
 يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 تقريـر عن فن الكتابة على اجلـدران في االرجنتني: 

جدران بيونس آيرس تتحدث!
 منظمة املؤمتر اإلسالمي تبحث

   تغيير اسمها وشعارها.
 ٭  وعندنا جدران املدارس واحملوالت

   في الكويت من ٣٠ سنة «تسولف».
 

 ٭ وليت جامعتنا العربية تغير
   اسمها وشعارها.. وباملرة تنقل

   مقرها الى املريخ.
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 البقاء هللا 

 يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي 
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 قانون «هدم» 
التعاون!

 حديث مع الشيخ 
سعد!

 قانون التعاون اجلديد الذي أقره مجلس األمة في 
مداولته األولى االسبوع املاضي أثار جدال كبيرا بني 

االخوة التعاونيني في غالبية اجلمعيات التعاونية كون 
هذا القانون قد مت مناقشته واقرار مداولته األولى دون 

أخذ رأي التعاونيني او مشاورتهم خاصة ان القانون 
يعنيهم بصورة مباشرة وان القانون لم يأت بجديد 

سوى انه ركز على تغيير نظام التصويت وقلص 
عدد اعضاء مجلس االدارة، كما جاء في املادتني ١١ 

و١٩ من القانون، فتغيير نظام التصويت ليكون كل 
عضو له صوت واحد وتقليص عدد اعضاء مجلس 

االدارة من تسعة الى خمسة هما لب القانون ومبتغى 
احلكومة من هذا املقترح ألن احلكومة تريد تفتيت 

اجلمعيات وإضعافها بخلق مجالس ادارات غير 
متجانسة ومختلفة ومنع األغلبية من املساهمني من 

حقهم في ادارة اجلمعية واعطاء األقلية النصيب األكبر 
من املقاعد داخل مجلس اإلدارة، وهو ما سيجعل 
اجلمعيات جميعها بؤر توتر وخالف دائم وبعدها 
سيتوقف العمل واالجناز وسينشغل التعاونيون 

بخالفاتهم، وعندها تصل قناعة لدى الناس بأن هذه 
اجلمعيات ال جدوى من وجودها ويكون عندها طريق 
التخصيص ممهدا للحكومة واملتنفذين، وهو املقصود 

احلقيقي من وراء هذا القانون. 
  ولعل حماس رئيسة اللجنة الصحية في مجلس األمة 
هو بحد ذاته يثير الريبة اذ ال يعقل ان تتجاهل رغبة 

جميع مجالس ادارات الدائرة الثالثة التي متثلها في 
رفض هذا القانون، حيث كان األولى بها ان تطبقه 
على اجلمعية االقتصادية التي ترأسها كذلك، ملاذا 

تكيل احلكومة وأتباعها من النواب مبكيالني؟! ملاذا هذا 
النظام يطبق فقط في اجلمعيات التعاونية وال يطبق 
في جمعيات النفع العام واألندية الرياضية والنقابات 

واالحتادات؟! مع ان اجلمعيات التعاونية هي مؤسسات 
ذات ملكية خاصة فال يجوز للحكومة التدخل في 

اختيار مالك اجلمعية ملن ميثلهم وامنا يقتصر دور 
وزارة الشؤون على االشراف والرقابة فقط. 

  ان املبررات املتهاوية التي يسوقها ممثلو «الشؤون» 
بأن هناك فسادا وجتاوزا في اجلمعيات وان هذا 

القانون سيقضي على ذلك، ما هي اال ذر للرماد في 
العيون وتدليس وتلبيس على الناس خالفا للواقع 

واحلقيقة، فهل تعلم أخي القارئ أن وزارة الشؤون 
لديها االن وفي ظل القانون احلالي قبضة حديدية 

على اجلمعيات التعاونية؟! فمجلس اإلدارة ال يستطيع 
ان يبت في أي عمل تتجاوز قيمته ألف دينار اال 

مبوافقة «الشؤون»، وال يستطيع ابرام اي عقد اال 
بعد اعتماد «الشؤون»، وال يستطيع ترسية اي فرع 
او نشاط استثماري اال بعد موافقة «الشؤون»، وال 
يستطيع توزيع أرباح او تخصيص اي مبالغ مالية 

اال بعد مراجعة «الشؤون»، فأي فساد تتكلم عنه 
وزارة «الشؤون» وهي تسيطر بشكل كامل على كل 

قرارات اجلمعيات وأعمالها؟! إذا كان هناك فساد 
فهو برعاية الشؤون خاصة انها جتيز ميزانيات كثير 
من اجلمعيات فيها مخالفات وجتاوزات حتت ضغط 

الواسطة واحملسوبية، كما انها تغض النظر عن بعض 
املتجاوزين بسبب الضغط النيابي، فإذا كان هناك 

فساد فهو برعاية «الشؤون» وال عالقة له بالقانون، 
وللعلم فإن نظام التصويت قد عرض على ادارة 

الفتوى والتشريع وصدرت مذكرة بأن هذا النظام غير 
قانوني وال يجوز تطبيقه. 

  خالصة القول: على االخوة التعاونيني ان يكونوا يدا 
واحدة في رفض هذا القانون، وعلى مجلس األمة 

التريث في اقرار هذا القانون ألن اقراره بشكله احلالي 
ما هو اال تدمير للحركة التعاونية.

  ٭ يا وزير التربية.. معلمات ثانوية ٢٥ فبراير 
يناشدنك

  رسالة أوجهها لألخ وزير التربية أحمد املليفي من 
االخوات معلمات وإداريات ثانوية ٢٥ فبراير، حيث 

تقوم ادارة املدرسة بعمل حملة تصفية حسابات 
ضدهن بسبب اثارتنا للحفل الراقص الذي اقامته 

الثانوية قبل اسابيع، فهن يناشدنك يا معالي الوزير 
رفع الظلم عنهن فهل جتيبهن؟! 

 «منوت منوت وحتيا الكويت»، من منا ال يتذكر هذه اجلملة 
التي جرت على لسان رجل ورمز افتقدناه كثيرا، ومازلنا 
نفتقده بشدة؟ من منا ال يتذكر كلماته ومقولته احلاسمة: 
«لن نتنازل عن شبر واحد من الكويت»؟! جميعنا نتذكر 
هذا الرجل الرمز وتلك اللحظة الفارقة التي دعا فيها كل 

أبناء الكويت على مختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية 
الى اجتماع الطائف، والذي جتددت فيه البيعة آلل الصباح، 
وعقد شعبنا العزم على العودة الى الديار، من منا ال يذكر 

حلظة سجوده على أرض الوطن شكرا هللا، بعدما وطئت 
قدماه للمرة األولى أرض الوطن احملرر بعد اغتصاب؟ من 

منا ال يذكر حبيب الشعب الشيخ سعد العبداهللا السالم 
الصباح ـ أمير الكويت الوالد الذي مرت يوم ١٣ مايو ذكرى 

رحيله الثالثة؟!
  لقد قرأت كل ما كتب عنه في الصحف اليومية وشاهدت 

بعض تقارير أذاعتها القنوات الفضائية عن مسيرته العطرة 
وعدت بخيالي وذكرياتي معه وذهبت بعيدا بل الى أبعد 

مدى، حتى انني متثلته أمامي بعد طول غياب، وطول افتقاد، 
حلظة كانت غريبة في حياتي عندما تهللت أساريري لرؤيته 

مجددا، وكأنني أحاوره، حكاية أعرف انها تشبه احللم، 
وقصة أعرف انها ستبدو كما لو كانت من قصص األفالم، 
رمبا شكل شعوري بأن الرجل الرمز حي، هذه اللحظة في 

حياتي، ألم نعرف ان املوتى أحياء عند ربهم يُرزقون، أال 
يشعرون مبحبيهم ويتبادلون معهم األحاسيس واحملبة 

والذكريات؟! من هذا املنطلق كان حديثي مع الرجل الرمز، 
سمو الشيخ سعد العبداهللا، وكأني به يسألني: كيف حال 

وطن النهار.. اآلن؟!
  كيف حال الوطن الذي سالت ألجله دموع أهل الكويت في 
حلظة ضياعه.. وأيضا في حلظة الفرح بعودته وحترره؟!

  كيف حال الوطن الذي سالت ألجله دماء عزيزة بذلها رجال 
ونساء، شباب وشيوخ، بدو وحضر، شيعة وسنة؟!

  كيف حال الوطن بعد إعماره؟ هل أصبح كما متنيناه، منارة 
عربية ثقافية؟ الى أي مدى تطورت دميوقراطيتنا؟ هل 

أصبح مجلس األمة برجاله ـ وبنسائه الالئي انضممن إليه 
حديثا ـ يتبارون من أجل حتقيق مصالح الوطن ورفعته، 

وهل انعكست تشريعاتهم على تطورنا الدميوقراطي 
وحتقيق اآلمال في التنمية والتقدم مبا ينعكس على حاضرنا 

وعلى مستقبل األجيال املقبلة؟
  ارتبكت في حضرة سمو األمير الوالد، واحترت في الرد 

على تساؤالته الكثيرة، كنت أشعر بأنه متلهف ملعرفة كل 
شيء، وبحجم أحالمه لوطنه أدركت كم سيكون مبلغ أحزانه 

إذا أنا أخبرته باحلقيقة، لقد شعرت به كما لو كان يتصور 
اننا نصون الكويت أمانة في أعناقنا، وجعلنا منها درة 

وعروسا للخليج، كما كان يحلم آباؤنا العظام الذين خططوا 
لها في القرون املاضية، وأعترف بأنني خفت من أن أصدمه، 

خفت أن أقول احلقيقة ألبوفهد!
  ووجدت نفسي أقول له: قّر عينا، وابق بأحالمك في 

السماوات العال، ودعنا هنا في الكويت نحيا على أرض 
الواقع، جناهد ونعمل بال انقطاع، يحدونا أمل عريض بأننا 
قد ننجح، وبأن وراء كل ليل طويل فجرا جديدا، سيشرق 

ضياؤه على أرضنا العزيزة ويرسم البسمات على كل 
الشفاه احلزينة وسيمدنا بالقوة والطمأنينة ملواجهة العابثني 

بالوطن.
  من قرير العني أميرنا الوالد ـ طيب اهللا ثراك ـ وتذكر انني 

قلت في مقال لي قبل سنوات «لن أبكيك يا بو فهد» فنحن 
دوما نبكي أحباءنا الذين ماتوا ولم يعد لهم وجود، ولكنك 

مازلت حيا يا بطل التحرير، صحيح اننا نفتقدك اليوم، 
صحيح اننا نعيش واقعا جديدا مريرا، نشهد فيه كل 

يوم ضربا لوحدتنا الوطنية، ونشعر كل يوم بغصة في 
حلوقنا، خوفا من ان يضيع منا الوطن، إال اننا أبدا لن نفقد 

األمل، وسنظل نستذكر كلماتك وآمالك باستعادة وطننا 
الصغير من غياهب العدوان، وهو ما كنت واثقا في حتقيقه، 

وحتريرنا من أسره، لذا لن نفقد األمل، ولنا في قصتك 
البطولية من أجل حتريره عبرة وعظة.

  أما أنتم أعزائي القراء، فأرجو منكم دائما ان تتذكروا سعدا، 
فإن لكم في قصته ما سألتم من بطولة وتضحية وإكبار 

للكويت.
  ..والعبرة ملن يتعظ! 

 السايرزم
 صالح الساير

 www.salahsayer.com 

 متكنت الثورات العربية من اإلطاحة بأنظمة عاتية 
وخلعت طغاة مستبدين، بيد انها تبقى عاجزة عن 

تغيير فرد واحد في مجتمعات غرقت طويال في 
بحر الظلمات والتخلف، فقد نادت الثورات باحلرية 

والكرامة والدميوقراطية والعدالة واحترام حقوق 
اإلنسان الذي بقي في حياته الشخصية بعيدا عن هذه 

القيم واملبادئ.
  ان تغيير األنظمة السياسية الفاسدة أسهل من تغيير 

النفس البشرية الفاسدة، فثقافة الكراهية وامتهان 
كرامة اإلنسان وشهوة التسلط وعدم االعتراف باآلخر 

أمراض راسخة في دواخلنا ما لم نتناد للجهاد األكبر 

ونهب ملجاهدة القلب وتهذيب النفس األمارة بالسوء.
  صحيح ان األمراض الفكرية استشرت في الشخصية 

العربية بسبب غياب احلكم الرشيد وخبث األنظمة 
غير ان رفع شعار الدميوقراطية على أسوار القصور 

لن يغير الشوارع املريضة، ما لم يلتزم كل امرئ 
بالوفاء لدم الشهداء الذين سقطوا في سبيل احلرية 

وإطالق البالد في دروب العصر.
  ان شروعك «أنت» في إصالح نفسك واعترافك 

مبرضها وتعويدها على الدميوقراطية وقبول اآلخر 
ميهد الدرب للثورة احلقيقية القادرة وحدها على صنع 

الدولة املدنية املأمولة. 

 كن وفيًا

 وفاة األديب والشاعر السعودي عبداهللا بن خميس

 الحقته «الهيئة» بسبب شعره فمات حليقًا

 موجة انفجارات بطيخ في الصني

 «الوحي» جعله يتزوج ١٠٧ مرات!

األعالم األعلى ومجلس إدارة امللك 
عبدالعزيز ومجلس إدارة املجلة 
العربية ومجلس إدارة مؤسسة 
اجلزيرة للصحافـــة والطباعة 
والنشر وجمعية البر بالرياض 
وهو أول رئيس للنادي األدبي 
بالرياض نائبا لألمير ســـلمان 
اللجنة  فـــي  بـــن عبدالعزيـــز 
الشعبية لرعاية أسر ومجاهدي 

فلسطني.
  وفي عـــام ١٩٥٩ أصدر مجلة 
اجلزيرة ويعتبر من مؤسســـي 
الصحافة في اململكة، وفي جند 
على وجه اخلصوص، وقد حتولت 
مجلة اجلزيرة بعد ذلك إلى جريدة 
يومية. وأثرى بن خميس املكتبة 
العربيـــة بعشـــرات الكتب في 
األدب والشـــعر والنقد والتراث 
والرحـــالت، وصـــال وجال في 
الصحافة واملنتديات واملؤمترات 

داخل اململكة وخارجها. 

جلنة للتحقيق في احلادثة. وقال 
والد الشاب املتوفى، وهو أردني 
اجلنسية، ان ابنه أجبر على حالقة 
شعره بعد القبض عليه، وتعرض 
لضرب مبرح داخل مقر الهيئة، 
وخرج منه في حالة إغماء محموال 
من قبل صديق له وعامل نظافة 
مبركز الهيئة. وفيما أكد محافظ 
احد رفيدة سعيد بن مجري واقعة 
املالحقة، وتعرض الشاب لإلغماء 
في مقر الهيئة، اشار الى سقوطه 
من ارتفاع يقارب ٤ أمتار أثناء 
محاولته الفرار، كما قال انه «من 
املتعارف عليه طبيا ان الشخص 
الذي يركض بشدة قد يتعرض الى 

جلطة نتيجة اخلوف والهلع». 

سجلت انفجار ٨٠ ثمرة بطيخ، 
وحتى حلول بعد الظهر كان العدد 

قد بلغ املائة».
  واوضح ليو انه رش ثمرات 
البطيخ خاصته في الليلة السابقة 
بهذه املادة الكيميائية املسموح 
ببيعهـــا، والتي تعزز انقســـام 
اخلاليا وتســـاعد علـــى زيادة 
ألوانها  الثمار وحتســـني  حجم 

وانتاجيتها.
  لكـــن احملطـــة التلفزيونية 
وغيرها من وسائل االعالم حتدثت 
عن هطول أمطار غزيرة قد تكون 
السبب وراء انفجار البطيخ، الذي 
اشـــتكى منه أيضا مزارعون لم 

يستخدموا املادة الكيميائية. 

بل شملت الشرطة أيضا بعدما 
اعتقلته في ســـبتمبر عام ٢٠٠٨ 
لعدم قبوله بطالق ٨٢ من نسائه 
بعد صدور حكم شـــرعي ضده 
أثبت مخالفته للشريعة اإلسالمية 

ولقانون البلد.
  واليوم، يبلغ أصغر أوالد ماسابا 
١٩ عاما من العمر فيما يبلغ األكبر 
بينهم ٦٤ عاما، يعيش جميعهم 

في مبنى من ٨٩ غرفة.
  ومن بـــني ١٨٥ ولـــدا، اليزال 
١٣٣ منهم على قيد احلياة فقط، 
خصوصا أن األب يرفض خضوع 
أوالده ألي عالج في أي مستشفى إذ 
يرى انه الشافي الوحيد لهم «قلت 
لهم ال تذهبوا الى املستشفى، عليهم 
أن يعودوا إلي، اما اذا أصرت إحدى 
نســـائي على أخذهم دون علمي 
فيكون مصيرها الطالق واملرضى 

من أوالدي سيموتون». 

عبداهللا بن خميس طلبا لإلحالة 
للتقاعد للتفرغ للبحث والتأليف. 
وبن خميـــس عضو في كل من 
العربية بدمشـــق  اللغة  مجمع 
ومجمع اللغة العربية بالقاهرة 
واملجمع العلمي العراقي ومجلس 

بيدا في نيجيريا، خصوصا أن 
الشـــرع ال يقر سوى ٤ زوجات 
فقـــط في وقت تخطى ماســـابا 
القانون بأشـــواط. ولم تقتصر 
مواجهته مـــع رجال الدين فقط 

 الرياض ـ د.ب.أ: توفي امس 
في أحد املستشفيات في العاصمة 
الســـعودية الريـــاض األديـــب 
والشـــاعر عبداهللا بن محمد بن 
خميس أحد أبرز أدباء اجلزيرة 
العربية وباحثيها، بعد معاناة 
مع املرض. وولد بن خميس عام 
١٩١٩ بقرية امللقى وهي إحدى قرى 

الدرعية في منطقة الرياض.
  وعني بـــن خميس في نهاية 
عام ١٩٥٣ مديرا ملعهد االحســـاء 
العلمي وفي عام ١٩٥٥ عني مديرا 
لكليتي الشريعة واللغة بالرياض، 
وفي عـــام ١٩٥٦ عني مديرا عاما 
لرئاسة القضاء باململكة العربية 
السعودية، وفي عام ١٩٦١ صدر 
مرســـوم ملكي بتعيينه وكيال 
اململكة  لوزارة املواصـــالت في 
الســـعودية، وفي عام  العربية 
١٩٦٦ عني رئيسا ملصلحة املياه 
بالرياض، وفي عـــام ١٩٧٢ قدم 

 انتهت مالحقـــة عضو تابع 
لهيئة األمر باملعـــروف والنهي 
عن املنكر مبنطقة عسير ورجل 
أمن لشاب بسبب إطالته شعره 
الـــى وفاته صبـــاح امس، عقب 
تعرضه لنزيف في املخ وإصابة 

في الرأس.
  وأكدت صحيفـــة الوطن في 
عددها الصادر امس ان حسان نبيل 
حميد البالغ من العمر (٢٨ عاما) 
كان قد دخل املستشفى األربعاء 
املاضي بعد مالحقة عضو الهيئة 
ورجل األمن مبحافظة احد رفيدة 
له، وسط تضارب معلومات حول 
سبب إصاباته اجلسيمة، في حني 
وجه أمير منطقة عسير بتشكيل 

 بكني أ.ف.پ: شـــهدت الصني 
موجة غريبة من انفجارات ثمار 
البطيخ، قد يكون سببها استخدام 
مادة كيميائية، ما يهدد بتعزيز 
مخاوف الصينيني املتنامية حيال 

اغذيتهم.
  وسجلت خسارة ٥٠ هكتارا من 
زراعة البطيخ، في مدينة دانيانغ 
الواقعـــة في اقليم جيانغســـو 
الشرقي، جراء هذه الظاهرة، التي 
قد يعود سببها الى االستخدام 
املفرط ملادة «فوركلورفينورون» 

املسرعة للنمو.
  وقال مزارع يدعى ليو مينغسو 
في حتقيق عرضته محطة «سي 
ســـي تي في»، أنه «في ٧ مايو، 

 اليزال النيجيري بيللو ماسابا 
يثير اجلدل في بلده بعد أن بلغ 
عدد زوجاتـــه ١٠٧ وأجنب منهن 
حتى اآلن ١٨٥ ولدا يبلغ أصغرهم 
١٩ عاما وأكبرهم ٦٤ عاما ويصل 
عدد أفراد عائلته من أحفاد وأبناء 
أحفاد وأقرباء من زيجاته إلى نحو 
٥ آالف شخص، وفي لقاء أجرته 
معه صحيفـــة الديلي ميل أمس 
األول قال بيللو «اكتفيت بعد ١٠٧ 

زيجات، وإجناب ١٨٥ ولدا».
  ويدعي ماســـابا أن «الوحي» 
نـــزل عليه خالل الســـبعينيات 
طالبـــا منه أن يصبح «شـــافيا» 
وان يتخذ عـــددا غير محدد من 
الزوجات وقال معقبا: «لو لم يطلب 
الوحي مني ذلـــك لكنت اكتفيت 

بزوجة واحدة».
  وكان ماســـابا قد دخل بجدل 
كبير مع علماء الشريعة في مدينة 

 األديب والشاعر عبداهللا بن محمد بن خميس 

 حسان نبيل في املستشفى قبل وفاته بدقائق 

 مزارعان صينيان يتخلصان من البطيخ املتفجر 

 بيللو ماسابا متوسطا عددا من أبنائه

 حالة الطقس 

 حالة البحر 

 مواقيت الصالة 

 الفجر 3.23
  الشروق 4.54
  الظهر 11.44

  العصر 3.20
  املغرب 6.35
  العشاء 8.03 

 معتدل والرياح جنوبية 
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