
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
خالفات »عاصفة« بين العرب في اجتماع »لجنة مبادرة السالم«.

 ـ العرب »عواصفهم« فقط بينهم اما على أعدائهم فـ »نسيم عليل
 وجو صحو وأمطار خفيفة«  !

»الصحة«: مستشفياتنا تضاهي المستشفيات العالمية.
ـ وال دام تضاهي العالمية ليش الناس »طق عصي« على العالج في الخارج؟!
أبواللطفواحد

البقاء هلل
ناصـر تركي أبورقبة العتيبـي ـ 71 عاما ـ 
الرجال: الرقة ـ ق1 ـ شــــارع الرقة 
الرئيسي ـ م306 ـ ت: 99478338 ـ 
50081000، النساء: الرقةـ  ق1ـ  ش17 

ـ م306 ـ ت: 23945934.
شيخة عبدالعزيز جاسم البطي بوطيبان ـ 
أرملة أحمد خليفة البطي بوطيبان 
ـ 61 عاما ـ الرجـــال: الدعية ـ ق4 
 ،99082333 ت:  ـ  م6  ـ  ش42  ـ 
النساء: الدعية ـ ق2 ـ ش22 ـ م1 ـ 

ت: 22571058.
متعب سـعد سـمار املطيري ـ 56 عاما 
ـ الرجال: الفــــردوس ـ ق5 ـ ش1 ـ 
ج13ـ  م25ـ  ت: 99622160، النساء: 
العارضية ـ ق11 ـ ش4 ـ ج8 ـ م5 ـ 

ت: 97371417.
عبـاس عبدالرضا علي البنـاي ـ 70 عاما 
ـ الرجال: احلســــينية العباســــية 
ـ ت:  ـ ق2 ـ ش28  ـ املنصوريــــة 

99600774ـ  25375505، النســــاء: 
ت:  ـ  م5  ـ  ش2  ـ  ق13  ـ  بيــــان 

.97292229
خالـد إبراهيم جمعة الياسـن ـ 71 عاما 
ـ الرجــــال: كيفــــانـ  ق5ـ  شــــارع 
الشــــيباني ـ م22 ـ ت: 97812612، 
النساء: صباح السالم ـ ق13 ـ ش2 

ـ ج6 ـ م41 ـ ت: 25513444.
مزينـة محمـد شـجاع البقمـي ـ أرملة 
راشد ســــليمان املبارك ـ 78 عاما ـ 
الرجال: عبداهلل املباركـ  ق8ـ  ش11 
الرئيســــي مقابل البنك التجاري ـ 
م68ـ  ت: 99332119، النساء: عبداهلل 
املبــــارك ـ ق8 ـ ش807 ـ م68 ـ ت: 

.24350061
هديـة غـامن حسـن معـروف ـ زوجة 
عبدالرحيم إبراهيم معروفـ  78 عاماـ  

الرجال: سلوىـ  ق5ـ  ش103ـ  م40 
ـ ت: 25649407، النساء: سلوى ـ 
ق5 ـ ش103 ـ م42 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
عـواد سـعدون مجبـل ـ 75 عاما ـ 
الرجال: تيماءـ  ق 1ـ  خلف مدرسة 
عبداهلل بن سهيل ت: 99364694 
ـ النساء: اجلهراء ـ القصر ـ ق 2 
ـ ش 5 ـ جادة 2 ـ منزل 270 ـ ت: 

.99877236
فلحة مناور سـالم بن نعيرة العازمي ـ 67 
عاماـ  ضاحية فهد األحمدـ  ق4ـ  
ش122ـ  مقابل مدرسة السيدانـ  

ت: 23633132 ـ 99024967.
جزاع سـالم احلمر الظفيري ـ 70 عاما 
ـ اجلهراء: الواحة ـ ق2 ـ ش10 
ـ   99484445 ت:  ـ  م826  ـ 
الدفن بعد صالة  ـ   97804545

العصر مبقبرة اجلهراء.

مواقيت الصالة 
والخدمات  ص12

وصلنا من رئيس احملكمة الدستورية املستشار 
الفاضل يوسف غنام الرشيد اجلزآن األول والثاني 
من املجلد اخلامس ملجموعة األحكام والقرارات 
الصادرة من احملكمة الدستورية فيما مجموعه 
1360 صفحة، وتصلح تلك األحكام القيمة والقواعد 
الدستورية املستخلصة منها ألن تلخص وتقدم 
كجزء مــــن محاضرات إعــــداد وتأهيل للوزراء 

والنواب اجلدد قبل بدء أعمال كل فصل تشريعي جديد.
> > >

يبدأ اجلزء األول بتقدمة مهمة بخط اليد لرئيس احملكمة الدستورية 
السابق املستشار راشد احلماد تظهر ان إنشاء احملكمة الدستورية 
عام 1973 مت على قاعدة النص الدســـتوري القاضي بتقرير الرقابة 
على »دستورية القوانني واللوائح الصادرة«، وينتهي اجلزء بعرض 
نص مرسوم احملكمة الدستورية والذي ال يقف عند طلبات تفسير 
النصوص الدســـتورية )كما يروج البعض( والذي تضمنه الفصل 
األول مـــن الباب األول، بل متتد اختصاصات احملكمة املوقرة ألمور 

عدة شملتها ثالثة أبواب وعدة فصول.
> > >

والزلنـــا عند رأينا رغم تلك الصالحيات بضرورة مد صالحيات 
احملكمة الدستورية، كما هو احلال في الدميوقراطيات األخرى، إلسقاط 
أي تشريعات ال تتوافق مع روح ونص الدستور حفاظا على األموال 
واحلريات العامة، حيث ال ترضى الدميوقراطيات املتقدمة األخرى 
بجعل األكثرية »املتغيرة« هي الضامن الوحيد لتطبيق الدســـاتير 

واحلفاظ على حقوق األقليات.
> > >

ومن األحكام والقواعد الدستورية املستخلصة من تلك األحكام ما 
أتى في اجلزء األول )ص15 وما تالها( واخلاص بتفسير املادتني 101 
و102 اخلاصتني باالستجوابات، واحلال كذلك مع القضية ص404 من 
اجلزء نفسه والتي نصت على قاعدة دستورية مضمونها ان القضاء 
الدستوري تقوم أعمال واليته على ان يكون مبنى الطعن »مخالفة 

التشريع لنص معني في الدستور أو قاعدة دستورية واردة به«.
> > >

وضمن قضية تختص بديوان احملاسبة، أتى في القاعدة الدستورية 
رقم 6 )ص143( نص »ومتكينا للديوان من بسط رقابته التي ال تؤتي 
أثرها إال بكفالة استقالله، فقد حرص الدستور على ان يكون القانون 
عاصما من التدخل في أعماله أو التأثير عليه، ســـواء بالترغيب أو 
الترهيب أو الوعد أو الوعيد بطريق مباشر أو غير مباشر«، بودنا 
ضمن ذلك الفهم الواضح للدســـتور ان ينظر دســـتوريا في صحة 
تشكيل النقابات الضاغطة داخل الديوان والتي ميكن التأثير عليها 
للتأثير على أعماله بشكل غير مباشر، وللمعلومة ال يوجد في العالم 

أجمع نقابات في دواوين احملاسبة.
> > >

آخـر محطـة: نلحظ ضمن األحكام الصـــادرة بخصوص طعونات 
انتخابات مجلس األمة ما هو أشـــبه باملناكفة بني املرشحني، فما ان 
ينجح زيد حتى يناكفه وينغص عليه فرحته عبيد عبر الطعن بصحة 
جناحه والعكس صحيح في االنتخابـــات الالحقة، أحد أهم مبادئ 

الدميوقراطية هو القبول باخلسارة متاما كحال القبول بالفوز.

المحكمة الدستورية والحفاظ على األموال العامة

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كالم مباشر

»ال يكفي أن تقبل أعـــداد كبيرة على الدخول في الدين 
اإلسالمي بغير أن تقدم لهم جهة متخصصة املادة اآلمنة التي 
تستقر معها حياتهم فال تتخطفهم أيدي الغلو أو اإلرهاب، أو 
أن تتناولهم أسباب النزاع مع النفس والصراع مع املجتمع 
احمليط بهم« كان هذا هو الدافع لـ»جلنة التعريف باإلسالم« 
فـــي جمعية النجاة اخليرية إلقامـــة »املنتدى األوروبي - 
الكويتي« للمهتدين األوروبيني ملدة أسبوعني، حيث دعي 

40 رجـــال وامرأة ممن تقبلوا هذا الدين للمشـــاركة في هـــذا املنتدى وهم من 
»بلجيكا – أملانيا – اسبانيا – بريطانيا – فرنسا – هولند – ايطاليا – السويد«، 
وقد تضمنت أعمال املنتدى التي اســـتمرت أسبوعني كاملني وختمت اخلميس 
املاضي، العديد من البرامج املمتعـــة كاحملاضرات والندوات، وزيارة املجتمع 
الكويتي ورحالت برية بني قطعان اإلبل وأخرى في املزارع، واالحتكاك بأســـر 
كويتية اســـتضافتهم في بيوتها، األمر الذي قال عنه يعقوب البلجيكي: »بعد 
قراري قبول الدين اإلسالمي واجهت فترة من املصاعب االجتماعية، انفصلت 
عني صديقتي، وقالت لي والدتي »أنت تتعرض لعملية غسيل مخ«، ومع ذلك 
واصلت القراءة عن هذا الدين الذي ســـألقى اهلل بـــه، ولكنني افتقدت احلياة 
االجتماعية، وبعد هذين األسبوعني اللذين قضيتهما هنا أدركت أنني كسبت أكثر 
بكثير مما فقدت، أسرتي الصغيرة ستتفهم قراري خالل الفترة القادمة ألنني 
اآلن أحتدث بثقة كبيرة اكتسبتها من هذا املنتدى الذي منحني امتدادا اجتماعيا 
أكبر بكثير مما كان لدي«. ثم تساقطت الدموع من عينيه، فعانقه يوسف وهو 

من السويد، وأضاف له دموعه هو، فاالثنان يعيشان نفس املعاناة.
كانت اســـتضافة فندق »كويت ريجنســـي« للمنتدى واحلفاوة التي قدمها 
للضيوف على مدى أســـبوعني كاملني من أسباب جناحه، فجزاهم اهلل خيرا، 
ومثلهم عدد من املســـاهمني في األعمـــال اخليرية التي ميزت هذا البلد بصور 
فريـــدة من اإلبداع في عمل اخلير، وقـــد كان لدعم اخليرين الدور األكبر، بعد 
توفيق اهلل، في دخول 3727 شخصا الى الدين اإلسالمي في الكويت عام 2009، 
ويبلغ عدد الداخلني في هذا الدين عبر برامج »جلنة التعريف باإلســـالم« منذ 
انشائها قبل 32 عاما 47.000 مهتد يحصلون على دورات تعليمية في 15 مركزا 

في مختلف أنحاء الكويت.
قبل خمسة أعوام أنشأت هذه اللجنة »مركز الوعي« ليس للتعريف باإلسالم 
ولكـــن للتعريف باملجتمع احمللي فقط للراغبني في االقتراب من الناس الذين 
يعملون معهم سواء في املدارس والشركات أو من أعضاء السلك الديبلوماسي، 
يأتون مع عائالتهم للقاء ببعضهم البعض في مقهى املركز، أو للمشـــاركة في 
دورات عن الطبخ الكويتي أو للدخـــول في دورات تعليم اللغة العربية، قال 
تشارلز »أدّرس الطلبة والطالبات، يدخلون ويخرجون من الفصل وال أعرف 
شيئا عنهم، وبعد ترددي على املركز صرت أقدر على فهم املجتمع الذي أعيش 

فيه منذ سبع سنوات«.
كلمة أخيرة: أليســـون ووالفرد، أميركية جاءت الى الكويت مع أســـرتها عام 
1994، كان عمرها 10 ســـنوات، والدها موظف فـــي اجليش األميركي، اختارت 
الدين اإلســـالمي في 2009/3/5، تقول عن جتربتها »أجمل سنوات حياتي هي 
التـــي قضيتها هنا في الكويت، التحقت باملدرســـة األميركية في حولي، كلما 
رأيت املسلمني يتركون العمل من أجل أداء الصالة ويقومون بتنظيف أنفسهم 
واالستعداد ملواجهة اخلالق بســـكينة وهدوء كنت أدعو اهلل أن يرشدني الى 
الطريـــق الصحيح، واحلمد هلل أنني عرفت هـــذا الطريق باتصال أجريته مع 

جلنة التعريف باإلسالم«.
 ميكنـــك إهداء هـــذا العنوان ملن يحملون مثل تســـاؤالت أليســـون/ دالل

)ipc-kw.com(

»الملتقى األوروبي ـ الكويتي«.. استضاف 40 من مختلف المدن األوروبية

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

األمم املتحدة ـ كونا: اعلن 
الكويت  ان  امــــس  مــــن  اول 
ســــاهمت مــــن بني عــــدد من 
الــــدول االعضــــاء فــــي االمم 
املتحدة القامة نصب تذكاري 
دائم في مكان بــــارز في مقر 
 االمم املتحدة تخليــــدا لذكرى
 ضحايا الرق وجتارة العبيد 

عبر احمليط االطلسي.
الســــفير رميوند  واصدر 
وولف مــــن جامايكا ورئيس 
جلنة الدول املهتمة لالشراف 
على املشــــروع قائمة محدثة 
للمساهمني بينت ان الكويت 
وقطر وليبيا ساهمت كل منها 
بـ 20 الف دوالر فيما ساهمت 
مصــــر بخمســــة آالف دوالر 
وسورية والسودان بالف دوالر 

لكل منهما.
امــــا اململكــــة املتحدة فقد 
ساهمت بـ 29 الف دوالر والهند 
بـ 10 آالف دوالر، وفيما لم يرد 
ذكر الواليات املتحدة على قائمة 
املساهمني كان هناك تعهدات 

بقيمة 260 الف دوالر.

وليد الشعيب األحد وياكم

آكل الثعابين.. 
في لبنان

يحل وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املســـاعد لقطاع املساجد وليد الشعيب غدا األحد 
ضيفا في ديوانية »األنباء« وعلى مدى ساعتني من 
الساعة 7.30 مســـاء وحتى 9.30 مساء للرد على 
جميع آراء واستفسارات القراء األعزاء واحلديث 
عن مختلـــف القضايا التي تهم الـــرأي العام في 
الكويت بخصوص قطاع املساجد وآلية تعيني األئمة 

واخلطباء وغيرها من األمور األخرى.
لالتصال: 4830979-4830322-4830805، داخلي: 

.131-318

أحد رجال القوات اخلاصة اللبنانية يقوم بأكل ثعبان بعد 
أن مزقه بأسنانه وذلك خالل اسـتعراض عسكري للقوات 
اخلاصة في ميناء مدينة صيدا  اللبنانية أمس             )أ.پ(

نـ�شــتــــري

يوجد لدينا
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و�ساعات ثمينة

م�ستعملة

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5املباركية

الكويت تساهم
 في إقامة نصب 

تذكاري لضحايا الرّق

كانت الذراع األمنية 
لحركة المرابطين 

وشارك فيها 
الجميع  من أجل 

الكويت ص7

 د.عصام الفليج يروي
 لـ »األنباء« جانبا من قصة 

المقاومة الشعبية إبان االحتالل:


