
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الرئيس األميركي باراك أوباما يفوز بنوبل للسالم.

ـ يستاهل أبوحسين.
30 رجل أمن و14 دورية إلغالق المقاهي في المنطقة الحرة.

ـ شدعوة ليش داشين حرب؟! ترى كلها استكانتين شاي وراس »سلوم«.
أبواللطفواحد

اإلفتاء ام���ر عظيم يجب االبتعاد 
به ع���ن املطامع الدنيوية واخلالفات 
السياسية، وال نفهم في هذا السياق 
كيف جاز ألح���د النواب األفاضل ان 
يسأل عن حجاب النائبات وهو العالم 
بالدرج���ة األولى ب���أن كثيرات ممن 
صوتن في دائرته وله )بشهادة صور 
الصحافة( لم َيكّن ملتزمات بالضوابط 
الشرعية كما ينص القانون ومن ثم 
عدم صحة عضويته وعضوية الرجال 
اآلخرين � قبل النساء � في املجلس مما 
يفرض عليه تقدمي استقالته ليتطابق 

الفعل مع الواجب الشرعي.
> > >

وإذا ما علمنا بأن هناك فتاوى مثبتة 
من كبار العلماء تكفر الدميوقراطية 
وحت���رم املش���اركة في مجالس���ها 
التش���ريعية فواجب من يحث على 
االلتزام بالفتاوى ان يقدم استقالته من 
مجلس األمة، ومعروف ان الشرع يحرم 
كذل���ك العصبيات العرقية والفئوية 
وواجب من يريد حقا االلتزام باجلانب 
الشرعي ان يقدم استقالته من املجلس 
مادام وصل اليه عن طريق عصبية الدم 

غير الشرعية املمثلة بالفرعيات.
> > >

وإذا كانت الكوي���ت دولة مدنية 
تعتبر الشريعة فيها »أحد« مصادر 
الت���ي تعتبر  الدول  التش���ريع فإن 
الش���ريعة فيها املص���در »الوحيد« 
للتشريع كاجلارتني إيران والسعودية 
لم تلتزم بآراء بعض العلماء األجالء 
وفتاواه���م حتقيق���ا ملصلحة دولهم 
ومواطنيهم مما حقق في نهاية األمر 
مصلح���ة املس���لمني وأعطى صورة 

عصرية ناصعة لإلسالم.
> > >

فق���د ح���ّرم بعض علم���اء ايران 
والس���عودية في املاضي الدخان أو 
التنباك ومع ذلك تباع السجائر هذه 
األيام في البلدين، كما حرم قبل ذلك 
ش���رب القهوة وبعدها شرب الشاي 
وحرم حلق اللحى على الرجال وتطويل 
ثيابهم ملا حتت الكعب فهل س���يتم 
اسقاط عضوية النواب غير امللتحني 
ومن يلبسون الدشاديش الطويلة؟! 
وهل س���يتم اسقاط عضوية النائبة 

التي  احملجب���ة 
تقوم »بالنمص« 
أي نتف احلاجب 

احملرم شرعا؟!
> > >

أفتي  ومم���ا 
بتحرميه ولم يتم 

االلتزام به طباعة احلروف العربية 
)حكم باإلعدام على من يقوم به( في 
عهد سليم األول وتعلم اللغة األجنبية 
والتصوير وركوب الدراجة واستخدام 
التلغراف واالستماع للراديو والقول 
بدوران األرض وقتل النملة والتورق 
وفوائد البنوك ومسلسالت وفوانيس 
رمضان ولعب كرة القدم واالحتفال 
بالعيد الوطني وشم النسيم وتقدمي 
الورد وأكل امللوخية وحشو الكوسة 
وسماع األغاني واملوسيقى ومشاهدة 
التلفزيون ولعب الشطرجن والدامة 
والتصفيق )التشبه بالكفار( والوشم 
وتطويل األظافر واألهزوجة الشعبية 
املعروفة »طاق طاقية ورن يا جرس« 
كون الطاقية ترمز لليهود واجلرس 

ألجراس الكنائس.
> > >

وقد أفتى علماء أجالء قبل أعوام 
قليل���ة بحرمة »الدش« ومش���اهدة 
الفضائيات ومثلها حرمة استخدام 
االنترنت، ث���م حلظنا بعدها ان من 
أفتى بذلك اصبح يقدم البرامج على 
الفضائيات وينش���ئ مواقع باسمه 
على االنترنت! ان االستعجال باالفتاء 
وادخال���ه في احلروب السياس���ية 
واملجتمعية يض���ر بأكثر مما ينفع 
والواجب اجتنابه وإغالظ القول ملن 
يحاول استخدامه خلدمة مصاحله 
الذاتية او لس���فك الدماء كما حدث 

مرارا وتكرارا في املاضي.
> > >

آخر محطة: الفتاوى الشرعية حترم 
� للعلم � السرقات والرشاوى والكذب 
والنف���اق واثارة الفتنة وغيرها من 
موبقات وال تعطي ألحد حصانة او 
جتعله فوق املساءلة فهل ستطبق 
تلك الفتاوى ويتم اسقاط عضوية 
من يقوم بتلك األمور الش���ائنة من 

النواب؟! ال اعتقد!

كلينتون عن مونيكا: »ضعفت، هذا كل ما في األمر« ال تدخلوا اإلفتاء في خالفاتكم السياسية
كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

رجال مباحث الفروانية ألقوا القبض على القاتل في المطار قبل سفره

مقتل آسيوي طعنًا في ملحق »سرقة اتصاالت«
أمير زكي ـ هاني الظفيري 

محمد الجالهمة
فتح رجال إدارة بحث وحتري 
محافظ����ة الفرواني����ة حتقيقا 
موس����عا لتحدي����د هوية متهم 
او اكثر قاموا بارتكاب جرمية 
قتل اس����تهدفت وافدا آسيويا، 
فيما تبني من خالل فحص جثة 
الواف����د اآلس����يوي تلقيه عدة 
طعنات ناف����ذة أودت بحياته 
في ملحق ف����ي منطقة الرقعي 
يتخذ كوكر لسرقة االتصاالت 
الدولية.ووفق مصدر امني فإن 
عمليات وزارة الداخلية أبلغت 
العاشرة والنصف مساء  نحو 
امس األول بوجود وافد آسيوي 
غارق في دمائه داخل ملحق في 
منطقة الرقعي، حيث سارع الى 
موقع البالغ كل من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام باإلنابة العميد عبدالفتاح 
الفروانية  ام����ن  العلي ومدير 
ومدير جندة الفروانية العقيد 
الساعة  أديب السويدان. وفي 

اخلامس����ة والنصف من عصر 
امس، متك����ن رج����ال مباحث 
الفروانية بقيادة مديرهم العقيد 
الهاج����ري والنقيبني  منصور 
عبداحملس����ن السعيد وحسني 
العطار من توقيف القاتل وهو 
سيالني اجلنسية، ومت القبض 
عليه في مطار الكويت بينما كان 

يستعد لركوب الطائرة املتجهة 
الى سيالن. وقال مصدر امني 
انه مت حتديد هوية القاتل بعد 
حتقيقات سريعة اجراها رجال 
مباحث الفروانية، موضحا ان 
اقتياده للتحقيق  القاتل وبعد 
اعترف بان����ه قام بقتل املجني 

عليه بسبب خالفات مالية.

آسيوي حاول االنتحار بإلقاء نفسه
تحت عجالت سيارة مدير الدوريات الشاملة

 أمير زكي
لم يتردد مدير عام االدارة 
العام����ة للدوريات الش����املة 
العميد س����عود الحسيني في 
حمل وافد آسيوي داخل مركبته 
الخاصة وتسليمه الى مخفر 
الجليب بتهمة الش����روع في 
بإلقاء نفسه  االنتحار، وذلك 
متعمدا مقابل مركبته الخاصة 
اثناء س����يره عل����ى الدائري 

السادس.
وقال مصدر امني ان العميد 
سعود الحسيني فوجئ اثناء 

س����يره على طريق الدائري الس����ادس بشخص 
آسيوي يلقي بنفسه عمدا امام مركبته حينما كان 
عائدا من مهمة،. حيث تمكن الحسيني بصعوبة 
بالغة من تفادي االصطدام بالوافد ومن ثم نزل 

من مركبته وقام بإلقاء القبض 
على الوافد، ومن ثم نقله الى 
مقر االدارة العامة للدوريات في 
جنوب السرة وتسجيل تقرير 
بشأن ما صدر عن الوافد، ومن 
ثم الطلب من احدى الدوريات 
الشاملة نقل الوافد الى مخفر 
الجليب لتسجيل قضية شروع 
في انتح����ار وتعريض حياة 

اآلخرين للخطر.
يذك����ر ان هن����اك وافدين 
يتفننون في االنتحار وإلحاق 
االذى بنفسهم بهدف الحصول 
على مبالغ مالية، وهن����اك حاالت اخ��رى م��ثل 
الحال��ة التي تعرض لها العميد سعود الحسيني 
يمكن تصنيفها بأنها ابتزاز صريح لمستخدمي 

السيارات.

العميد سعود احلسيني

)أحمد باكير(نقل جثة اآلسيوي إلى سيارة األدلة اجلنائية

رجال مباحث الهجرة يلقون القبض على رقيبين أولين
حاوال تهريب مصري مطلوب مقابل 4000 دينار

 أمير زكي
تمكن رجال االدارة العامة لمباحث الهجرة 
بقيادة العميد غازي اللميع مدير عام االدارة 
العامة لمباح���ث الهجرة بالوكالة من توقيف 
رقيبي���ن أولين يعمالن ف���ي وزارة الداخلية 
احدهما يعمل في الدوريات الش���املة واآلخر 
يعمل في منفذ المطار بالجرم المشهود أثناء 
محاولتهما تهريب مصري مطلوب لعدة قضايا 
جنائية مقابل 4000 دينار، فيما أكد مصدر أمني 
مطلع ان رجال مباحث الهجرة حرصوا على 
توثيق عملية الرشوة مقابل تهريب الوافد الى 
خارج البالد بالصوت والصورة مع التواصل 
مع النياب���ة العامة وتزويدها بكامل تفاصيل 
القضية واطالعها على أرق���ام المبلغ المالي 

والذي تسلمه رجال األمن.
ووفق مصدر أمني فإن معلومات وصلت الى مدير عام االدارة 
العامة لمباحث الهجرة العميد غازي اللميع عن ان مصريا مطلوبا 
لجملة من القضايا على وشك مغادرة الكويت الى موطنه بمساعدة 
عسكريين احدهما في الدوريات واآلخر في المنافذ، والعسكريان 
م���ن أبناء عمومة حيث قام رجال مباحث الهجرة بضبط الوافد 
المصري وضبط آخر تعاون معه في عملية التهريب تلك وطلب 

منهما استدراج العسكريين لتوثيق عملية الهروب.
وقال المصدر األمني لتنفيذ مخطط ضبط العسكريين بالجرم 
المش���هود تم تشكيل فريق عمل من مدير ادارة التحري العقيد 

نجيب الشطي ومساعده المقدم حمدان الخشم 
والرائد مشعل الشنفا حيث كان موعد الهروب 
من البالد في الواحدة من فجر أمس مش���يرا 
الى ان الوافد المصري التقى رقيب الدوريات 
الشاملة خارج مطار الكويت الدولي ومن ثم 
اصطحبه الرقيب الى ابن عمه رقيب المنافذ 

والذي قام بختم جواز سفره.
واضاف المصدر ان فريق العمل تمهل قليال 
حيث تم مراقبة المصري الذي ختم جواز سفره 
لحين وصوله الى باب الطائرة واس���تكملت 
أركان القضية ف���ي مواقف المطار حينما قام 
زميل المصري بتس���ليم رقيب الدوريات ال� 
4000 دينار ليتم ضبط الرقيب في الدوريات 
بعد تس���لمه المبلغ المرق���م ومن ثم توقيف 
الرقيب في المنافذ واعادة المصري المطلوب 

الى داخل الكويت.
وأكد المصدر األمني ان تحقيقات ستجرى مع الرقيبين حتى 
يتم معرفة عدد األش���خاص الذين تمكنوا من مس���اعدتهم على 
مغ���ادرة البالد بنفس الصورة وكذلك نوعية القضايا التي كان 
وافدون أو مواطنون مطلوبين على ذمتها ومع ذلك استطاعوا 

اخراجهم من البالد بالطريقة ذاتها.
واشار المصدر الى ان تقريرا مفصال سيرفع بشأن هذه القضية 
الخطيرة الى قيادات وزارة الداخلية لتحديدالخلل بحيث يمكن 

تجاوزه في مرحلة الحقة.

مواطن غادر البالد هرباً من جريمة قتل لم يرتكبها
 محمد الجالهمة

ظن ان���ه ارتكب جرمية قتل فهرب الى 
خ���ارج الكويت وذلك بعد س���اعة واحدة 
من ارتكابه جرمية القتل الذي كان يعتقد 
انه ارتكبها، هذا ما كشفت عنه التحريات 
بشأن قضية متثلت في مشاجرة دامية بني 

شابني كويتيني.
وقال مصدر امن���ي ان عمليات وزارة 

الداخلية تلقت بالغا بوقوع مشاجرة واصابة 
شاب كويتي بطعنتني واصابات متفرقة في 
اجلسد، مشيرا الى ان املجني عليه ادخل 
للعالج في مستشفى العدان وذود رجال 
االمن باسم اجلاني وباالستعالم عن اجلاني 
تبني انه غادر الكويت من منفذ النويصيب 
بعد س���اعة واحدة من املشاجرة وهو ما 
يعزز فرصة ان اجلاني اعتقد ان زميله قد 

قتل في املشاجرة.
ه���ذا وتب���ني ان املجني علي���ه اصيب 
بطعنتني احداهما في الكتف واالخرى في 
البطن الى جانب جروح في الرأس نتيجة 

استخدام عجرة في املشاجرة.
وأوضح املصدر أنه مت وضع اسم املواطن 
الهارب من جرمية القتل التي لم يرتكبها 

علي قوائم املطلوبني.

العميد غازي اللميع
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البقاء هلل
فاطمة عوض محمد القفاص � ارملة عيسى حسني احملفوظ � 76 
عاما � الرجال: مسجد البحارنة � الدعية � ت: 22516246 
� 99786633، النس���اء: الدعي���ة � ق4 � ش44 � م10 � ت: 

.66200889
عبيـد طاحـوس جعفر القحطانـي � 40 عاما � الرجال: القصور � 
ق1 � ش20 � م1 � ت: 66480305، النس���اء: القصور � ق1 

� ش15 � م11 � ت: 66580640.
كرمية عبداهلل احلميدان � زوجة محمد سعود احلميدان � 75 عاما 
� الرجال: قرطبة � ق4 � ش1 � ج5 � م11 � ت: 97895550، 

النساء: السرة � ق5 � ش10 � م20 � ت: 25324754.
بشاير يعقوب يوسف النجم � 28 عاما � الروضة � ق2 � ش20 � 

م2 � ت: 99038008 � 22532045.
شـاهة خلف فيحان بن سـبيلة الشمري � زوجة محمد سليمان بن 
عجل الشمري � 45 عاما � الرجال: العيون � ق3 � ش6 � 
م36 � ت: 99506556، النساء: القصور � ق4أ � الشارع 

االول � م136 � ت: 97996687.
صباح محسن عبداهلل العنزي � 55 عاما � الرجال: العارضية � ق10 

� ش1 � ج11 � م18 � ت: 97881886 � 99869897.
محمد ثويني مزعل مطرود � 54 عاما � الرجال: مسجد البحارنة 
� الدعية � ت: 65555015، النس���اء: مبارك الكبير � ق1 � 

ش4 � م4 � ت: 99040077.
صالح مرزوق السـعد احلبيل � 76 عاما � الرجال: الفنطاس � ق2 
� الطريق الس���احلي � ديوان احلبيل � ت: 97530990 � 
99483444، النساء: كيفان � ق4 � شارع عرفات � م27 � 

ت: 24817326 � 99835655 � الدفن التاسعة صباحا.
حسني سالم دخيل � 75 عاما � ضاحية علي صباح السالم � 

ق9 � ش17 � م42 � ت: 99027238.
حاظر شـرعان دغيمان السـعيدي � 95 عاما � الرجال: اجلهراء � 
القصر � ق4ب � ش4 � م11 � ت: 99011221، النساء: اجلهراء 

� الواحة � ق2 � ش9 � م38 � ت: 24557677.

نقل املؤرخ للرئيس األميركي السابق 
كلينتون عنه تعليقه على فضيحته مع 
مونيكا في البيت األبيض: »...ضعفت، 
ه����ذا كل ما في األمر« ونقل عنه أيضا 
»وجد البوليس السري للبيت األبيض 
الرئيس الروس����ي بوريس يلتس����ني 
مخمورا ميشي خارج السكن املخصص 
له في شارع بنس����لفانيا، يبحث عن 
سيارة تاكس����ي، فأعادوه« أضف إلى 
ذلك فضائح رئيس الوزراء االيطالي 
برلسكوني، الذي تركته زوجته إلصراره 
على العالقات خارج بيت الزوجية: »ماذا 
أفعل، يوجد نساء جميالت في كل مكان« 
يقولها وكأنه ثور هارب من احلظيرة، 

وليس رئيس وزراء دولة.
لقد تسبب هذا االنحدار األخالقي في 
فقدان رئيس البنك الدولي ملنصبه بعد 
ثالثة أشهر فقط من توليه له بسبب 
عالقته مع سكرتيرته، وإصراره على 
ترقيتها بصورة غير مشروعة، ومثل 
ذلك يحدث بشكل متكرر في مناصب 
كثيرة في دول متقدمة أخرى ما يجعل 
احلديث عن »خطورة اخللوة بني الرجل 
واملرأة« موضوع����ا جادا ال يالم عليه 
االجتاه الدين����ي، فاملوضوع ال يتعلق 
باحلرية الشخصية، بل يذهب مباشرة 
نحو أمن الدولة التي يصر الرجل األول 
فيها � برلسكوني � على إقامة عالقات 
غير ش����رعية دومنا اكتراث مبوقعه 
احلساس، ومثل ذلك يقال عن رئيس 
البنك الدولي الذي يكتسب مكانته من 
الش����فافية واألمانة، فإذا به يدوسهما 
لصالح العشيقة في حلظة ضعف رغم 

حتمله ملسؤوليات بالغة اخلطورة.
نعم، احلرية الشخصية شيء واألمن 
االجتماعي شيء آخر، ومن يخلط بينهما 
فإن دافعه الهوى ال املنطق، وفي نفس 
الس����ياق فإن الكالم عن االختالط بني 
الطلب����ة والطالبات في ظروف احلياة 
اجلامعي����ة التي متثل نقلة نفس����ية 
للش����باب، فيها ما فيها من متغيرات 
جسمانية ونفسية ال ميكن التهوين من 
شأنها، بعد أن رأينا تأثيرها على رجال 
ونس����اء يحملون أخطر املسؤوليات، 
على نحو ما مر معنا، فكيف بالشباب 

في مرحلة حرجة كهذه؟
لقد قرأت في صحيفة سعودية ملن 

وص����ف جتربته 
في س����كن عائد 
لشركة ارامكو في 
منطقة صحراوية 
نائي����ة يجم����ع 
أسرا أميركية مع 
أطفالهم، يترددون 

فيه على الس����وق املرك����زي واملرافق 
املختلفة في ذلك السكن »بغير عقد وال 
مشاكل مع موضوع االختالط« وهو بذلك 
يقارن بني شيئني مختلفني، فالتسوق 
في سائر املدن هناك ال يتم بالفصل بني 
الرجال والنساء، وما يشير إليه في سكن 
الشركة ضمن بيئة محددة الظروف، 
يصلح معها إسقاط تلك الصورة على 
ظروف النشاط اجلامعي لعشرين ألف 
طالب وطالب����ة، وميكن للمهتم زيارة 
 National association for single« موقع
sex in public school Nasspe« وه����ي 
مؤسسة حكومية أميركية أشرفت على 
فصل التعليم في 200 مدرسة وبعد 3 
س����نوات من التجربة ظهرت النتائج 
املشجعة سواء على مستوى التحصيل 
العلمي وانخفاض الرسوب، أو تراجع 

معدل احلمل بني املراهقات!
إننا في خالف جذري مع من يعتبر 
االختالط في الدراسة هو بوابة التقدم 
والس����ماح بتداول اخلمور هو عنوان 
احلرية الشخصية، وسيستمر كل منا 
محتفظا مبوقفه، والعبرة في النتائج، 

كما حدث في الواليات املتحدة.
كلمـة أخيرة: جامع���ة امللك عبداهلل 
للعلوم والتكنولوجيا متخصصة في 
األبحاث والدراسات لطلبة املاجستير 
والدكتوراه، و هي فئة تختلف نسبيا 
ع���ن املرحلة العمرية الس���ابقة لها، 
وتختلف أيضا في طبيعة الدراسات 
العليا ضمن مؤسسة محافظة ال تعاني 
من التحريض الذي متارسه قلة عندنا 
مبزاعم شكلية تخفي من األهواء الشيء 
الكثير، هذه »األهواء« تنشر الصحف 
أحيانا نتائجها الوخيمة، وما ال ينشر 
أكثر، إنه صراع ل���ن ينتهي مع تلك 
األهواء، واحلمد هلل أن أكثر مؤيديها في 
العقود الثالثة املاضية قد حتولوا إلى 
معارضني لها، بفعل »اخلبرة والصدق 

مع الذات«. 


