
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الجامعة العربية تستضيف اجتماعا لمناقشة إستراتيجية األمن المائي لمواجهة 

التنمية.
  ـ إذن على «التنمية» في الوطن العربي السالم!

 ازدحام شديد في مطار الكويت أمس وجميع رحالت الطيران كاملة العدد.
  ـ أقول خلف اهللا عالمرضيات. 

 أبواللطف  واحد

 أمانة 

 نواب األمة يقرون الضرائب..
  وهم ال يقرأون!

 يتداول في هـــذه االيام 
على الســـاحة السياســـية 
موضـــوع الضرائب وعزم 
احلكومة علـــى العمل بهذا 
النظام كخطوة من خطوات 

االصالح االقتصادي.
  ومع ظهور هذا املوضوع 

على الســـطح السياسي بادر الكثير من اعضاء 
مجلس االمة الـــى رفضه والتهديـــد والوعيد 

للحكومة ان هي اجتهت الى تطبيقه.
  ولكن املصيبة الكبرى والتي يجهلها الكثير 
من اعضاء مجلس االمة، ولالسف، انهم هم من 
أقروا فرض الضرائب وهم من اعتمدوا قانون 
خطة التنمية الذي ينص بشـــكل صريح على 
اعتمـــاد النظام الضريبي، فقـــد جاء في االطار 
العام لقانون خطة التنمية حتت بند سياسات 
خطة التنمية في السياسات االقتصادية، البند 
الســـادس ما نصه «تعزيز االيرادات السيادية 
للكويت بوضع نظام ضريبي وتعديل القانون 
٩٥/٧٩ في شأن الرسوم والتكاليف العامة مقابل 
االنتفاع باخلدمات العامة»، كما جاء في املرسوم 
املرفق باخلطة االجراءات والسبل الكفيلة بتطبيق 

هذا النظام الضريبي.
  اذن، ملاذا يعارض النـــواب التوجه لفرض 
ضرائـــب وهم من اقروا ذلك فـــي قانون خطة 

التنمية؟! 
  انني على يقني ان الكثير من نواب االمة لم 
يقرأوا قانون اخلطة وانهم صوتوا عليه عميانا، 
ولالســـف، بل االدهى من ذلك ان املوضوع لن 
ينتهي عند الضرائب بل سيمتد الى قانون الرسوم 
وتعديله الى مزيد من الرسوم والتكاليف املالية 

على املواطن الكويتي.
  انني لن اتكلم عن هذه املواضيع اآلن، خاصة 
احلكم الشـــرعي للضرائـــب واحلكومة، ألنني 
سأتطرق لها بالتفصيل في مقاالت قادمة، لكن 
ما احب ان انبه اليه هو طريقة السلق التشريعي 
للقوانني التي تتعلق مبصير املواطنني وكيفية 
تعاطي نواب االمة معها، فهؤالء الذين يصوتون 
على ما ال يقرأون وال يعلمون، كيف نأمتنهم على 
مستقبلنا ومقدراتنا اذا كانوا على هذا املستوى 

الضحل من االداء واالمكانيات؟!
  لقد صاحوا وثـــاروا من قبـــل على قانون 
اخلصخصـــة وهم قد اقروه ايضـــا في قانون 
خطة التنمية، واآلن الضرائب، فما هذه اخلطة 
املسلوقة وغير املقروءة؟ وما مصيرها مع نواب 
السياسي والتشريعي؟ ولالسف.. فهل  العمى 

يعي الشعب الكويتي حقيقة نوابه؟ 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري 
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 أين المفتاح؟ 

 اإلنسان عرضة للمشكالت 
واملخاطر وان توخى احليطة 
والفطنة واحلذر، فالوقاية 
من األمراض ال حتصن البشر 
من اإلصابة بها، وربط حزام 
األمان في السيارة ال يعني 
الســــالمة وانعدام  ضمان 
الناس  أكثر  اخلطر، بل إن 
فــــي املشــــاكل هم  وقوعا 
«األبرياء» الذين ال يحميهم 
القانون، والدرب إلى جهنم 
مفروش بالنوايا احلسنة.

  غير ان املشكلة التي يقع 
فيها اإلنسان ليست نهاية 
املطاف، فاحليــــاة دروس 
وجتــــارب وعبــــر، والنبي 
املصطفى ژ قال «ال يلدغ 
املؤمن من جحــــر مرتني» 
النهوض  فاإلصرار علــــى 
ومواصلة املســــير وإعادة 
التشكل صفات أصيلة في 
اإلنسان الذي يحمل إشارات 
البناء  االستنهاض وإعادة 
في جســــده البشري حيث 
العديد من األنسجة تتجدد 
كل يــــوم وتعيد بناء ذاتها 

من جديد.
  مفتاح جناحــــك داخل 
جــســــــدك واإلشــــــارات 
والتعليمات واضحة في كل 
عضو من األعضاء البشرية، 
أما هزميتك فتكون بسبب 
روحك املهزومة، فاذا تعثرت 
نتيجة نوايــــاك الطيبة أو 
وقعت ضحية لغدار خؤون، 
التي  فال تصــــغ لروحــــك 
توسوس لك باالنكسار بل 
ابحث في جسدك عن إشارات 
النهوض وانهض، ففي العمر 
فســــحة بانتظارك سوف 
جتدها حاملا جتد مفتاحك 

في جسدك. 

 فتوى تبيح شراء «األضاحي 
اإلسالمية» عبر اإلنترنت 

 الرياضـ  وكاالت:  دفع غالء أسعار االضاحي 
املواطنني للبحث عن حلول بديلة تكسر حدة هذا 
الغالء، أو تتجنب االكتواء بناره على االقل، وهو 
ما أدى الى قيام حملة منظمة في كثير من مواقع 
االنترنت، لالستعاضة عن شراء االضاحي احمللية 
بتوكيل املؤسسات واجلمعيات املوثوقة لشراء 
االضاحي من البالد االسالمية الفقيرة وذبحها 
هناك والتصدق بلحمها على املستحقني. ونشر 
كثير من املواقع السعودية على شبكة االنترنت 
موضوعا متطابقا، يحث على توكيل املؤسسات 
املعروفة كمؤسسة مكة املكرمة اخليرية، بشراء 
وذبح االضاحي في بالد اسالمية، ودعم املوضوع 
باعالن من املؤسسة يحدد سعر االضحية بـ ٤٥٠ 
رياال. وزيادة في التطمني بحسب جريدة «سبق» 
السعودية استعان معدو املوضوع بفتوى سابقة 
للشيخ عبداهللا بن جبرين «رحمه اهللا» يجيز 
فيه هذا الفعل، بل ويحث عليه، حيث أجاب عن 
ســــؤال وجه له حول جواز ذبح االضاحي في 
خارج املكان املتبرع فيه، كأن تتبنى مؤسسة 
خيرية املشروع في اململكة وترسل املبالغ الى 
احدى الدول الفقيرة لعمل املشروع، فقال: «ال 
شك أن االضاحي تعتبر صدقات، وقصد أهلها 
حصول االجر بالصدقة على الفقراء واملستضعفني 
حتى يشاركوا غيرهم في أيام االعياد فرحتهم 
وسرورهم باالكل من هذه اللحوم والتفكه بها، 
وحيث ان أهل اململكــــة عندهم الكثير والكثير 
من االضاحي كوصايا عــــن االحياء واالموات، 
فنرى ارسال كثير منها الى خارج اململكة لذبحها 
في البالد الفقيرة توسعة على املسلمني هناك 
وتأليفا لهم حتى يعرفوا أن اخوانهم في البالد 
االســــالمية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون 
اليهم ما يحتاجون اليه بقدر االمكان، فاخراجها 
وارسالها الى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في 
البالد الغنية حيث ان أهلها قد يصبرونها في 
الثالجات ويأكلون منها عدة أشهر، وال يجدون 
الفقراء اال قليال، وقد يجتمع عند فقير أكثر من 
حاجته، وفي ارسالها الى الدول الفقيرة تخفيف 

على املتبرعني لقلة أثمانها. 

 الريـــاضـ  يو.بي.آي: تفحمت جثث ٨ 
سعوديني وأصيب آخر بكسور إثر حادث 
مروري في جنران جنوب السعودية مساء 

الثالثاء.
  وذكرت صحيفة «الوطن» السعودية 
ان تصادم مركبتني، األولى نوع صالون 
كان يســـتقلها ٥ أشخاص بينهم امرأتان 
وشابان في العقد الثاني من العمر واألخرى 

كابريس يســـتقلها ٤ أشـــخاص أدى إلى 
احتراقهما وتفحم ٨ جثث داخلهما وإصابة 

شخص بكسور.
  ونقلت الصحيفة عن املواطن هادي ذيب 
دهام قوله انه عرف باحلادث من الصوت 
الذي أحدثه التصادم، حيث كان قريبا من 
املوقع ومتكن ومـــن معه من إطفاء لهب 

النيران بواسطة صهريج ماء صغير.

  وأوضـــح الناطق اإلعالمـــي مبديرية 
الدفاع املدني في جنران النقيب علي عمير 
الشهراني ان فرقتي إنقاذ من الدفاع املدني 
باشرتا احلادث ومت إخماد النيران وإخراج 
اجلثث من بني حطام السيارتني، مضيفا انه 
نتج عن احلادث وفاة ٨ أشخاص وإصابة 
آخر بكســـور ومت نقلهم ملستشفى امللك 

خالد في جنران. 

 تفحم ٨ سعوديين في تصادم سيارتين جنوب المملكة 

 ميشيل تغطي رأسها في مسجد بإندونيسيا
  ووزير متشدد يصافحها بحماس فيسبب أزمة 

مشـــكلة  إن  االندونيســـية 
تيفاتول، املوصوف بأنه واحد 
مـــن املتشـــددين واحملافظني 
إسالميا في اندونيسيا، بدأت 
حني أسرع بعض الوزراء في 
الرئيس االندونيسي  حكومة 
سوسيلو بامباجن يودويونو 
مبعاتبته على مالمسة يدوية 
منافية برأيه هو بالذات لتقاليد 
املصافحات بني الرجل واملرأة، 
فأسرع ورد على معاتبيه عبر 
صفحة له في موقع «تويتر» 
االجتماعي على اإلنترنت فكتب 
«حاولت جتنبها لكنها مدت يدها 
نحوي طويال، فكانت مالمسة 

سريعة»، طبقا ملا قال. 

 جاكرتا ـ رويترز: وضعت 
السيدة األميركية األولى غطاء 
للرأس خالل زيارة ملسجد في 
اندونيســـيا امس وهو ليس 
لزاما على غير املسلمني لكنه 
مؤشر على جهود أوباما إلظهار 

االحترام للعالم اإلسالمي.
  وجتولت السيدة األولى 
التـــي ارتدت غطـــاء للرأس 
عليه نقوش وبدلة فستقية 
اللون في مسجد االستقالل 
أكبر مسجد في جنوب شرق 
آســـيا أثناء زيـــارة قصيرة 
إلندونيسيا أكبر دولة إسالمية 

من حيث عدد السكان.
  وكان من املتوقع ان يزور 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
مزارا دينيـــا مهما آخر خالل 
جولته بآسيا وهو املعبد الذهبي 
في الهند وهو معبد للسيخ لكن 
تقارير إعالمية ذكرت ان الزيارة 
ألغيت بعد أن أحجم مساعدون 
عن الفكرة ألن الرئيس سيضطر 
الى ارتداء عمامة خالل تواجده 

في املعبد.
  ورغم ان أوباما مســـيحي 
لكن بعـــض األميركيني قالوا 
انه مسلم وذكرت التقارير ان 
مساعديه خشوا من أن تذكي 
العمامة  صورته وهو يرتدي 

هذه الشائعات.
  مـــن جهة أخـــرى، أحدثت 
مصافحة بســـيطة وسريعة 
بني ميشـــيل أوبامـــا ووزير 
اإلعالم االندونيسي تيفاتول 
سيمبيرينغ، زوبعة سياسية 

في اندونيسيا.
  وقالـــت وســـائل اإلعالم 

(رويترز]   ميشيل وأوباما مع االمام األكبر ملسجد االستقالل باندونيسيا 

 «الپنتاغون».. ال يستطيع تفسير «الذيل الغامض»  

احلقيقية». وأضــــاف بايك: «ما أعنيه هو انه ملن اجلنون مع توافر كل 
تلك األموال التي ننفقها، وكل أولئك األشخاص من ذوي االختصاصات 
التقنية والفنية، وفي النهاية ال يوجد شخص واحد ميكنه توضيح ما 

هو واضح بصورة ال تصدق». 

 لوس اجنيليسـ  سي ان ان: قال مسؤولون في وزارة الدفاع األميركية 
(الپنتاغون) إنهم غير قادرين على تفسير الصور التي التقطها عدد من 
الشهود يظهر فيها ما يبدو أنه صاروخ عالي االرتفاع أطلقت من ساحل 

جنوب كاليفورنيا وقت غروب الشمس.
  غيــــر أن اخلبير في الشــــؤون الدفاعية والعســــكرية ومدير موقع 
«غلوبال ســــيكوريتي دوت أورغ»، جون بايك قــــال إنه يعتقد أنه حل 
الغمــــوض املتعلق بتلك الصور، وأوضح بايــــك قائال: من الواضح أن 
الصــــورة التقطت لطائرة نفاثة وما خلفتــــه وراءها من ذيل ناجم عن 

انطالقها في علو شاهق».
  وأضاف «أنه وهم بصري يبدو أنها صاعد نحو السماء، في حني أنه 
في الواقع عبارة عن ذيل متجه نحو الكاميرات، وال شــــك أن قمة الذيل 
الدخاني يتحرك بشكل بطيء للغاية، وأبطأ مما يحدث في حال انطالق 
صاروخ، ومع الضياء الناجم عن غروب الشمس، فيمكنك أن ترى ذلك 

الذيل ميتد على مسافة مئات األميال على مدى األفق».
  إال أن بايك أردف قائال: «الســــؤال الذي يطرح نفســــه هو ملاذا تبدو 
احلكومــــة غير منظمة بشــــكل تعس إلى حد أنه ليس لديها شــــخص 
ميكنه تفسير الصور وبالتالي إنهاء احلكاية؟ أعتقد أن هذه هي القصة 

 يبدو أنه صاروخ تم إطالقه من كاليفورنيا  

 الذيل البرتقالي الغامض.. هل جنم عن انطالق صاروخ؟ 

 دعا حجاجنا إلى االلتزام بالتوجيهات الصادرة من جهات االختصاص 

 المذكور: جوالت رقابية على الحمالت الـ ٧٤
  لضمان التزامها بالمعايير الموضوعة 

 الخط ٠٥٥٨٤٨٨٩٧٦ يعمل على مدار الساعة 

 الرومي: خط ساخن لتلقي استفسارات الحجاج الكويتيين

ر حملة حج لـ ٢٠٠ عسكري من منتسبي الجيش   «الدفاع» تُسيِّ

الى «االلتـــزام بالتعليمات 
والتوجيهـــات الصادرة من 
جهات االختصاص لضمان 
ســـالمتهم وادائهـــم لهـــذه 
الشعيرة في سكينة وهدوء 
بعيـــدا عـــن اي اعمـــال او 

تصرفات تخل بقدسيتها».
  وحتـــدث د.املذكور عن 
مشروع «قطار املشاعر» الذي 
سيعمل بطاقة ٣٠٪ فقط في 
موسم حج هذا العام، مؤكدا 
انه «يعد نقلة نوعية وجتربة 
فريدة حتسب حلكومة خادم 
احلرمني الشـــريفني لتأمني 
راحـــة احلجاج وتســـهيل 

مناسكهم». 

قصارى جهدها لتذليل جميع 
التـــي يواجهها  الصعوبات 

احلجاج».
  ودعا د.املذكور احلجاج 

٧٤ حملة لضمـــان التزامها 
باملعايير واألسس املوضوعة 
لها من قبل البعثة وجهات 

االختصاص السعودية».
  وذكر ان اجلهات املنضوية 
البعثة هـــي وزارات  حتت 
األوقاف والشؤون االسالمية 
والصحة والداخلية واالعالم 
اضافة الى القنصلية الكويتية 

العاملة في جدة.
  وقـــال ان «تنظيم العمل 
وتوزيع املهام في بعثة احلج 
الكويتية يعمالن على تسهيل 
اداء فريضة احلج»، مشيرا الى 
ان «وفود الوزارات املشاركة 
في البعثـــة الكويتية تبذل 

 أكــــد رئيــــس بعثة احلج 
املذكور  الكويتيــــة د.خالــــد 
احلرص على تهيئة الظروف 
املالئمة التــــي متكن احلجاج 
القادمني من الكويت من أداء 
مناسكهم بكل سهولة ويسر.
  وأضـــاف د.املذكور في 
تصريح لـ «كونا» ان «األمور 
تسير وفقا ملا هو مخطط»، 
مضيفـــا ان «اعضاء البعثة 
يبذلون قصارى جهدهم في 

خدمة ضيوف الرحمن».
  وأشـــار الـــى ان «هناك 
جوالت تفقدية من قبل ست 
جهات رقابية على احلمالت 
العام  البالـــغ عددها هـــذا 

 شدد مدير مكتب شــــؤون احلج في 
البعثة رومي الرومــــي على اهمية املام 
احلجاج بكل ما يتعلق بقطار املشــــاعر 
املقدسة والذي سيستخدمه حجاج الكويت 
هذا العام اضافة الى حجاج بعض دول 
مجلس التعاون اخلليجي. وذكر الرومي، 
في تصريح لـــــ «كونا»، ان ادارته قامت 
بعقد ورش عمل متعددة بهدف توضيح 
كل االمور املتعلقة بهذا املشروع احليوي 
والذي اعتبره نقله نوعية وقفزة كبيرة 
في مجال التســــهيل علــــى حجاج بيت 

اهللا احلــــرام. واضاف الرومي ان حجاج 
الكويت من املواطنني ميكنهم ان يستقلوا 
القطار عبر محطة رقم ٢ وخصصت لهم 
أساور ذات لون أصفر ستقوم احلمالت 
التابعني لهــــا بتوفيرها لهم. وأوضح ان 
القطار سيتولى نقل احلجاج من عرفات 
الى مزدلفة ثم الى اجلمرات وكذلك ايام 
التشريق، مشيرا الى ان القطار سيسهم 
الى حد كبير في احلــــد من االزدحامات 

املرورية في املشاعر املقدسة.
  واعرب عن استعداد البعثة لتلقي اي 

استفســــار او اقتراح على خطها املباشر 
٠٥٥٨٤٨٨٩٧٦ وذلك على مدار الساعة.

  وافاد الرومي بــــأن البعثة خصصت 
فريقا الستقبال احلجاج لدى وصولهم 
الى مطار احلجاج في جدة والعمل على 
حل اي اشكاالت قد تصادفهم مؤكدا في 
الرفيع  ختام تصريحه على املســــتوى 
واملتميز الذي بلغته احلمالت الكويتية 
في السنوات املاضية ما جعلها محل ثناء 
وتقدير من قبل مسؤولي اجلهات املعنية 

في السعودية. 

 أعلنت وزارة الدفاع ان عدد امللتحقني 
بحملــــة احلج التي أمــــر النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك بتسييرها ملنتسبي 
الوزارة بلغ ٢٠٠ عسكري. وأكد مدير 
مديرية شؤون ضباط الصف واألفراد 

العبيدي خالل  الركن محمــــد  العميد 
الــــذي عقد في  التنويري  االجتمــــاع 
قيادة هيئة اإلدارة والقوى البشرية مع 
احلجاج الذين مت اختيارهم لهذا املوسم 
أهمية التقيد بتعليمات وزارة شؤون 
احلج في اململكة العربية الســــعودية 

الشقيقة والتعاون مع جميع اجلهات. 
ونقل العميد الركن العبيدي للعسكريني 
امللتحقني باحلملة حتيات وتوجيهات 
النائــــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع، متمنيا لهم حجا مبرورا 

وذنبا مغفورا. 

 د.خالد املذكور

 الحزب الوطني يشكو 
«العاشرة مساء» 

 تقدم احلزب الوطني بشكوى 
الى رئيس جلنة رصد وتصحيح 
التغطية اإلعالمية واإلعالنية 
النتخابـــات مجلس الشـــعب 
٢٠١٠ بشأن ما حدث من مخالفة 
للقواعد واملعايير املوضوعة من 
جانب اللجنة في حلقة برنامج 
الذي تقدمه  «العاشرة مساء» 
منى الشـــاذلي التي بثت على 
قناة درمي٢ مســـاء يوم االحد 
املاضي والتي اتسمت بالتناول 
الســـلبي الى حد الهجوم على 
شـــأن داخلي للحزب يتعلق 
بترشيحاته ومعايير اختياره 

ملرشحيه. 

 مفتي السعودية: مهاجمو تحريم
  عمل المرأة «كاشيرة» مخطئون

 الرياضـ  وكاالت: أكد املفتي العام للمملكة العربية 
السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ان كّتاب الصحف 
الذين يهاجمون فتوى أصدرتها اللجنة الدائمة لالفتاء 
أخيـــرا بتحرمي عمل املرأة علـــى صناديق القبض في 

احملال «كاشيرة» مخطئون.
  ونقلت جريدة «احلياة» اللندنية عن آل الشيخ ردا 
على سؤال عن نشر صحف انتقادات للفتوى املذكورة 
خالل درس ألقاه في جامع الشـــيخ ابـــن باز في حي 
العزيزية مبكة املكرمة: «ما ينشره بعض أبنائي كّتاب 
الصحف عن الفتوى وســـوء فهمهـــم لها او قلة ادراك 
بعضهم حلقيقتها، هذا أمر خطأ بالشك، نسأل اهللا ان 

ميّن على اجلميع بالهداية».
  وأضاف املفتي ان ذلك ميثل مهاجمة للفتوى بغير 

أصول وفي غير محلها.

  وكانت بعض املراكـــز التجارية في مدينة جدة قد 
واصلت تشغيل عدد من الفتيات «كاشيرات» متجاهلة 
فتوى التحرمي التي أصدرتها هيئة االفتاء السعودية 

بحجة منع االختالط.
  وواصلـــت الفتيـــات اللواتـــي يعرفـــن محليـــا
بـ «الكاشيرات» العمل في بعض احملال التجارية بعد 
ستة أيام على الفتوى، والتي باتت تعرف بفتوى «حترمي 
الكاشيرات». وحرمت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
واإلفتاء السعودية، عمل املرأة «كاشيرة» معارضة بذلك 

قرار الوزارة العمل بهذا الشأن.
  وجـــاء في نص الفتوى، انـــه «ال يجوز للمرأة ان 
تعمـــل في مكان فيه اختالط بالرجال، والواجب البعد 
عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح ال يعرضها 

للفتنة او لالفتتان بها». 

 خليجيات «كاشيرات»  الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 

 االعالمية منى الشاذلي 

 ميشيل تصافح وزير اإلعالم االندونيسي وتثير أزمة 


