
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أبطال المنتخب »الرديف« فازوا عن جدارة ببطولة غرب آسيا.

ـ أنا شخصيا بديت أتفاءل بكلمة »رديف« وياريت تطلع وزارة تجارة »رديفة« 
وتشوف شغلها يمكن تهزم »الطماط«!

تقرير: ألمانيا أصبحت في السنوات العشرين الماضية أكثر انفتاحًا وحيوية.
ـ وديرتنا في العشرين سنة اللي فاتت العكس تماما وشكلنا »منطقين عين« 

أبواللطفواحدمحترمة.

أمانة بال قناع

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

الدولة  تصريح وزير 
الروضان قبل  روض����ان 
أيام عندما نقل عن مجلس 
الوزراء اس����تياءه وعدم 
قبوله بالتعرض للرموز 
السياسية من اجل مصالح 
انتخابية وسياسية، هو 

تصري����ح فريد من نوعه، ول����م نألف من قبل 
في الواقع السياسي ان يصدر مجلس الوزراء 

تصريحا رسميا بهذا الشكل. 
ان الكوي����ت، وهلل احلمد، دول����ة يحكمها 
النظام والقانون، واجلميع حتت هذه املظلة، 
أما استحداث طرق جديدة في التعامل مع االحداث 
خارج هذا االطار فهو مرفوض وال ميكن القبول 
به الن كلمة رموز سياسية هي عبارة جديدة 
مبتدعة، القصد منها اعطاء احلصانة واالعتبارية 
ألشخاص دون سند قانوني او دستوري الن 
الكويت ال يوجد بها اال رمز واحد وذاته مصونة 
وفقا للدستور وهو صاحب السمو األمير أما 
من سواه فهم اش����خاص اعتباريون يعاملون 
وفقا ملراكزهم القانونية حتت مظلة الدستور 
والقوانني. لقد كان االولى باحلكومة ان تسعى 
الى ترسيخ النظام والقانون في تعامالتها مع 
الغير، فأي ش����خص او مواطن يتعرض الحد 
افراد احلكومة مبا تراه غير الئق وفيه مساس 
فإن عليها اللجوء ال����ى القانون والقضاء كما 
فعل س����مو رئيس الوزراء عندما قام بتحريك 
اكثر من دعوى قضائية ضد بعض املواطنني 
عندما ش����عر بأنه مت التطاول والتعدي عليه 
مب����ا يعاقب عليه القان����ون دون ان يصدر اي 
بيان من مجلس الوزراء او تصريح من وزير 

الدولة او غيره.
ان بدعة الرموز طارئة على مجتمعنا، وال 
ادري ملاذا يتم الترويج لها اآلن؟! هل هي متهيد 
المور أخرى مبيتة، اهلل اعلم بها، العطاء بعض 
املس����ؤولني والوزراء حصانة خارج الدستور 

والقانون؟!
ان اعطاء احلكومة صالحيات وسلطة تقديرية 
من دون سند قانوني او دستوري، هو من االمور 
التي ظهرت لنا مؤخرا بشكل الفت وكأنه متهيد 

الشياء اخرى مقبلة اهلل اعلم بها.
ان علينا جميعا االلتزام بالعهد وهو دستور 
البلد وقوانينه وما س����وى ذل����ك فال قيمة له 

ومردود على صاحبه.

العرب - ونحن منهم - خير أمة حتترم اجلثث، 
تبكي عليها وتذرف على ذكراها دموعا مائية ال ملح 

فيها من ملح الدموع وال ألم فيها من ألم الدموع!
هي مجرد سائل غير سائل وال مسؤول!

هذه األيام هي أيام البكاء على جمال عبدالناصر 
الرئيس املصري الذي مات بسيئاته وحسناته قبل 

أربعني عاما تامات كامالت!
إذن نحن في موس����م البكاء واحلزن على »عبدالناصر« وال أدري ملاذا 

استعادة احلزن وذرف الدموع الكاذبة التي ال لون لها وال ملح؟!
طبعا هؤالء البكاؤون يبكون تزلفا للماضي بدموع يبدو أنها مخزنة 
في متحف التاريخ، ويرون استعادتها سنويا لتطرية اجلثة التي أكلتها 
ديدان األرض. يبكون على زمنهم احلالي متمنني عودة »عبدالناصر« الذي 
لو كان حيا »ملا كان حال األمة مبثل هذا الهوان! والذي كان قادرا على لم 
الش����مل وجتميع الصفوف وإطفاء احلرائق العربية والقادر على مقارعة 

قوى الشر واالمبريالية والصهيونية«!
ال أقول نسي هؤالء البكاؤون أو تناسوا واقع أمتهم أيام »عبدالناصر« 
ولكنهم تعمدوا النس����يان والتناسي حتى يتيحوا لعيونهم فرصة البكاء 
املس����لي واملخفف عن الضغوط النفس����ية التي يعيشونها على املستوى 

الفردي لكل منهم، والتي ال عالقة لها ب� »واقع األمة«!
 أما »واقع األمة« الذي يبكون عليه، فإنه خير وأفضل حاال مما كان عليه 

أيام »املرحوم« الذي يذرفون عليه دمع البهتان والتزوير والكذب!
»واقع األمة« يقول إنه عند موت »الزعيم« كانت سيناء محتلة بالكامل 
وقناة السويس معطلة واألمة ممزقة و»ياسر عرفات« وعصابته يحرقون 
األردن ويخطف����ون الطائ����رات ويفجرونها ويقتل����ون األبرياء ويبتزون 
احلكومات! والعرب كل قطر يغني على لياله وحقوق اإلنسان العربي »من 

أساطير األولني« وخرافات وخزعبالت ومن أحاديث اإلفك.
وكان »املرحوم« أول من اسنت الديكتاتورية العربية وأدخلها بالد العرب 
معززة مكرمة، واعتبر الدميوقراطية كاخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم 
»رجسا من عمل الشيطان« وأمرنا - ولم ينصحنا - باجتنابه  وإال السجن 

والعذاب والتشريد واملوت، مكافأة من لم يتجنب الدميوقراطية!
و»الزعيم« الذي استحقت جثته البكاء هو الذي استورد فكرة »خلود 
الزعيم« وبقائه على العرش حتى حتني املنية، ويغنى عليه وله كل حني من 
ليل أو نهار، وهو »حبيب املاليني« و»البطل اللي جابه القدر« و»ريسنا مالح 
ومعدينا، عامل وفالح من أراضينا« وآالف األغاني والقصائد واملسرحيات 
واألفالم والتمثيليات التي متجد »انتصاراته« رغم هزميته عام 1956 وفشل 
وحدته مع سورية وهزميته في اليمن التي زج بجيشه ومقدرات بالده فيها 
بال أدنى مبرر سوى الغرور واجلهل السياسي وحب الزعامة، وانتهاء بعد 

ذلك بهزميته الكبرى وهزمية العرب كلهم على يديه عام 1967.
أما نوافله داخل مصر فأكثر من أن تعد وحتصى، معتقالت تعج باألحرار 
من أبناء مصر وأش����رافها ومفكريها، ورعب وحكم بوليسي ومخابراتي 
وظلم وقهر وعسف وهتك للبيوت العفيفة، ومن استطاع النجاة بنفسه 

تغرب وهام على وجهه في بالد اهلل.
فأي زعيم أيها الس����ادة تبكون؟! أراكم أنتم من تس����تحقون أن نبكي 

عليكم أحياء - أطال اهلل أعماركم!

من هم الرموز؟! موسم البكاء على الجثة

مواقيت الصالة

4:24الفجر
5:43الشروق

11:37الظهر
2:59العصر

5:30المغرب
6:46العشاء

تستضيف »األنباء« غدا 
استش����اري جراحة العظام 
د.فوزي عيسى بني الساعتني 
7 و9 مساء، وذلك للحديث عن 
املفاصل،  احتكاك وخشونة 
وجراحات املناظير، وجراحات 
الكسور، واملفاصل الصناعية 
للركبة واحلوض والكتف، 
وجراحات القدم، والرد على 
أس����ئلة الق����راء، وذلك على 
التالية: 24830514  الهواتف 
 24830322 - 24830238 -

داخلي 131 - 318.

د.عيسى األربعاء وياكم

ميريل ستريب.. والدة جوليا روبرتس

لوس اجنيلي���س � أ.ش.أ: جت���ري النجمتان 
الس���ينمائيتان الفائزتان بجوائز أوسكار ميريل 
ستريب وجوليا روبرتس مباحثات بصدد معاجلة 
جدي���دة من جانب ش���ركة فينش���تاين كامباني 
الس���ينمائية لرواية الكاتبة تريسي ليتس التي 
ولدت في 4 يوليو 1965 احلائزة على جائزة بوليتزر 
الروائية والتي فازت أيضا بجائزة توني املسرحية 
عن نصها »أوجست أوساج كاونتي« وذلك في الوقت 

الذي يشير الى قرب انتهاء مهلة املباحثات.
وتؤدي ميريل ستريب دور »فيوليت« املعقدة 
التي تتعاطى املخدرات وحتتقر الطبقة العاملة، 
في حني أن جولي���ا روبرتس تؤدى دور »بابارة 

فوردام« االبنة، األكبر ف���ي العائلة التي يخدعها 
زوجها غريب األطوار بعالقة مع إحدى الطالبات 

اجلامعيات.
وتتطور احلكاية إذ تنحاز باربارة والبنتان الى 
صف األم بعد وفاة زوج فيوليت، وهو األمر الذي 
أدى الى الكشف عن العديد من األسرار العائلية.

ويعكف »هارفى فينشتاين« على تطوير الفيلم 
منذ سنوات، حيث شارك في االنتاج املسرحي مع 

جني دومانيان، واللذان سينتجان الفيلم معا.
ومن املتوقع أن يبدأ التصوير الصيف القادم، 
والغريب في األمر أن كال من ميريل ستريب وجوليا 

روبرتس لم يعمال معا قط من قبل.

باريس � العربية: ستستغني مدينة حلب الواقعة 
بأقصى الشمال السوري في األشهر القليلة املقبلة عن 
أكثر من 500 مؤذن مت اعتبارهم مزعجني بأصواتهم التي 
وصفتها مديرية األوقاف في املدينة بنشاز وقبيحة، 
لذلك فهي تنوي اس����تبدالهم مبن سيفوزون في أول 
مسابقة من نوعها س����تجرى السبت املقبل الختيار 
أصحاب األصوات اجلميلة في املدينة املعروفة منذ 

مئات السنني بأحد أجمل األلقاب: أم الطرب.
وشرح د.محمود أبو الهدى احلسيني، وهو مدير 
مديرية األوقاف بحلب، أن املسابقة هي فكرته التي 
عمل على تنظيمها منذ شهر، ودعا صاحب كل صوت 

جميل للمش����اركة فيها ضمن موعد أقصاه الس����بت 
املقب����ل، وهو اليوم الذي س����تبدأ فيه جلان عدة من 
»السميعة« تضم كل منها 3 حكام »خبراء باملوسيقى 
والط����رب والصوت، باختي����ار األفضل واألجمل بني 
األصوات« كما قال. وحلب، وهي أكبر مدينة سورية 
بسكانها البالغني أكثر من 3 ماليني نسمة، هي عنوان 
أكثر من ألف مسجد يرفع فيها األذان مؤذنون ليسوا 
جميعهم من أصحاب األصوات املقبولة للذوق العام، 
خصوصا للسميعة من أبناء املدينة، ومعظمهم خبراء 
بالسليقة والفطرة في متييز القبيح من اجلميل في 

عالم األصوات.

»مسابقة األصوات الجميلة«  في حلب الختيار 500 مؤذن

)أ.پ( رميا فقيه في منطقة األهرامات 

.. وتبتسم لعدسات املصورين

ميريل ستريبجوليا روبرتس

ريما فقيه: 
لقب ملكة جمال أميركا 

زادني فخرًا بأصولي العربية

القاهرة � د.ب.أ: أعربت رميا فقيه اللبنانية األصل، 
أول ملكة جمال مسلمة للواليات املتحدة عن سعادتها 
ببدء جولتها اخليرية في الشرق األوسط من مصر 
ألنها بالفعل »أم الدنيا«. وحتدثت فقيه بلغة عربية 
صحيح���ة غلبت عليها لهجة بلدها األم لبنان خالل 
مؤمتر صحاف���ي عقد في القاهرة عقب زيارتها لدار 
»األورمان« لرعاية األطفال األيتام بحي املهندس���ني 
الراقي ضمن زيارة مدتها 48 س���اعة تنظمها الغرفة 

التجارية املصرية � األميركية.
وقالت ملكة جمال أميركا 2010 في املؤمتر الصحافي 
القصير إنها تشعر بأنها باتت ممثلة للواليات املتحدة 
في العالم العربي وممثلة للعرب في أميركا »وتلك 
مهمة صعبة جدا على اجلانبني«، مشيرة إلى أنها لم 
ولن تتنكر لبلدها األم »أقول عن نفس���ي دائما أني 
لبنانية � أميركية وأفخ���ر بأصولي العربية«، على 

حد تعبيرها.
وردا على سؤال عما أعجبها في مصر بعد زيارتها 
األولى، قالت فقيه إنها ش���عرت بأنها في بلد عظيم 
»م���ن حقكم أن تفخروا أنه���ا أم الدنيا«، مضيفة أن 
أكثر ما لفت نظرها كان االحترام املتبادل بني الناس 
في كل مكان »اجلميع يحترمون اآلخرين وهذا مثال 
جيد يجب أن يطبق ف���ي كل مكان في العالم« على 

حد قولها.

رداً على سؤال برلماني وجهه دميثير حول جسر الشيخ جابر األحمد

»هيونداي«: الحكومة الهندية برأتنا من تهمة التسبب في سقوط جسر بالهند
ردا على املقال املنش���ور بجريدتكم بتاريخ 
2010/10/4 بش���أن توجيه النائب خلف دميثير 
سؤاال الى وزير االشغال العامة حول مشاركة 
شركة هيونداي الكورية في مشروع جسر الشيخ 
جابر االحمد، والذي ص���رح فيه النائب خلف 
دميثير بانه وفق املعلومات املتوافرة لديه فإن 
شركة هيونداي هي املتسبب في سقوط اجلسر 

بالهند.
لقد جعل النائب خلف دميثير من نفسه قاضيا 
وحكم���ا واصدر حكمه فأدان ش���ركة هيونداي 

بدون تقدمي حقائق او اي مستندات او اثباتات 
في موضوع جسر الهند.

فالواقع واحلقيقة غير ذلك: حيث ان احلكومة 
الهندية قد برأت ساحة شركة هيونداي من اية 
اخطاء بهذا املشروع، وقد طلبت احلكومة الهندية 
من شركة هيونداي ان تواصل العمل بهذا املشروع 

لثقتها بكفاءة شركة هيونداي.
وقد عين���ت احلكومة الهندي���ة طرفا ثالثا 
متخصصا للتحقيق في هذا املشروع، وقد قدم 
هذا الطرف تقريره بأن شركة هيونداي لم يكن 

لها اي صلة بسقوط هذ اجلسر.
ان شركة هيونداي الكورية هي من اهم واكبر 
الش���ركات الرائدة محليا وخليجيا وعامليا في 
مش���اريع البناء احليوي���ة وخصوصا الطرق 
واجلس���ور، وهي من الشركات املعروفة عامليا 
بالكفاءة والس���المة العامة الت���ي هي من اهم 

مبادئها.
ان شركة هيونداي حتتفظ بحقها القانوني ضد 
اي ضرر قد يعود عليها نتيجة هذه التصريحات 

مبا في ذلك الرجوع الى القضاء.


