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حراج األلقاب

درج الع���رب القدماء على 
إلى االس���ماء،  االلقاب  اضافة 
اللقب على  وكثيرا ما يشتهر 
حساب االسم، فخالد بن الوليد 
هو »سيف اهلل املسلول« وعمرو 
بن هشام حمل بعد االسالم لقب 
»أبوجهل« كما عرف العرب ألقابا 
اخرى في العصر احلديث مثل 
التمن« وتعن���ي »الرز«  »ابو 
باللهجة العراقية و»ابو الكالب« 
و»معشي الذيب« وكذلك اطلقوا 
على العسكري البريطاني جلوب 
باشا لقب »أبو حنيك« الصابته 

برصاصة في حنكه.
في مجال االدب والفن حمل 
الشاعر أحمد شوقي لقب »أمير 
الش���عراء« أما حافظ ابراهيم 
فاكتفى بلقب »ش���اعر النيل« 
وطه حس���ن »عمي���د االدب 
العرب���ي« ومحمد عبدالوهاب 
»موسيقار االجيال« وأم كلثوم 
حملت لقب »كوكب الش���رق« 
وفاتن حمامة »سيدة الشاشة 
العربية« وفيروز »سفيرتنا الى 
النجوم« وصباح »شحرورة 
ال���وادي« ومحمد عبده »فنان 

العرب«.
ثم تدهورت االلقاب وأمست 
العجيبة،  العرب  من اعاجيب 
فصرنا نسمع القابا مثل »أمير 
الليل«  الغن���اء« و»ضاح���ك 
و»سفير االحلان« و»الزعيم« 
و»االخطبوط« وقد يس���تمر 
التدهور ونسمع في املقبل من 
االيام القابا اخرى مثل »عابس 
النه���ار« و»قنص���ل االحلان« 
و»شاهبندر الكوميديا« و»شيخ 
الكلمات« و»هامور املوسيقى« 
و»امبراط���ور الغناء العربي« 

و»كلو عند العرب صابون«!
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قامت جلنة مختصة 
في وزارة اإلعالم مبراقبة 
الكتب واملطبوعات، مبنع 
خمسة وعشرين كتابا 
من أصل أربعة وعشرين 
ألفا أي بنسبة واحد من 
ألف.. وذلك مبناس���بة 

معرض الكتاب الس���نوي، وما ان أصدرت 
اللجن���ة قرارها باملنع حتى ث���ارت ثائرة 
الليبرالين من نواب وكتاب على هذا املنع، 
وهددوا وتوعدوا ووجهوا األسئلة للضغط 
على احلكوم���ة ووزارة اإلعالم للتصريح 
جلميع الكتب دون االعتبار ألس���باب املنع 
املوضوعية التي صرحت بها وزارة اإلعالم 
وهي أن الكتب املمنوعة هي التي تتعرض 
للذات اإللهية وللرسول ژ والصحابة أو 
حتتوي على مواد إباحية وما شابه ذلك.. 
فال أدري، إذا كان هؤالء ال ميانعون في نشر 
الكتب التي تتعرض للذات اإللهية وللرسول 
ژ وكذلك ليس لديهم مانع من نشر الكتب 
اإلباحية، فليعلنوا على املأل ذلك ولتكن لديهم 
الشجاعة للتصريح مبا يعتقدونه من أفكار 
مريضة ومعتقدات فاس���دة حتى يعرفهم 
الناس على حقيقتهم بدال من خداع الناس 
وإيهامهم بأن هذا املنع هو حجر على األفكار 
وانه رجوع للوراء، ألن احلرية مطلقة عندهم 
دون اعتبار للثوابت الش���رعية والعادات 
والتقاليد املجتمعية األصيلة، وهذه احلرية 
املطلقة هي التي تدفعهم لذلك، وهذا ال شك 
مبدأ خطير وفكر فاس���د ألنهم يتحججون 
بأن هذه املواد نس���تطيع احلصول عليها 
عن طريق اإلنترنت، وكأن اإلنترنت أصبح 
هو ش���ريعتنا وقرآننا، وإذا كان هذا املبدأ، 
ان نسمح بكل ش���يء والناس تختار، إذن 
فلتس���مح الدولة ببيع املخدرات واخلمور 
وفتح حانات العهر والدعارة وترك الناس 
يختارون، ولتكن عندهم الشجاعة وليعلنوا 
على املأل انهم ال ميانعون في نشر املجالت 
اإلباحية في اجلمعيات واملكتبات والناس 
تعرف الصالح من الضار، إذا كان هذا مبدأكم 
فلم���اذا ال تعلنونه صراحة وبعدها لنترك 
الناس حتكم عليكم؟! ثم نخاطب كل من أيد 
وصّوت له���ؤالء النواب والنائبات والالتي 
تعتبر احداهن أن الطعن في عرض الرسول 
ژ حرية ش���خصية، لنقول لهم: هل أنتم 
مس���تعدون لتحمل أوزار ه���ؤالء وفكرهم 

املريض الفاسد؟!

إذا كان األخ وزير الداخلي����ة يعتقد ان فبركة 
هنا او إشاعة هناك، او اننا ومبجرد رفع قضية او 
حتريك مساءلة جنائية او مدنية علينا ستثنينا 

عن أداء دورنا الوطني، فهو مخطئ.
يا سيدي، واال مو يا س����يدي، كبيرة عليك يا 
سيدي، يا حبيبنا، مهما قلت ومهما فعلت ومهما 
جندت من أقالم ومحامن وغيره فسنستمر نؤكد 

ان وجودك في وزارة الداخلية مشكلة حقيقية لألمن!
واهلل يعلم ويش����هد أني ال أحمل كرها لش����خصك كما ال أحمل لك 
ودا على اإلطالق، وال يهمني شخصك قيد أمنلة ولكني مهتم بالكويت 

وأمنها وبهيبة نظامها.
مهتم بأسرة الصباح التي حتكم بالعقل واحلكمة والتواضع، وغير 

مهتم على اإلطالق بكل شارد ووارد أيا كان مسماه.
لقد دع����وت الناس واحملبن لندوة في ديوان����ي يوم االثنن املقبل 
عنوانها »لكي تبقى آمنة«، وأعني الكويت احلبيبة التي لن تكون آمنة 

مادمت يا حبيبنا في سدة املسؤولية.
منذ متى كنت وغيرك تعتقد ان أهل الكويت سينحنون للمصلحة 

ولإلشاعة وللمحاربة من قبلك ومن معك..؟!
منذ متى كنت تعتقد ان أهل الكويت سيكونون من املطبلن لك ألنك 

وبقدرة قادر أصبحت وزيرا للداخلية؟!
ي����ا رجل األمن األول اكش����ف ما لديك، ألننا ل����ن نتوانى في إيقاف 

العبث أينما كان.
ال تردد للمقربن منك شيئا، وأنت تعلم ان احلقيقة على خالفه.

ال تت����ردد إن كنت تعتقد اننا مخطئون بح����ق بلدنا بازدواجية او 
مبصلح����ة او بفعل يغضب اهلل ويغضب األمانة السياس����ية التي في 

أعناقنا.
بل قل لنواب الندامة الذي����ن يدافعون عنك ليل نهار، ان يقدموا ما 

لديهم فأنت وإياهم مرحلة وستزول بعون اهلل.
منذ متى كان تطبيق القانون يخضع للحكم العس����كري؟! منذ متى 
كانت جرمية بحق العسكر والنظام ان يركب ضابطان في دورية؟! على 

من تضحك؟! على من حتاول ان تلف وتدور؟!
نحن رجال قانون يا حبيبنا نفهم معنى املسؤولية ومعنى احترام 

الذات ومعنى األمانة مع الناس.
ونعرف أن األسلوب اجلديد في النزاع السياسي اليوم لن يتوانى في  
املس����اس بالكرامات وتشويه السمعة ومحاولة خلط األوراق واألمور، 
ولكننا س����ندفع ضريبة اإلخالص للوطن مهما نالنا من هجوم ومهما 

حاولت أنت ورفاقك.
الي����وم انت وزير الداخلية، وانا مواطن عادي ال حصانة عندي وال 
حماية، وأحتداك ان تكون أقوى مما عندنا من خوف من اهلل واحترام 
لذاتنا، وافعل ما تريد بكل س����لطاتك فنحن بإذن اهلل مس����تمرون مبا 

نؤمن ومبا نعتقد.
يا شيخ، كنا قد نصحنا الشيخ راشد احلماد باالستقالة رغم اننا نحبه 
واهلل يش����هد، حبا في البلد، وننصحك مادمت »مريضًا« كما تقول بأن 
تأخذ ذلك سبيال للخروج من املأزق الذي وجدت نفسك فيه ألنك تعلم 

ان إدارة وزارة الداخلية حتتاج لقدرات أخرى ال متلكها حسب رأينا.
قل ما شئت وافعل ما تريد، فسنقوم بواجبنا، ولزوم تعرف يا شيخ 

اننا ال نخافك إطالقا.

ولزوم الشيخ يلحق الشيخإذا كانت لديكم الشجاعة فصرحوا!

.. وموسيقى الستينيات على »آي بود« أوباما 
لوس اجنيليس � د.ب.أ: كشف الرئيس 
األميركي باراك أوباما في حوار أجرته معه 
مجلة »رولينغ ستون« ونشر الثالثاء انه 
رمبا يك���ون قد دفع بجي���ل جديد لتولي 
املناص���ب العليا في الب���الد، إال ان جهاز 
»أي بود« )املشغل املوسيقي( اخلاص به، 
تهيمن عليه اغاني ال���روك والبوب التي 

تعود لستينيات القرن العشرين.
وقال اوباما )49 عاما( ان ال� »آي بود« 
اخلاص به كان يحمل ألفي اغنية من االغاني 
الكالسيكية ملغنن مثل بوب ديلن وستيفي 

وندر وفريق رولينغ ستون، ولكن مساعده 
اخل���اص ريجي لوف متكن من أن يجعله 
يس���تمع لفناني موسيقى الراب مثل ليل 
واين ون���اس. كما يحمل »أي بود« أوباما 

بعضا من املوسيقى االوبرالية.
وقال أوباما »هناك أيام يكون س���ماع 
مغني���ة االوبرا ماريا كاالس هو ما احتاج 
إلي���ه« مضيفا ان جهاز »أي بود« اخلاص 
به »مصدر سعادة بالغة« وان االغاني لها 
عالقة وثيقة باملوسيقى التي كانت رائجة 

اثناء فترة طفولته.

ابن أول رئيس مصري بعد الثورة 
يعمل سائق أجرة

العربية: انتهى احلال بابن أول رئيس ملصر الى العمل س��ائق أجرة يجوب 
أنحاء البالد، باحثا عن حياة كرمية وساعيا للتغلب على ظروف احلياة الصعبة 
التي أجبرته على العمل بهذه املهنة. وذكرت صحيفة »عكاظ« السعودية أن يوسف 
النجل األصغر للرئيس املصري الراحل محمد جنيب يعمل س��ائقا لدى شركة 
»املقاولون العرب« نهارا، ويعمل ليال س��ائقا على سيارة أجرة لتحسني وضعه 
املالي ومواجهة الظروف املعيش��ية الصعبة. وطالبت مصادر إعالمية مصرية 
بتخصيص راتب شهري لالبن الوحيد املتبقي ألول رئيس ملصر، ليتمكن من 
أن يعيش حياة كرمية، احتراما لتاريخ والده.  واللواء أركان حرب محمد جنيب 
)1901-1984(، ه��و أول رئيس ملصر وحكم لفترة وجيزة بعد إعالن اجلمهورية 
خ��الل الفترة من يونيو 1953 وحتى نوفمب��ر 1954 حتى عزله مجلس قيادة 
الثورة. ووضع جنيب حتت اإلقامة اجلبرية بأحد القصور بضاحية املرج شرق 
القاهرة، بعيدا عن احلياة السياسية ملدة 30 سنة، مع منعه متاما من اخلروج أو 
مقابلة أي شخص من خارج أسرته، حتى أنه ظل لسنوات عدة يغسل مالبسه 
بنفسه، وشطبوا اسمه من كتب التاريخ والكتب املدرسية، وفي سنواته األخيرة 
نس��ي كثير من املصريني أن��ه اليزال على قيد احلياة حت��ى فوجئوا بوفاته.  
وباإلضافة الى املعاناة الش��خصية لنجيب، فإن أس��رته مرت بظروف قاسية 
أيض��ا، فابنه األكبر »فاروق« اتهم مبعاداة النظام بعد أن افتعل معه أحد أفراد 
الشرطة مشاجرة وزج به في السجن ليتعرض ألقسى ألوان التعذيب النفسي 
واجلسدي ثم يخرج ليموت كمدا وقهرا. واالبن األوسط »علي« الذي كان يدرس 
في أملانيا، اتهم من قبل أصدقاء والده القدامى الذين لم يعجبهم أمره بأنه يريد 
أن يعيد صورة والده إلى األضواء، ومات في الغربة ومنعوا والده من حضور 
جنازته أو الصالة عليه.  وأخيرا، انتهى املطاف باالبن األصغر يوس��ف الذي 
تعثر في دراسته، وحصل على شهادة متوسطة ثم التحق بالعمل في احلكومة، 

ومت فصله ولم يجد أمامه إال أن يعمل سائقا للتاكسي.

الكويت أول دولة خليجية تدخل السيارة إليها عام 1912.. عبر »مناروا«
كونا: تعد الكويت أول دولة في منطقة اخلليج العربي تدخل 
السيارات اليها وكان ذلك في عام 1912 حسبما اتفقت الروايات 
حيث حتولت منذ ذلك الوقت الى عامل مؤثر في منط وأسلوب 

حياة الكويتين كوسيلة نقل أساسية ال غنى عنها.
وقال الباحث في التراث الشعبي الكويتي باسم اللوغاني 
مؤلف كتاب »السيارة في التاريخ الكويتي« ان هناك أكثر من 
رواية عن دخول أول سيارة الى البالد. وأوضح اللوغاني ان أبرز 
تلك الروايات أنه مت في عهد املغفور له الشيخ مبارك الصباح 
عام 1912 إدخال سيارة كان ميلكها الشيخ قاسم محمد االبراهيم 
يطلق عليها اس����م »مناروا« وأهداها الى الش����يخ مبارك اال أن 
استخدامه لها اقتصر على املناسبات نظرا الى وعورة الطرق 

آنذاك فضال عن انها كانت بدائية وال توفر أسباب الراحة.
وذكر اللوغاني روايات أخرى منها ما أورده االستاذ عبداهلل 
خالد احلامت في كتابه »من هنا بدأت الكويت«ان أول س����يارة 
عرفتها الكويت كانت من نوع »مناروا« واملقصود هنا سيارة 
»مانيرفا« البلجيكية الصنع وكانت تشتهر بن عامي 1899 و1935 
ومصنعها في »انتويرب« كان يقتنيها ملوك اوروبا بداية القرن 

العشرين السيما ملوك بلجيكا والسويد والنرويج.

وأضاف ان السيارة التي استقدمت الى الكويت كانت موديل 
1912 أربعة س����لندرات بقوة 16 حصانا وسعة »243.2« ليترا 
مزودة مبصابيح كهربائية أما أول سائق لها فكان هنديا أحضر 
خصيصا لقيادتها ومت تعين الكويتي علي حسن أبوخنفر برفقته 

ليتعلم منه القيادة وكان بالفعل أول كويتي يقود سيارة.
وأشار الى رواية املؤرخ الشهير سيف مرزوق الشمالن التي 
تقول أن سيارة أخرى وصلت الى الكويت قبل هذه السيارة من 
النوع ذاته عام 1911 حيث اشترى الشيخ مبارك الصباح حاكم 
الكويت آنذاك سيارة مستعملة من الهند عبر وكيله في مدينة 
مومباي محمد سالم السديراوي من نوع »مناروا« ونقلت من 
هناك الى البالد بالباخرة ومعها سائق هندي اسمه »علي بيال« 

وكانت صغيرة ذات 4 أبواب ومكشوفة.
وقال انه في األعوام التي أعقبت وصول السيارة الى الكويت 
كان وقود السيارات يستقدم بداية من الهند عبر صفائح معدنية 
»تنك« قبل أن يتم استيراده من مصافي الشركة »اإلجنليزية 
الفارس����ية« وبعد عقدين من ذلك أخذ بعض التجار يتطلعون 
القتناء سيارات خاصة. وفيما يخص أرقام السيارات قدميا ذكر 
اللوغاني انه في البداية كانت السيارات قليلة ولم تكن هناك 

جهة تتولى تسجيلها أو وضع لوحات عليها وكل سيارة كانت 
معروفة وصاحبها كذلك ولكن مع أواخر عشرينيات القرن املاضي 
بدأت أعداد السيارات تزداد وأصبحت هناك وكالة لبيع سيارات 
»فورد« فبدأ املواطنون املقتدرون بشراء السيارات للتنقل أو 
السفر بها. وبالنس����بة للشوارع فإن أول شارع جرى تعبيده 
وتزفيته حس����بما روى اللوغاني كان شارع دسمان عام 1945 
الذي بدأ العمل فيه من بوابة قصر دسمان حتى ساحة الصفاة 
عند وزارة الدفاع قبل أن يتوقف العمل فيه عند هذا احلد. وذكر 
اللوغاني ان أول مخالفة مرورية كانت تلك التي سجلت على 
عيسى يوسف العبداجلليل في 22 سبتمبر 1938 وكانت بتوقيع 
مدير الشرطة غامن صقر الغامن فيما كان أول حادث سير أدى 
ال����ى وفاة في الكويت عام 1937 عندما دهس »حنيف املزيعل« 

من أهالي الفنطاس وكانت األحوال اجلوية سيئة.
وأش����ار الى أن الشيخة بدرية س����عود الصباح كانت أول 
كويتية تقود سيارة في الكويت وذلك عقب عودتها الى البالد 
من دراس����تها في اخلارج وقد تعلمت قيادة السيارة عام 1947 
فيما ذكرت مصادر أخ����رى أن أول امرأة حصلت على رخصة 

قيادة في الكويت كانت السيدة دولة عبداهلل النوري.

باراك حسين أوباما:
»أنا مسيحي باختياري«

البوك���رك � أ.ف.پ: أعل���ن الرئيس 
االميركي باراك اوباما الثالثاء انه اختار 
ان يكون مسيحيا، في تصريح يكتسب 
اهمية خاصة بعد ان بينت استطالعات 
عدة لل���رأي ان الكثير م���ن االميركين 

يعتقدون انه مسلم.
وقال اوباما »انا مسيحي باختياري« 
وذلك ردا على امراة س���ألته عن سبب 
اميانه خالل نقاش اجري مع ناخبن في 
والية مكسيكو اجلديدة في جنوب غرب 

الواليات املتحدة.
وشرح اوباما انه تربى في كنف عائلة 
لم تكن تتوجه كثيرا الى الكنيسة، وهو 
اعتنق املسيحية في مرحلة متأخرة من 
حياته موضحا ان تعاليم السيد املسيح 
هي مص���در إلهام »لطبيعة احلياة التي 

اريد ان احيا«.
اوباما »ان مجرد استيعاب  واضاف 

كون يسوع املسيح مات من اجل مغفرة 
خطايانا يبن لي نوع التواضع الذي علينا 

جميعا ان نتحلى به كبشر«.
واوضح اوباما ايضا ان على الواليات 
املتحدة »ان حتترم ما هو وارد في الدستور 
االميركي فيما يتعلق بحرية املعتقد لكل 

الديانات وتقبل املشككن وامللحدين«.
وجاء في استطالع للرأي اجرته مجلة 
تامي في اغس���طس املاضي ان 24% من 
الذين شملهم االس���تطالع يعتقدون ان 
اوباما مسلم. وتزامن هذا االستطالع مع 
اشتداد اجلدال حول مشروع لبناء مركز 
ثقافي مسلم مع مسجد في نيويورك قرب 

موقع غراوند زيرو.
ودافع اوباما عن حق املسلمن في بناء 
هذا املركز، ف���ي حن رفض املعارضون 
بناءه على مقربة من مكان وقوع اعتداءات 

احلادي عشر من سبتمبر.


