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يا ألطاف اهلل خووش حچي
لماذا ال تطلق الجامعة العربية قناة فضائية خاصة بها؟

ـ ألنهم سيحتارون ويختلفون في تسميتها بين »شجب 1« و»استنكار تي في«.
أزمة بين المزارعين والحكومة بسبب تأخر صرف الدعم المستحق لهم.

ـ وحكومتنا ما تخلي عادتها.. تزرع »تأخير« وتحصد »أزمة«.
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ماذا لو قامت عالقة شـــقيقني او جارين او صديقني على 
معطى عطاء متصـــل من االول للثاني جـــاوز امده وزمنه 
قرونا عدة، بينما لم يشهد االول اال األذى والتعدي ونكران 
اجلميل من شقيقه الثاني؟! هل من اخلطأ ضمن تلك املعادلة 
احلقيقية والواقعية، فيما لو صحا ضمير الشـــقيق الثاني 
وقرر كنوع من األريحية ورّد اجلميل التقدم ببادرة كرمية 

نحو جاره وشقيقه وصديقه؟!
> > >

ُعرف منذ االزل عن االحبة اهل العراق انهم وبعكس اهل الشام يكرهون السفر 
والغربـــة والهجرة وارتياد البحر »حتى اضطرهم صدام لذلك« لذا كان اقتصاد 
العراق يقوم على زراعة الغلة في هالله اخلصيب، ثم يقوم اهل الكويت وسفنهم 
باالســـفار وخوض غمار البحار لتصدير تلك الغلة الـــى دول اخلليج وفارس 
افريقيا وشبه القارة الهندية ليحضروا بدال منها ألهل العراق ما يحتاجونه من 

أرز واخشاب وتوابل وغيرها.
> > >

وما ان ظهر الثراء في كويت اخلمسينيات حتى كان العراق وشعبه املستفيد 
االول من اخلير الكويتي عبر الدعم املالي املباشـــر واستقدام االشقاء العراقيني 
كخبراء واطباء ومدرسني وعمالة هامشية، كما اصبحت الكويت مالذا لكل مضطهد 
في العراق ابان سلسلة حكم االنقالبات العسكرية الذي ساهمت الكويت باسقاطه 

عام 2003 وحترير شعب العراق من نير طغيانه.
> > >

وفي مرحلة قاسم كانت الكويت ذات احلكم الوراثي احملافظ اول من اعترف 
باحلكم الثوري اليساري اجلديد وارسلت وفود التهنئة بعد ايام فقط من انقالب 
1958/7/14، كما زار حاكم الكويت الشـــيخ عبداهلل السالم بغداد في اكتوبر من 
نفس العام للتهنئة وعرض تقدمي املساعدة حيث استقبله عبدالكرمي قاسم في 
املطار كحاكم دولة، وبقيت العالقة وثيقة حتى 61/6/16 عندما وجه قاسم دعوة 
للشـــيخ عبداهلل السالم او من ميثله حلضور احتفاالت متوز )يوليو( وبعدها 
بثالثة ايام فقط ومع اعالن استقالل الكويت انقلب قاسم رأسا على عقب مسددا 
طعنة بالظهر ملن دعمه »كرر قبل مدة رجل كل العصور عدنان الباجي في شهادته 
على العصر مع احمد منصور تبريره لتلك املطالبات رغم اعترافه بان الكويت 

من توسط له وفتح له باب الرزق في دولة االمارات«.
> > >

وبقيت العالقات الكويتية ـ العراقية وثيقة ابان حكم العارفني وامتدت اليام 
البكر رغم اعتداء قواته علينا في »الصامتة« وبعده صدام الذي قال للصحافيني 
ذات مـــرة إنه ابلغ ابناءه بأن يلجأوا الى الكويت فيما لو حدث له طارئ قبل ان 
يغدر بنا ويغزو ارضنا، وفي مرحلة الحقة ساهمت الكويت بشكل رئيسي في 
عودة الدميوقراطية واحلرية للعراق وعودة مهجريه عبر تسخير ارضها ومائها 

وسمائها لعملية حترير العراق 2003.
> > >

ان مســـاحة العراق احلالية هي 440 الف كم2 اي 25 ضعف مساحة الكويت 
البالغـــة 17 ألف كم2 فقط )ثالث اكثر بالد العالم اكتظاظا بالســـكان(، وللعراق 
مطالن على النهر والبحر بينما حترم الكويت من وجود مطل طبيعي على شط 
العرب تشرب من خالله املاء العذب الزالل بدال من ماء البحر غير الطبيعي الذي 
يعيـــش عليه مواطنوها ومقيموها والذي يعتمد على حرق مادة باهضة الثمن 

هي البترول لتكريره وتقطيره.
> > >

آخر محطة: حلم الكويت هو ببادرة عراقية مستحقة يفتح من خاللها ملف احلدود 
بشكل ايجابي ال للمطالبة وفرد العضالت بل للعطاء واالمتنان وتعويضا لغزو 
90 الذي لن نحتاج بعد تلك املبادرة الي مبالغ نقدية كتعويضات وهو ما سيفيد 
اقتصاد العراق الشقيق، مضمون املبادرة »احللم« هو منح العراق الشاسع ارضا 
للكويت جتعل لها مطال على شـــط العرب وتزيد مساحتها الصغيرة الى 20 او 

25 الف كم2 ولن تنقص من مساحة العراق الكبيرة شيئا.

 جتاوز عدد اجلنود األميركيني املنتحرين 
في أفغانســـتان عدد اجلنود الذين يقتلون 
في العمليات العسكرية، فبلغ للستة أشهر 
املاضية فقـــط 80 جنديا، ولم يحقق مكتب 
»منع حاالت االنتحار« التابع للجيش األميركي 
تقدما يذكر خلفض هذه األرقام، حيث اقتصر 
تفسيره لها على »ضغوط نفسية من مشاهد 

القتـــال، وضغوط اقتصادية يعاني منها بعضهم في وطنهم«.. 
ولم يشـــرح لنا هذا املكتب ملاذا لم حتدث مثل هذه احلاالت في 
معركة اجليش األميركي في البوسنة أو كوسوڤو، أو أي مكان 
تكون فيـــه للجيش قضية يبني عليها عقيدتـــه القتالية، فهو 
يقاتل في البلقان من يغتصبون النســـاء ويقتلون األطفال، أما 
في أفغانســـتان فهو يسمع عن قصف قرويني عزل باخلطأ، هذا 

اخلطأ تكرر عشرات املرات، وهو اليزال يتكرر! 
 موضوع أفغانستان ال يخص اجليش األميركي، فالبريطانيون 
أيضا يشـــعرون بامللل من قتال بـــال قضية، بل ال يقتصر األمر 
على مســـتوى اجلندي العادي، فالتصريحات السلبية من قادة 
بريطانيني وأميركان حول هذه احلرب تكشف عن دخول هاتني 
الدولتني في مشكل استراتيجي، بالنظر الى أن الدافع األساسي 
هو القضاء على االرهاب، النتيجة البارزة هي أن اإلرهاب اليزال 
يتحرك بحرية كاملة في البلدين، أفغانستان وباكستان، بالرغم 
من التكلفة السياسية الباهظة التي دفعها نظام احلكم في الدولتني 
للتعاون مع القوات األميركيـــة والبريطانية ملواجهة اإلرهاب، 

ناهيك عن التكلفة االقتصادية والبشرية الالمحدودة. 
 موضوع أفغانستان يختلف عن العراق الذي يعيش جتاذبا 
إقليميا حادا، ففي أفغانســـتان شـــعب متماسك لم تتمكن دول 
اجلوار من اختراقه، وال ميكن فرض حلول خارجية عليه، وبغض 
النظر عن اســـم الكيان الذي يتقبله أهل البالد فإنهم بالتأكيد ال 
يرغبون في أن يروه مفروضا عليهم من اخلارج، يريدونه نابعا 
من نسيجهم االجتماعي احمللي، وأيا كانت التغييرات املطلوب 
اجراؤها على طريقة املعيشة فإنها يجب أن تكون ثمرة حلوار 
»أفغانـــي – أفغاني« بغير رعاية خارجية تضفي عنصر الريبة 

على كل عناصره.
إننا نشفق على الشعب األفغاني والشعب األميركي والشعب 
البريطاني من هـــذا االحتراب الذي ال تلوح له نهاية في بلد لم 
يستطع االسكندر املقدوني - قبل امليالد - وال االحتاد السوفييتي 
إخضاعه، وبينهما عشـــرات الغزاة رجعوا بنفس النتيجة التي 
توشك أن تتكرر، رغم األهداف الســـليمة من حيث املبدأ، كون 
أفغانستان ال متلك نفطا يجري االقتتال عليه، وال هي تتحكم في 
ممرات بحرية وال أي شيء سوى زراعة األفيون التي تزدهر في 
غياب االســـتقرار، وهو الشيء الوحيد الذي أفرزته هذه احلرب 

الطويلة على اإلرهاب.
كلمة أخيرة: ماذا لو حتولت مهام اجليشني األميركي والبريطاني 
في أفغانستان الى كتائب هندسية وطبية، وأوقفت املهام القتالية، 
وأعلنت أنها ال حتمل هدفا آخر سوى بناء املستشفيات واملدارس 
وشق الطرق، وأن القوات املوجودة سيقتصر دورها على حماية 
تلك املشاريع في مرحلة التنفيذ ثم تسليمها لألهالي ليديروها 

بأنفسهم، مع تقدمي التدريب الالزم، فقط ال غير.
جربوا أسلوبا آخر، مبوازاة األســـلوب املكلف والفاشل، قد 
تفاجأون بالنتائج، وأوالها ما سيحدث للجنود الذين سيتوقفون 
عن االنتحار عندما يشـــعرون بالســـعادة للعمـــل الكبير الذي 

يشاركون فيه.

نجاح في البلقان وفشل في أفغانستانأحالم الكويت

الكويتيون ثاني أسعد شعب عربي

المصريون والبريطانيون أكثر الشعوب إضحاكا في العالم

فتوى تبيح لـ 6 ماليين سعودي اإلفطار في رمضان

العجيري: الغبار عراقي.. وينتهي غداً الخميس

وكاالت: تصدرت الدمنارك قائمة أســــعد الشعوب في العالم، 
بينما جاءت الكويت في املركز الـ 23 والثاني عربيا في املسح الذي 
أجراه معهد غالوب األميركي ونشرته مجلة »فوربس«، واحتلت 
اإلمارات املركز الـ 20 عامليا واألول عربيا في قائمة املســــح الذي 
اعتمد على سؤال وجه آلالف املواطنني في 155 دولة حول العالم 
وهو: »ما مــــدى الرضا العام عن حياتــــك؟«.  واإلجابة يجب ان 
تكون ما بني 1 و10، كما اعتمد املســــح على أسئلة تتعلق باخلبرة 
احلياتية للمواطن في هذه الدول ومدى شعوره باالحترام والتقدير 

وسهولة احلياة.

وجاءت اململكة العربية السعودية في املركز الـ 58 بينما جاءت 
مصر في املركز الـ 115 عامليًا.

ومن املفارقات الغريبة في قائمة أسعد شعوب العالم ان الواليات 
املتحدة جاءت في املركز الـ 14 بينما احتلت دولة كوستاريكا املركز 

السادس. واحتلت البرازيل املركز الـ 12.
اجلدير بالذكر ان »غالوب« وهي منظمة تقدم االستشارات اإلدارية 
واملوارد البشرية والبحوث اإلحصائية، ومتتلك ما يقرب من 40 
مكتبا عبر دول العالم ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة واشنطن 

ويقع مقر العمليات في أوماها بوالية نبراسكا األميركية.

برمين ـ د.ب.أ: ذكر باحـــث أملاني أن االفريقيني واملصريني 
والبريطانيني من أكثر الشعوب التي تتميز بروح الدعابة. 

وقال باحث الضحك، راينار شـــتوملان: إن األملان ال ميكنهم 
أن يدعوا ذلك على أنفسهم، وأضاف: »البساطة تنقصنا«. وفي 
العالم العربي يعتبر املصريون أكثر الشعوب التي تتميز بخفة 

الدم على حد تعبيره.
وإذا كانت إسبانيا حصلت على املركز األول في بطولة كأس 
العالـــم لكرة القدم 2010، فإن االفريقيني هم األكثر إضحاكا من 
وجهة نظر الباحث، وقال: »االفريقيون يضحكون أســـرع منا، 
ففي االجتماعات االفريقية ينبغي لكل فرد أن يقول ما يريده، 

لكن كل فرد يتم الضحك عليه أيضا، إال أنهم ال يشـــعرون أن 
هذا أمر محرج ألن الضحك هناك ينتمي إلى وســـائل االتصال 
االجتماعي«. ويرى شتوملان أن البريطانيني هم األكثر إضحاكا 
في أوروبا، وقال: »البريطانيون لديهم الشـــجاعة لقول كل ما 
هو جـــاد بطريقة مضحكة أيضا«. أما عـــن روح الدعابة لدى 
أبناء وطنه فقال الباحث: »تنقصنا البســـاطة، فإننا نهتم جدا 
باملضمون والثقافة الراقية، وهذا األمر صار تقليدا منذ العصر 
الرومانسي، فالضحك األملاني أصبح ضعيفا منذ ذلك احلني«. 
ورغم املشكالت العاملية التي حتيط بالشعوب مثل األزمة املالية 

والتسرب النفطي والتقشف.

أصدر مفتي السعودية فتوى شرعية أباح خاللها لنحو 
ستة ماليني سعودي امكانية افطار شهر رمضان لهذا العام، 
نظرا الصابتهم بداء السكري، وفقا لصحيفة »الراية« القطرية. 
قال الشــــيخ عبدالعزيز آل الشــــيخ في فتواه في اشارة له 
ملرضى السكري: »من لم يستطع صيام رمضان كامال نظرا 
ملا يسببه الصيام من ظمأ شــــديد متعب له وانخفاض او 
ارتفاع السكر بالدم، فيفطر رمضان ويقضيه ان استطاع، 
وان تعذر عليه القضاء فعليه اطعام مســــكني عن كل يوم 
كيلو ونصف أرز«. ويشــــكل املصابون بداء السكري، وفقا 
لالحصائيات الطبية ما نسبته 30% من السعوديني الذي بلغ 

عددهم في آخر تعداد سكاني نحو 21 مليون نسمة.
ويصادف رمضان هذا العام شهر اغسطس الذي ترتفع فيه 
درجات احلرارة بشكل كبير، وهو ما يزيد من متاعب مرضى 
السكر. وكان املستشار في الديوان امللكي عبداحملسن العبيكان 
التي تثير آراؤه الشرعية جدال واسعا في السعودية، أفتى 
في وقت سابق اجازة افطار املتضررين من انقطاع الكهرباء 

بعد تعرض عدد من املدن السعودية لهذه االنقطاعات.

هاني الظفيري
»الغبار عراقي.. وسرعة الرياح بلغت 50 كيلومترا في الساعة 
أمـــس« بهذه اجلملة بدأ العالم الفلكي د.صالح العجيري حديثه 
لـ »األنباء« موضحا التغير الذي شهده الطقس أمس مع اشتداد 
ســـرعة الرياح قائال: »باألمس حتولت الرياح الى شمالية طوال 
فترة النهار، لذا جاءت محملة بغبار مستورد من العراق وليس 
غبارنا احمللي الذي ســـيطر على البالد وخالل اليومني املاضيني 
مع تغير اجتاه الرياح الى الشمالية بلغت سرعتها 50 كيلومترا 
في الســـاعة، وهو ما يعني ان موجة الغبـــار زادت، ما أدى الى 
انخفاض في معدل الرؤية األفقية الى مستويات عادية وليست 

خطيرة أو مؤثرة.
وأضاف العجيري: »اليوم تهدأ سرعة الرياح ويترسب الغبار فجر 

اليوم ويعود ظهرا ولكنه يترسب متاما نهار غد اخلميس«.

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

د.صالح العجيري

الحمار الطائر كما شاهده رواد شاطئ مدينة كراسنودار أمس

الحمير.. 
تطير في روسيا!

د.الموسوي
 اليوم وياكم

اليوم  تســــتضيف »األنبــــاء« 
املوســــوي،  د.احمــــد  االربعــــاء 
العامة في  اختصاصي اجلراحــــة 
مستشفى الراشــــد، وزميل الكلية 
امللكية البريطانية للجراحنيـ  البورد 
الكويتي للجراحةـ  بني الساعتني 7 
و9 مساء وذلك للحديث عن جراحات 
األورام احلميدة واخلبيثة، وعمليات 
املناظير اجلراحية، وعمليات السمنة 
القراء،  املفرطة، والرد على اسئلة 
وذلك على الهواتف التالية: 24830514 
- 24830238 - 24830322 داخلي: 

.318 - 131

موسكوـ  يو.بي.آي: فاجأ »حمار طائر« 
رواد شاطئ في مدينة جنوب روسيا حني 

حلق قبالتهم مبظلته.
وذكـــرت وكالـــة األنبـــاء الروســـية 
»نوفوســـتي« امس أن الشـــرطة حتقق 
بحادثة عنف ضد احليوانات بعد حادثة 
احلمـــار الطائر في بحر أزوف في مدينة 

كراسنودار بجنوب البالد.
وقال متحدث باسم الشرطة »أخذ احلمار 
في رحلـــة باملظلة جلذب النظر الى هذه 
الهواية، كان احلمار ينهق واألوالد يبكون، 
غير ان احدا لم يفكر في االتصال بالشرطة«. 
وقد نشرت احلادثة في الصحف احمللية 
ويواجه أصحاب املؤسســـة املتخصصة 
في التحليق باملظلة تهما جرمية تتعلق 

بالعنف جتاه احليوانات.

)أسامة البطراوي(موجة الغبار تستمر اليوم وتنتهي غدا

)سعود سالم(الزميل سعود الورع الذى طرح قضية العصيمي تلفزيونياً مستقبالً عبداهلل عبداهلل العصيمي وسط مستقبليه في املطار أمس وبجانبه عمه املذيع غالب العصيمي

العصيمي: شكراً لجميع من وقف معي 

فرج ناصر
عّبر املواطن عبـــداهلل فيصل العصيمي عن 
سعادته بالعودة إلى أرض الوطن حيث كان في 
استقباله باملطار أمس عدد كبير من أقربائه، بعد 
ان احتجز في دمشق ملدة 17 يوما على ذمة قضية 
دهس غير عمد نتج عنه وفاة شـــخص، قبل ان 
تتدخل السفارة الكويتية إلطالق سراحه، خاصة 

بعـــد تنازل ذوي القتيل بعـــد دفع والد عبداهلل 
مبلغا ماليا كـ »دية«. وقال العصيمي حال وصوله 
الى أرض املطار: »أوجه شـــكري العميق للقيادة 
السياســـية وأخص بالذكر سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ووزير الدولة روضان 
الروضان، كما أشكر القيادة السورية على تفاعلها 
مع قضيتي، وال أنســـى ان أشكر النائب عسكر 

العنزي على حتركاته، كما كان لوقوف السفارة 
الكويتية دور كبير وعلى رأس أركانها الســـفير 
عزيز الديحاني الذي كان متواجدا معي منذ اليوم 
األول الحتجازي«. وأضاف العصيمي: »أشكر جميع 
وسائل اإلعالم التي وقفت بجانب قضيتي، وخاصة 
قناة »سكوب« واملذيع سعود الورع الذي كان قد 

طرح قضيتي في برنامجه »مع الناس«. 

عاد أمس إلى أرض الوطن من سورية بعد إحتجاز دام 17 يوماً


