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»ألنصرنك ولو بعد حني«.. 
الشكر واالمتنان هلل الرحمن صاحب الوعد احلق بإنصاف 

املظلومني، ولقضائنا الكويتي الشامخ العادل واملستقل، وملكتبي 
احملاميني الوطنيني الكبيرين بسام العسعوسي واحلميدي السبيعي 

على جهدهما املميز في نصرة احلق، وللشعب الكويتي قاطبة 
على تعاطفهم وتواصلهم معنا بعد صدور حكم محكمة االستئناف 
املوقرة القاضي بإلغاء قرار إبعادنا وعودتنا رئيسا وعضوا منتدبا 
للخطوط اجلوية الكويتية، فلله احلمد واملنّة من قبل ومن بعد، وال 

يصح إال الصحيح.
>>>

انتهيت هذه األيام من قراءة احملاضر الكاملة إلحدى أهم محاكمات 
القرن العشرين ونعني محاكمات املهداوي وخرجت من تلك القراءة 

بانطباعات أرى أنها قد »تنور« الرأي العام العربي والباحثني 
بشأن تلك احملاكمات. وفي البدء، تلك احملاكمات ومسماها أتيا من 

احملاكمات الثورية املصرية التي أنشئت عامي 53 و54 حملاكمة 
رجال العهد امللكي وقيادات اإلخوان املسلمني ولم تراع معايير 

العدالة املعتادة، لذا فمحاكمات املهداوي وأسلوبه ونهجه لم تكن 
اختراعا عراقيا صرفا، بل نسخة طبق األصل مما سبقه.

>>>
ومحاكمات املهداوي على أخطائها كانت للعلم آخر محاكمات 

علنية في العهود الثورية الالحقة بالعراق وفي املنطقة، حيث أتى 
بعدها عهد احملاكم العسكرية الثورية السرية والذي شمل أحواض 

األحماض التي تذيب املتهمني فال يبقى منهم شيء وال فرق إن 
كانوا أبرياء أو مذنبني. وقد بدأ املهداوي مبحاكمة ساسة وقادة 
اجليش وإعالميي العهد امللكي العراقي بتهم اإلساءة الى مصر 

وللرئيس عبدالناصر والتدخل في الشأن السوري، ثم انقلب احلال 
بعد محاولة انقالب الشواف ربيع 59 الى االساءة في كل جلسة 

لعبدالناصر الذي كانت تعتبر االساءة إليه تهمة قبل ذلك..
>>>

واجلانب اخلطير في تلك احملاكمات وغير املسبوق، والذي يصلح 
حملاولة قراءة املشهد السياسي باملنطقة هذه االيام، هو كشفه 

كيفية استغالل املال الوافر لشراء ذمم كبار الساسة والعسكريني 
في الدول األخرى للقيام باالنقالب ونشر االضطراب )محاكمات 

التآمر على سورية( وكيفية قيام مسؤولي الدول املؤثرة في العالم 
باملشاركة سرا في تلك االنقالبات عبر تزويد االنقالبيني باألسلحة 
واملعدات واألموال والسماح لالنقالبيني بادعاء الطهارة وشتم.. من 

أوصلهم!
>>>

آخر محطة: ما حدث ابان هوجة  االنقالبات في اخلمسينيات 
والستينيات يتطابق تطابق احلافر باحلافر مبا حدث ابان الثورات 

الشعبية امللونة بدايات هذا القرن، والتي امتدت من صربيا 
وأوكرانيا في أوروبا إلى محيطنا العربي.

وأمجاد يا عرب أمجاد.. من انقالبات مدفوعة الى ثورات مأجورة 
وكله باسم الشعوب التي جتري خلف من  يدغدغ آذانها.

متر على الكويت اليوم الذكرى التاسعة لتولي سيدي 
حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح، مقاليد احلكم، وهي املناسبة العزيزة 
على قلوبنا، والتي تقود االحتفاالت باألعياد الوطنية 

املقامة هذا العام حتت عنوان قائد العمل اإلنساني، وهو 
اللقب الذي أطلقته األمم املتحدة باعتبارها أرفع مؤسسة 

عاملية على صاحب سمو األمير، تقديرا جلهوده وعمله 
الدؤوب خلدمة اإلنسانية دون أي متييز.

كما يشرفني بهذه املناسبة باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن أسرة محافظة حولي من مواطنني ومقيمني أن أهنئ 

سيدي حضرة صاحب السمو األمير املفدى الشيخ 
صباح األحمد، مبناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد 
احلكم وبداية االحتفاالت الوطنية التي تقام هذا العام 

حتت شعار قائد العمل اإلنساني.
وإذا كانت مكانة الدول تقاس بحجم إجنازاتها وعطائها، 

فمن املؤكد أن التاريخ سيضع الكويت في مقدمة 
صفحاته، ملا متيزت به من عطاء ال محدود في ظل عهد 
سيدي حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح، وعضده وولي عهده سمو 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، ورئيس مجلس 

الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح.
ومنذ تولي الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم قبل 
تسعة أعوام، والكويت تشهد حركة دؤوبة للنهوض 
باإلنسان والعمران، وهي الرؤية التي حملها سموه 
وخلصها في رغبته حتويل الكويت إلى مركز مالي 
عاملي، يربط الشرق بالغرب، ويكون عاصمة العالم 

الديبلوماسية، عبر إعالء قيم احلوار واحلضارة في 
مواجهة اإلرهاب العابر للقارات، وآالت القتل والتدمير 

التي جتتاح بقاع متناثرة من العالم.
وال ميكن إغفال الدور اإلقليمي احملوري لسمو األمير 

في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
حينما قاد مبادرة مدعومة من أخيه الراحل خادم 

احلرمني الشريفني عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، 
تترجم جناحها بانعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة الشهر 
املاضي، والتأكيد على ضرورة ارتباط دول مجلس 
التعاون ومتاسكها في مواجهة ما مير باملنطقة من 

تقلبات تؤثر على استقرارها.
كما ال ميكن إغفال الدور العاملي لصاحب السمو األمير 

منذ توليه وزارة اخلارجية على مدى خمسة عقود، 

وال يزال، واملكانة الرفيعة التي يحملها لدى جميع دول 
وقادة العالم، وهو األمر الذي جسدته تسمية األمم 

املتحدة لصاحب السمو األمير قائدا للعمل اإلنساني 
واختيار الكويت مركزا للعمل اإلنساني العام املاضي، 

وهو أقل ما ميكن ان يقال في حق قائد يعمل باستمرار 
على تعزيز استقرار العالم والسالم بني دوله.

واستكماال جلهود سيدي حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد، ها نحن 

نرى موافقته الكرمية على استضافة الكويت مؤمتر 
املانحني الثالث لدعم األوضاع اإلنسانية في سورية 

بعدما ترأس سموه اجلهود إلجناح املؤمتر في دورتيه 
األولى والثانية خالل العامني 2013 و2014، باإلضافة 

إلى توجيهه الستضافة اجتماعات املنظمات اإلنسانية 
غير احلكومية في الكويت بشكل سنوي، وهو ما جعل 
الكويت حتتضن العالم في قلبها، وتنسق على أرضها 

جهود العمل اإلنساني في مختلف الدول وعبر مختلف 
املنظمات اإلنسانية واإلغاثية العاملية الرسمية واألهلية.

إن االحتفال اليوم برفع العلم وتدشني االحتفاالت 
باألعياد الوطنية مناسبة سنوية تستوجب التوقف 

أمامها وتأملها ملا حتمله من تعبير عفوي حملبة 
الكويتيني لبالدهم وتقديرهم للقيادة السياسية حيث 
يرفرف علم الكويت فوق البيوت وتتشح فيه املباني 
الرسمية وتزدان األماكن العامة والشوارع واملجمعات 

التجارية احتفاء بهذه املناسبة.
وفي اخلتام ال يسعني إال الدعاء إلى املولى عز وجل 

أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه وأن 
يدمي الكويت واحة أمن وأمان في ظل قيادة سيدي 

حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح 
األحمد، وعضده وولي عهده سمو الشيخ نواف األحمد، 

ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك.
كما نبتهل إلى املولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
الذي انتقل إلى جوار ربه بعدما قضى حياته في خدمة 

بالده وإعالء كلمة الدين، وال يخفف مصابنا اجللل 
برحيل امللك عبداهلل سوى مبايعة الشعب السعودي أخاه 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ملكا للمملكة العربية السعودية، واختيار أخيه مقرن 

بن عبدالعزيز وليا للعهد وتسمية األمير محمد بن 
نايف وليا لولي العهد، أعانهم اهلل جميعا على حتمل 

املسؤولية.

محاكمات وطن عزيز وقائد عاملي

البقاء هلل
سعد ضبيب علي الهولة ـ 61 عاما ـ الرجال: 

الفردوس ـ ق3 ـ ش1 ـ ج1 ـ م13 ـ ت: 
99986411، النساء: الفردوس ـ ق4 ـ ج4 ـ 

م11 ـ ت: 69991131.
عزيزة داود سلمان، ارملة عبيد حمدان 

العازمي ـ 69 عاما ـ الفردوس ـ ق8 ـ ش1 
ـ ج5 ـ م36 ـ ت: 97528777.

موضي فاضل فهد الشمري، زوجة جاسم 
مبارك الشمري ـ 48 عاما ـ عبداهلل المبارك 

ـ ق3 ـ ش318 ـ م12 ـ ت: 66660081 ـ 
.55090008

رضوان حسن عبدالكريم مقامس ـ 70 
عاما ـ الرجال: مسجد مقامس ـ الرميثية 

ـ شارع ابوحنيفة ـ ت: 99182299 ـ 
55304430، النساء: قرطبة ـ ق2 ـ ش4 ـ 

ج7 ـ م17 ـ ت: 66006567 ـ 99781467.
نرجس عبدالنبي احمد معرفي، ارملة حسن 
احمد النصار ـ 65 عاما ـ الرجال: حسينية 
معرفي القديمة ـ شرق ـ ت: 99559695، 
النساء: االندلس ـ ق8 ـ ش2 ـ م57 ـ ت: 

.66614014
جاسم محمد ناصر العويدي ـ 76 عاما ـ 
الرجال: مشرف ـ ق1 ـ ش3 ـ م18 ـ ت: 
99051690 ـ 25520110، النساء: صباح 

السالم ـ ق12 ـ الشارع االول ـ م27 ـ ت: 
60387773 ـ الدفن التاسعة صباحا.

غنيم راشد مسلم الرشيدي ـ 69 عاما ـ 
الرجال: الفردوس ـ ق3 ـ ش1 ـ ج5 ـ م39 
ـ ت: 66330282، النساء: العارضية ـ ق9 
ـ ش4 ـ ج1 ـ م7 ـ ت: 97787788 ـ الدفن 

بعد صالة العصر.
ابراهيم احمد الملحم ـ 84 عاما ـ الرجال: 

مشرف ـ ق2 ـ ش5 ـ م26 ـ ت: 24813741، 
النساء: الشويخ ب ـ ق1 ـ ش13 ـ م4 ـ ت: 

99777850 ـ الدفن بعد صالة العصر.
حسن فؤاد سيد رضا بهبهاني ـ 35 عاما 

ـ الرجال: شرق ـ حسينية الخزعلية 
ـ معرفي الجديدة ـ ت: 99999934 ـ 

66613344، النساء: مشرف ـ ق4 ـ ش5 ـ 
م16 ـ ت: 99836886.

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

الشيخ أحمد نواف األحمد الجابر الصباح ـ محافظ حولي

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد: 5:42 ص ـ 5:35 م
أدنى جزر: 11:33 م

حالة الطقس

 غائـــم جزئيا والريـــاح متقلبة 
االجتاه تتحول إلى جنوبية شرقية 

سرعتها من 10-30كم/س.

العظمى: 27
الصغرى: 8

الفجر 5.18

الشروق 6.40

الظهر 12.01

العصر 3.02

املغرب 5.23

العشاء 6.42


