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الكووورة يا شباب

م���ع احترامن���ا للحراك 
الشبابي في تونس ومصر، 
وم���ع الف���ارق األكي���د على 
الصعي���د املوضوع���ي بني 
التونسية واملصرية  احلالة 
من جهة واحلالة الكويتية من 
جهة أخرى، اشير الى احلراك 
الشبابي في الكويت، واحاول 
ان اعيد لهم سبق الريادة في 
قيادة الشارع السياسي العربي 
الهمم وفرض  واس���تنهاض 
التغيير على مجريات الواقع 

وحتريك املياه الراكدة.
فف���ي ع���ام 2006 وث���ب 
الشبان والشابات الكويتيون 
الش���بكة  والكويتي���ات من 
ال���ى وس���ط  العنكبوتي���ة 
املسرح السياسي في غضبة 
صاخبة وفاعلة على املماطلة 
احلكومي���ة املتعلقة بتغيير 
الدوائر االنتخابية في الكويت، 
والتي دارت طويال في احللقات 
املفرغة، فرفع الشباب شعار 
»نبيها خمس« ترفرف فوقه 
راياتهم البرتقالية، وسرعان 
ما حتققت ارادتهم في ساحة 

االرادة.
كل حياة تنقطع عنها روح 
الشباب تنقطع عنها أسباب 
احلي���اة فتم���وت، فال حراك 
الدماء  دون حيوية تخبرها 
الشابة اجلديدة، وال تقدم وال 
حداثة دون عصرنة تصلنا 
عبر عقول الش���باب االقرب 
للعصر ومستجداته، فهؤالء 
الشبان الذين يتابعون ركالت 
الكرة في مباريات كرة القدم 
مبقدورهم ان يركلوا الكرة.. 

األرضية.

أمانة طوفة عروق

سياسة االحتواء لم يعد شأنًا داخليًا!
تنتهج احلكومة هذه 
األيام أسلوبا جديدا في 
التعامل مع املعارضة 
في مجلس األمة وهو 
اش����به مبا نس����ميه 
سياس����ة االحت����واء، 
أبرز املؤشرات  ولعل 

على ذلك هو قبول استقالة وزير الداخلية 
بعد اإلعالن عن رفضها ثم تعيني وزير 
داخلية جديد لديه قبول كبير في الشارع 
الكويتي والذي بدأ عمله بتصرف حكيم 
رائع عندما حضر ن����دوة الوعالن وقام 
بصرف الق����وات اخلاصة التي ليس لها 
عمل س����وى محاصرة الندوات وإرهاب 

املواطنني املساملني.
إن احلكوم����ة إذا م����ا أرادت ان تفتح 
صفحة جديدة مع النواب املعتبرين في 
مجلس األمة، فإن عليها ان تبادر بانتزاع 
فتيل األزمات بإجراء تغيير وزاري واسع 
يستأصل وزراء التأزمي وعلى رأسهم وزير 
الكهرباء ووزي����ر التجارة ووزير النفط 
واإلعالم ووزي����رة التربية، إن تخفيف 
االحتقان السياسي دائما ما يكون مببادرات 
حكومية يكون فيها األصل حسن النوايا 
ال أن تكون هذه اجراءات شكلية وقتية 
للعبور بشهر االحتفاالت الى بر األمان 

ثم نعود الى طمام املرحوم.
إن ما نخشاه هو أن تكون هذه االجراءات 
ما هي إال للتغطية على املشاريع الضخمة 
والترسيات العمالقة التي بصددها احلكومة 
حتت شعار التنمية، والتي يجب ان منعن 
النظر فيها بكل دقة وان يتتبع س����الح 
الرقاب����ة البرملانية هذه املناقصات ليس 
فقط قبل وأثناء الترسية بل يجب ان تكون 
هناك متابعة لهذه املشاريع أثناء التنفيذ 
ألن أكثر التجاوزات والفساد يحدث أثناء 
التنفيذ وبعد بدء العمل س����واء باألوامر 
التغييرية أو بالتنفيذ خالف املواصفات 
أو بالتأخير وغيرها من وسائل التحايل 
الكثيرة والتي بها تكون السرقات والتجاوز 

على املال العام.
إن جلوء احلكومة الى سياسة االحتواء 
بدل الصدام، متخذة من املنح املالية أسلوبا 
داعما لها في الش����ارع الكويتي لتمرير 
أشياء أعظم، هو أسلوب جدير باالنتباه 

له وعدم الغفلة عنه.

هذا صوت مختلف عما نسمعه منذ 
قيام ثورة »اللوتس« في ميدان التحرير 

املصري!
صوت يقول كالم����ا آخر.. ووجهة 
نظر مختلفة، عم����ا يطرحه املؤيدون 
واملعارض����ون واملس����تقلون وجلان 
احلكماء، صوت ميكن ان أسميه صوت 
العقل، وه����و يخالف بالطبع املقوالت 
التي ترسخت عبر األزمنة والعصور 
املختلفة، بأن ما يجري في بلد ما هو 
شأن داخلي، ذلك ان ما يجري اآلن في 
مصر لم يعد كذلك أبدا، ولذا فلن يهدأ 
لنا بال، ولن تكف أقالمنا وعقولنا عن 
البح����ث في األزمة وما وراءها، وحتى 
البحث عن حلول لها، اال بعد ان تستقر 

مصر العزيزة.. وترتاح وتقر العني!
هذا الصوت جاء واضحا وبال مواربة، 
صوت عاقل خارج من قلب مصر تغلفه 
اخلبرة السياسية الدولية ومييزه الوعي 
مبكانة األمة املصرية في قلب األسرة 

الدولية.
الس����ابق  العام  انه ص����وت األمني 
لألمم املتحدة د.بطرس بطرس غالي، 
الذي حتدث لبرنامج »العاشرة مساء« 
)ملقدمته منى الشاذلي(، وقال ما خالصته 
ان مصر ينبغي لها ان تس����تعني على 
أزمتها احلالية باألس����رة الدولية لكي 
تخرج منها، مؤكدا ان هذا ال يعد تدخال 
في شؤونها الداخلية وإال فلماذا مصر 
عضو فاعل في األس����رة الدولية وهي 
عضو في األمم املتحدة واجلامعة العربية 

وكل املؤسسات الدولية.
صوت غالي املتفرد مازال يتردد في 
ذهني وأنا أكتب سطوري تلك، وقد أكد 
انن����ا نعيش اليوم عصر العوملة، وان 
مصر جزء من هذه العوملة، وكل يوم مير 
عليها يأخذ من رصيد سمعتها الدولية، 
بأنها لم تعد دولة وشدد على ان هذا أمر 
ستدفع ثمنه مستقبال، وستهرب منها 
االستثمارات والسياحة قلب االقتصاد 
املصري وكل هذا ملاذا؟ ألننا )أي مصر( 
انكفأنا على أنفس����نا فقط في نقاشنا 
وحوارنا حول مستقبل مصر، معتبرا ان 
لغة احلوار أصبحت لغة أطراف ال تريد 
ان تسمع اال صوتها هي، ومن ثم فيجب 
ان تتدخل جهات خارجية.. لتس����اعد 

على تقريب وجهات 
النظ����ر، وتواص����ل 
احلوار، حتى ميكن 
الوص����ول ال����ى بر 

األمان.
ومضى غالي يقول: 
علينا ان نستفيد من 

عضويتنا في هذه املنظمات عندما تتعقد 
األمور ونصل الى طرق مس����دودة وال 

ضير في االستعانة باآلخرين.
رأي واع ومختل����ف للدكتور غالي، 
أق����ّدره.. وأتفق معه فيه وكنت أتطلع 
اليه وأنتظره، ففيه نافذة أمل حقيقية 
بإمكانها ان تساعد مصر العزيزة على 
اخلروج من هذه »األزمة« خصوصا ان 
مصر تتعامل مع املؤسسات االقتصادية 
العربية ومع  االقليمية كالصنادي����ق 
االحتاد األوروبي والبنك الدولي ومع 
الواليات املتح����دة األميركية وأملانيا 
وغيرها من دول ومؤسس����ات شريكة 

في التنمية مع مصر.
هذا فضال عن ان نحو 8 ماليني مصري 
يعملون في وظائف ومهن مختلفة حول 
العالم، وهؤالء يدعمون اقتصاد مصر 
بتحويالتهم اخلارجية، ما يعني ويؤكد 

ان أزمة مصر ليست شأنا داخليا.
مصر ليس����ت مجرد دولة من دول 
العالم، لكنها قلب الشرق األوسط كله، 
وأكبر دولة عربية سكانا وأعرقها تاريخا 
وحضارة وبها أحد أعظم ممرات املالحة 

في العالم وهو قناة السويس.
هناك مبادرات دولية أطلقت ملعاجلة 
أزمات استعصت في دول معينة، وأورد 
د.غالي الكثير منها، مثل معاجلة الوضع 
في لبنان والسودان والسلفادور، كلها 
مبادرات ساهمت في حل املعضالت التي 
واجهتها هذه ال����دول ولم تكن تدخال 
في الشأن الداخلي لهذه الدول، ومصر 
الب����د ان تفعل ذلك وال يجوز ان نترك 
مصر وحدها اآلن، البد من ان يتدخل 
كل األصدقاء للمس����اعدة في حل هذه 

األزمة املستعصية.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اآلن: 

كيف؟ ومن الذي يتدخل؟
وللحديث بقية..

..والعبرة ملن يتعظ!

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

منى العياف
Alayyaf63@yahoo.com

»الغذاء والدواء« السعودية تسحب مستحضرين عشبيين 
يستخدمان كمقويات جنسية

عالم دين سعودي: الليبراليون حثالة  
ومجتمعنا أسقط الناصرية والبعثية 

بعد وصفه مسجد بيرمنغهام بأنه مصدر النتشار األفكار اإلسالمية المتطرفة 

رئيس مجلس إدارة مسجد بريطاني يهدد بمقاضاة كاميرون

الرياض � يو.بي.آي: س���حبت الهيئة العامة للغذاء 
والدواء السعودية مستحضرين عشبيني يتم تسويقهما 
في الس���وق احمللي حيث يتم الترويج لهما على أنهما 

مقويان جنسيان.
وقالت الهيئ���ة في بيان لها أمس ان حتليل املنتجني 
بني غش���هما بالقيام بإضافة مادة فعالة مضرة بتركيز 
عال تصل إلى أضعاف اجلرعة املوصى بها والتي يجب 
اس���تخدامها حتت إش���راف طبي ملا لها من آثار جانبية 
خطيرة من املمك���ن أن تؤدي للوفاة خصوصا في كبار 

السن ومرضى القلب ومرضى ضغط الدم.
ونظرا لك���ون هذه املس���تحضرات العش���بية غير 
مس���جلة لدى الهيئة ولكون ما تقوم به الش���ركة يعد 
غش���ا جتاريا وتضليال للمستهلك، فضال عن ترويجها 
على أنها مس���تحضرات طبيعية وال يعرف مصدرها أو 
مدى س���المة محتواها أو جودته���ا إضافة إلى األضرار 
الصحية الناجمة عن استخدامها واحتمال حدوث أعراض 

جانبية خطيرة.
وقال���ت الهيئ���ة ان تداولهما يع���د مخالفة صريحة 

لنظام املنش���آت واملس���تحضرات الصيدالنية والئحته 
التنفيذية.

وقال البي���ان ان الهيئة خاطب���ت اجلهات املختصة 
لسحبهما من األسواق ومنع بيعهما وتطبيق اإلجراءات 
الالزمة حيال من يبيع أو يس���وق لهذه املستحضرات. 
وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء املستهلكني بعدم 
االنسياق وراء هذه االدعاءات املضللة التي ليس لها أي 
أس���اس من الصحة والتي قد تتسبب في حدوث أضرار 

ملستخدميها. 

الرياض � يو.بي.آي: هاجم عالم الدين 
السعودي د.محمد بن يحيى النجيمي 
عضو مجمع فقهاء الشريعة بشدة من 
أسماهم ب� »الليبراليني« و»اليساريني« 
و»بقايا الشيوعية« ومن كانوا »يعتنقون 

الفكر القومي والناصري والبعثي«.
الدراس���ات  النجيمي رئيس  وقال 
املدنية سابقا بكلية امللك فهد األمنية في 
حوار مع صحيفة »سبق« اإللكترونية 
إنهم هؤالء »ال أرضية لهم في املجتمع 

وال أحد يعرفهم وصوتهم نش���از« بل 
وصف بعضهم بتعبير أش���د قس���وة 
عندما قال إنهم حثالة يتطاولون على 
الدين ويقدحون في الثوابت وال يقبلون 
احلوار وسقطوا في انتخابات البلدية 
سقوطا مزريا ودافع عن العلماء والدعاة 

وطلبة العلم.
واعترف ب���أن اخلطاب الدعوي مت 
ترش���يده وأنه تطور كثي���را وراجع 
الكثير من الدعاة خطابهم لتغير ظروف 

املرحلة. ونفى النجيمي وجود خطاب 
ديني مس���تبد ودحض عن اخلطباء 
والدعاة صفة »الديكتاتورية« واعتبر من 
يصف املجتمع السعودي بأنه »ساذج« 

و»قاصر« يسب املجتمع.
وقال إن »مجتمعنا يشكل الشباب 
غالبيته بنسبة 60%وهم شباب متعلم 
التقنية  التعام���ل مع  ومثقف وميلك 
ويعرف كيف يتخذ مواقفه وقراراته 

وال أحد وصيا عليه«.

املناس���ب وس���نحصل  اتخ���اذ االجراء 
على املش���ورة القانونية حول مس���ألة 

التشهير«.
وكان كامي���رون قال في مقابلة نهاية 
األسبوع املاضي »علينا مواجهة التطرف 
نفسه وإبالغ الناس في املسجد املركزي 
في بيرمنغهام أو في أي مكان آخر الذين 
يقولون إن هجمات 9/11 مؤامرة يهودية، 
أن هذا املوقف غير مقبول منه ونحن ال 
جنيز العنصرية ف���ي مجتمعنا من قبل 
البيض وينبغي أال نتسامح مع التطرف 

الذي ميارسه أشخاص آخرون«.
الوزراء  وجاءت تصريح���ات رئيس 
البريطاني بعد خطابه املثير للجدل في 
ميونيخ السبت املاضي والذي اعتبر فيه 
أن تعدد الثقافات فشل في بريطانيا ودعا 
إلى بذل جهد أكبر في التعامل مع التطرف 

اإلسالمي. 

محمد نسيم ودفعه للتهديد مبقاضاته.
ونس���بت الصحيفة إلى نسيم قوله 
»أوعزت للمحامني الذين ميثلون املسجد 

وأشارت دايلي اكسبرس إلى أن ذكر 
كاميرون للمسجد املركزي في بيرمنغهام 
دون غيره أثار غضب رئيس مجلس أدارته 

لندن � يو.بي.آي: هدد زعيم مس���لم 
بارز في بريطانيا مبقاضاة رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون بتهمة التشهير 
بسبب انتقاداته األخيرة ملا اسماه بالتطرف 

اإلسالمي.
وقال���ت صحيفة »دايلي اكس���برس« 
الصادرة أمس إن محمد نسيم رئيس مجلس 
إدارة املسجد املركزي مبدينة بيرمنغهام 
وهو واحد من أكبر مساجد اململكة املتحدة 
يجري مشاورات حاليا مع احملامني لرفع 

دعوى تشهير ضد كاميرون.
وأضافت أن نس���يم رك���ز على كالم 
لكاميرون قال فيه إن بعض املصلني في 
مسجد بيرمنغهام يعتقدون أن هجمات 
احلادي عشر من سبتمبر 2001 في الواليات 
املتحدة كانت ج���زءا من مؤامرة يهودية 
واعتبر ان هذا املسجد مثال على األماكن 

التي تنتشر منه أفكار التطرف.

ديڤيد كاميرون

فلة اجلزائرية

محمد نسيم

د.محمد بن يحيى النجيمي

باريس تتبنى مقترحًا بإطالق اسم بوعزيزي 
على أحد مواقعها تخليدًا لذكراه

السينمائي اإليراني جعفر بناهي
»مواطن شرف في مدينة باريس«

باريس � د.ب.أ: تبنى أعضاء 
مجل���س العاصمة الفرنس���ية 
باريس باإلجماع مقترحا بإطالق 
اس���م محمد بوعزي���زي بائع 
اخلضراوات التونس���ي الشاب 
الذي أشعل الشرارة األولى لثورة 
الياس���مني في تونس على أحد 
ش���وارع أو ميادي���ن أو مواقع 

املدينة تخليدا لذكراه.
تق���دم باالقت���راح برت���ران 
ديالنوي عمدة باريس املنحدر 
من أصل تونسي، وكان قد أشعل 
بوعزي���زي )26 عاما( النار في 
نفس���ه مبدينة س���يدي بوزيد 

التونسية منتصف ديس���مبر املاضي بعد تكرار تعدي السلطات 
عليه لبيعه اخلضراوات في الطريق حيث توفي الحقا في املستشفى 

متأثرا بجراحه.
وأصاب احلادث التونسيني بصدمة ما أدى إلى إشعال موجة من 
االحتجاجات املناهضة للحكومة في أنحاء البالد انتهت باإلطاحة 

برئيس البالد زين العابدين بن علي.
ووصف ديالنوي بوعزيزي بأنه »شخصية رمزية متثل مقاومته 

صراع التونسيني من أجل الدميوقراطية والعدالة واحلرية«.

باري���س � أ.ف.پ: اخت���ار 
املجلس البلدي ملدينة باريس 
باإلجماع السينمائي اإليراني 
جعفر بناه���ي احملكوم عليه 
بالس���جن ست س���نوات في 
بالده، مواطن شرف للعاصمة 
الفرنسية على ما أعلنت البلدية 

الثالثاء.
 وحكم عل���ى جعفر بناهي 
في ديس���مبر بالس���جن ست 
س���نوات ومنعه من العمل 20 
عاما في إيران بعد إدانته بتهمة 
»املشاركة في جتمعات« والقيام 
ب� »دعاية مناهضة للنظام« على 

ما أشارت بلدية باريس في بيان.
 وجاء في البيان ان »سجنه بعد محاكمة تعسفية يجعل منه 
رمزا للنضال الشجاع للشعب اإليراني في سبيل حرية التعبير 

والتعددية السياسية واحترام احلقوق األساسية«.
 وقد أفرج عن بناهي بكفالة بعدما استأنف احلكم الصادر في 
حق���ه والذي مينعه ايضا من مغادرة البالد ملدة 20 عاما وبناهي 
مدعو الى املش���اركة في عضوية جلنة حتكي���م مهرجان برلني 

للسينما الذي يفتتح اخلميس.

جعفر بناهي

محمد بوعزيزي

أبو بكر سالم: أنا آكل الفل 
لكن ما أعرف فنانة اسمها فلة الجزائرية

نفي أن يكون شاركها في »دويتو غنائي« كما صرحت للصحف

)قاسم باشا(الفنان الكبير أبو بكر سالم لدى وصوله الديرة امس

عبدالحميد الخطيب
أعرب الفنان الكبير ابوبكر س���الم عن 
سعادته ملشاركته في حفالت مهرجان »زين 
الكويت  الليالي.. ليالي فبراي���ر«، مهنئا 
وشعبها مبناسبة االعياد الوطنية، متمنيا 

لها الرخاء واالزدهار.
واضاف ابو اصيل ل���دى وصوله الى 
الديرة مس���اء امس للمشاركة في احلفل 
الراب���ع للمهرجان غدا ف���ي صالة التزلج 
مع سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد 
واملغربية اسماء املنور انه يجهز جلمهوره 
باقة منوعة من اغانيه التي ترضي جميع 
االذواق، مؤك���دا على ان���ه يرتبط بعالقة 
متينة مع اجلمهور الكويتي الذي يعتبره 

ذواقا للفن والطرب االصيل.
وتابع الفنان الكبي���ر الذي كان يتكئ 
على عصا اثناء حديثه مع الصحافة: احلمد 
هلل صحتي بخي���ر واطمئن اجلميع انني 
على خير ما ي���رام واملهم عندي االن هو 
اسعاد جمهور »ليالي فبراير« الذي يعني 
ل���ي الكثير.  وعن تعاونه مع الفنانة فلة 
اجلزائرية والتي صرحت انها انتهت من 
تسجيل دويتو معه في دبي بعنوان »الشعر 
ديوان« من كلمات الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم )فزاع(، وأحلان اإلماراتي 
فايز السعيد، في اول تعاون غنائي بينهما، 
نفى الفنان الكبير ابو بكر سالم هذا الكالم 
وقال: هذه اول مرة اس���مع فيها عن فنانة 
اسمها فلة اجلزائرية وال اعرف غير انني 

آكل الفل وال اغني معه. 


