
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ـ شاكيرا: صوتي يشبه صوت »العنزة«.

ــ أعرف ساسة عربًا يعتبر صوت »العنزة« مقارنة بأصواتهم كصوت »كناري«!
ـ ظاهرة »الريوق الجماعي بالمرافق الحكومية« ما عاد الزم ينسكت عليها.

ــ خاصة ان رائحة البصل والثوم صارت منتشرة بأغلب الوزارات.

أبواللطفواحد

حمود محسن فليفل العجمي ـ 76 عاما ـ مبارك الكبير ـ ق4 
ـ ش16 ـ م22 ـ ت: 99440440 ـ 67088311.

سارة أحمد علي املويل ـ 77 عاما ـ الرميثية ـ ق8 ـ شارع 
أســـامة بن زيد ـ م337 ـ حســـينية الرسول ـ ت: 

66752223 ـ 66653328.
حليوه جبر زبيريـ  84 عاماـ  الرجال: العدانـ  ق4ـ  ش10 
ـ م25ـ  ت: 66866783ـ  النساء: خيطانـ  ق5ـ  ش38 

ـ م102 ـ ت: 66732434.
محمد عبدالرضا احمد البلوشيـ  50 عاماـ  حسينية البلوش 

ـ اجلابرية ـ ت: 97932233.
عباس طالل عبداهلل جابر حسن عليـ  6 أعوامـ  الرجال: مسجد 
اإلمام احلسنـ  بيانـ  ت: 25758362ـ  النساء: الرميثية 

ـ ق3 ـ ج34 ـ قسيمة 26 ـ ت: 67707879.
أمينة علي حسـن املنصور، أرملـــة حمود عبداهلل القالف 
ـ 75 عامـــا ـ الرجال: مســـجد البحارنـــة ـ الدعية 
بجــــانب املستوصف ـ ت: 94007092 ـ النســـاء: 
الرميثـــــية ـ ق2 ـ شـــارع املعــــتمد ـ ج20 ـ م11 ـ 

ت: 66944988.
محمد صالح عبداللطيف أمان ـ 56 عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ 
ق2ـ  ش23ـ  م6ـ  ت: 99067482ـ  97618878ـ  النساء: 
العارضية ـ ق10 ـ ش1 ـ ج1 ـ م38 ـ ت: 22547413 ـ 

24885627 ـ الدفن التاسعة صباحا.

كشفت فتوى االوقاف االخيرة واخلاصة 
ببيان معنى الضوابط الشرعية املذكورة في 
قانون االنتخاب ان احلجاب واجب شـــرعي 
وعلى النائبات االلتزام به، حقيقة املواقف ممن 
يدعني احترام القانون واقسمن على ذلك فهذه 
الفتوى اظهرت زيف ادعائهن وانهن ينظرن 
الى القانون بعني عوراء مصلحية فاذا وافق 

القانـــون هواهن نادين به، واذا خالف فكرهن ومعتقدهن كفرن 
به وضربن به عرض احلائط، وما ادل على ذلك من تقدم احدى 
النائبتني املطعون بعضويتها بســـبب عدم التزامها بالضوابط 
الشرعية الواردة بالقانون باقتراح بقانون اللغاء فقرة االلتزام 
بالضوابط الشرعية من القانون احلالي ودعونا نتوقف عند هذا 

املقترح بالنقاط التالية:
أوال: ان احلجاب هو امر اهلل ثابت بالكتاب والســـنة ومجمع 
عليه من جميع علماء املســـلمني على اختالفهم وال يوجد عالم 

واحد معتبر من قدمي او حديث خالف ذلك.
ثانيا: ان هذا املقترح يؤكد اقرار النائبة بانها مخالفة للقانون 

احلالى وبالتالي تريد تعديله للخروج من هذه املخالفة.
ثالثا: هذا املقترح في تقدميه نوع من العبث السياســـي النه 
ال طائل من تقدميه لسبب بسيط وألن املوضوع معروض على 
احملكمة الدستورية فلو حكمت احملكمة لصالح النائبة فال داعي 
مـــن تعديل القانون ولو حكمت ضدها فان عضويتها ســـاقطة 

وبالتالى يسقط االقتراح تلقائيا.
رابعا: يكشـــف هذا االقتراح عن نوايا النائبات الليبراليات 
ضد الشريعة وانهن دخلن مجلس االمة بشعار املرأة وحقوقها 
ولكن انكشفت نواياهن املبيتة ضد الشريعة واالسالم والثوابت 
خاصة مقدمة االقتراح والتي بدأت نشاطها مبحاربة جلنة الظواهر 
وتقويضها ثم راحت تطالب باالختالط في التعليم واآلن تطالب 
بإزالة الضوابط الشـــرعية واحلبل على اجلرار وال عزاء لهموم 

املرأة الكويتية.
خامســـا: مقدمة االقتراح ال حتترم املؤسســـات الدستورية 
بتصريحهـــا بان هذا القانون مخالف للدســـتور مع ان احملكمة 

الدستورية لم تفصل فيه حتى اآلن وهو معروض عليها.
سادسا: ان هذه النائبة نسيت هموم البلد واملواطنني وراحت 
تتقدم باقتراحات شـــخصية لتنصر رأيها وافكارها التغريبية 

ضاربة بكل االولويات والقضايا العامة عرض احلائط.
سابعا: ان هذا القانون مقر منذ اربع سنوات فلماذا لم نسمع 
معارضة لـــه من قبل النائبة وملاذا لم تطـــرح ذلك في حملتها 

االنتخابية حتى يعرفها الناس على حقيقتها.
خالصة القول اتوجه ناصحا للنائبات بانكن مسلمات واملسلم 
هو الذي يسلم امره هلل وينقاد ألوامره واحلجاب امر اهلل ثابت 
بالكتاب والسنة واالجماع فال تعصني اوامر اهلل والتي هي فوق 
كل شـــيء وقبل كل شيء، واذكركن بقول اهلل تعالى في سورة 
النور »واذا دعوا الى اهلل ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم 
معرضون، وان يكن لهم احلق يأتوا اليه مذعنني، أفي قلوبهم مرض 
أم ارتابوا أم يخافون ان يحيف اهلل عليهم ورسوله بل اولئك هم 
الظاملون، إمنا كان قول املؤمنني اذا دعوا الى اهلل ورسوله ليحكم 

بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم املفلحون«.

البد ان تتحرك وزارة اخلارجية 
للحديث مع حلفائنا في العالم من اجل 
عقد جلسة خاصة في مجلس االمن 
الدولي ملناقشة موضوع »انتخابات 
احتاد كرة القدم في دولة الكويت«.

فالدولة التي اجنبت ميسي وكاكا 
ان  وكرســـتيانو رونالدو تستحق 

يجتمع مجلس االمن ليقـــرر هل احتاد الكرة عندنا من 
14نابغة أم 9 أم 5!!

ان حرمان احتاد كرة القدم الكويتي من املشاركة الدولية 
سيقلل حجم االعالنات التجارية املدرة مليزانية الدولة، 
وغيابها عن كأس العالم بعد القادمة ســـيكون خسارة 

للنهضة الرياضية على مستوى الكرة االرضية.
> > >

بعد ان قرر مجلس الوزراء اعتماد قضية وزارة الداخلية 
اخلاصة بإغالق املقاهي بعد الساعة 12 ليال، ذكر بعض 
مالك هذه املقاهي ان مثل هذا االجراء ســـيزيد من معدل 
اجلرمية، على اعتبار ان هذه املقاهي تقوم بدور حافظ 

ومانع من اختالط روادها في املجتمع كما يبدو.
وأعتقد ان بعض مالك تلك املقاهي عليهم أن يطلبوا 
استمرار عمل هذه »القهاوي« لغاية صالة الفجر، فيخرج 
روادها من املقهى إلى املسجد ثم الى البيت وعلى طول 

الى الدوام طبعا!
وأقتـــرح عليهم كذلك ان يطلبوا تخصيص جزء من 
هذه املقاهي للدروس الدينيـــة، مادامت متنع اجلرمية 

حسب رأي بعض مالكها.
وكذلك أقترح ان يعود مجلس الوزراء عن رأيه وان 
يصرح لهـــذه »القهاوي« بالعمل حتى صالة الفجر وان 
تقوم وزارة االوقاف ووزارة الداخلية بدعم العمل اخليري 

الذي تقوم به تلك »القهاوي« بارك اهلل فيها.
شرايكم في خرابيط احسن من خرابيط هالديرة.

> > >
يتعرض كل اســـبوع طبيب ما لالعتداء في الكويت، 

والسبب طبعا هو الطبيب نفسه!!
فالطبيب عليه ان يتحمل كل كلمة تقال له مهما عظمت.. 
وعليه ان يعالج كل املرضى الكويتيني على وجه السرعة 
النه موظف عند كل كويتي.. وعليه ان يكون النابعة املنزل 
من السماء فيعالج كل مريض بسرعة البرق، وان يستمر 

في عمله اكثر من 12 ساعة فال يتعب وال يخطئ.
ولهذا أقترح كذلك على مجلـــس الوزراء واجلمعية 
الطبية تبني مشـــروع بقانون يعاقـــب كل طبيب يتم 
االعتداء عليه النه اكيد لـــم يقم بواجبه ناحية مريض 
كويتي تعبان من العمل واالنتاج ولم يجد العناية الالزمة 
مـــن الطبيب وعند االعتداء عليـــه لم يصب الطبيب إال 

بكسور متفرقة وكدمات فقط!!
او نقترح ان يقف شرطي عند عيادة كل طبيب وأن 

يكون هناك محام مع كل مريض!  
وبصراحة.. بسنا خرابيط اليوم.

من خرابيط هالديرةأيتها النائبات.. أمر اهلل قبل القانون
آثرت أال ألقي ترانيمي حتت وقع 
الطبول، حتى ال تضيع سدى، وإن 
كنت واثقا انها ضائعة حتى بعدما 

خرست الطبول.
طبول جاء قارعوها من كل حدب 
وصوب ومن كل فج عميق على ضامر 
أو سمني! على جناح أو زحفا، بحثا 

عن طبل يقرعونه، وما أكثر الطبول اجلاهزة للقرع في 
هذه البالد املسمومة.

حادثة االعتداء علـــى »زايد الزيد« أين اخلاص فيها 
وأين العام؟ أين الشخصي وأين السياسي؟!

من دقق؟ من حقق؟ من عرف احلقيقة؟
طبعا ال أحد.

هل كل جرم أو جناية أو جنحة متس الشخص العام، 
أو صاحب املوقف، ميكن ترجمتها إلى اعتبارات سياسية، 
ورّدها إلى أسباب عامة ونتيجة موقف هذا الشخص من 

الشأن العام؟
وأزيد األسئلة سؤاال: هل الشخص العام، صحافيا كان 
أو سياسيا أو اقتصاديا أو.. أو..، تخلو حياته اخلاصة من 
خالفات بعيدة كل البعد عن موقفه املهني أو الفكري أو 
السياسي؟ هل هو معصوم من تلك اخلالفات الشخصية 

والثارات اخلاصة؟!
رمبا خالفات على أولوية املرور مثال أو مشاكســـات 
شارعية من قبل شبان متهورين، توّلد في صدورهم حنقا 
وتبّيت ثـــأرا، فيقتصون من خصمهم الذي ال يعرفونه 
شخصيا، وباملصادفة احملضة يكون هذا اخلصم شخصية 
عامة وذا موقف معني. وقد ُيترجم هذا االعتداء الصبياني 
احملاط باجلهل الكامل بشخصية املجني عليه، على أنه 
جرمية سياسية وأن املعني بها هو هذا الشخص بعينه 

واملقصود إيقافه عند حده!
ولكن قارعي الطبول الذين تهافتوا من الفجاج كلها، 
تغاضوا عن جرائـــم كاملة املواصفات وواضحة املعالم 
واجلاني فيها معـــروف، وكذلك املجني عليه. وللتدليل 
على وضوح تلك اجلرائم ما ارتكبه بعض أعضاء مجلس 
األمة ضد بعض القياديني في وزارات الدولة من اعتداءات 
باأليدي ومبا أمكن من أدوات اجلرح وما تيسر من أدوات 
الضرب، تلك اجلرائـــم املعروفة الفاعل ومن وقع عليه 
الفعل، لم حترك قارعا واحدا لطبل أجوف منفوخ ينتظر 
القارعني، ولم ُيحشد له اخللق في مهرجان خطابي يدين 
الفاعل ويعّضد املفعول بـــه ومن حمى القانون ووقف 

ضد التجاوز.
علينا ان نتأكد ونثق بأن الشخصية العامة، ال تخلو 
حياتها العادية من أمور خاصة، شأنها شأن بقية الناس. 
وكذلك علينا أال نستعجل ونفسر اجلرمية الواقعة ضد 
شخصية عامة على محمل سياسي، ونبرئ الفاعل ونؤشر 

الى ساحة أخرى بعيدة عن ساحة اجلرمية احلقيقية!
تلـــك هي ترانيمي الضائعة، التـــي لم يضيعها قرع 

الطبول، ولكن غيبها فراغ العقول.

فراغ العقول
واضحأمانةبال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire12@yahoo.com

أحمد الشحومي
www.slshohomi. com

مواقيت 
الصالة 

والخدمات  
ص 12

االمتناع عن عقاب نزيل أشعل النار في »المركزي«
مؤمن المصري

ألغت الدائرة اجلزائية الثانية مبحكمة أول درجة أمس حكما غيابيا 
قضى بحبس مواطن ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت باالمتناع 
عن النطق بعقابه بعد ادانته بتهمة اضرام النار عمدا بأحد عنابر السجن 
املركزي. وخالل جلســـة املعارضة حضر املتهم مع احملامية دالل املال 
التي ترافعت شفاهة نافية التهمة عن موكلها ودفعت بانتفاء القصد 
اجلنائي لعدم توافر الركن املعنوي في جرمية احلريق العمد. واكدت 
احملامية املال ان املتهم قام بإشعال احلريق لالستغاثة برجال االمن نظرا 
لتعرضه ألزمة صحية مفاجئة مما اضطره الشعال قطعة صغيرة من 

االسنفج وإلقائها خارج الزنزانة للفت انتباه رجال األمن.

»المكافحة« استأجرت شقة مفروشة
لإليقاع بسائق يقدم خدمة توصيل المخدرات

»حياة لرعاية مرضى السرطان« تنظم أنشطة متنوعة خالل الشهر الجاري التفاصيل: ص 2

رجال املكافحة عن أنفسهم ومت 
القبض على السائق مقابل الشقة 
ومن ثم اقتيد الى سيارته ليعثر 
بحوزته على الهيروين وامليزان 
الهيروين  واعترف بحيازتــــه 
بقصــــد االجتار وانه يعمل في 

االجتار منذ نحو عام.

الســــاملية وطرق باب الشــــقة 
املســــتأجرة لصالــــح املباحث 
اعتقادا منه ان املدمن سيلتقيه 
ويسلمه 150 دينارا الى جانب 5 
دنانير لزوم التوصيل، وبالفعل 
الـ 155 دينارا  تسلم اآلسيوي 
وبعد تسليمه الهيروين أعلن 

استئجار شقة باإليجار اليومي 
وبدأ الرائد خالد مخلد بتقمس 
شخصية مدمن بحاجة ماسة الى 
شراء 5 غرامات من الهيروين 
ابتلع  الطريقة  اخلام وبهــــذه 
السائق اآلسيوي الطعم وحضر 
الى الشقة املفروشة في منطقة 

أمير زكي
العامة  أوقف رجال اإلدارة 
املخــــدرات يوم امس  ملكافحة 
احد جتار املخــــدرات وهو من 
اجلنســــية البنغالية وميارس 
عمله وفــــق خدمــــة توصيل 
الطلبات الى منازل املتعاطني، 
فيما عثر داخل سيارة البنغالي 
والذي يعمل سائق جوال ويدعى 
عبدالباري على كامل املخدرات 
التي يتاجر فيها وكانت عبارة 
عن نصف كيلو هيروين خام 
الى جانب ميزان حساس وكمية 

من احلبوب.
ووفــــق مصدر امنــــي فإن 
معلومات وصلت الى مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشــــيخ احمد اخلليفة 
عن ان هناك آسيويا ذاع صيته 
في توصيل املواد املخدرة الى 
منازل املتعاطني، وعليه جرى 
تكليف ادارة املكافحة الدولية 
بقيادة املقدم يوسف اخلالدي 
ومســــاعده بدر الدعي والرواد 
مشــــعل القحطاني وفهد البدر 
وخالــــد مخلد وحــــاول رجال 
الدولية استدراج اآلسيوي لبيع 
كمية من الهيروين اال انه رفض 
وهذا ما دعا رجال الدولية الى 

حصيلة مضبوطاته 500 غرام هيروين و»حساس«

احملامية دالل املال

السفيرد.عبدالعزيز الفايز

املتهم وأمامه املخدرات وفي اإلطار العميد الشيخ أحمد اخلليفة

هلل
قاء 

الب

السفير السعودي يستقبل رواد 
ديوانه الثالثاء من كل أسبوع

»الجنائية« توقف المتهم باالعتداء 
على طبيب »العدان«

عبداهلل قنيص
متكن رجـــال االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
بقيادة اللـــواء عبداحلميد العوضـــي من توقيف 
الشـــخص الـــذي اعتدى على طبيـــب مصري في 
مستشـــفى العدان، وقال مصدر امني ان املواطن 
اعتـــرف بضربه الطبيب نظير تعامله غير الراقي 

مع قريبته.
واكد املصدر ان مدير ادارة بحث وحتري محافظة 
االحمـــدي العقيد داود الكندري احـــال املتهم الى 
النيابـــة العامة بتهمة جنايـــة، خاصة ان التقرير 
الطبي الذي قدمـــه الطبيب في ملف القضية ثبت 
من خالله ان اجلاني احدث بالطبيب اصابات بالغة 

واذى بليغا.
يذكر ان قضية االعتـــداء على الطبيب عرضها 

تلفزيون »الراي« بالصوت والصورة.

اعلن سفير اململكة العربية السعودية 
لدى البالد د.عبدالعزيز الفايز عن تغيير 
موعد استقبال رواد ديوانه في الدعية 
ليصبح يوم الثالثاء من كل أسبوع بداًل 

من يوم االحد.


