
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ناسا: قوى خفية تمنعنا من التوغل أكثر في الفضاء الخارجي.

ـ وغدا ستخرج الجامعة العربية ببيان تستنكر فيه تدخل »القوى الخفية« 
المهم أن تستنكر والسالم.

سالح الكتروني جديد يساعد النساء على مكافحة التحرش في الشارع.
ـ لو »الداخلية« تستورد هالجهاز حق شرطياتها وايد أبرك بدال ماهم يمشون 

أبواللطفواحدوراء كل شرطية 3 رجال أمن و2 مباحث لحمايتها.

محطاتواضح السايرزم

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

بينم���ا كن���ت أش���اهد 
التلفزيون في منزلي خارج 
الهاتف،  الكويت رن جرس 
وحامل���ا قلت »آل���و« صاح 
محدث���ي حت���ى كاد يخرج 
م���ن س���ماعة الهاتف »هال 
بصوتك اش���لونك ابوخالد 
كيف صحتك« وحني أدركت 
انه صوت »ابوحسني« طفح 
وجهي بالبش���ر وابتسمت 

ابتسامة عريضة.
كان »أبوحسني« يهاتفني 
من الكويت، وقد اخبرني بانه 
حصل على رقم هاتفي من 
احد االصدقاء الذين صادفهم 
قبل قلي���ل فاتصل بي على 
الفور، فكانت املهاتفة فرصة 
الستحضار الذكريات اجلميلة 
واالطمئنان على احوال االهل، 
كما كانت فرصة الستعراض 

االمراض والشكوى منها.
وقبيل ختام املهاتفة طلب 
مني ابوحسني، فجأة، مشاهدة 
التلفزيون الفرنسي الناطق 
بالعربي���ة وقراءة ش���ريط 
االخب���ار، فحولت مؤش���ر 
القنوات وتريثت قليال ليعود 
اخلب���ر املقصود الذي حاملا 
انفجرنا ضحكا  قرأناه معا 
هو كالب���كاء، وكان اخلبر 
يشير إلى توتر طائفي في 

الكويت. 
بطيبته املعهودة وتربيته 
احملم���ودة واخالقه النبيلة 
ووطنيت���ه االصيل���ة قال 
ابوحس���ني وه���و يضحك 
ان���ا معك من  »بوصل���وح 
الكويت وهي خارج  طائفة 
نطاق التوتر«؟ فرددت عليه 
»طبعا صحيح يا ابوحسني 
وصح لسانك واهلل يطول 
بعمرك« وتوادعنا على امل 

اللقاء القريب.

النار التي تحت الرمادنواب الندامة وحكومة السالمة خارج نطاق التوتر

البقاء هلل
راشد محمد ضاحي العبدلي � 76 عاما � العارضية � ق1 � 

ش3 � م32 � ت:  66000176 � 97171676.
حنينة قنان سـلطان، زوجة عبيد سلطان السعيدي � 
65 عاما � الرجال: اجلهراء � النس���يم � ق1 � ش29 
� م25 � ت: 99877543 � النس���اء: سعد العبداهلل � 

ق3 � م9 � ت: 99888188.
سـميرة حسـن محمد زيد � 47 عاما � الرجال: الروضة � 
صالة دسمان � ت: 97391087 � النساء: أم الهيمان 

� ق2 � ش24 � م13.
حسني شمروخ محارب املطيري � 69 عاما � جليب الشيوخ 

� ق2 � ش125 � م1284 � ت: 60000787.
غازي مرزوق صالل ارجيان العتيبي � 67 عاما � الرجال: صباح 
الس���الم � ق13 � ش2 � ج9 � م3 � ت: 99880986 � 
66444175 � النساء: مشرف � ق5 � ش14 � ج1 � م14 

� ت: 25380315.
عدنان علي مطر املصبح � 53 عاما � الرجال: القصور � ق7 
� ش42 � م21 � ت: 99778941 � النساء: الصليبخات 
� ق2 � ش10 � م51 � ت: 24865214 � الدف���ن بع���د 

صالة العصر.
سعود يوسف سـعود الفهد � 68 عاما � الرجال: الدعية � 
ق3 � ش الدعي���ة � دي���وان الفهد � ت: 22552516 � 
النساء: اجلابرية � ق9 � ش1 � م21 � ت: 66366551 

� الدفن التاسعة صباحا.

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

 في عام 1981عقدت جمعية اإلصالح االجتماعي 
– مركز الشباب - ندوة »أسبوع تطبيق الشريعة« 
وتوسع »املركز« في حملته اإلعالنية بشكل الفت 
للنظ���ر، كانت اليافطات الضخمة ذات إس���قاطات 
مثيرة، كنت في تلك الفترة عضوا في مجلس إدارة 
اجلمعية، انعقدت الندوة األولى من فعاليات األسبوع 
يوم السبت وجتاوز حجم احلضور األربعة آالف، 
امتألت بهم قاعات اجلمعية وساحة امللعب واكتظت 
الشوارع، كان احملاضر هو د.عبداهلل رشوان، في 
الي���وم التالي تلقت اجلمعي���ة اتصاال من محافظ 
حولي، الشيخ جابر املبارك – نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع حاليا - وطلب حضور رئيس 
اجلمعي���ة، الذي كان خارج الب���الد، العم عبداهلل 
العلي املطوع يرحمه اهلل، فطلب مني السيد عمر 
الدايل، مدير اجلمعية، الذهاب للمقابلة نظرا لضيق 

الوقت فذهبت.
 قال الشيخ جابر: »أنتم عقدمت ندوة بغير أخذ 
تصريح مسبق، وبإمكاني منعها بشكل مباشر استنادا 
إلى ه���ذا القانون – ورفع قانون التجمعات بيده – 
ولكنني آثرت االلتقاء مبجلس اإلدارة إلخطاركم بهذا 
اإلجراء، نحن مس���ؤولون عن أمن البلد، وال ميكن 
السماح بأشياء تسبب اإلثارة وتؤدي إلى زعزعة 

االستقرار أيا كان املبرر«.
قلت: »نحن شركاء معكم في احلرص على أمن 
الوطن، وهو وطننا جميعا، وأيضا لن نقبل بشيء 
ميس استقراره، واملادة التي قيلت في ندوة األمس 

تخدم هذا االستقرار«.
 ق���ال: »لق���د كنت موج���ودا بق���رب اجلمعية 
واستمعت الى جانب من الندوة عبر ميكروفوناتكم 

الكثيرة«.
 قلت: »جيد، إذن لعلك سمعت السؤال الذي قدمه 
أحد احلضور، وكنت أنا من يدير الندوة، كان السؤال 
يقول »ما رأي اإلس���الم في احلكم الوراثي؟« قرأت 
الورق���ة بعد تفكير رأيت أن أعرضه على احملاضر 
الذي هو أستاذ قانون وخبير دستوري، وملخص 
إجابته »عرف اإلسالم أربعة أمناط من احلكم، وكلها 
حدثت في الصدر األول من اإلسالم، ومنها االستخالف 
بالتوريث، وقد ش���هد ذلك جمهور أصحاب النبي 
ژ وقبلوه ضمن تلك اخليارات، وفي األمر س���عة 
حس���ب أحوال األمة وما يحقق له���ا العدل واألمن 

واالستقرار(.
 ثم تابعت قائال: »و قد أفادت إجابة د.رش���وان 
الس���ائل واجلمهور، وهذا أفضل من ترك الس���ائل 
يوجه سؤاله إلى من ال ميلك خبرة وال علم د.رشوان 
فيدلي بإجاب���ة غير مبنية على عل���م، األمر الذي 
قد يجر الكويت إلى ممارس���ات تشبه ما حدث في 
احلرم املكي قبل س���تة أش���هر«... كنت أشير إلى 

حادثة جهيمان.
قال احملافظ: »على أي حال هذا النشاط يجب أن 

يتوقف فورا، ولن نتساهل في هذا األمر«.
 قلت له: »إذا تسمح لي أن أحضر مرة أخرى ومعي 

أعضاء من املجلس، ولسنا هنا 
في موق���ع االعتراض، ولكن 
مشاركتهم في النقاش تساعد 
على عالج هذه املسألة على 
أفضل وجه بإذن اهلل« فحدد 
ل���ي موعدا آخ���ر بعد صالة 

املغرب.
نقلت ما دار إلى العم أحمد بزيع الياسني، حفظه 
اهلل، والع���م محمد الدخان يرحمه اهلل، والس���يد 
رابح الرباح، وذهبنا جميعا إلى املوعد احملدد في 
مخفر العديلية الذي كان شبه مستنفر لكثرة كبار 
الضباط، حتدث العم بومجبل، وفي يده نسخة من 
النظام األساس���ي للجمعية فقال: »لقد مت عقد تلك 
الندوة في ضوء فهمنا للنظام األساسي للجمعية 
الذي يجيز لها عقد الندوات، وهذا هو عملها الذي 
تأسس���ت من أجله«. قال الشيخ جابر: »لقد صدر 
قانون منع التجمعات وهو املرجع القانوني لسائر 
اجلمعيات وغيرها في هذا املوضوع، وكان البد من 

أخذ موافقة مسبقة على عقد الندوات«.
ق���ال بو مجبل: »هذا األمر تبني لنا اآلن، ونحن 
س���نتعاون معكم ملا فيه مصلح���ة البلد، يبقى أن 
الن���دوة الثانية تقريبا بدأت اآلن، وإذا تس���مح أن 
نعل���ن عن وقف بقية الندوات لهذا األس���بوع بعد 
انتهائها، بطريقة هادئة« وافق الشيخ جابر مشكورا 

على هذا االقتراح.
 ذهبت بعد ه���ذا اللقاء إلى اجلمعية، وأخبرت 
منظمي الندوات في مركز الش���باب مبا مت االتفاق 
عليه، وتوليت إدارة الندوة للمرة الثانية بدال من 
الشخص املقرر أن يديرها، كان احملاضر هو د.محمد 
سليم العوا، وبعد انتهائه، لم أفتح الباب لألسئلة 
هذه املرة، شكرت احلضور على مشاركتهم ثم أعلنت 
قرار اجلمعية باالكتفاء بهذا القدر من فعاليات هذا 
النش���اط، ثم بعد نزولي م���ن املنصة قال لي أحد 
الشباب »خوفوكم؟« قلت »نعم، خفنا، ولكن على 
اجلمعية وأنشطتها وفروعها الكثيرة التي ستوقفها 
أنت من أجل ندوة واحدة بالغتو في إعالناتها، وهذه 

هي النتيجة«.. انتهى.
 لقد مر زمن طويل على هذه احلادثة التي أذكرها 
اليوم للمرة األولى بس���بب ما تش���هده البالد من 
ندوات أيضا محل جدل كونها نقلت املوضوع من 
تصرف شخص غير متزن نفسيا وال هو محل اعتبار 
علمي من أي طرف، وإسقاط ممارسته على شريحة 
كبيرة من الشعب الكويتي بشكل غير مقبول، ومن 
املوافقات أن يكون الش���يخ جابر املبارك هو أيضا 
من يتولى معاجلة هذا امللف، ما أثار ذكريات قاربت 

على الثالثني سنة.
أسأل اهلل له التوفيق، ولكل املتعاملني مع هذه 
املسألة - من مختلف املواقع - الرأي السديد وفي 
الوقت املناس���ب، إذ ال قيمة لالنتب���اه إلى املغاالة 
والش���طط بعد فوات األوان واتس���اع اخلرق على 

الراتق.

الشيخ جابر المبارك في عام 1981 واليوم.. وفقك اهلل

4.17الفجر
5.37الشروق

11.41الظهر
3.08العصر

5.45المغرب
7.02العشاء

مواقيت الصالة

صفحة آراء ص13

عمر بوحمد اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم )األربعاء( قائد 
وجنم وسط منتخبنا األوملبي لكرة القدم ونادي 
القادس���ية عمر بوحمد ما بني الساعتني 3 و5 
مساء وذلك للحديث عن حظوظ األزرق األوملبي 
في تصفيات أوملبياد لندن، وأسباب تألقه في 

الفترة املاضية، وعن حظوظ القادس���ية في 
املنافسة على الفوز بالبطوالت احمللية، باالضافة 
الى الرد على أسئلة القراء وذلك على الهواتف 
التالية: 24830514 � 24830238 � 24830322 � 

داخلي: 131 � 318.

الصفحة األمنية  ص14

صالح الساير
www.salahsayer.com

حتى بعد أن سحبت احلكومة 
من الزنديق ياسر احلبيب جنسيته، 
لم يصرح أي من نواب الندامة بأي 

شيء في هذا املوضوع.
هم يعتقدون أنهم أذكياء كسبوا 
اجلولة ولم يخسروا أصوات بعض 

الشيعة!
ولكننا نعتقد ان الس���واد األعظم من أبناء الشيعة 
الوطنيني هم من كسب اجلولة أكثر من نواب الندامة، 
عندما تسابقوا عن قناعة الستنكار ما ذكره ذلك املعتوه 

بحق أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها وأرضاها.
قبحكم اهلل، عرض الرسول ژ يضرب وال تتحركون 
ألنكم عّباد أصوات، بينما الصوت احلقيقي للمسلم في 

الدنيا طاعة اهلل جل وعال ال غير.
من يعتقد ان القضية خالف س���ني - ش���يعي فهو 
مخبول، ألننا ال نقبل على الشيعة من أبناء الكويت كما 
هم ال يقبلون علينا كسنة، وأم املؤمنني عائشة رضي 
اهلل عنها أكبر من ذلك بكثير، فلو غضب السنة جميعا 

ومعهم الشيعة ما منعنا ذلك من االنتصار لها.
إمنا يحزنني أن يكون ن���واب الندامة يأمترون من 
حكومة السالمة، التي تشكر على النتيجة عندما سحبت 
جنس���ية هذا املعتوه ولكنها ال تش���كر على الوسيلة 

وعلى التأخير.
فهي لم تش���ر إلى إس���اءة ذلك املعتوه ألم املؤمنني 
عائشة رضي اهلل عنها، وانتظرت حتى استعر الشارع 

ثم قامت بسحب اجلنسية.
وفي كل األحوال أقول: نعم، هي تشكر على النتيجة، 
وواجبنا جتاه وطننا اليوم أن نهدأ جميعا حفاظا على 
أمن هذا البلد واس���تقراره فهناك من يحاول أن يخلط 

األوراق دون مبرر.
ولكننا جميعا مطالبون بأن نسأل نواب الندامة: ألي 

سبب كان ذلك الصمت الرهيب؟!
وملاذا جندكم تثورون ملصالح وشؤون حياتية تافهة 
بعضه���ا ال يرقى حتى ألن يكون من ش���ؤون مجلس 

األمة؟!
ن���واب الندامة الذين أقروا قانون اخلصخصة دون 
نقاش، وقتلوا االستجوابات دون سبب، وكسروا أنياب 
مجلس األمة، ه���م جل اهتمام حكومة الس���المة وهم 
أخطر بكثير على هذا البلد من وزير داخلية في حكومة 
الس���المة ال يعرف بالتحديد مت���ى يعود للبلد؟ ولوال 
وجود النائب األول في احلكومة هذه األيام لكانت األمور 

أسوأ بكثير.
وباملناسبة فإني أناشد النائب األول ورئيس مجلس 
ال���وزراء باإلنابة أال يكون األخ وزي���ر الداخلية ضمن 
الفريق املكلف مبتابعة قضية ياسر احلبيب وإال ترى 

املوضوع »راح فيها«!
خالصة األمر، مبثل أولئك النواب وبحكومة بعض 
وزرائها ال يعرف متى يسكت ومتى يتكلم، ووزير داخليتها 
خارج الكويت وهي مشتعلة، ال أظن أن املستقبل يدعو 

للتفاؤل. ولكن ربنا كرمي.

الفائز االول في احداث الفتنة 
االخيرة هو احلكومة والقرارات 
السريعة واحلازمة التي اتخذتها 
في منع اقامة جتمعات وحشود 
النيران اش���تعاال،  طائفية تزيد 
وكانت ستؤدي الى مزيد من الفرقة 
والتش���رذم وبدء متوالية اقوال 

مؤججة ومدغدغة هنا تقابلها اقوال مؤججة ومدغدغة 
هناك حتى تنقسم الكويت س���ريعا الى معسكرين او 
خندقني متضادين حتكمهما العواطف ال العقول ويختطف 
القرار فيهما املتشددون ال احلكماء، وينتهي االمر بنا كما 
انتهى في دول كثيرة باملنطقة الى تفجير وقتل وخطف 
على الهوية، فلسنا اكثر ذكاء وحكمة وفطنة من اخوتنا 

في العراق ولبنان واجلزائر وغيرها.
> > >

ومثير الفتنة هذه امل���رة مثله مثل من ذهب من 
متطرفينا ومتش���ددينا الى تورابورا والشيش���ان 
وكوس���وڤو وجزيرة فيلكا ومك���ة فهم جميعا ابناء 
املدارس واملعاهد واملناهج وتربية املجتمع الكويتي 
وثقافت���ه العامة الت���ي يفترض ان يكون املس���ار 
الدميوقراطي القائم بها منذ نصف قرن حتى اآلن قد 
شذب وهذب تصرفات من يعيش فيه وعّلمه أن حل 
املشكالت ال يتم بالتشدد والتطرف والفزعة اجلاهلية 
والتفجير وحمل السالح بل باحلوار الهادئ والعقالني 
الذي هو اهم سمات املجتمعات الدميوقراطية، ومن 
دونه ال دميوقراطية في مجتمع مهما ادعى حواريوه 

ومفكروه.
> > >

أليس مستغربا اننا لم نسمع مبقاتلني او متطرفني 
اندونيسيني وماليزيني في تورابورا والشيشان وكوسوڤو 
وغيرها، بينما نسمع في الوقت ذاته مبتشددين ومتطرفني 
كويتيني من سنة وشيعة في كل إشكال يحدث في العالم 
رغم ان اعدادنا ال تزيد عن مليون نسمة اي اننا ال نقدم 
وال نؤخر في حل االشكاالت السياسية العاملية القائمة، 

وما يفترض من تشربنا ملفاهيم التسامح والتعقل؟!
> > >

ف���ي اخلالصة ان ما حدث س���يتكرر فأعواد الثقاب 
كثيرة وس���تبقى النار حتت الرماد ما لم نبدأ بتحويل 
الدميوقراطية من لباس خارجي المع ال عالقة له باجلسد 
الى مفاهيم تستقر في العقول واالفئدة وتقبل بها النفوس 
فتحيلنا من مفهوم دولة البحيرة النفطية القابلة لالشتعال 
في اي حلظة الى مفهوم بحيرة املياه العذبة التي ال تؤثر 

فيها اعواد الثقاب املشتعلة مهما كثرت.
> > >

آخر محطة: ان كان إلسقاط اجلنسية عمن يثير الفتنة 
فائدة فهي ردعه ملن ينوي مس���تقبال السير في طريق 
اثارة روح البغض والكراهية وتدمير املجتمع، فليس كل 
من ينوي القيام بذلك يحمل جنسية اخرى حتى يقيد 
االسقاط بذلك االمر، واألحكام في كل مكان وزمان يقصد 

منها الردع ومنع الضرر قبل اي شيء آخر.

عمر بوحمد


