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بعد تولي سمو االمير الراحل 
الش���يخ جابر احلكم عام 1977 
ق���ام بزي���ارة الى مك���ة املكرمة 
التقى  املن���ورة، وفيها  واملدينة 
بالطلب���ة الكويتيني في جامعة 
املدينة، استمع خالل لقائهم الى 
احتياجاتهم، ثم دار حديث عام، 
قال فيه احدهم: »واهلل يا طويل 
العم���ر انت املس���ؤول عن عدم 
تطبيق الشريعة، واهلل بيسألك 
عنا«، توترت اجللس���ة، حاول 
بعض املرافقني التدخل، فنهاهم 
األمير احلكيم، وقال للمتحدث: 
»االم���ور تعالج باحلكمة وليس 
كل ش���يء  يرغب في���ه احلاكم 
قاباًل للتنفيذ الفوري، انتم اآلن 
تدرس���ون الشريعة وتتحملون 
ف���ي تقدمي  ايضا واجب���ا معنا 
البدائل، فالدول���ة امامها قضايا 
كثيرة حتتاج الى حلول موافقة 
للشريعة، ابذلوا جهودكم العلمية 
والعملي���ة، و»الي���د الواحدة ما 
تصفق«. بع���د ان انتهى الرجل 
احلكيم من كالمه قال املتحدث: 
»الشك انك طال عمرك في موقع 
تشوف شيء مو كل من يشوفه، 
اهلل يوفقك«، فقال احلكيم: »اهلل 

يوفق اجلميع« انتهى.
لقد اظهرت السنوات الالحقة ان 
تطبيق الشريعة ليس قرارا يكتب 
على ورق بقدر ما هو قناعة تستقر 
بالنفوس، وقد رأينا ذلك في اكثر 
البنوك، حيث  املجاالت تعقيدا، 
تقوم هي بالعمل وفقا للشريعة 
بغير قرار يلزمها بذلك، وبالرغم 
من التشابك بني املعامالت القدمية 
واجلديدة محليا ودوليا، مثل ذلك 
يقال عن الزكاة والصالة وارتداء 
احلجاب وغيرها من امور يكون 
دور  ولكنه  دور،  للدولة  فيها 
احملفز، مثل السماح بعمل بنك 
وفق الشريعة عام 1977 فلما ثبتت 
التطبيق،  النجاح تكرر  امكانية 
واسست الدولة بيتا للزكاة وتركت 
للناس حرية اخراج الزكاة، بغير 
إلزام تظهر معه ممارسات التهرب 

وال���ق���وائ���م 
امل����ال����ي����ة 
املزدوجة، بل 
هناك  أصبح 
على  تسابق 
اخراج الزكاة 
مب��خ��ت��ل��ف 

الصور، وانشاء املبرات او العمل 
اخليرية،  اجلمعيات  خالل  من 

اضافة الى بيت الزكاة.
ان نشر الوعي هو مسؤولية 
»الدول���ة« بالدرج���ة االولى، ثم 
الناشطني االجتماعيني، ويتمثل في 
املطالبة بطرح املبادرات وترشيد 
اللجنة  القرارات، وتنشيط دور 
العليا للعمل على استكمال تطبيق 
الشريعة وتصحيح الصورة عنها 
بأنها »جهاز افتاء، ال نريد ان يكون 
ل���ه دور او وصاية على القرار« 
بينما لالفتاء جهاز معروف في 
وزارة االوقاف، واللجنة هي كيان 
علمي يقدم مشاريع قوانني موافقة 
للشريعة بعد دراسة مستفيضة 
لكل تخصص على حدة، في التربية 
القانونية  واالقتصاد واالم���ور 
واالجتماعية، مبشاركة خبرات 
اكادميية ومهنية لكل موضوع على 
حدة، هذا اجلهاز يكمل منظومة 
الدولة التشريعية ويقطع الطريق 
على من يتهمها بالتقصير، عندما 
يجد نشاطا وفاعلية لهذا الدور.

> > >

كلمة اخيرة: يرحم اهلل العم محمد 
احمد الرشيد، ترك انشطة جتارية 
مربحة كثيرة طلبا للعفة وابتعادا 
عن الشبهة، ان تطبيق الشريعة 
هو واقع حال في الصدور يتمثل 
في امث���ال هذا الراح���ل الكبير، 
وليست النصوص سوى مكمل 

له وليست بديال عنه.
قال الشيخ حسن البنا � يرحمه 
اهلل � ملن حثه على االس���راع في 
طلب تطبيق الشريعة في مصر: 
»اقيموا الشريعة في قلوبكم، تقم 

على ارضكم«.

يشن بعض اجلهلة من الليبراليني 
والعلماني���ني هجوما كاس���حا على 
قان���ون اخلصخص���ة اجلديد ملجرد 
انه احتوى على فقرة توجب مراعاة 
احكام الشريعة االسالمية عند تطبيق 
هذا القانون، فهل اصبحت الشريعة 
وتعاليم االسالم مصدر قلق ورعب 

لهؤالء الشرذمة من اجلهلة الذين، واهلل، ال يتبعون اال 
الهوى، وال يستجيبون اال لعقولهم املريضة التي عجزت 
عن ان تس���توعب عظمة ش���رع اهلل وان االلتزام بأمر 
اهلل فيه اخلير والصالح والفالح وان الفشل والضياع 
واخلسارة باالبتعاد عن ش���رع اهلل ومخالفة التعاليم 

السمحة لهذا الدين العظيم.
قال اهلل تعالى )ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان 
خيرا لهم واشد تثبيتا( ان العداء الليبرالي لكل ما ميت 
للشريعة بصلة ما هو اال كما قال اهلل تعالى )ان يتبعون 
اال الظن وما تهوى االنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى( 
واال فلماذا يكابر هؤالء على التعامالت الربوية احملرمة 
بعد االزمة العاملية التي زلزلت اقتصاد العالم وكان سببها 
الوحيد ه���و الفوائد الربوية والتعامالت احملرمة؟ ملاذا 
يعاند هؤالء بعد ان اثبت النظام االسالمي في التعامالت 
املالية علو كعبه حيث كانت املؤسسات املالية االسالمية 
هي االقل تأثرا باألزمة املالي���ة التي تعرض لها العالم 
اجمع؟ ملاذا هم مغتاظون وقد اضحت البنوك االسالمية 
اكثر من البنوك الربوية؟ بل اصبحت الكثير من البنوك 
الربوية تخطط للتحول الى النظام االسالمي بعد ان ثبت 
فشل النظام الربوي وجناح النظام االسالمي، فسبحان 
اهلل أفي اهلل ش���ك وهو الذي حرم الربا واعلن احلرب 

على املرابني؟!

حجز الجاسم.. غير مبرر

النيابة العامة لها احلق في حبس اي متهم احتياطيا 
وذلك وفقا لقانون االجراءات الذي مينحها هذا احلق ولكن 
لنا ان نتساءل عن مبررات هذا احلجز الذي حصره اهل 
الفق���ه القانوني في ثالثة امور وهي اوال: ضمان تنفيذ 
العقوب���ة على املتهم وعدم هروبه، وثانيا: عدم تعرض 
املتهم للخطر او عودته للجرائم حماية للمجتمع، وثالثا: 
احملافظة على ادلة اجلرمية من محاولة املتهم طمسها او 
اخفاءها، وجميع هذه املبررات غير متوافرة في حبس 
الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم الن قضيته هي عبارة 
عن آراء ومقاالت مكتوبة منذ ش���هور بل س���نوات واذا 
كان هناك مبرر من اخلوف من هروب املتهم فباإلمكان 
اخالء سبيله ومنع سفره ولكن ان يحبس 21 يوما دون 
وجود مبررات قانونية مقنعة وصحيحة فهذا ما ال نقبله 
ونأمل اال تصح االقاويل واالخبار املنتشرة ان املوضوع 

قد سيس واخذ ابعادا اكبر من موضوع القضية.

الكراهية  يحرضون على 
واالناني���ة والفردية، وحني 
تتجم���ع ف���ي ص���در صبي 
ويترجمها الى قتل، يحاكمونه 
ويحاس���بونه عل���ى خطته، 

وينكرون عليه جرميته!
ان قاتل الفتى الطالب »عمر« 

الذي قضى بطعنة من زميل له على مقاعد مدرسته، 
نفذ جرمية دفعه اليها املجتمع ككل.

تساوى اجلاني بالضحية واملجرم بالبريء، 
فكلهم ضحايا وكله���م ابرياء، وكلهم نتاج هذه 
الثقاف���ة االنعزالية الش���ديدة البغض لآلخر، 
ثقاف���ة العنصرية والنبذ واالقص���اء والتعالي 
واخلطاب املتش���دد الداعي الى التدمير وانزال 
العقاب مبن ال يرعوي وال يطير في فضاء صاحب 
اخلطاب ومعتلي املنابر وسدنة حكمة االنغالق 
والتشدد وحتضير اخلط���اب االخ��روي وحتقير 

الدني�وي.
ضحاي���ا حكومة او حكومات غير رش���يدة، 
ومتهاونة تتس���امح مع املتهورين واملتشددين 
القت���ل والعزل  واملتطرف���ني وارب���اب نظرية 
والعنصرية والتفاضل القبلي واالجتماعي، وهم 
� ايض���ا � ضحايا دار الش���عب او مجلس االمة 
والذي يقوم في قوائمه كلها على اخلطاب ذاته، 
بل ويباري احلكوم���ة وغالبا ما يبّزها في ذلك 

املضمار القاتل.
»عمر« ضحي���ة، وقاتله ضحية، مثلهما مثل 
تلك الفتاة التي طاردها اخوها في احد املجمعات 
التجارية شاهرا سكينه يروم قتلها، النها كانت 
سافرة! هذا االخ ايضا ضحية لتلك الثقافة التي 

تقرن شرف املرأة بدينها وبحجابها!
وقبل اسابيع جرى ما جرى في اجلهراء، حني 
مت االعتداء على شرف الدولة وديس دستورها 
وانتهكت قوانينها على ايدي مجموعة من حملة 

سيوف القيامة، وابطلوا حفل السريالنكيني!
فماذا فعلت احلكومة جتاه ما مت ودفاعا عن 
شرف الدولة املوكل اليها الدفاع عنها؟ ال شيء 
طبعا! وماذا فعل مجلس االمة ودس���توريوه، 

ايضا ال شيء!
اذن ملاذا نستغرب ان ُيقتل »عمر«، وان تطارد 
فتاة في مجمع ونصل الس���كني الالمع يشتهي 

دمها؟!
ان تل���ك كلها نتائج تلك النظريات، وحصاد 

ما مت زرعه ومازال يزرع!
اليوم »عمر« وغدا أعمار س���تخطف سريعا، 

والقتلة هم هم طلقاء يسرحون!

الشيخ جابر يرحمه اهلل: »تطبيق الشريعة مسؤولية مشتركة« شرع اهلل كله خير! قتلة »عمر«..
شائعة وفاة »سرور« 

تربك مجلس الشعب

القاهرة � وكاالت: شهدت أروقة 
مجلس الش���عب منذ صباح امس 
ارتباكا شديدا، وذلك على أثر انطالق 
شائعة كاذبة تفيد بوفاة د. فتحي 

سرور رئيس مجلس الشعب.
السابع  اليوم  وحسب صحيفة 
الن���واب والصحافيون  فقد تدافع 
على أثر هذا اخلب���ر إلى مكتب د. 
س���رور ومكتب اإلع���الم مبجلس 
الش���عب لالطمئنان على صحته، 
فيما س���ارع املسؤولون عن مكتب 
الصحافة واإلعالم بالبرملان بنفي 
الشائعة والتأكيد على أن د. فتحي 
سرور س���يرأس جلسات مجلس 

الشعب اليوم.
ولم تهدأ الشائعة التي أربكت عمل 
املجلس سوى بظهور صوت د. فتحي 
سرور في مداخلة هاتفية في نشرة 
األخبار بالقناة األولى بالتلفزيون 
املصري. يذكر أن د. فتحي سرور 
كان قد دخل إلى مستشفى القصر 
العيني األس���بوع املاضي إلجراء 
بعض الفحوصات وخرج في اليوم 
التالي بعد االطمئنان على صحته 
ومنذ ذلك احل���ني ويتولى النائب 
عبدالعزيز مصطفى وكيل املجلس 
رئاسة اجللسات املسائية مبجلس 

الشعب.

تحطم طائرة أفغانية على متنها 43 راكبًا
كاب���ول � وكاالت: أعلنت وزارة 
الداخلية األفغانية أن طائرة ركاب 
كانت تقوم برحل���ة بني قندوز في 
شمال أفغانستان وكابول حتطمت 
امس وعلى متنها 38 راكبا بينهم 6 
أجانب إضافة إلى 5 من أفراد الطاقم، 

فوق جبال »ساالنغ« الوعرة.
وقال الناطق باسم الوزارة زماري 
بش���اري انه لم يتس���ن على الفور 
معرفة سبب احلادث لكنه جاء في 
ظل سحب كثيفة وأمطار في كابول 

ومحيطها.
والطائرة تابعة لش���ركة »بامير 
التي  ايرويز« األفغاني���ة اخلاصة 
أعلن������ت م���ن جهته���ا أن س���تة 
الطائ���رة  أجانب كانوا على مت��ن 

املنكوب��ة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 
وقت س���ابق أن السلطات املالحية 

فقدت االتصال مع الطائرة التي كانت 
تقوم برحلة بني قندوز وكابول.

وقد أرس���لت السلطات فرقا إلى 
املكان الواقع في هذه املنطقة اجلبلية 

الوعرة.
وقال بشاري »نطلب من زمالئنا 
في القوة الدولية للمساهمة في إرساء 
األمن في أفغانستان )ايساف( التابعة 
حللف األطلسي مساعدتنا على حتديد 
املوقع عبر اس���تخدام طائراتها من 

دون طيار«.
وفي فبراير 2005 حتطمت طائرة 
من نوع بوينغ 737 تابعة لش���ركة 
»كام � اي���ر« اخلاص���ة على ارتفاع 
3300 متر حني كان الثلج يتساقط 

في املنطقة.
وكان هن���اك 24 أجنبي���ا ب���ني 
ركابها ال� 104، ولم ينج أح���د م���ن 

الكارث��ة.

المطيري: بحوزتي دوالر معدني عمره تجاوز قرنًا 
ونصف القرن وعمالت كويتية تعود إلى 1968

دنانير لكنني فوجئت في اآلونة 
االخيرة بفقدانها.

سمعنا ان لديك عمالت نادرة 
غير اخلاصة بالكويت؟

نعم امتلك دوالرا اميركيا من 
العام 1848 والذي مر عليه ما 
يقارب 162 عاما باالضافة الى 
امتالكي روبية هندية عمرها 

94 عاما.
هل عرض عليك شراؤها؟

لم اقدم على عرضها للبيع، 
لكن ان حصلت الفرصة وكان 

املبلغ مغريا فال مانع لدي.

كي��ف حصل��ت عل��ى هذه 
العمالت النادرة؟

طبعا هذه الهواية كما ذكرت 
قدمية جدا بالنسبة لدي، لكن 
البح���ث ومعرفة  عن طريق 
االصدقاء استطعت ان احصل 

على هذه العمالت.
هل سبق ان شاركت بعمالتك 

في املعارض؟
لم اشارك ولم يعرض علي 
املشاركة ولن امانع في عملية 
املش���اركة ان وج���دت ضمن 

ترتيبات ومسابقات.

ه��ل هن��اك احد م��ن افراد 
اسرتك لديه الهواية نفسها؟

ال يوجد احد من افراد اسرتي 
يحب هذه الهواية ولن اتردد 
في تعليمها البنائي ان احبوا 
هذه الهواية التي يعشقها كثير 

من الكويتيني.
اخيرا كيف ترى هواية جمع 

العمالت؟
اكي���د هي هواي���ة ممتعة 
وشيقة ولكنها في الوقت ذاته 
مرهقة للغاية فهي حتتاج إلى 

صبر وجهد.

أقر قطاع املكافح���ة باإلدارة العامة لإلطفاء نظاما جديدا للون 
جاكيت )الس���ديري( لتمييز القيادات أثن���اء احلوادث، وقد عقد 
نائب املدير العام لشؤون املكافحة وتنمية املوارد البشرية العميد 
يوسف األنصاري اجتماعا مع مديري مناطق اإلطفاء ومت تعميم 
النظ���ام اجلديد، وقال مدير العالقات العامة واإلعالم املقدم خليل 
األمير ان الهدف من هذا النظام اجلديد هو س���هولة التعرف على 
القيادات باملوقع وسهولة وصول املعلومات بني العاملني من رجال 
اإلطفاء وبني اجلهات األخرى كرجال املرور والدوريات والطوارئ 
الطبية وغيرهم مبواقع احلوادث، ما يس���اعد في وصول األوامر 
والتوجيهات من مصادرها، مؤكدا انه مت استخدام هذا النظام في 
العام املوضوع للتجريب خالل احلوادث والتمرينات العملية وقد 
أثب���ت كفاءته ومت إجراء بعض التعديالت عليه لتعميمه بش���كل 
رس���مي، وقد مت متييز قائد املوقع ورئيس القطاع ورئيس املركز 
بحيث يكون الترتيب كالتالي: اللون البرتقالي � قائد املوقع � اللون 
األحمر � رئيس القطاع � اللون البنفس���جي � رئيس املركز � اللون 
األصفر � العالقات العامة واإلعالم � اللون األزرق � مركز العمليات 
واإلسناد � اللون األسود � وحدة الصحة والسالمة املهنية � اللون 

األصفر مع األحمر � مسؤول إجراءات أجهزة التنفس.

اإلطفائيون بـ 7 ألوان 
في تعاملهم مع الحرائق

هاني الظفيري
جمع العمالت من الهوايات 
احملببة لدى الكثيرين، سواء 
داخ���ل الكوي���ت او خارجها، 
والعمالت القدمي���ة تباع في 
م���زادات وكلما كان���ت هذه 
العمالت عتيقة زاد سعرها الى 
مبالغ طائلة، واملواطن عماش 
الى »األنباء«  املطيري حضر 
حيث حتدث عن عشقه لهذه 
الهواية منذ ما يقارب العشرين 
عاما، وخالل هذه الفترة حرص 
على اقتناء عمالت مختلفة، اذ 
كشف عن حيازته لعملة نادرة 
اميركية تعود الى العام 1848 
وايضا حيازته لعملة كويتية 
تعود الى العام 1968، املواطن 
املطيري حتدث ل� »األنباء« عن 
هوايته املمتدة لعقدين والتي 
وصفها باملرهقة والش���يقة، 

وفيما يلي نص احلوار:
به��ذه  وان��ت  مت��ى  من��ذ 

الهواية؟
منذ اكثر من 20 عاما وانا 
اقوم بجمع هذه العمالت التي 
تعتبر من تراث الكويت، فقد 
حصلت على جميع فئات العملة 
الورقية لكن كانت  الكويتية 
لدي الورق���ة النقدية وهي 5 

وصف هواية جمع العمالت بالشيقة والمرهقة

صاحب السمو عزى
الرئيس األفغاني بضحايا الطائرة

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تعزية الى الرئيس حام���د كرزاي رئيس 
أفغانس���تان اإلس���المية الصديقة عبر  جمهورية 
فيها س���موه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حتطم طائ���رة الركاب األفغانية املنكوبة، 
سائال س���موه املولى تع���الى أن يتغم���د الضحايا 
بواس���ع رحمته ويلهم ذويه���م جمي���ل الصب���ر 

وحس���ن الع��زاء.
 كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
ن���واف األحمد ببرقية تعزي���ة مماثلة الى الرئيس 
ك���رزاي عبر فيها عن خال���ص تعازي���ه وص��ادق 

مواسات��ه.
كذلك بع���ث سمو رئيس مجل���س الوزراء الشي���خ 

ناصر احملم���د ببرقي���ة تعزي���ة مماثل��ة.

د. فتحي سرور

بعض العمالت النادرة

املطيري متحدثا ل� »األنباء«محرر »األنباء« يحمل عملة نادرة

مالبس اإلطفاء اجلديدة

)رويترز( أحد األفغان يشير بإصبعه إلى مكان سقوط  الطائرة 


