبق للشيخ عبداهلل 
السالم أن اشتكى منه وعبر عن رأيه في بيان نشرته صحافة 
تلك األيام مناديا بتغيير أسلوب التعامل مع احلياة الدستورية 
فقال: »شعبي العزيز، من الواضح اجللي أنني سعيت وما زلت 
أسعى الى توفير جميع أسباب الرفاهية لبالدنا العزيزة، وما 
زلت أسمع ما ال أحب من بعض الشباب الذين ال يقدرون عواقب 
األمور ولكنني أحتاشى تكديرهم راجيا أن ينتبهوا بأنفسهم، 
وقد نبهت املرة تلو املرة..« الى أن يقول: »وإني أرجو من كافة 
أفراد الش���عب العزيز أن يهتموا باإلصالح وبابي مفتوح ملن 
يتقدم باقتراح أو شكوى ففي ذلك تعاون بني احلاكم واحملكوم، 

وهذه هي الوطنية الصادقة، اهلل يهدي اجلميع« انتهى.
نعم، هذا النهج ال يقدر عواقب األمور وهناك أمثلة كثيرة 
منها تايلند عندما احتلت فئة من السياسيني وسط العاصمة 
ملدة شهرين، بنفس النهج، رغم توافر القنوات الشرعية النيابة 
وأدوات التعبير املنش���ورة واملرئي���ة اال أن »نهج الفوضى« 
يرمي الى ش���يء آخر، ويتطلع الى استدراج نائب هنا وكاتب 
هناك الى تلك الفوضى التي تكش���ف عن سوء تقدير خطير 
للعواقب، ما يتطلب حتميل كل فرد من الساعني في هذا النهج 
للمس���ؤولية الكاملة أمام اهلل أوال، ثم أمام الش���عب، لنتائج 
إش���اعة الفوضى والتي بدأت بوادرها في خفض هيبة احلكم 
بالتعدي على املخافر في ح���وادث فردية ال تلبث أن تتحول 
الى جماعي���ة، حتى تندفع البالد نحو أت���ون العنف الذي ال 
ميلك مبررات اليونان من أزم���ة اقتصادية خانقة وال تايلند 
في تعطيلها للعملية السياس���ية من جانب السلطة، فاحلال 
ف���ي الكويت عكس ذلك متاما، الدولة تعيش في بحبوحة من 
العيش الرغيد، زيادات وهبات ال صلة لها بقوانني االقتصاد، 
في مالحقة الهثة ملطالب السياسيني، و»طولة بال« ال محدودة 
من النظام مع مخالفيه الذين لم يتعرضوا ملالحقة بوليسية، 
ومع ذلك فهم ال يتقبلون حتى حق االحتكام الى القضاء، وهو 
حق متاح لكل مواطن أي���ا كان مركزه االداري، وال نعرف ما 
هو البديل للشاكي إن منع من ممارسة هذا احلق، أليست هذه 

دعوة إلى »خذ حقك بإيدك«؟!
> > >

كلمة أخيرة: ما الفرق بني النهج اإلسالمي في تنظيم العالقة 
بني احلاكم واحملكوم، والنهج التقليدي؟ نريد إجابة من بعض 
االخوة السياس���يني املهتمني باجلانب الش���رعي، مع شكرهم 

سلفا على االستجابة.

الكويت ليست تايلند وال اليونان.. ال تتمنوا لها مصيرهما!لقاء معرفي في دار آل معرفي الكرام

بيروت إدمان شعري

واألحاسيس مشتعلة

والذاكرة خضراء..

أخاف أن أبتعد عن بحر بيروت

حتى ال أتصحر..

وعن مفاهيمها الثقافية

حتى ال أعطش..

وعن مكتباتها حتى ال أجوع

بيروت مرسومة في ذاكرتي

كالوشم األزرق

لم ينج أحد من املبدعني..

من تأثيرات لبنان..

لبنان سماء مفتوحة لكل من يريد ان يطير..

وشالل لكل من يريد ان يشرب..

وسرير من الكلمات لكل من يريد ان ينام

وفضاء من احلرية لكل من يريد أن يتنفس..

قصيدة لسعاد الصباح
من كتاب »والورود.. تعرف الغضب«

ماذا أقول لبيروت؟

وماذا أقول عنها؟

وأنا ال أرتبك إال أمام موقفني

موقف احلب.. وموقف البطولة

هذا ينسى كالمه.. وتنسى اللغة لغتها

فكيف أدخل في حوار مع هذه املدينة؟

وكيف أستطيع ان أواجه أمطار احلب والوفاء

وليس معي مظلة؟

كيف أستطيع أن أواجه البروق التي حترق ثيابي

وأنا احملاصرة بالزمن اليابس؟

أكسر جدران ذاكرتي

وأدخل الزمن اللبناني

فلبنان أصبح عادة جميلة من عاداتي

تأخذ شكل اإلدمان

إنه إدمان شعري ال أريد أن أشفى منه

 فأنا أقصد لبنان كلما أردت أن أقرأ شعرا

أو أسمع شعرا

أو أشرب من ينابيع الثقافة

فلبنان رحم ثقافي يتسع لكل املبدعني العرب

بيروت لم تعد مجرد محطة ترانزيت في حياتي

إنها مرفأ نهائي.. وحب نهائي..

أخاف أن أبتعد عن لبنان لفترات طويلة

حتى يبقى العقل متوهجا..

والقلب خفاقا

واألحاسيس مشتعلة

والذاكرة خضراء..

أخاف أن أبتعد عن لبنان لفترات طويلة

حتى يبقى العقل متوهجا..

والقلب خفاقا

د. سعاد الصباح

عالم دين سعودي يفتي بجواز إرضاع الكبير!

نصيحة لتجار المخدرات في المكسيك: اسمعوا موسيقى موزارت!

هذه الفتوى إعالميا، واقترح بعضهم تقدمي طلبات إحاطة، لكنهم 
اتفق���وا على إرجاء ذل���ك، وإعطاء فرصة لألزه���ر واإلعالم لوقف 
اخل���وض في هذا املوضوع الذي أثار حالة من اللغط الش���ديد في 

الشارع املصري.

الرياض � يو.بي.آي: أثار عالم دين س���عودي اجلدل مرة أخرى 
عبر فتوى تختص بجواز إرضاع الكبير، مؤيدا في الوقت نفس���ه 
أقواال منفردة ملشايخ محسوبني على األزهر، والقت انتقادات الذعة 

من قبل العديد من العلماء.
وقال الشيخ عبداحملسن العبيكان، املستشار القضائي بوزارة 
العدل وعضو مجلس الش���ورى السعودي، في فتواه التي نشرتها 
صحيفة »املصدر« اإللكترونية امس ما نصه »إذا احتاج أهل بيت« 
ما »إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بش���كل متكرر وهو أيضا ليس 
له س���وى أهل ذل���ك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويس���بب 
لهم إحراجا، وباألخص إذا كان في ذلك البيت نس���اء أو زوجة فإن 

للزوجة حق إرضاعه«.
واستش���هد عالم الدين السعودي بحديث س���الم مولى حذيفة 
وأقوال أخرى استشهد بها عن أم املؤمنني عائشة زوج النبي محمد 
ژ، وأقوال نسبها الى ش���يخ اإلسالم ابن تيمية قال انها مذكورة 
في العديد من املؤلفات اخلاصة ب���ه. واختتم العبيكان فتواه بأن 
اإلرضاع في تلك احلالة ال يختص بزمن معني وامنا هو للعامة في 

جميع األزمان.
وكان قبل 3 أعوام قد خرج رئيس قس���م احلديث بكلية أصول 
الدين بجامعة األزهر د.عزت عطية بهذه الفتوى وبس���ببها احتدم 

جدل بني علماء الدين في مصر ووصل إلى البرملان
حيث أعرب 50 نائبا في البرملان املصري عن قلقهم من انتشار 

مكسيكو � أ.ف.پ: نصح مغني الفالمنكو 
دييغو ال سيغاال جتار املخدرات املكسيكيني 
باالس���تماع الى االعمال املوسيقية لكبار 
العامليني مثل م���وزارت ليغذوا  املؤلفني 
احساسهم فيمتنعوا عن ارتكاب اجلرائم 
في مقابلة اجرتها صحيفة »ال خورنادا« 
مع هذا املغني الذائع الصيت في االوساط 

االميركية الالتينية.
وقال دييغو ال سيغاال في هذه املقابلة: 
ان جتار املخدرات واملجرمني املكسيكيني 
ينبغي ان يستمعوا كثيرا الى املوسيقى 
الكالسيكية مثل ريكومي وموزارت )القداس 

اجلنائزي الذي الفه موزارت قبيل وفاته( 
واعمال بيتهوڤن ومالر، وايضا الى اعمال 
كامارون دي ال ايسال )مغني الفالمنكو( 
وباكو دي لوتشيا )عازف الغيتار فالمنكو( 
وكل ما ميكن ان يجعلهم اكثر حساسية 

حتى ال يرتكبوا اعماال فظيعة.
ويبلغ دييغو ال سيغاال من العمر 42 
عاما وقد طارت ش���هرته في العام 2003 
خارج اسبانيا بعدما اصدر اسطوانة »ال 
غرمياس نيغراس« )الدموع الس���وداء( 
التي س���جلها مع عازف البيانو الكوبي 

بيبو فالديس.

ومن املق���رر ان يحيي حفلة االحد في 
عاصمة املكسيك البلد الذي يشهد اعمال 
عنف تتصل بتجارة املخدرات، ففي العام 
2006 قتل نحو 23 الف ش���خص في هذا 
البلد بسبب النزاع الدموي بني العصابات 
التي تتنافس على تهريب الكوكايني الى 
الواليات املتح���دة او بني هذه العصابات 

وقوات االمن.
وتنقل الصحافة املكسيكية بشكل دائم 
اخبارا عن العثور على جثث حتمل آثار 
تعذيب او تشويه الشخاص قتلوا بسبب 

قضايا املخدرات.

بعد الضجة التي أثارها أزهري منذ 3 سنوات

الشيخ عبداحملسن العبيكان

د.عبدالعال األحد وياكم
تستضيف »األنباء« غدا االحد د.احمد عبدالعال اختصاصي 
امراض جلدية وطب التجمي����ل والليزر في مركز عادل قطينة 
للتجميل »فرجينيا كلينك« عضو اجلمعية االميركية لالمراض 
اجللدية وعضو اجلمعية االوروبية جلراحات الليزر التجميلية، 
وذلك للحديث عن حب الشباب النشط واثاره وعالج بقع الشمس 
والوحمات البنية، وعالج البهاق والصدفية واالكزميا وغيرها 
والرد على اس����ئلة القراء، على الهوات����ف التالية: 24830514 – 

24830238 – 24830322 – داخلي: 131 – 318.

البقاء هلل
فؤاد جاسـم حمد الدرباس الزعابي � 49 عاما � الرجال: حطني � 
ق 3 � ش 311 � م 42 � ت: 97196667، النس���اء: مبارك 

الكبير � ق 8 � ش 32 � م 10 � ت: 25421070.
ميجه غالب سلطان الديحاني � 69 عاما � الرابية � ق 4 � ش 3 

� م 8 � ت: 99017676.
وضحة خليف جديع الشمـري، أرملة مشع��ل ناص���ر الشمري 
� 84 عام���ا � الرج���ال: اجلهراء � القص����ر � ق 1 � ش 
4 � م 21 � قرب مدرس�����ة املعت����صم � ت: 97970703 
� النس������اء: العي����������ون � ق 4 � ش 9 � م 87 ازرق � 

ت: 99040060.
أحمـد عايض مبارك الصنويـن � 38 عاما � الرجال: الفروانية � 
ق 2 � ش 149 � م 21 � النس���اء: خيطان القدمية � ق 10 

� ش 20 � م 7 � ت: 99010304.
نورة قطامي راشد القطامي، أرملة محمد جاسم خليل الناجم 
� 75 عاما � الرجال: الروضة � ق 5 � م 14 � ش دمشق 
مقابل العديلية � ت: 22560970 � 99719834 � النساء: 
الروض���ة � ق 5 � ش 57 � م 14 � ت: 22519410 � الدفن 

بعد صالة العصر.

مواقيت الصالة  
والخدمات  ص 14

الصفحة األمنية
  ص 4


