
الخط األحمر  بال قناع 

القضاء والفتوى وجدلية المساواة  أنفة الصقور
الفتــــوى والتشــــريع يطالبون  أعضاء 
مبساواتهم ماديا مع رجال القضاء بوصفهم 
أشقاء ويربطهم نسب واحد وقبيلة واحدة، 
جاء ذكرها في الدستور وينحدرون من ساللة 
القانون رقم ١٩٧٧/١٤ الذي يؤكد املساواة بني 

أصحاب املراكز القانونية.
رجال القضاء ينكرون هذا النسب ويؤكدون 

أنه ال توجد عالقة تربطهم ال برجال الفتوى وال بنســــائه سوى 
معرفــــة وجه ليس إال، ثم ظهر على الســــطح احملققون ومحامو 
البلدية وكالهما يدعي وصال بليلى ويقولون إنهم عيال عم الفتوى 
وإخوان في الرضاعة للقضاء، وكل ذلك من أجل شمولهم باملزايا 

املالية التي أقرها مجلس الوزراء للقضاء.
عيال العم الثالثة الفتوى والتحقيق والبلدية هددوا بالتصعيد 
وتقدمي استقاالتهم إن لم متنحهم الدولة نفس مزايا القضاء املالية، 
ويوم أمس صدرت موافقــــة مجلس الوزراء مبنح عالوة خاصة 
للعاملني في هذه اجلهات الثالث دون أن يوافق على مســــاواتهم 
باملزايا املالية للقضاة، فهل ينفذ أعضاء الفتوى تهديدهم باالستقالة 
أم يقبلون مببدأ خذ ما اتخذ ويبلعون العافية، كما يقول املنطق، 
التصعيد ليس في صاحلهم وال في الصالح العام وهم املؤمتنون 
على اخلزانة العامة ودورهم مهــــم وال ميكن جتاهله، ومتفقون 
على أنهم والقضاء إخوان وعيال قانون واحد، ولكن هناك اختالفا 
بينهــــم فلكل منهم منزلته وطبيعــــة عمل مختلفة عن اآلخر، فال 
ميكن أن تســــاوي بني مشقة العمل القضائي وضغوطه النفسية 
وحتمل نتائجه على حســــاب راحة الضمير وبني ممارســــة عمل 
قانوني صرف يقدمه أعضاء الفتوى ويترك أمر بحثه للقضاء الذي 
يتكفل باستنباط األحكام والغوص في بحار املجهول للوصول إلى 
أحكام تكون حجة وعنوانا للحقيقة فكل اجلهات الثالث تنام ملء 

جفونها عن شواردها ويسهر القضاء جراها ويختصم.
مارست احملاماة عشرين عاما وأدرك متاما مدى الشقاء واملعاناة 
اللذين يواجهان احملامني بشــــكل خاص والقانونيني بشكل عام، 
ولكن للحق فإن ما يعانيه القضاء أضعاف مضاعفة مما يواجهنا، 
فنحن نرمي قضايانا على القاضي ونتركه يبحث ليله مع نهاره 
في أمهات الكتب والسوابق القضائية ليعطينا في النهاية حكما 
قضائيا مســــببا ومفصال يــــرد به على كل دفــــع قانوني أثرناه 
وينقض كل حجة ويشرح كل دليل مهما تعدد اخلصوم وتعقدت 
القضية أيا كان نوعها، فأيهما بعد ذلك عمله أشق وأدق احملامي 
أم القاضــــي؟! فمن يحق احلق بطبيعة احلال يكون عمله أصعب 

ممن يدعيه.
على كل حال كل اجلهات الثالث املطالبة باملســــاواة تستحق 
التقدير وإقرار مزاياها املالية مهما كانت كلفتها ولكن ليس على 
حســــاب املواجهة مع القضاء، أما التهديد باالســــتقالة فما هو إال 
ابتزاز ال ينبغي التلويح به، صحيح انهم متســــاوون في املراكز 

القانونية ولكن يبقى للقضاء املنزلة األكبر.
أما األمر املهم الذي جتاهله اجلميع والذي ال يتفق مع أبســــط 
قواعد العدالة فهو عدم مساواة القضاة الوافدين مع نظرائهم من 
القضاة الكويتيني بالرغم من قيامهم بذات األعمال وجلوسهم على 
نفس املنصة، فهل يعقل أن يحدث مثل هذا األمر في مرفق القضاء 
وهل من العدالة أن يســــكت مجلــــس القضاء األعلى عن مثل هذا 
االنتهاك، فاألجدى واألولى واألقرب للتقوى هو مساواة القاضي 

بالقاضي قبل بحث أي موضوع آخر.

ليس من أحـــد بالتأكيد يكـــره احلراك 
االيجابي والذي هو داللة على فاعلية أبناء 
املجتمع وحيويتهم وحرصهم على تطوير 
مجتمعهم ودمجه بروح العصر حتى ال يكون 
مجتمعا متخلفا يبتعد بهم عن طموحاتهم 
ويشعرهم بالنقيصة اذا ما متت مقارنتهم 

باملجتمعات االخرى.
فحـــني يصاب املجتمع بالتوقف عند حـــد معني او يتخلف، 
يتململ أهله ويحسون بأوجاع التراجع، ما يدفعهم الى التحرك 
لتجديد دماء مجتمعهم واللحاق بركب العصر ولالستفادة مما 

وصلت اليه املجتمعات االخرى.
ونحن في الكويت شأننا شأن تلك املجتمعات نتأثر ونتفاعل 
مع املستجدات ولدينا قدرة على االحساس بأمراض املجتمعات، 
وهذا أمر ليس جديـــدا أو طارئا علينا كمجتمع كويتي فقد كنا 
ننهض في الكثير من القضايـــا ونتفاعل معها حتى وان كانت 

قضايا خارجية ال تتصل بنا بشكل مباشر.
وانني أصّغر الصورة وأضغطها على املشهد احمللي الراهن 
املتمثل بوقوف عناصرـ  ناشـــدة التغييرـ  في الساحات العامة 
للتعبير عن مطالبها، الشير بأصابع الرفض الى ما يشوبها من 
تشـــويه وعبث ونزق صبياني ال ترقـــى معه احلالة الن تكون 
حالة تعبير سياسي عن مآزق مير بها البلد أو أنها تنطوي على 

مطالبات اصالحية.
ان املشكلة تكمن بالدرجة االولى في غياب املنهجية الفكرية 
واضطراب االولويات عند املتداعني الى الساحات الكثير عددها 
والقليل مرتادوها، فليســـت هناك جدية فـــي مطالب التغيير 
املنشود وال ادراك ملا ينبغي أن يكون عليه حال املجتمع املثالي 
الذي تسعى الى حتقيقه اجلموع الصادقة وغير االستعراضية 
والراغبة في التغيير احلقيقي والثمني والذي يساعد على اقالة 
عثرات بالدنا، وأنا بكل شـــرف أنتمي الى هذه الطبقة الصامتة 
وغير الباحثة عن جزاء سوقي أو استعراض أجوف كما هو جار 
اآلن في تلك الساحات التي يفوق عددها عدتها البشرية، وهذه 
اجلموع هي التي متثل االغلبية الصامتة والتي تســـكت ـ بإباء 
ـ علـــى آالمها، وال تفعل فعلهـــا وال تقول قولها اال حينما تكون 
الساحة مهيأة لذلك ومحتشـــدة بالتغييريني احلقيقيني الذين 
يأتون بعدما تتالشـــى تلك الفقاعات املعبأة بالهواء والتي هي 
كالزبد الذي يعلو احلليـــب املغلي والذي يذهب بالنفخ أو بعد 

دقائق االنتظار القليلة.
في ساحة من تلك الساحات الفارغة سمعت متحدثا يتحدث 
عن مليارات خطة التنمية الستة والثالثني والتي قال انها غدت 

كلها في جيب «فالن» وسماه!
حينما يسمع عاقل مثل هذا الكالم املرشوش بكثير من البالهة 
يدرك أن سادة تلك الســـاحات في حاجة الى تأهيل، الن السيد 
املتحدث يظن أن هذه املليارات الستة والثالثني مرصوصة على 
رف وجـــيء بها لتلقى في حضن «فالن» املذكور أعاله واملتهم ـ 
حســـب صاحبنا املتحدث ـ بأنها باتت في جيبه، وال يدري أنها 

موزعة على سنني خمس ومجزأة وليست كلها كتلة واحدة!
مثل هذا الطرح الســـاذج واالبله يجعل الصادقني واملؤمنني 
يجفلون وينأون بأنفسهم عن مشاركة «الزرازير»، «وصوصاتهم» 
املزعجة وينتظرون حتومي الصقور لينخرطوا في سربها، الن 

الصقور تأنف من مخالطة الزرازير!
سعود السبيعي
info@redlinekw.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
اإلعالم اإلسرائيلي ينحاز إلى القذافي.

ـ والمثل يقول: «األنظمة على أشكالها تقع»!
سيف اإلسالم القذافي يتهم الجامعة العربية بأنها خيال مآتة.

ـ تصدق طول عمرها خيال مآتة بس في موقفها معاكم أثبتت أن فيها 
أبواللطفواحدشوية أمل.

مواقيت الصالة

4.40الفجر
5.59الشروق

11.57الظهر
3.22العصر

5.56المغرب
7.13العشاء

البقاء هللا
راضي حسني املزيدـ  ١٠٠ عامـ  الرجال: الدعيةـ  ق٤ـ  ش القرطبي 
ـ م١٤ ـ ت: ٩٩٠٨٦٤٩٠ ـ النســـاء: كيفـــان ـ ش عبدالعزيـــز 

الصرعاوي ـ ق٤ ـ م٢٧ ـ ت: ٢٤٨١٣٦٩٠.
جـوزة جزاع هالل العتيبي، أرملة صلبي بركة رزيق العتيبي ـ ٧٥ 
عاما ـ الرجال: الفحيحيل ـ ق١ ـ ش١٠١ ـ م٣٣ ـ ت: ٩٩٣٩٧٧٥١ 
ـ ٩٩٦٢٨٠٨١ ـ النســـاء: الفحيحيـــل ـ ق٣ ـ ش١٠١ ـ م٨ ـ ت: 

.٩٩٥٧٠٤٠٨
معصومة عبداهللا بحريني، زوجة عبدالرضا ســـلطان دهراب ـ ٥٥ 
عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  ق٣ـ  ش٣٠ـ  حسينية القائم مقابل 
مدرسة أبومتامـ  ت: ٩٧٩٧٤٤٧٩ـ  النساء: صباح السالمـ  ق٨ 

ـ ش١ ـ ج١٥ ـ م٢٢ ـ ت: ٦٧٧٣٤٥٠٥.
فوزية غلوم شاه حسـني غلوم شاه، زوجة عبداخلالق ياسني حسني 
حيدرـ  ٥٩ عاماـ  الرجال: بنيد القارـ  حســـينية ســـيد علي 
املوسويـ  ت: ٩٩٩٩٣٨٣٥ـ  النساء: صباح السالمـ  احلسينية 

الزينبية ـ ق٤ ـ ش١١ ـ م٢.
عبدالرحمـن علي حسـن الصغير ـ ٨٨ عاما ـ الرجال: جامع جاســـم 
الـــوزان ـ ضاحية مبارك العبداهللا اجلابر (غرب مشـــرف) 
ـ مقابل أرض املعارض (أول أيـــام العزاء اعتبارا من اليوم 
الثالثاء) ـ ت: ٩٩٦٨٥٣٥٣ ـ النساء: ضاحية عبداهللا السالم ـ 
ق٢ ـ ش معن بن زائدة ـ ج٢٠ ـ م١١ (أول أيام العزاء اعتبارا 

من اليوم الثالثاء) ـ ت: ٢٢٥١٠٨٧٢.
ترفة حطيمان محمد الظفيري، أرملة ســـالم عـــداي الظفيري ـ ٧١ 
عامـــاـ  الفـــردوسـ  ق٦ـ  ش١ـ  ج١٣ـ  م٢٢ـ  ت: ٩٩٩٧٩٧٥٢ـ  

.٦٦١١٢٨٧٨
حسني عيد البدرـ  ٨٣ عاماـ  الرجال: املنصوريةـ  حسينية العباسية 
ـ ت: ٩٩٨٢٩٧١٥ـ  النساء: الصليبخاتـ  ق١ـ  ش١٠٠ـ  ج٤ـ  م٣٢ 

ـ ت: ٩٩٣٧٨٨٩٩ ـ الدفن الثامنة والنصف صباحا.
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صيدها
واربح

كتاب نادر يعود إلى مكتبة بريطانية.. بعد ٣٠ سنةالسعدون: غدًا بداية االعتدال الربيعي

التحقيق مع ألماني استخدم أعالم الصليب المعقوف كستائر

قال الباحث الفلكي واملؤرخ عادل السعدون ان 
تساوي الليل والنهار في الكرة االرضية عموما 
يصادف يوم غد فيما يعرف باالعتدال الربيعي.

واضاف السعدون ان تساوي الليل والنهار في 
الكرة االرضية مرده الى تعامد الشمس على خط 
االستواء االرضي ويستمر هذا التعامد لثوان حيث 

تكون درجة ميل الشمس صفر درجة.
واوضح انه في ١٦ مارس يتساوى الليل والنهار 
حيث تشرق الشمس الساعة ٥٫٥٧ صباحا وتغيب 
الساعة ٥٫٥٧ مساء ويكون طول النهار ١٢ ساعة 
وطول الليل ١٢ ساعة ولكن املعروف ان تساوي 
الليل والنهار بالعالم بشـــكل عام سيكون في ٢١ 
مارس عند تعامد الشـــمس على خط االســـتواء 
حيث تبدأ الشـــمس بالصعود شماال نحو مدار 

السرطان.
وذكر ان لكل بلد يومه اخلاص بالتساوي والذي يختلف من بلد 
الى بلد حسب موقعه عن خط االستواء وعموما فالدول التي تقع 
شمال الكرة االرضية يتســـاوى الليل والنهار فيها قبل ٢١ مارس 

بعدة ايام ويختلف ذلك حســـب ارتفاع موقعها 
من خط االســـتواء والدول التي تقع جنوب خط 
االستواء يتســـاوى بها الليل والنهار بعد تاريخ 

٢١ مارس.
واضاف انه في ٢٢ يونيو املقبل سيحدث االنقالب 
الصيفي ويكون النهار في غاية الطول والليل في 
غاية القصر وتكون الشـــمس في غاية صعودها 
عن خط االستواء حيث ستقع على مدار السرطان 

٥٫٢٣ درجات شماال.
واشار السعدون الى مصادفة اعتدالني سنويا في 
يومني متباعدين هما اعتدال ربيعي (فصل الربيع) 
ليلة ٢٠ و٢١ من شهر مارس واعتدال خريفي (فصل 

اخلريف) ليلة ٢٢ و٢٣ من سبتمبر سنويا.
وبني ان مفهوم االعتدال هو الزمن الذي تتعادل 
فيه ســـاعات الليل والنهار في جميع أرجاء الكرة األرضية وذلك 
عندما تكون الشمس عمودية فوق خط االستواء بصورة مباشرة 
وفي هذين اليومني (االعتدالني الربيعي واخلريفي) يكون طول الليل 

والنهار متساويا تقريبا في كل بقعة من بقاع األرض.

لندنـ  يو.بي.آي: وجد كتاب نادر طريقه من جديد 
إلى مكتبة في جنوب العاصمة البريطانية لندن بعد 
أكثر من ٣٠ سنة تنقل فيها حول العالم مع قائد سابق 
في سالح البحرية األسترالي. وذكرت هيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي بي سي) ان القائد السابق في سالح 
البحرية امللكي األســــترالي رون روب استعار كتاب 
«مذكرات صامويل بيبيز» من مكتبة والينغتون في 
سوتون في العام ١٩٨١ وأخذه معه إلى هونغ كونغ قبل 

أن يعود إلى أستراليا. وأوضحت ان الرجل استعار 
الكتاب يوم كان يخدم في لندن ملســــاعدة ابنته في 
مشروع تعده وأخذه معه لكنه لم يكتشف انه مازال 
بحوزته إال عندما كان يستعد لتغيير منزله فاتصل 

مبدير املكتبة وأبلغه برغبته في إعادة الكتاب.
وأعلنت املكتبة انها لن تغرم روب أي مبلغ بسبب 
التأخير مع العلم انه لو قــــرروا تغرميه فعال لكان 

توجب عليه دفع أكثر من ١٦٠٠ جنيه إسترليني.

لودفيجســـفيلده ـ د.ب.أ: علـــق أملاني علمني 
يحمالن شـــعار الصليب املعقـــوف باإلضافة الى 
الرموز املسمارية لســـالح العاصفة زمن الزعيم 
النازي هتلر كستائر على نافذة بيته، ما أدى الى 
قيام السلطات بإجراء حتقيق في فعلته التي تنتهك 
الدستور األملاني. وكان املارة مبدينة لودفيجسفيلده 

الصغيرة الواقعة بوالية براندنبورغ شرق أملانيا 
الحظوا وجود هذه األعـــالم والرموز على نافذة 
الرجل (٢٤ عاما) فأبلغوا الشرطة بذلك. قام رجال 
الشرطة بتحريز هذه األعالم بعد ان أمروا مدير البيع 
بإحضار املفتاح الرئيسي للمنزل ليفتح لهم شقة 

الرجل الذي لم يكن في البيت أثناء التفتيش.

محاولة اغتيال إبراهيم تاتلس  بطلقة في الرأس
إسطنبولـ  أ.ف.پ: ذكرت وسائل اإلعالم التركية ان املغني 
التركي من أصل كردي إبراهيم تاتلس املشهور في كل منطقة 
الشرق األوسط، يصارع املوت بعدما أصيب برصاصة واحدة 

على األقل في الرأس خالل محاولة اغتيال في اسطنبول.
وتعرض الفنـــان البالغ ٥٩ عاما حملاولة االغتيال عندما 
كان يغادر اســـتديو تلفزيونيا ويهم بالصعود الى سيارة 

على ما ذكرت عدة صحف.
وأصيب برصاصة واحدة على األقل دخلت اجلمجمة من 
اخللف واخترقت اجلبني على ما قال كبير جراحي املستشفى 

الذي أدخل إليه، بعد عملية جراحية استمرت ٤ ساعات.
وقال اجلراح مالغار كوهاجاروغلو الذي أوردت تصريحه 
وكالة أنبـــاء األناضول «ان حالته التزال في مرحلة اخلطر 
اال ان وضعه حتســـن منذ إدخاله املستشفى»، موضحا ان 

األطباء أوقفوا نزيفا داخليا.
وأشار الى ان تاتلس قد يبقى مشلوال في حال جناته من 
املوت. وقرر األطباء إبقاء املغني في غيبوبة في الســـاعات 

الـ ٢٤ املقبلة.
وأصيبت بوكينت كاكاجي ملحقة تاتلس اإلعالمية برصاصة 
في العنق فـــي محاولة االغتيال هذه التـــي لم تتضح بعد 

دوافعها.
ويعتبر تاتلس امللقب احيانا «اإلمبراطور» أو «بافاروتي 
تركيا» من أشهر مطربي تركيا وتلقى أغانيه الشعبية املطعمة 

أنغاما شرقية إعجابا في الشرق األوسط ايضا.
وهو رجل اعمال كبير ميتلك شركة إنتاج ومحطة تلفزيون 

فضال عن سلسلة مطاعم.
وســـبق أن أصيب ابراهيم تاتلس وهو ومن سانليورفا 
(جنوب شـــرق) في رجله عام ١٩٩٠ برصاصة ايضا وأفلت 
مـــن دون ان يصاب بأذى من محاولة قتل عام ١٩٩٨ على ما 

إبراهيم تاتلسذكرت صحيفتا «حرييت» و«الوطن» التركيتان.

عادل السعدون

رجل شرطة يعاين سيارة النجم التركي في احد اقسام الشرطة بحثا عن ادلة وفي اإلطار ظرف احدى الرصاصات التي اطلقت على تاتلس في موقع اجلرمية


