
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: العرب لديهم جميع القدرات الالزمة إلحداث طفرة اقتصادية.

ـ صحيح.. ولكن العرب ينطبق عليهم مثل »غزارة في االنتاج وسوء في التوزيع«.
بريطانيا تغلق 820 موقعا إلكترونيا حكوميا لتخفيض نفقاتها السنوية.

ـ واهلل المواقع الحكومية عندنا من هالكثر بس وجودها وعدم وجودها واحد.
أبواللطفواحد

البقاء هلل
مرمي سليمان بدر القناعي، زوجة بدر محمد 
بدر سليمان البدرـ  82 عاماـ  الرجال: 
الشـــويخ ـ ديوان القناعـــات ـ ت: 
24842909 ـ النســـاء: حطني ـ ق1 ـ 

ش101 ـ م41 ـ ت: 25220591.
نورة محمـد الشـرف، أرملة عبدالرحمن 
البشـــرـ  86 عامـــاـ  الرجال: ديوان 

البشـــر ـ كيفان ـ ق3 ـ ش30 ـ م31 ـ 
ت: 24817171 ـ النساء: كيفان ـ ق3 ـ 

ش30 ـ م31 ـ ت: 24815456.
فاطمة عبداهلل جعفر، أرملة حسن جوهر 
حيات ـ 89 عاما ـ الرجال: حسينية 
اجلديدة ـ شـــرق ـ ت: 99564509 ـ 

النساء: السرة ـ ق4 ـ ش6 ـ م39.

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

عقيدة أهل الكويت
قضيـــة منهـــج التربيـــة 
اإلســـامية وخاصة للصف 
التاســـع أثارت جدال مفتعا 
على الســـاحة السياسية في 
األيام املاضية، وقد ذكرت في 
مقالي األســـبوع املاضي ردا 

تفصيليا على هذا املوضـــوع ولكن يجب أن 
نعلم أن هذه القضيـــة يراد لها أن تظهر بهذا 
الشكل حتى يقوم بعض أعضاء مجلس األمة 
باالستعراض السياسي لقوتهم التحالفية مع 
احلكومة احلالية وإثبـــات عمق العاقة التي 
تربطهم بها، والشواهد على ذلك كثيرة ال يتسع 

املجال لذكرها اآلن.
إن أبرز ما أفرزته قضية املناهج هو خروج 
البعض بادعاء ان عقيدة أهل الكويت قدميا لم 
تكن عقيدة التوحيد وان معركة اجلهراء كان 
سبب وقوعها هو تلوث عقيدة الكويتيني بالشرك 
واخلرافات، هكذا يزّورون التاريخ ويوهمون 
الناس بغير احلق، ألن الكل يعرف - والتاريخ 
يوثق ذلك - أن معركة اجلهراء وقعت بسبب 

خاف حدودي وما تبع ذلك من أحداث.
لقـــد كانت عقيدة أهل الكويت ومازالت هي 
عقيدة التوحيد وإخـــاص العبودية هلل ولم 
يكن في الكويت وهلل احلمد اضرحة أو قبور أو 
مزارات تقصد للدعاء من دون اهلل تعالى، وقد 
كانت العقيدة السلفية النقية الصافية القائمة 
على التوحيد اخلالص هي عقيدة علماء الكويت 
املعروفني مثل الشيخ عبداهلل بن خلف الدحيان 
والشـــيخ املؤرخ عبدالعزيز الرشيد والشيخ 

محمد بن جراح، رحمهم اهلل جميعا.
إن الكويـــت كانت وســـتظل بلـــد العقيدة 

والتوحيد ونبذ الشرك واخلرافات.
إن عقيدتنا هي القرآن والسنة وتنطلق من 
قول اهلل تعالى )وما أمـــروا إال ليعبدوا اهلل 
مخلصني له الدين( وقوله تعالى )وإذا سألك 
عبـــادي عني فإني قريب أجيـــب دعوة الداع 
إذا دعان(، فـــاهلل تعالى جعل عاقة العبد به 
مباشـــرة من دون واســـطة، ولم يشق علينا 
بالذهاب الى قبور أو مزارات لدعائها من دونه 
سبحانه. وسيظل التوحيد إن شاء اهلل رافعا 

رايته على أرض الكويت.

النيابة تطالب بإعدام هشام والسكري في جلسة اليوم 

مسدس في لجنة االمتحانات البحث عن زوجات للجنود العزاب في الصين

الجلد.. عقوبة القمار في إندونيسيا

وصفت األول بالتخفي وراء قناع البر والتقوى والثاني بالقاتل األجير

عمانـ  يو.بي.آي: حرم طالب في الثانوية العامة 
في األردن امس من تأدية أحد االمتحانات حليازته 

مسدسا وهاتفا نقاال داخل قاعة االمتحان.
ونقلت وكالة األنباء األردنية الرسمية )بترا( 
عـــن مدير تربية لواء البادية الشـــمالية الغربية 

فايز جويد قوله ان حرمان الطالب من تأدية أحد 
امتحانات الثانوية جاء على خلفية ضبط مسدس 

وجهاز هاتف نقال معه أثناء تأدية االمتحان.
وأضـــاف جويد ان قوات األمـــن املتواجدة في 

املدرسة سارعت الى التحفظ على املسدس.

بكنيـ  يو.بي.آي: يسعى قادة اجليش الصيني إلى مساعدة العزاب في 
اجليش الذي يفوق عدده املليوني عنصر على إيجاد زوجات مناسبات. 
وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« أن قادة اجليش بدأوا 
البحث عن وسائل جديدة ملساعدة العزاب في اجليش الذي يبلغ تعداده 
2.3 مليون على الــــزواج بعد منعهم من البحث عن احلب والعاقات 
على االنترنت. وكان أحد عناصر اجليش من منطقة التيبت يبلغ من 
العمر 32 سنة قد تلقى رسائل من 30 فتاة بعدما نشرت عائلته صفحة 

خاصة به على االنترنت ملساعدته على إيجاد حبيبة.
غير أن يانغ جيغوي أحد قادة اجليش في وحدة التيبت قال »قد 
يستخدم أشــــخاص ذوو دوافع خفية معلومات شخصية ويشكلون 
خطرا على سامة اجليش«. غير أنه أعرب عن تعاطفه مع اجلندي وقال 
»يدافعون عن احلدود معظم السنة ولديهم فرص قليلة لاتصال مع 
العالم اخلارجي«. وكان الرئيس الصيني هو جينتاو قد وقع قانونا 
في 15 يونيو اجلاري مينع عناصر اجليش من البحث عن وظائف أو 

التعرف على األصدقاء على االنترنت أو نشر مدونات الكترونية.

جاكرتا ـ أ.ش.أ: نفذت شرطة الشــــريعة االسامية بإقليم اتشيه 
بغرب اندونيسيا امس عقوبة اجللد ضد ثاثة أشخاص ادينوا مؤخرا 
مبمارسة القمار. وقال ممثل االدعاء العام بإقليم اتشيه بندري علمي 
إن الشرطة نفذت عقوبة اجللد سبع مرات ضد املدانني الثاثة خارج 

أحد املساجد بحضور أالف االشخاص من سكان االقليم.
واضاف علمي في تصريحات صحافية اليوم أن الشرطة اعتقلت 
21 شخصا من بينهم املدانون الثاثة الشهر املاضي بتهمة لعب القمار 
خال حفل زفاف بقرية دايا دابو بإقليم اتشيه. ومن جانبه قال رئيس 
اللجنة القومية االندونيسية حلقوق االنسان افضال قاسم انه ينبغي 
على احلكومة فرض حظر على تطبيق عقوبة اجللد باقليم اتشــــيه، 

مشيرا الى ان عقوبة اجللد لن تسهم في كبح اجلرائم بذلك االقليم.

القاهرةـ  العربية: أعرب الفنان نور الشريف عن 
خيبة أمله وإحباطه من رفض األزهر املوافقة على 
 ،ÿ ،طلباته املتكررة لتجسيد شخصية احلسني

والتي كان آخرها منذ أيام قليلة.
ويرفض األزهر الشـــريف بشكل قاطع جتسيد 
شخصيات األنبياء والصحابة وآل البيت في أعمال 
درامية، ومع هذا أكد الشريف عدم يأسه من تكرار 
احملاولة مرات ومرات. وأكد أن أحامه الفنية كثيرة، 
لكن أكبرها هو شخصية سيدنا احلسني الذي متنى 
أن يجســـدها حتى إذا اعتزل الفن بعدها، وبالفعل 
حاول أن يقدم الشخصية من خال مسرحية »احلسني 

ثائرا«، لكن رفض األزهر منعه من ذلك.
وأكد نور ان األزهر الشريف له رأي يحترم، فهو 
يرى أنه ال يصح أن يتم جتســـيد هذه الشخصيات 
بغض النظر عن اسم املرشح الذي قد يتناول اخلمر 
أو املخـــدرات في أعمال فنية أخـــرى، وهذه وجهة 
نظرهـــم. وتابع: »لكنني علـــى اجلانب اآلخر أرى 
أن جتسيد مثل هذه الشـــخصيات في أعمال فنية 
أمـــر مفيد للغاية جليل اليـــوم ألنه يقوي العقيدة 
ويبعث الهمم، كما أنها ستكون محاولة لبعث الثقافة 

اإلســـامية القدمية بداخلهم، خاصـــة أن آل البيت 
والصحابة ليسوا معصومني من اخلطأ، فأنا أوافق 
األزهر فقط فـــي عدم متثيل أصحاب العصمة وهم 
األنبياء ألن لديهم عصمة إلهية، أما اآلخرون فليست 
لديهم هذه العصمة لذلك ال أرى أزمة في جتســـيد 
شخصياتهم«. وأوضح أنه سيعتزل التمثيل فورا في 
حال موافقة األزهر في يوم من األيام على شخصية 
احلســـني، وكان نور الشريف قد تقدم منذ سنوات 
بطلب لتقدمي شخصية عمر بن اخلطاب بعد جناحه 
في تقدمي شخصية عمر بن عبدالعزيز وقوبل طلبه 
أيضا بالرفض، في حني أن اللجنة الفنية في األردن 
وافقت على املسلسل الذي يتم فيه جتسيد شخصية 

كل من احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما.
وشدد على أنه لن يسيء إلى أهل البيت، وكل ما 
يتمناه هو تقدمي الشخصيات الدينية بتوسع بعدما 
انقرضتـ  بحسب رأيهـ  من الدراما املصرية والعربية، 
وفي هذا الصدد يقول: »هذا أمر ينذر بخطر محقق، 
فبعدما تضاءلت تلك األعمال واقتصرت على العرض 
خال شهر رمضان فقط أصبح يندر تواجدها على 

الشاشات العربية هذا إن تواجدت من األساس«.

نور الشريف: سأعتزل التمثيل إذا نجحت في تجسيد شخصية الحسين
بعد رفض األزهر المتكرر لتجسيد األنبياء والصحابة وآل البيت في أعمال درامية

نور الشريف

سوزان متيم

محسن السكري هشام طلعت مصطفى

القاهرة ـ إياف: يقوم ممثل النيابة في جلسة 
اليوم اخلاصة مبحاكمة املتهمني بقتل سوزان متيم 
باســـتعراض مرافعته التي حصلت »إياف« على 
ملخصها أمام احملكمة حيث سيطالب إعدام هشام 
طلعت ومحسن السكري نظرا الرتكابهما جرمية 

القتل مع سبق اإلصرار والترصد.
وتتشابه مذكرة النيابة التي ستعلن في جلسة 
اليوم مع املذكرة التي قدمتها في احملاكمة األولى 
حيث اســـتندت النيابة إلى 3 أنواع من األدلة في 

إثبات التهمة على املتهمني.
وقالت النيابة في مذكرتها ان اجلرمية هي جرمية 
قتل مع ســـبق اإلصرار والترصد ارتكبها رجان 
غرتهما احلياة واتبعا شـــهواتهما في حب النساء 

واملال وسقطا في مستنقع اجلرمية.
وعن مواصفات املتهمني قالت املذكرة ان املتهم 
محســـن الســـكري حتول من رجل شرطة مهمته 
األولى توفير األمن وحمايـــة املواطنني إلى قاتل 
أجير وهو من أســـوأ أنواع املجرمني حيث جترأ 
على القيم وأصبح ممن يكدرون األمن ويروعون 
اآلمنني مقابل حفنة من املال جراء شهواته فأشبعها 

من املال احلرام واملتعة اجلنسية.
أما بالنسبة لرجل األعمال هشام طلعت مصطفى 
فقالـــت املذكرة عنه انه من كبار رجال األعمال في 
مصر واستطاع أن يختفي في قناع البر والتقوى 
كقاتل محترف يســـير على نهج كبرى العصابات 

حيث صار عضوا باحلزب الوطني احلاكم ثم نائبا 
في مجلس الشورى وحصل على أصوات املواطنني 

باخلداع.
وعن سوزان متيم قالت املذكرة ان املجني عليها 
فنانة لبنانية شـــابة شاء حظها العثر ان تتعرف 
على املتهم الثاني هشام طلعت مصطفى ملساعداتها 
إلنهاء بعض املشـــاكل اخلاصة، فأحبها إال أنها لم 
تبادله احلب وأعرضت عنه وهجرته إلى رجل آخر، 
فأوعز ذلك إلى قلبه عليهـــا بعدما قدم لها احلب 

واملال وحاول استعادته.
وأوضحت املذكرة أنه ملا اســـتعظمت الضحية 
واســـتعصت عليه شـــق ذلك على املتهم الثاني 
هشـــام طلعت فاتخذ قرارا بقتلها من خال املتهم 
األول محسن الســـكري الذي لم يكن له أي صلة 

بالضحية.
وأشارت إلى أن املتهم األول تعرف على الضحية 
من خال وسائل اإلعام ولم يكن بينه وبني الضحية 
أي سبب أو مبرر لقتلها سوى املال، حيث كان طلب 
املتهم الثاني هشام طلعت وإحلاحه على املتهم األول 
هو الذي خلق تصميمه على ارتكاب اجلرمية حيث 
اتفق معه على أن يلقيها من شقتها لتبدو اجلرمية 

كحادثة انتحار مثل مقتل أشرف مروان.
واســـتندت النيابة إلى األدلة املادية والقولية 
والفنية التي تؤكد ارتكاب املتهمني جلرمية القتل 

مع سبق اإلصرار والترصد.

حسني كامل محمود الديري

وفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب اليوم وياكم

بيضة أوبامية
فنانة هندية حتمل بيضة »بطة« نقشت عليها بحرفية بالغة صورة للرئيس األميركي 
)رويترز( باراك أوباما        

تســـتضيف »األنبـــاء« فـــي 
اليوم مديـــر رعاية  ديوانيتهـــا 
الوافديـــن فـــي جامعـــة أكتوبر 
 )MSA( للعلوم احلديثة واآلداب
محمود الديـــري وممثل اجلامعة 
التعاون اخلليجي  بدول مجلس 
حسني كامل للحديث عن التسجيل 
باجلامعة وتخصصاتها والرسوم 
الدراســـية ونظام الدراسة، علما 
ان اجلامعة معترف بها في وزارة 
التعليم العالـــي بالكويت، وذلك 
من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 
مساء على أرقام الهواتف التالية: 
24830805ـ  24830322ـ  24830514 

ـ الداخلي: 318 ـ 131.
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