
عبدالحميد الخطيب
في اول ظه���ور لها منذ 
ع���ام، تطل الليل���ة الكاتبة 
فجر السعيد على تلفزيون 
س���كوب في ح���وار جريء 
يتميز بالصراحة والشفافية 
كما عرف عنه���ا في جميع 
حواراتها وذل���ك من خالل 
برنامج »سير علينا« في متام 

الساعة العاشرة والنصف مساء، وسيدير احلوار الزميل سعود الورع، 
حيث ستتحدث الس���عيد عن العديد من القضايا التي تتعلق بالكويت 
وستتطرق للمواضيع الشائكة املطروحة في الساحة احمللية، سواء كانت 
سياس���ية او اقتصادية او اجتماعية، ومن املتوقع ان تثير حلقة اليوم 
اجلدل ملا عرف عن الكاتبة فجر الس���عيد من جرأة في الطرح سواء في 

حواراتها او من خالل كتاباتها.
اجلدير بالذكر ان الكاتبة السعيد عرضت العام املاضي برنامج »صوتك 
وصل« اجلزء االول والذي مت ايقاف���ه للضجة الكبيرة التي احدثها في 
االوس���اط السياس���ية والتي ادت الى رفع وزارة االعالم قضية في هذا 
الشأن ومت احلكم بالبراءة ملصلحة الكاتبة فجر السعيد وحاليا يعرض 
اجلزء الثاني من »صوتك وصل« في شهر رمضان دون اي ردة فعل رغم 
جرأته في طرح املواضيع املتعلقة بالشأن السياسي احمللي، وقد حظي 

العمل بأكبر نسبة مشاهدة في الشهر الفضيل.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
خسائر الصراع في الشرق األوسط بلغت 12 تريليون دوالر في 20 عاما.

ـ يا 12 تريليون حسافة على أموال العرب.
الكويت تتفوق على اليابان في تجارة التجزئة.

ـ ومتى على اهلل ناويين تتفوقون على اليابان وتخترعون رجل آلي حتى لو من 
أبواللطفواحدقواطي النيدو بس اسمه اخترعتوا شيء.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

التنمية االفتراضية

ل����و اس����تطعنا جتميع 
وحتلي����ل كل م����ا قيل عن 
خطة التنمية والتصريحات 
الرسمية املتعلقة بها، وكذلك 
املالحظات واآلراء واملقاالت 
والن����دوات الت����ي حتدثت 
مؤي����دة أو معارضة لبنود 
اخلطة وسبل متويلها، سواء 
تلك التي طفحت في احملافل 
السياس����ية أو في وسائط 
االعالم املختلفة ألدركنا ان 
اخلطة ق����د جنحت قبل أن 

تبدأ.
فاألجواء الصاخبة التي 
صاحب����ت اخلطة ش����كلت 
بواكير ثماره����ا املقطوفة، 
ذلك ان احلديث عن املعارك 
أفضل من خ����وض الوغى 
والتعرض لطعنة س����يف 
أو رفس����ة حص����ان، كم����ا 
ان احلديث ع����ن الطرقات 
افضل من رصفها، فالطرق 
عرضة لالزدحام وحوادث 
السيارات، وكذلك الكالم عن 
شواء اللحم أفضل من تناول 
الفاسدة واحتمال  اللحوم 

االصابة بالتسمم.
ان احلقائق االفتراضية 
توفر للناس في اخليال ما 
يحلمون به من مستشفيات 
وطرقات وجسور ومسارح 
واسواق ومنازل دون تكبد 
الدولة عناء البناء والتورط 
في اكالف مالي����ة باهظة، 
ويبقى عيب اخلطة الوحيد 
خروجها عن املألوف الكويتي 
وعدم اطالق اوبريت غنائي 
يروي امجاد خطة التنمية 
وال����ذي أقترح ل����ه املطلع 
التالي: »مط احلكي مطة.. 
الكالم  للتنمية خطة.. خل 

يدور.. والدنيا مشتطة«!

كالم مباشر  أمانة

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

قال الشيخ عبداهلل الس���الم يرحمه اهلل لرجل 
الدولة احملنك، األستاذ عبدالرحمن العتيقي: »الكويت 
لكل الكويتيني، مو للصباح وحدهم« وذلك في عام 
1962 عب���ر الهاتف حينم���ا كان العتيقي ينقل إليه 
ما يجري في اجلمعية العام���ة لألمم املتحدة أثناء 
مناقش���تها تهديدات قاس���م للكويت، بعد أن تلقى 
منه التوجيهات قال له »طال عمرك قد ال أصل اليك 

عبر الهاتف بس���بب ضع���ف اخلطوط« فقد تطلب االتص���ال بالكويت 
املرور عبر عدة نقاط، وصوال الى هاتف أس���رة قبازرد املوصول دوليا 
ومن ثم توصيله مبكتب الشيخ عبداهلل السالم، فطلب منه العمل بتلك 
التوجيهات ونقلها الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد عندما 
كان وزيرا للخارجي���ة، واالجتهاد فيما ينفع الكويت، وختمها مبقولته 

احلكيمة التي ذكرتها أعاله.
نعم »الكويت لكافة ش���عبها وحكامها« وقد تذكرت هذه املقولة عند 
سماع كلمة صاحب السمو األمير مبناسبة العشر األواخر من رمضان، 
فقد انطلق من هذا املفهوم الس���امي ليشرك ش���عبه معه في مسؤولية 
التكاتف ونبذ الفرقة، ويحّمل وس���ائل اإلعالم واجب احلفاظ على قوة 
اجلبهة الداخلية وعدم مشاغلة الدولة في عالقاتها بالدول الشقيقة على 
نحو ما فعلت وسائل االس���تهزاء الفارغ من أي معنى أو نتيجة سوى 
اإلضرار بالكويت ش���عبا ودولة تبذل قصارى جهدها لتعزيز عالقاتها 
اإلقليمية والدولية، ثم يجيء ممثل ال يقيم اعتبارا لتلك اجلهود ويشتتها 
مبا لوس���يلة البث اإلعالمي من قدرة على الوصول الى أوسع نطاق من 

التأثير الضار، عندما يتضمن املساس بالشعوب وكراماتها.
 إن تنبيه صاحب الس���مو األمير القائد الذي يرتكز على الشراكة في 
املسؤولية يحملنا كمواطنني جانبا من تلك املسؤولية لنمارس واجبنا 
في التعبير عن الرفض لتلك املمارس���ات الضارة خارجيا، ومثلها التي 
تثير السخط داخليا، وثقافة التسخيط على الدولة هذه قد أوردتنا املهالك 
كلها منذ أكثر من نصف قرن، في حني يدعو امليزان الشرعي الى املوازنة 
بني تقدمي النصح وإبداء كل صور االحترام للدولة بكل رموزها، موظفا 
صغيرا أو قانونا ساريا، ناهيك عن أن تكون رموزا للدولة وهيبتها التي 
إذا طالتها يد عابثة فالبد من ردعها من جانب الناس بالزجر، ومن جانب 
الدولة بالنبذ، وليس باالس���ترضاء وغيره مما ال يزيد ثقافة التسخيط 

إال تغطرسا وغيا.
هذا األمر ال يعني مسؤوال كبيرا أو صغيرا فقط، بل هو شأن كل مواطن، 
وما هذا املس���ؤول أو ذاك إال واحد منا حملته – بتش���ديد امليم - األقدار 
مس���ؤولية تفوق ما يحمله غيره، ال أكثر وال أقل، األمر الذي يستوجب 
منا التفافا حوله، وتثبيتا خلطاه وتعزيزا لثقته بنفسه، حتى يتعاظم 
عطاؤه وينتقل الى اإلبداع، وليس هذا حال من يتركه قومه ألعوبة في يد 
»املتسخط« الذي وجد في هذا األسلوب مدخال مختصرا إلشباع أهوائه، 
ومث���ل هذا ليس له في ميزان الش���ريعة إال التذكير )و اعتصموا بحبل 
اهلل جميعا وال تفرقوا( آل عمران، والتحذير )وأطيعوا اهلل ورس���وله 
وال تنازعوا فتفش���لوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اهلل مع الصابرين( 
األنفال، وقال ژ »ما ضل قوم بعد إذ هداهم اهلل إال أوتوا اجلدل«.. البد 
من إزاحة ثقافة التسخيط املشوشة، وإحالل بديل رصني عنها، بعد أن 
أكلت األخضر واليابس في وارد العالقة بني أهل البيت الكبير، الوطن.

كلمة أخيرة: قال النب���ي ژ »خير أمرائكم الذين حتبونهم ويحبونكم، 
وتصلون عليهم – الدعاء لهم – ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم«.. انظر في جتارب 

احلكم العربية أمثلة لهذه النماذج، وتأمل.

أستغرب من هذا التراشق احلاصل على 
خلفية مطالبة بعض النواب وزير الداخلية 
مبمارسة واجبه في القبض على مجرم هارب 
منذ سنوات وقد أدانته احملاكم الكويتية ولكنه 
اآلن يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له 
ليبث زندقت����ه وأباطيله وطعنه في عرض 
النبي محمد ژ وخاصة أم املؤمنني عائشة 

رضي اهلل عنها حيث يصفها بالكفر والردة وأنها أول إرهابية في 
اإلسالم! فهل يعقل أن يخرج لنا كائن من كان سواء نائب أو ناشط 
سياسي للدفاع عن هذا الزنديق املارق الذي يطعن بعرض نبينا 
ژ ويكّفر أمهات املؤمنني الالتي قال اهلل تعالى عنهن )النبي أولى 
باملؤمنني من أنفس����هم وأزواجه أمهاتهم( فزوجات النبي ژ هم 
أمهات املؤمنني لألبد بحكم القرآن وإنه من حفظ هيبة مقام النبّوة 

عدم ذكر أهل بيت النبي ژ وأزواجه بسوء أو منقصة.
إن ه����ذا املبطل املارق املجرم ال مذهب له وال ينبغي لعاقل من 
املس����لمني أن ينبري للدفاع عنه أو مهاجمة من يواجهون باطله 

ومنكره.
إن الفتنة تشتعل إذا انتشر املنكر وشاع الباطل ودّنس عرض 
نبينا محمد ژ دون أن ينكر أو يتكلم أحد نصرة للحق ولسيد 

اخللق.
إنه من الواجب على كل مس����لم أن ينكر املنكر دون النظر إلى 
فاعله فاحلق أحق أن ُيّتبع ولنا في أهل الس����نة واجلماعة أمثلة 
كثيرة في إنكارهم على أهل الباطل والبدع وإن تسموا بأهل السنة، 
فهذا اإلمام أحمد بن حنبل يقف ضد بدعة القول بخلق القرآن مع 
ان الدولة في عهده كانت س����نية وهذا ش����يخ اإلسالم ابن تيمية 
يؤل����ف الكتب واملؤلفات في إظهار الكثير من بدع وأباطيل أناس 
وعلماء ينسبون للسنة وهذا اإلمام والعالمة الشيخ عبدالعزيز 
بن باز يقف بقوة ضد أصحاب األفكار اخلارجية التكفيرية وينكر 
عليهم ويحذر من خطرهم منذ س����نوات وقبل أن تظهر وتنتشر 
ظاهرة اإلرهاب في الس����نوات األخيرة.. ولعل إنكار علماء السنة 
على القارئ الكلباني في اآلونة األخيرة عندما أفتى بجواز الغناء 
ه����و أكبر دليل على ان أهل الس����نة واجلماعة هم أتباع حق وال 

يتعصبون ألبناء مذهبهم إن كانوا على الباطل والبدع.
لقد قام الكثير من أبناء الطائفة الشيعية بالكويت بالتبرؤ من 
املجرم ياس����ر احلبيب، مثل النائب حسني القالف، واألستاذ علي 
املت����روك وغيرهما، مما يدل على ان هذا املجرم ال ميثل الش����يعة 
في زندقته وطعنه في عرض الرس����ول ژ وعلى بعض األعضاء 
الذين انبروا للدفاع عنه ملكاس����ب انتخابية أن يكونوا على قدر 
من الشجاعة ويصرحوا برأيهم في هذا املجرم وما يتبّناه من آراء 
وكفريات وعدم التحدث بعموميات القصد من ورائها التكس����ب 

السياسي.
ب عن عرض الرس����ول ژ هما واجب كل  إن نصرة الدين والذَّ
مس����لم سنيا كان أو شيعيا وهذه املسألة من الثوابت واملسّلمات 
التي ال ينبغي اجلدال فيها أو جتييرها على أساس خالف مذهبي.. 

ألن الكفر والباطل ال مذهب لهما.
ولنتذكر قول احلق تعالى )إال تنصروه فقد نصره اهلل( وقال 
تعالى )وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهلل وال أن تنكحوا أزواجه 

من بعده أبدا إن ذلكم كان عند اهلل عظيما(.

بين عهدي صباح األحمد وعبداهلل السالم الباطل ليس له مذهب

اخلادمة السريالنكية في املستشفى وفي الصورة الثانية  االشعة السينية توضح عددا من املسامير واالبر في يدها اليسرى

الزميل سعود الورع

الكاتبة فجر عثمان السعيد

فنان العرب محمد عبده د.يوسف القرضاوي

الش���يخ  امت���دح  وكاالت: 
د.يوسف القرضاوي األناشيد 
الغنائية التي أداها فنان العرب 
محمد عبده لرمضان، وقال: إنها 
أثارته »أي أعجبته« وخصوص��ا 
نش���يد »طلع الب���در علين��ا« 
ابتهالي��ة،  وأناش���ي��د أخرى 
ف���ي رده عل��ى س�����ؤال ع��ن 
األغان�����ي الرمضاني��ة الت��ي 
انتش���رت أخي���را وذلك على 
برنامج »الش���ريعة واحلياة« 
ال���ذي قدمته قن���اة اجلزيرة 

القطرية أمس األول. 
وأضاف القرضاوي بحسب 
الس���عودية  جريدة اجلزيرة 
التي  نقل��ت اخلب�ر ان بع��ض 
ما يح���دث في ه���ذه األغاني 

أبو نواس مثل:
دع عنك لومي فإن اللــوم ازدراء

وداوني بالتي كانت هي الداء
أو قول شوقي:

رمضان ولّى هاتها يا ساقي
ــعى إلى مشتاق مشتاقة تس
أو ما استشهد به من أغاني 
الفنان املص���ري الراحل محمد 
عبدالوهاب، وان بعض األغاني 
حتمل قيمة مثل »ست احلبايب« 
التي غنتها الفنانة فايزة أحمد، 
كما انه ال يجوز ان تغني املرأة مع 
وجود محرمات كالرقص اخلليع 
أو مع املسكرات وان يكون غناء 
املرأة غير مثير للشهوات وان 
يكون األمر وس���طا وأال يكون 

الوقت كله للغناء.

من قيام املرأة بالغناء مستدال 
بوقائع وأحاديث، شريطة ان 
الش���رعية،  تتقيد بالضوابط 
ومنها أال تغني بعضا مما كتبه 

»هبل« خاصة حني تضاف اليها 
املوسيقى.

وحول صوت املرأة في الغناء 
إنه ال مانع  القرض���اوي:  قال 

بعد غياب عن اللقاءات التلفزيونية

أشاد بأغنية ست الحبايب واعتبر بعض األغاني »هبل«

فجر السعيد في حوار جريء
على »سكوب«.. الليلة

القرضاوي معجب بفنان العرب ويجيز غناء المرأة

97 أفعى في المطار
كواالملبور � يو.بي.آي: اعتقلت السلطات املاليزية رجال في املطار بعدما 

اكتشفت انه ينقل 97 أفعى وسلحفاة داخل حقيبته.
ونقلت صحيفة »ذي ماليزيان ستار«عن وزارة احلياة البرية واملنتزهات 
الوطنية ان أنس����ون ونغ اعتقل في مط����ار كواالملبور الدولي بعدما فتحت 
حقيبته صدفة تبني ان فيها 95 أفعى بوا واثنتني رينوسيروس وسلحفاة 
»ماتا ماتا«. وكان ونغ الذي سبق وأمضى 6 سنوات في السجن بتهمة تهريب 

الزواحف مسافرا إلى العاصمة األندونيسية جاكرتا عند توقيفه.
وقالت السلطات ان ونغ سيسجن بانتظار مزيد من التحقيقات.

مسؤول سعودي ينفي غرس 24 مسمارًا في جسد »سريالنكية«
وكيف عبرت من أجهزة كشف المطارات دون أن ينتبه أحد؟!

القبض على متهم بشنق شاب مصري بالعلم اللبناني
بيروت: جنحت أجهزة األمن اللبنانية في 
القبض على املشتبه به بقتل الشاب املصري 
أحمد إدريس إبراهيم )15 س����نة( في منطقة 

تكريت العكارية اللبنانية.
وكان أحمد )من أب مصري وأم لبنانية( 
ق����د عثر عليه مقتوال ومرميا بني األعش����اب 
اليابس����ة في أحد حقول الزيت����ون في بلدة 
وادي اجلاموس النائية في عكار شمال لبنان 
واستخدم القاتل حبال لشنق الضحية. وفي 
وقت ترفض فيه العائلة التحدث الى االعالم، 
قال محمود الش����يخي، وهو من مشايخ بلدة 
تكريت العكارية لصحيفة »السفير« اللبنانية 
ان عائلة القتي����ل تعاني من حالة اقتصادية 
غير مريحة، بعد ان تنقل الوالد املصري بني 
عدة مهن متواضعة قبل ان يستقر في العمل 
في الزراعة ومعه أغلب أبنائه ال� 7، وتعيش 

العائلة في قرية تكريت العكارية مسقط رأس 
الزوجة اللبنانية منذ سنوات طويلة.

وحول دافع اجلرمية وما تردد عن كونها 
جرمية ث����أر، قال الش����يخي: »ال أحد يعرف 
بالتحديد لكن األهالي يتناقلون ان املتش����به 
به كان غير سوي، وكان دائم الشجار مع اخوان 
خطيبته، ش����قيقة القتيل، الذين لم يكونوا 
موافقني على ارتباطها به بس����بب خالفاتهم 

معه«.
من جانبه، قال السفير أحمد فؤاد البديوي 
سفير مصر في لبنان ان أسرة الشاب املصري 
طلبت دفن جثته في لبنان، حيث تقيم والدته 
ووالده في لبنان، مشيرا الى ان مراسم الدفن من 
املفترض ان تكون قد متت مساء الثالثاء مثلما 
أبلغ والده السفارة، الفتا الى انه اتصل بوالد 
الشاب وعرض عليه اجراء جميع التسهيالت 

لنقل اجلثمان ال����ى مصر لدفنه، اال ان والده 
طلب ان يدفن ابنه في لبنان.

وقال البديوي ان السفارة تتابع التحقيقات 
التي جتريها السلطات اللبنانية في احلادث، 
خاصة بعد القبض على مرتكب اجلرمية، مشيرا 
الى ان السفارة حددت ألسرة الشاب محاميا 
لبنانيا لكي يتولى حضور التحقيقات، مؤكدا 
ان هناك اتصاالت دورية جتريها السفارة مع 
أسرة الشاب والسلطات اللبنانية ملتابعة أي 

جديد في القضية.
وكانت عناصر األمن العام قد متكنت من 
توقيف املشتبه به عند نقطة البقيعة احلدودية 
أثناء عودته من سورية، ومت تسليمه الى شعبة 
القوى األمنية في منطقة العبدة التي سلمته 
بدورها الى مفرزة مدينة حلبا القضائية لتتم 

متابعة التحقيقات.

الري����اض � د.ب.أ: أكد رئيس 
جلنة االستقدام السعودية د.سعد 
البداح أن قصة العاملة السريالنكية 
التي ادعت أن كفيلها قام بغرس 24 
مسمارا وإبرة معدنية في جسدها 
»غير صحيحة«، مش����يرا إلى أن 
القضية ال تعدو كونها »ابتزازا« من 

مكاتب االستقدام السريالنكية.
وقال د.البداح لقناة »اإلخبارية« 
الس����عودية الثالث����اء املاضي إن 
»قصة العاملة السريالنكية التي 
ادعت بأنها معنفة من كفيلها غير 
صحيحة«. وأض����اف أن كفيلها 
»مريض بالقلب وعضلة القلب ال 
تعمل إال بكفاءة 25%، وهو األمر 
املثبت بتقرير طبي«، مشيرا إلى 
أن« أي عامل����ة ال حتص����ل على 
تأشيرة اخلروج إال بعد أن تقوم 
بالتوقيع على ورقة مخالصة وأنها 
تسلمت جميع حقوقها بحضور 

مترجم«.
وقال د.البداح إن »العاملة كانت 
تعمل لدى أسرة محاطة بجيران 
من كل اجلوانب، فمن غير املعقول 
أال تستغيث أو تلجأ للهروب من 
املنزل«. من جانبه، قال مدير عام 
اإلدارة املركزية في أمن املطارات 
بهيئة الطيران املدني عبدالهادي 
أباعري »يستحيل خروج عاملة 
بهذه احلالة وم����ن غير املعقول 
أن تخترق خادمة نظام املطارات 
وأجهزتها الدقيق����ة دون أن يتم 
اكتشاف األجزاء املعدنية املوجودة 

في جسدها«.

العاملة السريالنكية  وكانت 
قالت بع����د مغادرتها اململكة إلى 
بالدها إنها تعرضت للتعذيب في 
السعودية وذلك بغرس 24 مسمارا 
وإبرة معدنية في جسدها دون أن 
تكتشف تلك القطع املعدنية لدى 
البوابة اإللكترونية  عبورها من 

في منفذ اخلروج باململكة.
وكانت تقارير س����يريالنكية 
قالت أمس إن فريقا من املسؤولني 
الس����ريالنكيني يزور السعودية 
حالي����ا لبحث قضي����ة اخلادمة، 
فيما نظم مواطنون سريالنكيون 
مظاهرة أمام السفارة السعودية في 
كولومبو االثنني املاضي وطالبوا 
بتطبيق العدالة في حق املواطن 

السعودي وزوجته.
وقالت صحيفة »ديلي ميرور« 
الس����ريالنكية أم����س إن الفريق 
الس����ريالنكي سيلتقي مسؤولني 
سعوديني لبحث قضية اخلادمة، 
مشيرة إلى أن السفارة السريالنكية 
بالرياض تنتظر توجيهات وزارة 
اخلارجية بكولومبو قبل اتخاذ أي 

خطوات قانونية.
وحول تطورات وضع اخلادمة 
الصح����ي، قال����ت الصحيفة: إن 
األطباء متكنوا االثنني املاضي من 
استخراج دبوس طوله أكثر من 6 
سنتيمترات من جسدها بعد أيام 
من استخراج 18 دبوسا ومسمارا 
عن طريق اجلراحة. وقال الطبيب 

كم����ال وارتونغا إن طاقمه انتزع 
مجموعة      تراوح طولها بني 2.5 
و7 سنتيمترات من أماكن متفرقة 
من جسد إل بي أرياواتي لكنه لم 
يتمكن من الوصول إلى أربع قطع 
صغيرة دخلت في كتلها العضلية. 
وأضاف وارتونغا: »املريضة اآلن 
ف����ي وضع مس����تقر ونحن نقدم 
لها كميات كبي����رة من املضادات 
احليوية ملقاومة االلتهاب«. وكانت 
أرياواتي تعمل خادمة بأحد املنازل 
في الرياض ومت احتجازها من قبل 
زوجة مخدومها بينما قام الزوج 
بغرس املسامير في يديها وذراعيها 
وقدميها بل وجبهتها أيضا حسبما 

زعمت اخلادمة.


