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 روسيا 
والمسلمون

 من الجفاء 
إلى المصالحة 
  (٦) واالخيرة 

 حتاوá روسيا اليوم حتسني صورتها امام مسلميها الذين 
 áسحقتهم اس�لحتها املدمرة ولم تلتزم معهم بهدنة طوا
تاريخ بالدهم العتيد اال في الس�نوات القليلة املاضية أيضا¡ 
مع العرب واملسلمني في كافة بقاÚ االرÖ من ناحية اخرى 
اميانا منها بأهمية هذا التعاون الغالÞ ابواب احلروب والفنت 

وحماية أمنها الداخلي.
  وال يزاá املسلمون في روسيا وما يسمى جمهوريات االحتاد 
السوفاييتي السابق في مرحلة استعادة دينهم بعد سنوات 
طويلة من احلكم الشيوعي¡ وايضا بعد ان اكتووا بنيران التشدد 

.Òاثر انهيار احلكم السوفييتي وخاصة في مناطق القوقا
  Òيارة »األنباء« هذå املرة للجمهوريات الروس�ية جاءت 
متواكبة مع حدثني مهمني اولهما اصدار الش�يخ د.يوسف 
القرض�اوí فتوى يطالب فيها بوقف العنف في الشيش�ان 
والثانية هي حصوá د. عادá الفالح � الذí اشتهر بنشرå الفكر 
الوس�طي لالسالم في روسيا � على ارفع وسام من الرئيس 

الروسي دميترí مدڤيديڤ في الكرملني.
  البداية كانت من الشيشان وقبل ايام قالئل من محاولة 
تفجير مبنى البرملان الشيش�اني وقتل عدد من املدنيني 
ومحاولة اعادة الوضع الشيش�اني الى واجهة االحداË في 
الفضائيات العاملية واثبات ان الشيشان اليزاá بلدا غير امن 
وان هناك من اليزاá يرى ان س�لطته غير قادرة على حماية 

اهم منشاته وهو البرملان.
  وللحقيقة ليست الشيشان وحدها التي تعاني من بعض 
القالقل االمنية بني فترة واخرى فهناك ايضا انغوشيا وداغستان 
وعدد من جمهوريات القوقاÒ¡ واملواطن املسلم البسيط في 
تلك اجلمهوريات لم يعد يكترË كثيرا بتلك التفجيرات سواء 
هنا او هناك فهو يعرÝ ان القضية هي صراÚ على السلطة. وفي 
خط مواÒ لتلك األفكار والتيارات والتفجيرات هناك عدد من 
ابناء تلك البالد من حملوا على عاتقهم مسؤولية نشر الدين 
االسالمي باقل االمكانيات � عبر افتتاح مدارÓ اسالمية � 
اشبه ب� »الكتاتيب« مثلما كان في مصر وبعض الدوá االسالمية 
سابقا ورغم جهودهم البسيطة � حيث ال تنفق الدولة الروسية 
على تعليم االديان شيئا � استطاÚ هؤالء الشباب الذين تعلموا 
في مصر وسورية والكويت تعليم ابناء قراهم ومناطقهم اللغة 

العربية والدين االسالمي وفق الكتاب والسنة. 
  هذå سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الروسية 
والعربية نعرÖ عن قرب من خاللها حقيقة روسيا واإلسالم 

واملسلمني في االلفية اجلديدة. 

 العاصمة الروسية موسكو 
  أسامة ابو السعود

  نبدÃ معكم من تكرمي الرئيس 
مدڤيدي��ڤ  دميت��ري  الروس��ي 
لوكيل وزارة االوقاÝ والش��ؤون 
اإلس��المية د.عادل الفالح ومنحه 
ارفع وس��ام وهو وسام الصداقة 
الروس��ي ف��ي حفل خ��اÕ في 
الكرمل��ني، كي��ف تنظ��رون لهذا 

التكرمي؟
   انا كمواطن اش����عر بالفخر 
واالعتزاز، فهذا تكرمي للكويت 
ونه����ج صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد � حفظه اهلل 
� الداعم ملنهج الوسطية واالعتدال 
واحلوار، واعتقد ان د.عادل الفالح 
هو شخصية إسالمية كويتية 
بذلت جهدا كبي����را في تعميق 
العالقات الروس����ية � الكويتية 
والروسية � اإلسالمية، وخاصة 

مع املسلمني الروس.
  وحينما حتظى هذه الشخصية 
مبنحه وسام الصداقة من قبل 
رئي����س االحتاد الروس����ي فهي 
ش����هادة بالدور ال����ذي تقوم به 
الكويت ووزارة األوقاف الكويتية 
عبر وكيل الوزارة د.عادل الفالح 
واملساهمة في خلق بيئة جيدة 
للفهم احلقيقي لإلسالم والتعايش 
بني مختلف الطوائف ولتوضيح 
الصورة التي أساسها ان اإلسالم 

دين تسامح ومحبة وتعايش.
   ننتق��ل ال��ى زي��ارة صاحب 
الش��يخ صباح  األمي��ر  الس��مو 
األحم��د املرتقب��ة ال��ى روس��يا، 
فمن��ذ عام وÃكثر نتحدث عن تلك 
الزيارة، هل هناك ما ميكن وصفه 
مبش��كالت او ملف��ات عالقة بني 

البلدين تؤخر تلك الزيارة؟
   أبدا ال توجد أي قضايا عالقة 
بني البلدين، فالزيارة � ان شاء 
اهلل � س����تتم قريبا، وطبعا في 
اوائل شهر اغس����طس املاضي 
عقدت اللجنة املشتركة الكويتية 
� الروسية للتعاون االقتصادي 
والتقني والتجاري ومت خاللها 
بحث مجمل العالقات الثنائية في 
جميع القطاعات، وعلى ضوئها 
هناك اعداد مللفات ومش����اريع 
اتفاقيات س����تكون جاهزة � ان 
شاء اهلل قريبا � وهذه الزيارات 
دائما ترتب����ط مبواعيد من كال 

اجلانبني.
  ونحن اآلن ننتظر من اجلانب 
الروسي حتديد املواعيد املناسبة 
لهذه الزيارة والتي نؤكد انها � ان 

شاء اهلل � ستكون قريبة.
   هل مت حتديدها؟

   لم حتدد حتى اآلن، والسلطات 
املختصة تعمل على حتديد املوعد 
وس����وف يعلموننا في القريب 

العاجل ان شاء اهلل.
   Ãين وصل��ت اتفاقية التعاون 
الن��ووي ب��ني البلدي��ن والتي مت 
توقيعها مؤخرا بني مسؤولني من 

اجلانبني الكويتي والروسي؟
   الشك ان هذه إحدى ثمرات 
التعاون الكويتي � الروسي حيث 
ان الكوي����ت اآلن بصدد التوجه 
الطاقة  لالستعانة بتكنولوجيا 

النووي����ة لألغراض الس����لمية 
لتولي����د الكهرباء وحتلية مياه 
البحر. والكويت حريصة على 
االتصال بالدول التي لها خبرة 
وباع طويل في مجال االستخدام 
السلمي للطاقة النووية إلنتاج 
الكهرب����اء وامل����اء، حيث وقعت 
مذكرة تفاهم بني وزارة الكهرباء 
الطاقة  الكويتي����ة ومؤسس����ة 
النووي����ة الروس����ية م����ن اجل 
استش����راف فرص هذا التعاون 
وهو ما ينطبق على تعاون مع 

عدة دول أخرى.
  فالكويت حريصة للغاية على 
ان حتصل على افضل تكنولوجيا 
موجودة مع التأكيد على عنصر 
األمان واجلودة واحلفاÙ على 
البيئة، وبالتالي فالكويت مقبلة 
ايضا على اتفاقيات أخرى، واعتقد 
انها بداية طيبة لتعاون كويتي � 

روسي في هذا القطاع املهم.
   كم ع��دد احملطات التي تنوي 
الكوي��ت بناءه��ا بالتع��اون م��ع 

اجلانب الروسي؟
التحدث  السابق ألوانه     من 

عن عدد احملطات حاليا، فالكويت 
تقوم اآلن بدراسة مستفيضة مع 
جميع ال����دول التي لديها خبرة 
في انتاج محطات الطاقة الذرية 
لألغراض الس����لمية، واخلطوة 
األول����ى اآلن هي بح����ث Âليات 
التعاون في مج����االت محددة، 
وسيتم بحث نفس هذه االتفاقيات 
والتوقيع عليها مع دول أخرى 
كفرنس����ا وكوري����ا اجلنوبية 

والواليات املتحدة واليابان.
  وسننتقي األفضل واألكثر أمانا 
واألكثر حفاظا على البيئة وأيضا 
األقل إخراجا للنفايات وقضايا 
أخرى فنية ال استطيع التحدث 
عنها مثل مشكلة النفايات املشعة 
وكيفي����ة التخلص منها، فهناك 
مج����االت كثيرة ممكن ان يكون 
لروس����يا دور فيها لكن حقيقة 
ال اعلم عدد املفاعالت التي تريد 
الكويت بناءها، فهذا امر متروك 

للفنيني.
   علمنا ان الكويت تنوي بناء ٣ 

محطات نووية؟
   هذا يتوقف على قدرة املنشأة 

على إنتاج احل����د املطلوب من 
الكهرباء واملياه، وحجم احتاج 
الكويت لذلك، فهناك حاجة ماسة 
للبحث ع����ن بدائل للطاقة ألننا 
نه����در جزءا كبي����را من ثروتنا 
الناضبة في عملية احتراق لتوليد 
املياه، ولذلك  الكهرباء وحتلية 
فالبد من التوج����ه الى مصادر 

طاقة اخرى.
   ذكرمت انه قد مت توقيع عدد من 
االتفاقيات بني الكويت وروس��يا، 

ما ابرز تلك االتفاقيات؟
   هناك عدد م����ن االتفاقيات 
املطروحة م����ن ضمنها اتفاقية 
للتع����اون في املج����ال النووي، 
اتفاقي����ات تتعلق  ومش����اريع 
بالتع����اون في مج����ال الطيران 
اف����كار للتبادل  املدني، وهناك 
التجاري وزيارات املستثمرين 
ورجال االعمال من كال اجلانبني، 
وأيضا هناك بعض املشاريع التي 
تتعلق بتسهيل منح التأشيرات 

من كال اجلانبني .
  أضف الى ذلك فهناك بعض 
املشاريع التي تتعلق بني وزارتي 

العدل في البلدين، فهناك جملة 
من مشاريع االتفاقيات التي تعمل 
األجهزة املختصة على الوصول 
على تواف����ق يخ����دم مصلحة 

اجلانبني.
   حتدثتم عن اتفاقيات في مجال 
الطيران املدني، ومع األسف فإن 
الكويت تقريب��ا الدولة اخلليجية 
العربية  ال��دول  الوحي��دة وم��ن 
 Øالقالئل التي ليست لديها خطو
طيران مباشرة مع روسيا، حيث 
كان هناك خط مباش��ر سابقا بني 
البلدين يختصر املسافة من يوم 
س��فر كامل ترانزي��ت في بعض 
ال��دول اخلليجية الى ٣ س��اعات 
فقط، هل س��يعاد ه��ذا اخلط الى 

سابق عهدå؟
ايام اس����تضفت مدير     قبل 
إحدى شركات الطيران الروسية 
وأبدى رغبة في ان يتواجد في 
الكويت، وتكون لهم مكاتب في 
بلدنا، واعتقد ان خطوط الطيران 
مهمة جدا ألنها ستسهل من حركة 
تبادل السلع س����واء في قطاع 
الش����حن والبضائع إضافة الى 

حركة املسافرين سواء طلبة او 
رجال اعمال او سياح، مثقفون 
وغيرهم، هذا الى جانب تقصير 
املس����افة ونأمل ان يكون قريبا 

هناك حترك في هذا اإلطار.
   ونح����ن ندعو عبر صحيفة 
»األنباء« الغراء شركات الطيران 
اخلاصة الكويتية ان تنظر الى 
السوق الروسي املهم، باعتباره 
سوقا ضخما فشركات الطيران 
اخلليجية حتقق أرباحا وتزيد من 
عدد رحالتها، وبالتالي أدعو من 
خاللكم شركات الطيران الكويتية 
اخلاصة التي بدأت حتقق جناحات 
ووضعت بصمتها في محيطها 
االقليمي ان تأخذ بعني االعتبار 

السوق الروسي.
   وم��اذا عن اخلط��وØ اجلوية 

الكويتية؟
 Ûبصراحة نحن ننتظر بفار   
الصبر تخصيصها، فالكويتية 
حتتاج الى س����رعة ف����ي إجراء 
عمليات التخصيص لكي تكون 
جاه����زة حلركة توس����ع كبيرة 
تنتظرها، خاصة ان هذا الناقل 
الوطن����ي هو ناق����ل عريق وله 
سمعة دولية، واآلن في مرحلة 
التخصيص كل ما ارجوه ان يتم 
اإلسراع في عملية التخصيص 
لكي يستعيد هذا الناقل الوطني 
العالم  دوره وتواجده في دول 
 Ûوخاصة موسكو وسان بطرسبر

وقازان.
   كيف تنظ��رون Ãيضا حلجم 
التب��ادل التج��اري ب��ني الكويت 
وروس��يا وال��ذي ال يتجاوز ١٠٠ 

مليون دوالر سنويا؟
   الب����د بداي����ة ان أؤكد على 
نقطة وهي � كم����ا هو معلوم � 
الكويت بلد مفتوح وحركة  ان 
التجارة والسلع واملعروضات 
تأتي من جمي����ع أنحاء العالم، 
فنح����ن دائما ندعو الش����ركات 
الروس����ية للتواجد بفاعلية في 
الكويت عبر إقامة اسابيع جتارية 
ومعارض وغيرها، واحلمد هلل 
بدأنا ن����رى بعض اجلوانب في 

هذا اإلطار.
  ونحن نؤكد ضرورة تواجد 
نشاط اكبر للقطاعني اخلاصني 
الكويتي والروسي، واعتقد ان 
تأسيس مجلس اعمال روسي � 
كويتي خطوة مهمة جدا، وعلى 
ضوئها هناك تفاعل وتواصل ما 
بني القطاعني الكويتي والروسي 
في مج����ال استش����فاف فرص 
او  االستثمار سواء في روسيا 
ف����ي الكويت او حت����ى في دول 

أخرى.
  ودعني هنا اوضح معلومة 
رمب����ا ال يعلمها الكثيرون وهي 
ان مؤسس����ة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها في اوروبا 
لديها نش����اط جت����اري مهم مع 
ش����ركات النفط الروسية حيث 
تقوم ش����ركات النفط الكويتية 
ممثلة في »Q8« بش����راء النفط 
الروس����ي وإعادة تسويقه في 

 المزين ل� »األنباء«: ندرÓ اإلعفاء المتبادá لحملة الجواÒات الديبلوماسية 
والخاصة بين الكويت وروسيا من إجراءات منح التأشيرات

 سفيرنا في موسكو أكد أن الجهود منصبة على تسهيل وتبسيط التنقل بين البلدين بصورة موسعة 

 »علينا ان نخرÌ من عقلية الديوانية وعقلية الفريج¡ فهناك قضايا أخرى عديدة خارÌ الكويت يجب ان نهتم 
بها ومن الواجب كإعالم كويتي ان نهتم بها واطالÚ القارÆ على معالم جديدة وثقافات جديدة«.

  بهذå الكلمات أشاد سفيرنا لدى روسيا االحتادية ناصر املزين بتغطية »األنباء« ألوضاÚ املسلمني في روسيا 
اليوم عبر سلسلتي حلقات »الشيشان جوهرة القوقاÒ« و»املسلمون في القوقاÒ حكاية عمرها 1٤00 سنة« مؤكدا 

انها حلقات اتسمت باحليادية ونقل الواقع الروسي اليوم كما هو.
  وودعا السفير املزين في لقاء مع »األنباء« من مقر السفارة الكويتية في موسكو الصحف الكويتية والعربية الى 
االنتقاá ملواقع األحداË وعدم االعتماد فقط على ما تتناقله وسائل اإلعالم الغربية وتساءá قائال »ملاÐا نعتمد 
في ٩0٪ من اخبارنا الدولية على اإلعالم الغربي¡ فاإلعالم الغربي � ال ننكر انه في بعض املرات يكون س�ريعا 
وصادقا في نقل الصورة � لكن ال يفهم أبعادå وخلفياته ولذلك يجب علينا من جانبنا ان ننقل الصورة بش�كل 
يدعو الى مزيد من التفاهم والتحاور خاصة مع الثورة التكنولوجية اليوم¡ ويجب ان تقدم اجلريدة للقارÆ وجبة 

ثقافية معمقة ومحترمة يستفيد منها ويكون رأيا ايجابيا او سلبيا عن هذا املوضوÚ او تلك.
  وحتدË سفيرنا لدى روسيا عن العديد من جوانب التقارب الروسي � الكويتي حاليا¡ مشددا على ان روسيا 
اعتمدت منهج اللغة العربية الكويتي لتعليم طالب املدارÓ الروسية اللغة العربية مشيرا الى ان هناك شغفا 

كبيرا بهذا األمر في االوساØ الروسية.
  ولفت الى ان تكرمي د.عادá الفالح بوسام الصداقة من الرئيس الروسي دميترí ميدڤيدڤ في الكرملني 
 áهو تكرمي للكويت ونهج صاحب الس�مو األمير الش�يخ صباح األحمد الداعم ملنهج الوس�طية واالعتدا

واحلوار.
  ودعا السفير املزين شركات الطيران الكويتية اخلاصة ان تنظر الى السوÞ الروسي املهم بعني 
االعتبار باعتبارå سوقا ضخما vÝشركات الطيران اخلليجية حتقق أرباحا وتزيد من عدد رحالتها 

.íالى موسكو سنو
 áوأشار الى ان شركة »كويت انرجي« الكويتية اخلاصة تعمل في روسيا في احد احلقو  
وهي بداية نأم�ل ان تتواصل وتتعزÒ وهذا دليل على بداية االهتمام بالس�وÞ الروس�ي 
 áإعفاء متباد Úالس�فير الكويتي بشرى سارة بدراسة مش�رو ÝÒوامكانيات روسيا¡ و
حلملة اجلواÒات الديبلوماس�ية واخلاصة بني الكويت وروس�يا تلتها خطوة أخرى وهي 

تسهيل وتبسيط إجراءات منح التأشيرات من كال اجلانبني.

 السفير املزين مستقبال الزميل Ãسامة Ãبوالسعود مبقر السفارة الكويتية مبوسكو

 åالروس�ي المهم بعين االعتبار باعتبار Þأدعو ش�ركات الطيران الكويتية الخاصة للنظر إلى السو 
ðوتزيد من عدد رحالتها إلى موسكو سنويا ðفش�ركات الطيران الخليجية تحقق أرباحا ðضخما ðس�وقا

 تكري�م د.عادá الفالح ه�و تكريم للكويت ونهج صاحب الس�مو الداعم لمنهج الوس�طية 
íالنوو áوالح�وار .. وهناك بداي�ة جيدة للتعاون الكويتي الروس�ي ف�ي المجا áواالعتدا

 السفير ناصر المزين
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أوروبا عبر محطاتها ومصافيها 
في أوروبا مببالغ تصل الى 500 

مليون دوالر.
وحقيقة هناك تعاون، ولكنني 
أقول كسفير كويتي في موسكو 
ان إمكانيات البلدين اكبر بكثير 
وهناك فرص واعدة بني البلدين 
وأحت����دث حتديدا ع����ن قطاع 
االس����تثمار في مجاالت الطاقة 
والغاز واملصافي وشبكات انابيب 
النفط. واآلن توجد شركة كويتية 
وهي شركة »كويت انرجي« وهي 
شركة خاصة تعمل في روسيا في 
احد احلقول ونأمل ان تتواصل 
وتتعزز، وهذا دليل على بداية 
االهتم����ام بالس����وق الروس����ي 
وامكانيات روسيا، وأحب ان أؤكد 
على أهمية تبادل الزيارات من كال 

موسكو متحف مفتوح أمام العالم

.. ولقطة تذكارية مع الرئيس الروسي السابق فالدميير بوتني في الكرملني صورة تذكارية للسفير املزين مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

جمال روسيا مبناظرها اخلالبة وآثارها التاريخية

مترو موسكو إعجاز بشريالكرملني قبلة السياح في موسكو

اجلانبني وإقامة معارض جتارية 
والتقاء الوفود بني البلدين.

فهناك حقيقة واضحة وهي 
ان القطاع اخلاص الكويتي قطاع 
ناجح وبصمات����ه موجودة من 
املغرب الى اليمن � عالوة على 
دول اخ����رى عديدة في العالم � 
وجناحات����ه على املس����تويني 

االقليمي والدولي مشهود لها.
 حتدثتم عن وج��ود معوقات 
لالس��تثمار بني روسيا والكويت، 
فهل هناك نية إللغاء التأش��يرات 
ب��ني البلدين لتحقي��ق املزيد من 

التقارب والتواصل؟
 اخلطوة األولى اآلن هي بحث 
مش����روع إعفاء متبادل حلملة 
اجلوازات الديبلوماسية واخلاصة 
ويتم بحثها اآلن، تليها خطوة 

أخرى وهي تس����هيل وتبسيط 
التأش����يرات من  إجراءات منح 
كال اجلانبني، وان شاء اهلل في 
املستقبل ومتى تطورت األمور 
وشهدت حركة للزيارات والنشاط 
السياحي واالستثماري سيساعد � 
بال شك � ويسهل التنقل وتخفيف 
أعباء وإجراءات احلصول على 

التأشيرة.
 وم��اذا ع��ن قضاي��ا التعاون 
املختلف��ة األخ��رى ب��ني الكويت 
وروس��يا وخاصة نش��ر الثقافة 

العربية واإلسالمية في روسيا؟
 ف����ي ظل االهتم����ام املتزايد 
بدراسة اللغة العربية في روسيا 
لم يعد األمر يقتصر على معاهد 
االستش����راق واجلامع����ات في 
دراسة اللغة العربية � وان كان 

مهما جدا � وان كنا نس����تضيف 
تقريبا كل اس����بوعني طلبة من 
اجلامعات في ديوانية السفارة 
الكويتية في موسكو ونلتمس 
منهم الش����غف في دراسة اللغة 
العربي����ة ويتحدثونها بصورة 

جيدة.
واآلن قامت حكومة موسكو 
مش����كورة بدعم إنش����اء اقسام 
لتدريس اللغات الشرقية وهي 
»العربية واالرمنية والفارسية 
في اجلامعات واملدارس ابتداء من 
االبتدائي »ووجدنا ان هناك إقباال 
كبيرا على دراسة اللغة العربية، 
ولذلك زودناه����م مبنهج دولة 
العربية  اللغة  الكويت لدراسة 
من الص����ف األول االبتدائي الى 

السادس وملسنا إقباال كبيرا.

وهنا أس����جل ش����كري عبر 
»األنب����اء« ال����ى وزارة التعليم 
والتعليم العالي وجميع املسؤولني 
بالكويت على سرعة جتاوبهم 

وتزويدنا باملطبوعات.
واآلن وجدنا استحسانا كبيرا 
ملنهج تعليم اللغة العربية بدولة 
الكويت، فكثر انتش����اره بشكل 
كبير، وبدأت املدارس الروسية 
اقس����ام للغة  االبتدائي����ة فتح 
العربية، واحلمد هلل هذا شيء 
طيب جدا ونش����كر املسؤولني 
ال����روس على إتاح����ة الفرصة 
وتشجيع النشء في روسيا على 

تعلم اللغة العربية.
 حدث��ت قب��ل اي��ام قالئ��ل 
عملية تفجير ف��ي مبنى البرملان 
لهذا  تنظرون  كيف  الشيش��اني، 

احل��ادث وهل الوضع غير آمن او 
مستقر هناك؟

 بال ش����ك نحن نشعر بقلق 
وندين مثل ه����ذه االعمال التي 
هي عبارة عن عمليات إرهابية 
ومحاولة لتروي����ع اآلمنني وال 
عالقة له����ا بالدين، ونحن على 
ثقة من ان الس����لطات املختصة 
ستقوم مبعاجلة هذا املوضوع، 
يبقى التأكيد على ان هذه األفكار 
املزيد من  املنحرف����ة تتطل����ب 
اجلهود، سواء جهود دولية او 
ثنائية او جماعية وأيضا فردية 
نحو الشباب، ودعوة نحو إعادة 

تثقيف الشباب.
نحن نتحدث عن عدم الفهم 
الصحيح ملفاهيم ومثل وتعاليم 
الدين اإلسالمي السمح، فهو دين 

الفطرة اإلنس����انية، واملطلوب 
هو جهد مكثف إزاء اس����تقطاب 
الشباب، وتنويرهم وتفنيد افكار 
املتشددين واملنحرفني، فالبد من 

إجراءات جديدة أيضا.
اإلرهاب ال وطن له وال دين 
وال هوية وتقوم به جماعات � مع 
األسف � حتت ستار الدين وتخلق 
كراهية بني افراد املجتمع الواحد، 
ولذلك فإننا نأمل ان يتم جتاوز 
هذه املشاكل مع الوقت ولكنني 
أعيد واكرر أهمية التثقيف الديني 
الصحيح من مصادر صحيحة.

 اخي��را كيف تراقبون الوضع 
الداخلي في الكويت؟ 

 الكويت بلد مؤسسات ودولة 
قانون، وكل ما نأمله ان تسود 
احلكمة والعقل وان يكون نبراسنا 

دائما كلمات حض����رة صاحب 
السمو، ونسترشد بكلمات سموه، 
ونحن نأسف احيانا ملا يحدث 
من قضايا � مع األسف � تشغل 
املجتمع واالجهزة عن برامجها 
لتحديث دولة الكويت والنهوض 
بها، ونحن نعلق اهمية كبيرة 
على تنفيذ خطة التنمية، ونسعى 
جاهدين لترجمة توجيهات سمو 
األمير � حفظه اهلل � بجعل الكويت 
مركزا مالي����ا وجتاريا مهما في 
املنطقة وهو ما يدعونا الى تنحية 
اخلالفات والتركيز على جهود 
التنمية. فالكويت بأمس احلاجة 
ملرحلة النهوض التي تتطلب بذل 
كل اجلهود وتضافرها لتحقيق 
هذا الهدف الذي سيعطي وجها 

جديدا للكويت.

اإلره�اب ال وط�ن ل�ه وال دي�ن وال هوي�ة وتق�وم ب�ه جماع�ات تح�ت س�تار الدي�ن وتخلق 
كراهي�ة بي�ن أف�راد المجتم�ع الواح�د وهن�اك أهمي�ة قص�وى للتثقي�ف الدين�ي الصحيح

ش�ركة »Q8« تق�وم بش�راء النف�ط الروس�ي وإع�ادة تس�ويقه ف�ي أوروب�ا 
عب�ر محطاته�ا ومصافيه�ا في أوروب�ا بمبال�غ تصل إل�ى 500 ملي�ون دوالر

موس���كو بلد العجائب، فهي متحف مفت���وح امام العالم، في كل 
ش���بر من األرض هناك اجناز يختلف عن اآلخر صنعه جبابرة اما 
في العهد القيصري او الشيوعي ومنها مترو موسكو الذي بني عام 
1935 بعم���ق 220 مترا حتت األرض وتص���ل عدد خطوطه 12 خطا 
وحتوي 182 محطة، برع الروس في حتويل كل منها الى متحف فني 
مختلف عن اآلخر ويضم اجم���ل التحف العاملية بأيدي امهر فناني 

القرن العشرين.
ويحمل هذا املترو الذي اس���تخدم كمالجئ ف���ي احلرب العاملية 
الثانية 7 ماليني مس���افر يوميا الى وجهات���ه املختلفة ومع ذلك ال 
يس���تطيع فك طالسم االزدحام املروري اخلانق في شوارع موسكو 

وخاصة اثناء الذروة.
ويس���تعد الكرملني وهو مقر احلكم الروسي حاليا والذي يعتبر 
معجزة فنية بكل املقاييس الس���تقبال ثلوج الشتاء حيث تتراوح 
درج���ات البرودة بني 25 و40 درجة حت���ت الصفر، وهو ما يجذب 
الكثير من الس���ياح من اوروبا لقضاء عطلة قصيرة وسط الثلوج، 
وان ظلت جمهوريات روسيا البعيدة حتتفظ بدرجات حرارة دافئة 
في الشتاء كالشيشان وعدد من جمهوريات القوقاز لكن دفئها ال يقل 

عن 5 � 7 درجات حتت الصفر.
وفي موسكو البلد األغلى عامليا يعيش طبقات مختلفة من البشر 
س���واء من الناحية الدينية او العرقي���ة والكل معني اليوم بعمله � 
ليس اكثر  � وتضم روسيا اآلالف من الكنائس التي تعلوها نقوش 
وصلبان م���ن الذهب اخلالص، كما انها تض���م العديد من املتاحف 
واحلدائق العامة واملتنزهات خاصة على ضفاف االنهار إضافة الى 

الرحالت النهرية التي تشتهر بها املدينة العتيدة.
وبالطبع ليس موسكو وحدها البلد األجمل في روسيا فهناك سان 
بطرس���برج وقازان والعديد من املناطق التي تتمتع بجمال خاص 
وفريد اال ان موسكو تظل العاصمة املوحدة لتلك املناطق باعتبارها 

عاصمة احلكم لروسيا االحتادية.


