
51الخميس 7 يناير 2010  

هاني الظفيري
شن رجال امن الفروانية واحدة من اكبر احلمالت التي 
استهدفت اوكارا مشبوهة، تقدم خدمات االتصاالت الدولية 
واملتعة احلرام ومت توقيف نحو 40 وافدا ووافدة يعملون 
في هذه األوكار الى جانب ضبط كميات هائلة من الهواتف 
والتوصيالت وأجهزة الكمبيوتر التي تس���تغل في تقدمي 
خدمة االتصاالت الدولي���ة وجار إبعاد جميع املضبوطني 

في حملة اجلليب.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
اق���دم وافد آس���يوي على 
االنتحار شنقا داخل مقر سكنه 

في منطقة جليب الشيوخ.
الطوارئ  وقال فن���ي اول 
الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
بالغا تلقته عمليات الطوارئ 
بشأن وجود جثة آسيوي في 
منزله، فسارع الى موقع البالغ 
رجاال الطوارئ الطبية محمد 
كامل وعلي عزت، وحينما تبني 
لهما وفاته منذ اسبوع مت ابالغ 
عمليات الداخلية ليسارع الى 
موقع البالغ مدير امن الفروانية 
العميد غلوم حبيب والذي فتح 

حتقيقا للوقوف على ما اذا كانت هناك شبهة جنائية ام ال.
من جهة أخرى، اقدم بنغالي على محاولة االنتحار بتناول مبيد 
حش���ري، وقال فني أول الطوارئ الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
رجال الطوارئ نقلوا البنغالي )39 عاما( الى مستش���فى العدان، 
وأفاد االطباء بأن اإلعياء الشديد الذي ادخل البنغالي في غيبوبة 

كان جراء تناوله مبيدا حشريا.
على صعيد آخر، اصيبت وافدة اميركية ومواطن اثر اصطدام 
حدث على طريق أبواحلصانية وتعامل مع البالغ من ادارة الطوارئ 

الطبية علي عزت وسامر العمري.

أمير زكي
تقدم مواطن يعمل في وزارة الداخلية وابلغ ضد شخص مجهول 
قام بس���رقة 240 دينارا من حسابه البنكي، وقال املواطن انه كان 
مغادرا خارج البالد واكتشف قيام شخص بسحب املبلغ، مشيرا 
الى انه مش���ترك في خدمة معرف���ة الرصيد عبر الهاتف اال انه لم 
يتلق رس���ائل نظرا لكون هاتفه مغلقا اثناء وجوده خارج البالد 

وسجلت قضية تزوير في محررات بنكية.

نقرأ في التاريخ ان الشاعر 
حم���ود البدر نظم الش���عر 
النبطي، وان جتارة اخليول 
العربية كان���ت مهنة قدمية 
ألس���رتي الب���در واملرزوق، 
وان احلاج رضا أش���كناني 
كان يركب »اجلمل« كل يوم 
ليجلب املاء من الشامية الى 
مقهاه على ساحل البحر، وان 
الغامن  النوخذة علي شاهني 
الغزالن قرب  كان »يقنص« 
اجلليعة طعاما لبحارته على 
السفينة، وان العديد من ابناء 
البادية الكرام عملوا في مهنة 

الغوص.
كم���ا نقرأ في احلاضر ان 
اشهر »شريطي« صقور في 
الكوي���ت من اهل فيلكا، وان 
اليوم ال  الكويتي���ني  جميع 
يرحتلون على االبل، والعديد 
منهم يعمل���ون في وظائف 
حكومية، ويقيمون في منازل 
اسمنتية، ومعظمهم يحبون 
»البر واملزي���ون« ويهوون 
البح���ث عن الفق���ع وكذلك 
»املكشات« و»املقناص« وان 
اعراسهم وطعامهم وثيابهم 
الع���زاء في  تتش���ابه، وان 
كيف���ان ال يختل���ف عنه في 

الصباحية.
فإذا كان���ت اخلصوصية 
الثقافية تعني »التمايز عن 
اآلخر واالتصاف مبالمح ذاتية 
تختلف عن���ه« فأين التمايز 
واالخت���الف بني الكويتيني؟ 
وملاذا يصر أخي احملترم ساجد 
العبدلي في صحيفة اجلريدة 
على ان للبدو خصوصيتهم 

في الكويت؟

وين الخصوصية؟
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

لعل أفضل ما في موضوع إسقاط 
الفوائ���د واجلدل الدائر حولها هو 
بروز الفتوى الشرعية واالستعانة 
بها م���ن كال الطرفني لدعم وتأييد 

وجهة نظره.
واملفارقة العجيبة أن من كان قبل 
أسابيع قليلة يقول نحن في دولة 

مدنية يحكمها القانون أصبح ينادي اليوم باالمتثال 
للفتوى والرأي الش���رعي في موضوع قانون إسقاط 
الفوائد، فسبحان اهلل الذي قال في محكم تنزيله  )وإذا 
دعوا إلى اهلل ورس���وله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 

معرضون. وإن يكن لهم احلق يأتوا إليه مذعنني(.
فهؤالء النواب أصحاب التوجه الليبرالي أصبحوا 
يستشهدون بالفتوى الش���رعية ألنها وافقت هواهم 
هذه املرة، ونحن نقول لهم وللجميع إن الرجوع إلى 
أمر اهلل ورسوله هو احلق وفيه اخلير وصالح األمور 
ألننا بطلب الفتوى نحن نريد حكم اهلل والشرع في 
هذه القضية أو تلك، وهو بال شك توجه صائب يجب 
أن يتخذ منهج���ا في جميع القوانني التي يناقش���ها 

املجلس إذا لزم ذلك.
ومن املهم كذلك أن نعلم أنه قد تتعدد الفتاوى في 
نفس املوضوع إذا كان املوضوع يسوغ اخلالف فيه، 
ومن صدرت منهم الفتاوى هم علماء معتبرون مشهود 
لهم بالعلم والتقوى، وفي هذه احلالة يجب أن يتسع 
الصدر بني األطراف املختلفني وأن نحسن الظن ببعضنا 
وأال نزايد على بعض فالكل حريص على معرفة احلكم 
الشرعي والسعي إلى حتري احلالل واحلرام خاصة 
إذا كان أطراف اخلالف ممن عرف عنهم االلتزام بالدين 

واحلرص على الثوابت الشرعية.
إن ما يشرح الصدر في نقاش قانون إسقاط الفوائد 
هو تداول موض���وع الربا على أنه كبيرة من الكبائر 
وجرمية في حق اهلل واملجتمع، وأصبح أكثر من طرف 
ينادي بإلغاء الربا ومحاربته وأنه هو الس���بب فيما 
حل بنا من مش���اكل القروض ودمر الكثير من األسر 

وتسبب في أزمات ال يعلمها إال اهلل.
أسأل اهلل تعالى أن يرشدنا إلى االمتثال إلى شرعه، 
وأن اخلير والصالح والسعادة في االمتثال ألمر اهلل 
ورسوله، والشر والبالء واملصائب تأتينا إذا ابتعدنا 
عن ش���رع اهلل وجلأنا إلى القوان���ني الوضعية التي 
جنن���ي ثمارها املدمرة في هذا الوقت وال نعلم ما هو 

مخفي لنا في املستقبل.
وحسبنا قول اهلل تعالى )يأيها الذين آمنوا أطيعوا 
اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم 
في ش���يء فرّدوه إلى اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون 

باهلل واليوم اآلخر. ذلك خير وأحسن تأويال(.

ما كان للزيارة التاريخية لوفد جمعية 
الصحافيني الكويتية لقطاع غزة ان تتم 
لوال اجلهد الطيب واالس����تثنائي لطاقم 
السفارة املصرية في الكويت ممثال بالسفير 
الفاضل طاهر فرحات واملستش����ار خالد 
الس����حار، وطاقم س����فارة دولة الكويت 
بالقاهرة ممثال بالسفير الفاضل د.رشيد 
احلمد واالخوين العزيزين محمد الشرجي 
ويوسف اليتامى، ودعم األخوين الفاضلني 
احمد يوسف بهبهاني وعبداالله القناعي 
والسيد فتحي عطية مدير »مصر للطيران« 
في الكويت، اضافة الى الصحبة الطيبة 
لرفاق الدرب االخ����وة واالخوات عدنان 
الراش����د ود.عصام الفليج ومنى ششتر 

وبدرية درويش.
> > >

وقد بدأ طريقنا الى غزة باملرور فوق 
احد معالم مصر املميزة ونعني جس����ر 
»سالم مبارك« املبني فوق قناة السويس 
لنبدأ بعد ذلك بدخول اجلزء اآلس����يوي 
من مصر األفريقية عبر طرق س����ريعة 
معبدة ومضاءة أوصلتنا ملدينة العريش 
املطلة على ساحل البحر األبيض املتوسط 
والتي لم نكن نتوقع ان تكون بهذا اجلمال 
واحلداثة حيث السواحل البيضاء املغطاة 
بأشجار النخيل وجوز الهند واجلامعات 

والفنادق الراقية.
وشبه جزيرة س����يناء منطقة فريدة 
وتستحق زيارة محبي مصر حيث يحدها 
جنوبا البحر األحمر وشماال البحر املتوسط 
وشرقا خليج العقبة وغربا خليج وقناة 
السويس لذا فمناطقها اجلنوبية »مشتى« 
والشمالية »مصيف« وما بني االثنني من 

مدن هو بني بني.
> > >

وقد يكون من س����وء طال����ع االخوة 
الفلس����طينيني ان الضفة والقطاع كانتا 
جزأين من األردن ومصر عندما كان البلدان 
بعيدين كل البعد عن مش����اريع التنمية 
والبنى األساسية »االقتصادية« واملعمرة، 
مشغولني باملطلق بالقضايا »السياسية« 
املدمرة، هذه األيام حتولت مصر واألردن 
الى ورش عمل آمنة تس����تقطب عشرات 
املاليني من املستثمرين والسائحني ولنا ان 
نتصور الفائدة التي كان سيجنيها االخوة 
الفلسطينيون فيما لو كانوا اليزالون جزءا 

اللتني  الدولت����ني  من 
حتظيان بتقدير دولي 
في انتظار تأس����يس 
الفلسطينيني لدولتهم 

املستقلة.
> > >

بدأنا منذ الصباح 
بدخول معبر رفح في اجناز أقرب لالعجاز، 
ألسباب يطول شرحها، وكان لالتصاالت 
املتواصلة التي قام بها األخ عدنان الراشد 
دور كبير في تسهيل وتذليل عملية املرور 
ليتم استقبالنا بشكل طيب من قبل االخوة 
الفلس����طينيني ولنبدأ على الفور بزيارة 
مستشفى الرحمة الكويتي ثم لقاء وعشاء 
مع د.محمود الزهار وزير اخلارجية ولقاء 
في اليوم التالي مع د.إسماعيل هنية رئيس 
ال����وزراء ود.أحمد بح����ر رئيس املجلس 
التشريعي باإلنابة، ولهذا موضوع آخر.

> > >
آخر محطـة )1(: الكويت بلد صغير لذا 
يجب تشجيع كل امتداد كويتي غير رسمي 
جتاه شعوب الدول االخرى، ومن ذلك كل 
التقدير للجن����ة الرحمة العاملية التابعة 
جلمعية االص����الح الكويتية على الدور 
الطي����ب وامللموس الذي تلعبه إلنش����اء 
مؤسسات مدنية تعنى بالرعاية الصحية 
ومصالح األيت����ام وتوفير األمن الغذائي 

للشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
)2( في ختام اللقاء مع د.إس����ماعيل 
هنية ذكر الزميل عدنان الراشد ان للوفد 
الكويتي طلبا »صغيرا« وهو لقاء اجلندي 
شاليط مما فجر عاصفة من الضحك بددت 
الوضع املأس����اوي الذي يعيشه القطاع 

هذه األيام.
)3( إبان س����ير الوفد مبحاذاة البحر 
مخترقني مدينة خ����ان يونس حلقت 10 
طائرات هيليكوبتر إسرائيلية فوق القطاع 
وب����دأ الراديو ببث حتذيرات من احتمال 
قيام عمليات قص����ف وهو ما مت صباح 

اليوم التالي.
)4( كان الزميل د.عصام الفليج منفتحا 
وضاحكا مع د.الزهار خاصة بعد انتهاء 
العش����اء وقد التقطنا ص����ورا »فريدة« 
ومقربة تظهر ذلك االنفتاح اجلميل، وجعل 
اهلل جميع أيام بوعبداهلل س����عيدة و... 

منفتحة!

الفتوى.. والسياسة! الطريق إلى غزة
أمانة محطات

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

حملة أمنية تحصد 40 وافدًا ووافدة
في أوكار المتعة واالتصاالت

رقيب يعتدي بالضرب على نقيب

منظار »كبلر« يكتشف خمسة كواكب 
خارج النظام الشمسي

محمد الجالهمة
بعد خالف حاد بينهما قام رقي���ب اول يعمل باإلدارة 
العامة خلفر السواحل صباح امس باالعتداء بالضرب على 
ضابط برتبة نقيب يعمل معه في خفر السواحل حيث ذكر 
املصدر ان النقيب اعتاد على استفزاز الرقيب اول بشكل 
يوم���ي وملحوظ مما ادى الى فقدان الرقيب اعصابه وقام 
بضرب النقيب على مرأى من ضباط وافراد ومت تسجيل 
قضية ضده في مخفر النفطاس وجار التحقيق فيها، كما 
اكد مصدر امني ان حتقيقا داخليا س���يفتح مع العسكري 
نظرا ملخالفته االعراف العسكرية املتعارف عليها دون ان 

يستبعد احالة العسكري الى احملاكم العسكرية.

واشنطن � أ.ف.ب: اكتشف املنظار الفضائي »كبلر« الذي أطلق في )مارس( 2009 
الكتشاف كواكب شبيهة باألرض خارج النظام الشمسي، أول خمسة كواكب خارج 
هذه املجرة إال انها كلها غير قابلة للحياة بسبب درجات احلرارة املرتفعة جدا فيها. 
وأشار وليم بوروكي املسؤول عن فريق »كبلر« العلمي الى ان »هذه الدراسات تسمح 
بتعميق معرفة كيفية تش����كل األنظمة الكوكبي����ة انطالقا من الغازات املتواجدة في 

الفضاء والغبار التي تولد معا النجوم وكواكبها بالتالي«.
وأضاف أن »هذه االكتش����افات تؤكد ان املعدات تعمل في ش����كل جيد وأن منظار 

كبلر سيحقق كل األهداف املرسومة له«.
واكتشف اجلهاز الرئيسي في »كبلر«، وهو جهاز قياس قوة الضوء الذي يتمتع 
بحساسية عالية على الكواكب خارج النظام الشمسي، الصغيرة والكبيرة احلجم، 
كواكب تابعة للفئة املس����ماة »كواكب املشتري احلارة« نظرا الى وزنها الكبير جدا 
وحرارتها القصوى. وتضاف هذه الكواكب اخلمسة التي سميت »كبلر 4ب« و»5ب« 
و»6ب« و»7ب« و»8ب« الى الكواكب ال� 415 التي س����بق ان اكتش����فت منذ عام 1995 
بواس����طة مناظير أخرى. ويقارب حجم أصغر كوكب من الكواكب اخلمسة األخيرة 
املكتشفة حجم »نبتون«، أما األكبر فيفوق حجمه حجم املشتري. ويعتبر املشتري 
الكوك����ب األكبر في مجرتنا وهو يتألف بالكامل م����ن الغاز ويبلغ وزنه حوالى 317 
ضع����ف وزن كوكب األرض. وتدور هذه الكواك����ب في مدارات قريبة من جنومها ما 
يرفع درجة احلرارة عليها بني 1200 و1648 درجة مئوية، اي ما يفوق حرارة احلمم 
البركانية، وال ميكن بالتالي ايجاد اي شكل من اشكال احلياة املعروفة عليها. كما أن 

هذه الكواكب تدور كلها حول كواكب أكبر من الشمس وأشد سخونة منها.

آسيوي انتحر شنقًا
وبنغالي حاول بمبيد حشري

240 ديناراً طارت من الرصيد البنكي 

حصاد حملة االتصاالت

مخالفو اإلقامة وعامالت في املتعة احلرام

صورة التقطت عن طريق »ناسا« تبني حقل الكواكب الذي مت اكتشافه  )أ.ف.پ(

العميد غلوم حبيب


