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سر الذهاب 
للدستورية!

تخلصت مصر
 من أشياء التزال 

مقيمة عندنا
النهج اجلديد الذي سلكته احلكومة في التعامل مع 

االستجوابات ظاهره حرص احلكومة على دستورية 
االستجواب، ولكن من يعلم خبايا الوضع ستنكشف 
لديه احلقيقة وتتضح له األمور، ان الذهاب للمحكمة 

الدستورية حق مطلق ال تنازع فيه ولكن هذا ال مينع من 
مواجهة االستجواب خاصة ان احملكمة الدستورية قد 
أكدت في حكمها السابق انها غير مختصة باحلكم في 

مادة االستجواب وامنا تؤسس قواعد عامة وتفسر مادة 
االستجواب الواردة في الدستور، اذن الذهاب للدستورية 
في هذا االستجواب مع وجود حكم سابق هو ضرب من 
العبث والهروب احلكومي من املواجهة والسر في ذلك ان 
عدد النواب املعارضني للحكومة أصبح في تزايد خاصة 

بعد تصريح النائب ناجي عبدالهادي بأنه يؤيد االستجواب 
وعدم التعاون مع الرئيس، كذلك هناك أيضا نائب او اثنان 

سيتخذون نفس املوقف بعد ان كانوا مؤيدين للحكومة، 
باختصار احلكومة أصبحت فاقدة لألغلبية النيابية خاصة 

رئيس الوزراء إذا ما قّدم كتاب عدم التعاون وبالتالي 
البطوالت املزيفة التي كانت تدعيها احلكومة من انها حكومة 

مواجهة سقطت من اول اختبار ومن أول جولة.
إن قيام الوزير البصيري بطلب التأجيل ملدة سنة هو طلب 
غير الئحي ويصطدم باملادة 135 من الالئحة الداخلية التي 

حصرت طلب التأجيل من الوزير الذي وّجه له االستجواب، 
لذلك كان لزاما على احلكومة وخاصة الوزراء اجلدد خريجي 

القانون اال ينتهكوا الالئحة الداخلية بهذا الشكل الصارخ.
ان احلكومة بهذا النهج اجلديد تريد جّر البلد الى التأزمي 
ومزيد من االصطدام واملواجهة مع املجلس وهي تستمد 

قوتها من نواب رضوا بأن يكونوا في جيب احلكومة حتى 
يساهموا في قمع األدوات الدستورية وخاصة االستجواب.

ان فقدان رئيس الوزراء األغلبية النيابية املؤيدة له هو الدافع 
احلقيقي وراء هذا التأجيل وهو ما يؤكد لنا ان هذه احلكومة 
غير مرغوب فيها شعبيا وانها ساقطة ومرفوضة من غالبية 
الشعب الكويتي املمثل بنوابه، ألن الدميوقراطية التي طاملا 

تبجحت بها احلكومة هي الرضا بحكم األغلبية ولكن عندما 
فقدت احلكومة هذه األغلبية استعانت بنواب مسلوبي 

االرادة قد كسرت احلكومة عيونهم بأساليبها املختلفة حتى 
أصبحوا يقادون رغما عن ارادتهم ويوافقون احلكومة 
باحلق والباطل، وتذكروا مقاال كتبته منذ سنتني تقريبا 
عندما قلت فيه »ان تعسف األغلبية قادم«.. وقد حصل.

قال: »كنا على طاولة طعام ضمت وزراء من مصر وسورية 
ودول أخرى في احدى املناسبات العربية، قال أحد اجللوس 
للوزير السوري: سعادة الوزير، االشتراكية جاءت اليكم من 
مصر، وهي تركتها بينما أنتم التزالون متمسكني بها، متى 

تأخذون باالقتصاد احلر بدال من االقتصاد املركزي؟« ابتسم 
الوزير السوري، محمد العمادي املعروف بأدبه اجلم قائال 

»كل شيء بياخذ وقته، االمور بدها وقت«.
احلقيقة الكبيرة هي أن مصر كانت بوابة العالم العربي إلى 
اوروبا في بدايات القرن املاضي وأنها تأثرت بالتشريعات 

الفرنسية الضعيفة إداريا مقارنة باالملانية، هذا الضعف 
انتقل الينا، ورمبا تخلصت مصر من هذا الضعف القانوني 

في املستقبل القريب بينما سنستمر نحن بالكويت في 
املعاناة لفترة من الزمن، رغم فشل تلك القوانني وسيطرة 
الروتني على جميع مظاهر احلياة في البلدين مقارنة ببقية 

دول اخلليج التي جنت من تلك التشريعات املعقدة. نعم، قد 
تتخلص مصر من هذه الشرنقة التشريعية ورمبا أخذت 

بالنموذج االملاني – نأمل – في التشريعات الواقعية في دنيا 
االدارة الفعالة لترتيب شؤون العمل اليومي بكفاءة ال جتدها 
في القوانني الفرنسية. أقول ان تخلص مصر من تلك احلالة 

لن يتبعه بسهولة شيء مماثل في الكويت، ألن »كل شيء 
بياخذ وقته، االمور بدها وقت« كما حدث في سورية!

لقد تعامل املجلس العسكري في مصر مع ظاهرة اخلوف 
من اتخاذ القرار والرعب الذي شاع في الوزارات والهيئات 

واملصالح احلكومية بعد ثورة 25 يناير، الكل يخشى أن 
تطاله موجة التصنيف والتخوين فتوقفت الدولة عن احلركة، 
االمر الذي اضطر معه املجلس إلصدار بيان عسكري يطلب 

فيه من كل مسؤول أن يقوم بعمله دون تردد، مؤكدا أن 
احملاسبة لن تكون بطريقة فوضوية، على العكس ستتم 
محاسبة املقصرين عن ممارسة أعمالهم وتسيير أمور 

الدولة بالشكل الطبيعي. هذا املوقف حتتاج اليه الكويت بعد 
أن أشاعت فورة االستجوابات املتالحقة أجواء رعب في 

الوزارات حتى أصبح املسموح به في السابق ممنوعا اليوم، 
واملسؤول ميال الى اخلوف والتردد واألخذ بأقصى اآلراء 
املتشددة في أي تصرف بعد أن رأى كيف يتم التعامل مع 

غيره بأسلوب تصفية احلسابات الذي شمل وزير صحة قام 
بعمله جتاه املخالفات، ثم رأينا كيف كان رد بعض النواب 

والنائبات جتاه اعادة تعيينه!
كلمة أخيرة: كتابات صبيانية ميارسها أحداث السن على 
مسجد وناد رياضي، وغطاء رأس »شماغ«، هل مجتمعنا 
ضعيف ومقسم الى احلد الذي تستدرج فيه تلك االمور 
نوابا ووزراء وتستنفرهم الى حد التوتر؟! أين أصحاب 

الرأي واخلبرة؟! 
قرأت في تاريخ قريش أن اثنني من عائالت مكة سافرا الى 

احلبشة وهما من الطيش ما جعل العائلتني تلتقيان في 
احلرم املكي وتعلنان اخلبر، ثم ».. وال يؤمن أن يكون بينهما 

شر، فان حدث شيء فإن بني فالن وبني فالن بريئون 
مما يقع بينهما« وبالفعل وقع احملذور بني الشابني، وجنت 

العائلتان من االجنرار وراءهما الى قتال عبثي، والسبب تلك 
املبادرة التي حدثت في العصر اجلاهلي!

براءة داغر من تهمة الشذوذ

القاهـــرةـ  أ.ش.أ: قضت محكمة اجلنح مبحافظة اجليزة 
املصرية ببراءة مصمم األزياء الشـــهير محمد داغر »والذي 
عثر عليه مقتوال داخل شقته مبنطقة املهندسني في 5 أبريل 
2011« من تهمة الشذوذ اجلنســـي، وذلك لعدم وجود دليل 
ضده ولعـــدم وجود حالة من حاالت التلبس وخللو أوراق 

القضية من أي شهود. 
بدأت أحـــداث القضية بالبالغ الذي حـــرره أحد ضباط 
املباحث بقسم الشرطة مبنطقة اجليزة ضد داغر وقرر فيه 
أنـــه أثناء قيامه بتفقد احلالة األمنية بدائرة القســـم الحظ 
وجود شـــخصني أسفل كوبري عباس يبدو عليهما اخلوف 
واالرتبـــاك، وباقترابه منهما وســـؤالهما تبني أنهما مصمم 

األزياء وصديقه.
وبسؤالهما عن سبب تواجدهما في هذا املكان ادعى صديق 
داغر أن مصمم األزياء اتصل به وطلب مقابلته وعندما حضر 
إليه فوجئ به يطلب منه ممارســـة الشذوذ، حترر محضر 
بالواقعة ومتت إحالته للنيابة العامة التي أحالته إلى محكمة 

اجلنح التي أصدرت حكمها املتقدم.
يذكر أن أجهزة األمن مبحافظة اجليزة متكنت يوم اخلميس 
املوافق 7 إبريل 2011 من إلقاء القبض على قاتل مصمم األزياء 
داخل شقته مبنطقة املهندسني حيث تبني من حتريات رجال 
مباحث اجليـــزة أن املتهم يدعى محمد عبد املنعم فرج )23 
ســـنة ـ عاطل( وانه ارتكب احلادث إثر وقوع خالفات بينه 

وبني املجني عليه.
وقد متكنت أجهزة األمن من إلقاء القبض على املتهم بعد 
تتبع االتصاالت التي أجراها من الهاتف احملمول الذي استولى 
عليه من منزل القتيل ومبناقشـــته »أي املتهم« أكد أنه كان 
على عالقة مبصمم األزياء منذ 5 أشـــهر واعترف بارتكاب 
اجلرمية بعد خالف شديد نشـــب بينه وبني مصمم األزياء 
ليلة احلادث داخل شقة القتيل تطور الى شجار بينهما قام 
علـــى إثره بطعن داغر بـــكأس زجاجية في رقبته ثم ذبحه 
بسكني حاول داغر التعدي عليه بها، وقام بعد ذلك بتغيير 
مالبسه واستولى على جهاز احملمول اخلاص باملجني عليه 

وسيارته ثم فر هاربا.
ومن املنتظر أن يصدر خالل ساعات قرار من نيابة حوادث 
شمال اجليزة بإحالة املتهم بقتل مصمم األزياء إلى محكمة 

اجلنايات.

محمد داغر

رداً على عالم الفيزياء البريطاني ستيڤن هوكينغ

العنزي: عدم اإلميان بالدار اآلخرة افتراء على اهلل 
وكل العلوم تؤكد وجود خالق لهذا الكون

يوم القيامة وان اآلخرة خرافة يردد 
ما قاله الدهريون الذين يقولون »ان 
هي اال ارحام تدفع وارض تبلع«، 
وقد قال تعالى )وقالوا ما هي اال 
حياتنا الدنيا منوت ونحيى وما 
يهلكنا اال الدهر وما لهم بذلك من 
علم ان هم اال يظنون(، فاالميان 
بالبعث وهو احياء املوتى دليل على 
عظمة اهلل وقدرته، قال تعالى )كما 
بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا 
كنا فاعلني(. واضاف اخلراز: االميان 
باليــــوم اآلخر حق ثابت دل عليه 
الكتاب والسنة واجماع املسلمني 
قال سبحانه وتعالى )ثم انكم بعد 
ذلــــك مليتون ثم انكم يوم القيامة 
تبعثون(، وقال تعالى )افحسبتم 
امنا خلقناكم عبثا وانكم الينا ال 
ترجعون(، فأمثال هؤالء يشككون 
فــــي حقيقة واضحة ال ينكرها اال 

كافر.
وفي حديث عندما سئل النبي 
ژ عن االميان قال: ان تؤمن باهلل 
ومالئكته وكتبه ورســــله واليوم 
اآلخر ونؤمن بالقدر خيره وشره، 
فمن متام عقيدة املسلم االميان بيوم 
اآلخرة، فريق في اجلنة وفريق في 
الســــعير. وكان هوكينغ قد جدد 
آراءه في لقاء حصري مع صحيفة 
»غارديــــان« البريطانية وقال ان 
حديث املؤمنني بوجود خالق عن 
الدار اآلخرة واجلنة والنار مجرد 
خرافات ال اساس علميا لها، مضيفا: 
ان الترويج لهذه اخلرافات ينطلق 
من دافع اخلوف من املوت، بينما 
الواقع هو اال شيء ينتظر املرء بعد 
اللحظة التي يتوقف فيها الدماغ 

عن العمل.
ليلى الشافعي  ٭

تعالى لنا، فمن خلق االنسان اذن؟ 
ومن خلق ما يحتويه هذا االنسان 
من عني ويد وارجل ومن نعم انعم 
اهلل عليه بها؟ وزاد: اذا نظرنا الى 
الســــماء فماذا جند؟ ما انزل اهلل 
اعمدة لها وهكذا كل ما حولنا يدل 
على وحدانيــــة اهلل تعالى وعلى 
ربوبيته، ثانيا االميان باآلخرة ال 
يؤمن بــــه اال من آمن باهلل تعالى 
وبكتبه ورسله، وهذا انسان كافر 
ألنه انكر من قبل وجود اهلل ثم يفكر 
في اآلن اآلخرة ويعتبرها خرافة. 
ويذكر لنا الداعية االسالمي خالد 
اخلراز قول اهلل تعالى )يعلمون 
ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن 

اآلخرة هم غافلون( الروم: 6.
ويقول: ال شك ان االميان باهلل 
واليوم اآلخر اعظم اركان االميان 
وعليها مع بقية اركان االميان مدار 
فالح االنسان وسعادته في الدنيا 
الركنني  واآلخرة، والهمية هذين 
يقرن اهلل بينهما كثيرا باهلل واليوم 
اآلخر. وهذا الشخص الذي يعتبر ان 

استاء الباحث الشرعي د.سعد 
العنزي مما ذهب اليه عالم الفيزياء 
البريطاني الشهير ستيڤن هوكينغ 
ونفيه عدم وجود خالق للكون وان 
الدار اآلخرة مجرد وهم، وعلق قائال: 
اذا كان هذا االنسان ال يؤمن باهلل 
اساسا وينفي وجود آلهة كما ذكر 
من قبل وال يؤمن باجلنة او النار، 
فكيف يؤمن باآلخرة؟ واآلخرة من 
اميانيات الغيبيات الهل الرساالت، 
امــــا الذي ال يؤمن باهلل فال يؤمن 
باآلخرة. واكد د.العنزي ان الفيزياء 
وكل العلوم تدل على ان هناك خالقا 
لكن هناك من يعبد غير اهلل، اما 
من هداهم اهلل فهم الذين يوحدون 

اإلله الواحد الصمد.
واضاف د.العنزي ان هذه ليست 
اول مرة يقال عبر التاريخ مثل هذا 
الكالم، فامللحدون كثر في جميع 
دول العالم، وهناك من يؤمن باهلل 
وهناك من يؤمن بغير اهلل، وهناك 
من يؤمن باملادة التي هي اساس 
احلياة، وهذا االفتــــراء على اهلل 
تبارك وتعالــــى منذ اخلليقة منذ 
زمن بعيد والناس منهم من وفقه 
اهلل تبارك وتعالى الى وحدانيته 
واالميان به واتباع منهجه، وكثير 
منهم من ضل السبيل وعبد غير 
اهلل، سواء كان صنما او مادة، ام 
ال يؤمن اساسا بشيء، لهذا نقول 
لهذا الشــــخص وامثاله اذا اردت 
ان تعرف اهلل فتحقق في خلقه، 
ووحدانيــــة اهلل تبارك وتعالى ال 
حتتاج الى برهان ودليل، بل وكل 
ما نشاهده في هذه الدنيا وكل ما 
نسمعه كله دالئل على وجود اهلل 
تبارك وتعالى، بل نحن بذاتنا دليل 
على وجود اهلل، وعلى خلق اهلل 

الفيلم اإليراني  »200« يدعو  للتعايش السلمي
 بني األديان ويناهض محاوالت حرق املصحف

كردستان العراق للقيام بإنتاج 
هذا الفيلم، وذلك ردا لهذا العمل 

غير املقبول والعنيف«.
وأشـــار »اخترنا اسم »200« 
أنهينا تصوير  أن  للفيلم وبعد 
الفيلم ووصل إلى مرحلة املونتاج 
غاب هذا املوضوع عن اإلعالم، 
ولكـــن للمرة الثانية هدد القس 
األميركـــي بحـــرق املصحـــف، 
ولألسف في مارس 2011 مت حرق 
هذا الكتاب من قبل ذلك القس، لذا 
قررنا أن نكمل الفيلم لكي نقدم 
رســـالتنا عن التعايش السلمي 

بني األديان«.
واستطرد ان ظهور أي نوع 
من العنف »يخلق فراغا كبيرا بني 
االنسان في أي مكان، لذا فكرنا أن 
نقدم هذا العمل للتعايش السلمي 

بني االديان في كل العالم«.

أربيل ـ ايالف: أخرج مخرج 
إيراني يعيش في إقليم كردستان 
العراق، فيلما مع فريق عمل من 
اإلقليم بعنـــوان »200«، ويأتي 
هذا الفيلم بعد أن هدد مسيحي 
متطرف فـــي أميركا بحرق 200 
نســـخة من املصحـــف ومن ثم 

حرقها.
الفيلم ســـهيل  وقال مخرج 
ســـخن بـــزو ان الفيلم يتحدث 
عن »التعايش الديني في العالم، 
رغم وجود متطرفني، ولكن في 
النهاية يجب أن نتقبل البعض 
وأن يكون السالم هو األولوية«، 
وأضاف »يعود فكرة إنتاج الفيلم، 
عندما هدد القس األميركي تيري 
جونز بحرق مائتي مصحف في 
أميركا في تاريخ 11 سبتمبر 2010، 
بوستر فيلم »200«لذا استعددنا مع فريق عمل من 

ام بي سي: جتاوز مستمعو الشيخ السعودي ماهر املعيقلي 
الشيخني املصري محمد صديق املنشاوي والسعودي سعد الغامدي 
في ڤيديوهات للقرآن كامال وصفت بأنها »األطول« على موقع 
»يوتيوب«. وتصل مدة ڤيديو الشــــيخ املنشاوي إلى 28 ساعة 
بفارق أربع ســــاعات عن ڤيديو الشيخ الغامدي الذي سجل 24 
ســــاعة، واملعيقلي »22 ساعة«. وفيما أبدى الزوار إعجابا بهذه 
الڤيديوهات، وجهوا الشكر إلى صاحبها، واستمع للغامدي أكثر 

من 88 ألفا، فيما استمع لڤيديو املنشاوي أكثر من 55 ألفا. 
في مقابل ذلك، لم يهتم أشخاص مبحتوى الڤيديوهات قدر 
اهتمامهم بطول مدتها. وتســــاءل »أحمد 10« عن كيفية حتميل 
ڤيديو مدته 28 ساعة، وقال: »)يوتيوب( يرفض عندي أي ڤيديو 

تزيد مدته عن 15 دقيقة، فكيف أحمل ڤيديو بهذا الطول«؟.
من ناحيته أكد م.طلعت عمر رئيس اجلمعية املصرية ملهندسي 
االتصــــاالت، ان حتميل ڤيديوهات بهــــذا الطول ال يعني توافر 
مهارة معينة في الشخص املسؤول عن حتميلها، لكنه يكشف 

عن اإلمكانيات العالية التي صار يعطيها موقع »يوتيوب«.
وقال عمر، »هذه اإلمكانيات ال يستفيد منها املستخدم العادي 
الذي يحمل ڤيديو بحــــد أقصى 15 دقيقة، لكنها متاحة مبقابل 

مادي ملن يريد«.

الشيخ محمد صديق املنشاوي

خالد اخلراز د.سعد العنزي

الشيخ ماهر املعيقلي

املعيقلي أسرع حتمياًل
من املنشاوي على »يوتيوب«

رفض اقتراح بتطبيق »معتدل« 
للشريعة في أستراليا

حبس طالب قتل أربعة

سيدني ـ أ.ف.پ: رفضت كانبيرا امس اقتراحا تقدم به 
التنظيم االسالمي االبرز في البالد ويقوم على تطبيق غير 
متطرف للشريعة االسالمية الى جانب القانون االسترالي 

بحسب وسائل االعالم امس.
وكان االحتاد االسترالي للمجالس االسالمية عرض على 
احلكومة اعتماد قانون مختلف للمســـلمني في اطار جلنة 
نيابية تنظر في سياســـة جديدة للتعددية الثقافية، اال ان 
املدعي العام روبرت ماكليالند اســـتبعد اي تعديل من هذا 

القبيل.
وصرح لوكالة »فرانس برس« بأن »القدوم الى استراليا 

معناه احترام القوانني والقيم االسترالية«.
واضـــاف ان ميزة التعددية الثقافية في اســـتراليا هي 
االندماج، وفي حال حصول اي تعارض بني القيم الثقافية 

واالطار التشريعي في استراليا فإن القانون هو الغالب.

القاهرةـ  وكاالت: امر محمد القاضي رئيس نيابة العمرانية 
باجليـــزة حبس طالب باجلامعة االملانيـــة 4 ايام على ذمة 
التحقيقات لقيامه بقتل 4 واصابة اثنني آخرين اثناء سيرهم 
بالطريـــق العام بالعمرانية، واعتـــرف املتهم )امام.م( امام 
مدير نيابة العمرانية بالواقعة فاتهمته النيابة بالقتل اخلطأ 
والسرعة املفرطة التي ادت الى احلادث، وكانت البداية عندما 
تلقت غرفة النجـــدة بالغا بوقوع حادث تصادم في منطقة 
الطالبية وانتقلت سيارات االسعاف الى محل الواقعة لنقل 

املصابني.

خالد اخلراز: اليوم 
اآلخر حق ثابت دل 
عليه الكتاب والسنة 

وإجماع املسلمني

سرقة بيانات البطاقات االئتمانية للسياح وبيعها للمافيا

غير حقيقي( ان اجلهاز باستطاعته 
تخزين 10 آالف معلومة لبطاقات 
الڤيزا واملاستر كارد. وأضاف أن 
بعض األجهزة يتم توزيعها على 
بعض الباعـــة في محالت ومراكز 
الكبرى والشهيرة في  التســـوق 
أنحاء أوروبا، وما أن يريد الزبون 
دفع املبلغ عبر بطاقة الڤيزا ميرر 
البائع اجلهاز على البطاقة فتخزن 
كل املعلومات، مبينا أن كل معلومة 

تباع بـ 50 جنيها استرلينيا.
وبعد جتميـــع املعلومات يتم 
وضعها في حاســـوب، ثم إصدار 
بطاقـــات شـــرائية ويتـــم وضع 
املعلومات علـــى بطاقات جديدة 
لكن بأســـماء مســـتعارة مختلفة 
الســـتخدامها من قبل أشـــخاص 

يتبعون املافيا.

وجلأت مجموعة من اللصوص 
إلى طريقة أخرى لسرقة البطاقات 
البنكية، تتلخص في إرباك العميل 
من خالل جتمع أكثر من شـــخص 
إليهامه بأن اجلهاز يسحب بطاقة 
البنـــك وال يعيدهـــا، وفي حلظة 
مباغتة يتم ســـحب البطاقة دون 
علمه وجعله يصـــدق أن اجلهاز 
بالفعل قد سحب البطاقة. واستطاع 
موقع »العربية.نت« احلصول على 
معلومات من ســـجني ســـابق في 
بريطانيا حـــول تطوير عصابات 
املافيا أدوات السرقة من خالل شراء 
جهاز صغير من دول شرق آسيا 
يوضع كميدالية للمفاتيح يصور 
الليزر الضوئي املوجود في  عبر 

اجلهاز معلومات بطاقة البنك.
وقال األوكراني نيناد اولز )اسم 

لندنـ  العربية: تنشـــط خاليا 
املافيا في أوروبا مع بداية موسم 
السياحة خالل الصيف، وحتاول 
ابتكار طرق سهلة لسرقة السياح 
دون تـــرك أي أثر يقـــود ملالحقة 
أعضائها.  فبعد جلوء أعضاء من 
عصابات املافيا إلى وضع كاميرات 
صغيرة في أجهزة السحب اآللي 
لرؤية رقم احلساب واألرقام السرية 
للعمالء، إال أن البنوك في أوروبا، 
وخاصة في بريطانيا، كشفت تلك 
احليل وقامت بتحذير العمالء، حيث 
نشرت إرشـــادات على القرب من 
األجهزة حتذر من استخدام الرقم 
السري دون تغطية لوحة األرقام 
باليد األخـــرى لضمان عدم رؤية 
الرقم بواســـطة الكاميـــرات غير 

الشرعية في حال وجودها.

البائعون يستخدمون أجهزة صغيرة لنسخ معلومات البطاقات 


