
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
األمم المتحدة تطلق حملة توعوية لمخاطبة األفراد وليس الحكومات إلنقاذ مليار 

جائع حول العالم.
ـ الحملة وجهت إلى األفراد القتناع األمم المتحدة بأن عددا من الحكومات مقتنعة بأن 

الزيادة السكانية تحتاج إلى عالج فاعل.

»الداخلية« تواصل حمالتها على المستهترين منذ سنوات ومع ذلك كل حملة جديدة 
تحصد المئات.

ـ ترى السالفة مو محتاجة تفسير عشان السيارة اليوم في الحجز وباكر في منزل 
أبواللطفواحدصاحبها والبركة في الواسطة!

 احلرص على س���امة اإلجراءات 
أثناء تقدمي املته���م إلى احملاكمة أمر 
أساس���ي، س���نتوقف هنا مع حادثة 
تاريخية ذات داللة مباشرة، وذلك عندما 
اغتال أبو لؤلؤة املجوسي اخلليفة عمر 
بن اخلطاب ÿ بخنجر له رأس���ان، 
نصله في وس���طه، وجرح عددا من 
الصحابة في املسجد قبل أن يتمكنوا 
من قتله ثم متت مبايعة اخلليفة الراشد 
عثمان بن عفان ÿ، ولكن قبيل تلك 
املبايعة رأى عبيد اهلل بن عمر الناس 
يستمعون الى شاهد في تلك اجلرمية 
كان يقول »رأيت الهرمزان خاليا بأبي 
لؤلؤة يحادثه، فلما اقتربت منهما قاما 
مسرعني، فسقط منهما خنجر له رأسان 
ونصله في وس���طه« تطابق وصف 
الشاهد مع أداة القتل، فلما سمع ذلك 
عبيداهلل بن عمر أخذ سيفه وذهب إلى 
دار الهرمزان وطرق الباب فلما فتحت 
ابنة الهرمزان قتلها، وخرج الهرمزان 
من غرفة بالبيت فقتله فلما ولي عثمان 
اخلافة أمر بحبس���ه، وأصدر قرارا 
بإقامة حد القتل على عبيد اهلل، فعظم 
األمر على املس���لمني وقالوا »باألمس 
ُقتل عمر، واليوم نح���ن نقتل ابنه« 
القانون،  أصّر عثمان على تطبي���ق 
وحاول الناس ثنيه عن قراره قائلني 
»يا أمير املؤمنني، لقد وقع هذا األمر 
قبل أن تلي اخلاف���ة فأعرض عنه« 
فأبى قائا »ردوا بيعتكم، ال أبدأ هذا 
األمر بظلم« ثم قال »ليس لكم واهلل 
عندي إال إقامة احلد أو أن يقبل ولي 
الدم بالدية« فذهب جمع منهم الى بيت 
أخ للهرمزان وعرضوا عليه دفع الدية 

مضاعفة، ومعجلة، أي فورا.
 قال لهم »فإن أنا أبيت؟«. 

قالوا »أنت وشأنك«. 
قال »أو تتعرضون إلي – بالش���ر 

- بعدها؟«. 
قالوا »ال واهلل«.

فقال »إذن قبلت الدية«.
عندها ذهبوا به إلى اخلليفة، فقال 
ش���قيق الهرمزان لعثمان »قد عرض 
الدية مضاعفة ومعجلة،  علي هؤالء 

وقد قبلتها«
فقال له عثمان »لعلهم هددوك أو 

أرعبوك؟«. 

فقال »ال«.
فق���ال عثمان 
»أما وق���د قبلت، 
فإن���ي أدفع الدية 
التي وعدوك بها 

من مالي اآلن«.
ه���ذه احلادثة 

حتمل ثاثة معاٍن مهمة:
1 - اإلصرار على تطبيق القانون 
- رغم الشحن النفسي – كونه ميثل 

األساس لشرعية احلكم وهيبته.
2 – عدم قب���ول اختطاف أي كان 
الختصاصات الدولة، س���واء بشكل 

مباشر أو غير مباشر. 
3 – عندما رفض عثمان ترك اخلافة 
حس���ب طلب الثائرين عليه من أهل 
الفتن���ة كان ميتثل لله���دي النبوي 
الكرمي »يا عثمان إذا قمصك اهلل هذا 
األمر وأرادك املنافقون أن تنزعه، فا 
تنزع قميصا قمصك اهلل إياه« فهو لم 
يكن متشبثا باملنصب، بدليل إصراره 
على تطبيق احلد على عبيد اهلل وإن 
اس���تدعى ذلك ترك���ه للمنصب رغم 
تس���ويغ البعض له التغاضي عنه، 
بينما كان إصراره على عدم التنازل 
عن اخلافة نزوال عند طلب املنافقني 
يكلفه حياته، التزامًا بالهدي النبوي 

الكرمي.
نعم، لقد رأينا حادثة في الكويت 
جرى فيها تعسف في تطبيق اإلجراءات 
مع املتهم حتت تأثير الظرف الذي أحاط 
بتلك احلادثة وهي بادرة غير موفقة 
ال يجوز أن تتكرر، فاملتهم بريء حتى 
تثبت إدانت���ه، وحفظ حق التقاضي 
من أه���م ركائز العدل، الذي قامت به 

السموات واألرض.
كلمة أخيرة:  قال عثمان ÿ ملن أشهر 
سيفه للدفاع عنه، وفي مقدمتهم احلسن 
واحلسني رضي اهلل عنهما »من كانت 
لي في عنقه بيعه فليغمد س���يفه، ال 
أكون أول من يضرب دماء املس���لمني 
بعضهم ببعض«.. وأقبل على مصحفه 
يقرأه حتى طعنه املنافقون وس���ال 
دمه الشريف على سورة الكهف وهو 
صائم، وكان قد رأى في منامه رسول 
اهلل ژ يقول ل���ه »تفطر عندنا غدا 

يا عثمان«.

أثبتنا في مقال األمس وعبر أمثلة 
صارخة ان كثيرا من قضايا االستجوابات 
والتهديدات الساخنة التي توقف حال 
البلد تنتهي بإقصاء خبرات كويتية 
نحن في أمس احلاجة إليها، ولنضف 
لتل����ك األمثلة قضيتي الدعوة إلغاق 
املدارس بس����بب إنفلون����زا اخلنازير 
واالعتراض على إزالة املخالفات التي 
ش����وهت صورة البلد ونتساءل ملاذا 
ال يعتذر من أض����اع األوقات الثمينة 
للمجلس باالعتراض على أمور أثبت 
الوقت خط����أ اعتراضه عليها خاصة 
انه يدعو ألمور لم يقم مبثلها احد في 
العالم؟ بودنا أن يلزم كل نائب يتقدم 
مبقترح بإظهار أنه معمول به في الدول 
األخرى حت����ى ال نصبح »أضحوكة« 

و»مسخرة« العالم.
 > > >

وهل لنا ونحن في مطلع عام جديد 
ان ندعو بعض النواب للعمل هذه املرة 
فيما ينفع البلد عبر التركيز على قضايا 
التشريع والتنمية على حساب الدور 
الرقابي الذي يجب ان تتكفل باجلزء 
األكبر منه القيادة السياسية عبر إعفاء 
وإقالة املخطئني من املسؤولني قبل أن 
يثور النائب وقبل����ه الناخب عليهم، 
ولنأخذ مما تتناقله األخبار من جدة 
ودب����ي والدوحة وغيرها األمثلة على 

ضرورة احملاسبة.
> > >

ل����و فكرنا في الس����بب األهم لكل 
مصائبنا وتأخرنا في العقود املاضية 
لقلن����ا: عدم احملاس����بة التي تطورت 
وأصبحت »احملاس����بة املعاكسة« أي 
توجي����ه العصا والعق����اب للمبدعني 
واملنجزين واملخلصني، ومنح اجلزرة 
وب����كل أريحي����ة حمل����دودي القدرات 
ومخرومي الذمم من محاربي أصحاب 

اإلبداعات.
واحلقيقة أن عدم احملاس����بة هو 
سر ابتعاد األكفاء واألمناء، والصعود 
السريع ملن ال يأمتنهم احد في الدول 
األخرى حتى على قطيع من األبقار أو 
األغنام، فلو فعلت احملاسبة البتعد كل 
من تولى مركزا »يخب« عليه وتوقف 
الش����عار الكويتي الفري����د بضرورة 
وضع الرجل غير املناسب في املكان 

الذي يناسب غيره 
والختف����ى عل����ى 
الفور من يتسببون 
في الدمار واالنهيار 
الذي  والتخل����ف 
نشهده على جميع 

األصعدة.
> > >

إن أفضل ما نفعله ونفعله منذ اليوم 
خلدمة الكويت ووضع قاطرتها على 
السكة التي توصلنا للمستقبل الباهر 
الذي يحلم به اجلميع هو تفعيل أداتي 
»احملاس����بة« و»التغيير« فبقاء نفس 
األش����خاص وبقاء نفس املنهاج كفيل 
بأن يتكرر في عام 2010 وما شهدناه 
في العقود املاضية من إخفاقات يتولد 
عنها غضب وإحباطات ميكن ان تستغل 
في حشود الشوارع ومن ثم اقترابنا 
خطوة أخرى من الوقوع في الهاوية 

أو.. املساس باخلط األحمر.
> > >

لفهم مغزى ومعنى اخلط األحمر 
ال����ذي نحذر منه، نعلم ان العام الذي 
مضى لم يش����هد اندالع حرب أهلية 
في العراق أو سويسرا فهل الدولتان 
على درجة واحدة من األمن السياسي 
واالجتماعي؟! احلقيقة أن هناك خطا 
أحمر متى ما وصلت إليه املجتمعات 
أو الدول بدأت فيها عمليات االنفات 
والفوضى واحلروب األهلية لذا فالفارق 
ب����ني الدولتني س����الفتي الذكر هو ان 
سويسرا تعيش بعيدة جدا عن ذلك 
اخلط لذا ال يهم إن حدث بها اختراق 
أمني أو أزمة سياس����ية أو اقتصادية 
كونه لن يوصلها الى حتت ذلك اخلط، 
أما العراق الشقيق فهو ومثله بعض 
دول املنطقة يعيش قريبا جدا من ذلك 
اخلط لذا قد ال يحتاج األمر إال حلادث 

أمني لتعم الفوضى وحتترق البلد.
> > >

آخر محطـة: علين����ا أال نعيش وهم 
األمن الكاذب القائم على أن ش����يئا لم 
يحدث في املاضي، لذا فإنه بالقطع لن 
يحدث مستقبا ولنستبدل ذلك الوهم ب� 
»التغيير« لألفضل وتفعيل »احملاسبة« 
حتى ال نص����ل حلافة اخلطر ومن ثم 

جناح من يريد دفعنا إليها.

سالمة إجراءات تطبيق القانون من أسس العدالة عام المحاسبة
كالم مباشر محطات

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

البقاء هلل
حصة حسن محمد طالب � زوجة محمد طالب محمد 
الكندري � 87 عاما � الرجال: هدية � ق5 � ش19 
� م2 � ت: 66716999، النس���اء: مبارك الكبير � 

ق7 � ش18 � م5 � ت: 66139998.
وضحـة عامر بن خميس � 77 عاما � الرجال: الرميثية 
� ق12 � ش126 � م10 � ديوان عبداهلل اإلبراهيم 
� ت: 99045277، النساء: سلوى � ق10 � ش14 

� م10 � ت: 99659319.
عبدالرضا علي حسني محمد علي التراكمة � 53 عاما � الرجال: 
الدسمة � مسجد النقي � ت: 25637808، النساء: 

سلوى � ق11 � ش3 � م15.

عاني سخنان مديليع العنزي � 95 عاما � اجلهراء � العيون 
� ق2 � ش4 � م37 � ت: 99024963.

ذيبـة حمـود مخلـف الرويعـي � 61 عام���ا � الرجال: 
الصليبخات � ق3 � ش4 � م6 � ت: 66682064، 
النس���اء:  الصليبخات � ق3 � ش113 � جادة 4 � 

م19 � ت: 24862719.
هيا أحمد الفراج اخلرافي، أرملة عبداهلل ناصر البسام 
� 85 عام���ا � الرجال: النزهة � ق1 � ش14 � م7 � 
ت: 22563726 � 99059422 � النساء: النزهة � 
ق1 � ش14 � م5 � ت: 22563656 � الدف���ن بع���د 

صاة العصر.

القاهرة � وكاالت: كانت مراسم »غسل« 
الكعبة املش���رفة، أول م���ن أمس، برعاية 
صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل 
أمير منطقة مكة املكرمة مقرونة بالسوابق 
النادرة التي ال حتدث عادة في غسل الكعبة 
الذي يتم مرتني في العام: األولى في شهر 
شعبان، واألخرى في منتصف احملرم، أهمها 
حضور الرئيس الس���وداني عمر البشير، 
ود. أكمل الدين احسان اوغلو األمني العام 
ملنظمة املؤمتر اإلسامي وعدد من املسؤولني 
السودانيني، الى جانب حضور عاء مبارك، 

جنل رئيس جمهورية مصر العربية والسيدة 
قرينته.

وحسب جريدة »املصري اليوم« أمس 
قالت مصادر سعودية ان السيدات ال يحضرن 
غسل الكعبة، وان حضور زوجة عاء مبارك 
يعد حالة استثنائية غير مسبوقة، وأشارت 
املصادر الى ان عاء وزوجته دخا الكعبة، 
وان قرينته بكت وهي في طريقها لدخول 
الكعبة، ثم وقفت لدقائق وانخرطت في دعاء 
طويل وانصرفت، فيما ظل عاء في الداخل 

لدقائق أخرى قبل ان يلحق بها.

األمير خالد الفيصل والبشير أثناء خروجهما من الكعبة املشرفة  )أ.پ(

الرئيس السوداني عمر البشير وعالء مبارك 
وقرينته حضروا »غسل« الكعبة

الصفحة األمنية ص10 مواقيت الصالة والخدمات  ص 20

ضبط 3 آسيويين نفذوا
8 جرائم سلب بالقوة

عبداهلل قنيص
متك����ن رجال بح����ث وحتري 
محافظة الفروانية بقيادة العقيد 
منصور الهاجري من توقيف شبكة 
آسيوية تخصصت في استهداف 
آسيويني يعملون في اماكن مشبوهة 
ومن ثم سلبهم بالقوة، واعترف 
التشكيل الثاثي بعد ضبطهم بأنهم 
نفذوا ما ال يقل عن 8 جرائم سلب 
في منطقة اجلليب خال االشهر 
الثاثة املاضية، متكنوا من خالها 
التحصل على 1600 دينار وكمية 
م����ن الهواتف النقال����ة واالجهزة 
االلكترونية، وجاء ضبط الشبكة 

بعد باغ تقدمت به آسيوية.

الرئيس السوداني واألمني العام ملنظمة املؤمتر االسالمي ودعاء في احلرم املكي الشريف 


