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Al-Anbaa Friday 10th September 2010 - No 12385يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة غرة شوال 1431 ـ 10 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

عائـلــة الفـلـيــج
تنعى  بمزيد من الحزن والأ�سى فـقيدها المغفور له باإذن اهلل تعالى

المرحوم/ عبدالعزيز اإبراهيم الفليج

والــد كــل من:  عــزام، فليــج وجنيــب

وقد ووري جثمانه الرثى ع�سر يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/9

تقبــل التعــازي

للرجال: ديوان الفليج - �ساحية عبداهلل ال�سالم - قطعة 2 - �سارع �سنعاء - منزل 10 - ت: 22520207

للن�سـاء: ال�ســويـــخ ال�سـكــنــي - قطـــعــة 2 - �ســـارع ال�ســـالم - منـــزل 22 - ت: 24813757

إال  كـتـاب الـلـه
وسط استنكار رسمي ونيابي وشعبي.. الكويت تعتبر حرق المصاحف مساساً صارخاً بمشاعر المسلمين..  وأوباما يحذر من »عنف خطير في أماكن كثيرة« 

ولنا رأي
جريمة نكراء

هناك في كنيس���ة إجنيلية صغيرة بوالية فلوريدا بالواليات املتحدة 
ال يرتادها س���وى 50 ش���خصا، أطلق القس األميركي تيري جونز فتنة 
جديدة انتفض إزاءها العالم اجمع بكل طوائفه، فضال عن العالم اإلسالمي 
الذي صدم به���ذه الفكرة اخلبيثة التي مازال القس املوتور جونز ينوي 
تنفيذها وذلك بإحراق نس���خ من املصحف الش���ريف في ذكرى احلادي 

عشر من سبتمبر.
وبعد جرمية اإلساءة إلى الرسول محمد ژ على يد الرسام الدمناركي 
الذي كرمته اجنيال ميركل مؤخرا تقديرا لش���جاعته، فيما يشكل صدمة 
أخرى للعالم اإلس���المي، يستمر التطاول على رموز اإلسالم، وهذه املرة 
يطول أقدس مقدسات املسلمني وهو كتاب اهلل، القرآن الكرمي، الذي انزله 

اهلل ليكون هداية للبشرية جمعاء.
وألننا في الكويت ندرك جميعا فداحة هذه اجلرمية وخطورتها ونرى 
فيها تعديا على كتاب اهلل وخروجا على تعاليم الديانات الس���ماوية مبا 
فيها املسيحية التي ينتمي القس املوتور الى إحدى طوائفها، فإننا نرى 
ان من الواجب على العقالء في العاملني اإلسالمي واملسيحي وعلى العالم 
اجم���ع الوقوف في وجه هذه اجلرمية ومنعها بكل طريقة ممكنة واألخذ 

على يدي هذا السفيه.
اننا ونحن نس���تنكر مثل هذه اجلرمية النكراء لنؤكد على ان مجرد 
االستنكار والشجب لن يكون كافيا، وإذا كان زعماء العالم وعلى رأسهم 
الرئيس األميركي أوباما أدانوا هذه الفكرة وحذروا من اإلقدام على تنفيذها، 
ف���ان من الواجب عليهم العمل على منعها ومحاس���بة هذا القس املوتور 
ليكون عبرة لكل من يتطاول على الرموز الدينية ليس لإلسالم فحسب، 

لكن لكل الديانات السماوية التي نكن لها كل احترام.
ان اهلل حاف���ظ كتابه من التحريف والتبديل ال���ى يوم القيامة، ولن 
تك���ون هذه احلملة اجلديدة على الق���رآن الكرمي إال ضربا من احلرث في 
البح���ر أو محاربة طواحني الهواء، ولن ينال منفذوها – اذا أقدموا عليها 
– إال اخلسران املبني في الدنيا واآلخرة، لكن الدفاع عن كتاب اهلل واجب 
وفرض عني على الشعوب واحلكومات كل بقدر ما تيسر له، واهلل غالب 

على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

الكويت تتقدم 4 مراتب 
في تقرير التنافسية

التفاصيل ص8

تقدمت الكويت 4 مراتب في مؤش����ر الدول األكثر 
تنافسية على املس����توى العاملي والصادر عن منتدى 
االقتصاد العاملي لعام 2011/2010 لتحتل املرتبة ال� 35 
ضمن 139 دولة شملها التقرير، وذلك بعدما كانت في 
املرتبة ال� 39 في تقرير 2010/2009. ويقيس املؤش����ر 
التطور الذي أحرزته الدول في بيئة األعمال والصحة 
والتعليم والبنية التحتية وكفاءة السوق واالستعداد 
التكنولوجي وتطوير األعمال واالبتكار. وجاءت قطر 
في املرتبة ال� 17 عامليا واألولى عربيا وحلت السعودية 
في املرتب����ة الثانية واإلمارات الثالثة وتونس الرابعة 
وسلطنة عمان اخلامسة والكويت السادسة والبحرين 
السابعة. وجاء في التقرير ان هناك نقاط ضعف لالقتصاد 
الكويتي متثلت ف����ي البيروقراطية اإلدارية وصعوبة 
احلصول على التمويل والفس����اد وعدم مالءمة البنية 

التحتية ملتطلبات التطور االقتصادي.

ال خالف بني املسلمني سنة وشيعة على حرمة املساس 
بعرض الرسول ژ، هذا ما تضمنته التصريحات املختلفة 
من املؤسسات واملنظمات اإلسالمية على اختالف مذاهبها 
ضد التصريحات املس����يئة التي صدرت من الهارب املدعو 

ياسر احلبيب بحق أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.
 وفي موقف بارز، أعلن 60 أكادمييا شيعيا استنكارهم 
لتصرفات ياس����ر احلبيب، وتأكيدهم انها ال تصب اال في 
صالح املشروع الطائفي ألعداء األمة، ودعوتهم الى التصدي 
للفتنة الطائفية ووأدها، أكد أمني عام التحالف اإلس����المي 
الوطني الش����يخ حس����ني املعتوق ان الهارب املدعو ياسر 
احلبيب ال ميثل الشيعة بأي وجه من الوجوه، الفتا الى انه 

ليس من أهل العلم وانه يتلقى دعما من جهات مشبوهة له 
وللمنحرف مجتبى الشيرازي، واعلن املعتوق ان املسلمني 
سنة وش����يعة ال خالف بينهم على حرمة املساس بعرض 

الرسول ژ.
من جهته أكد وزير العدل ووزير األوقاف السابق احمد 
باقر ان ادعاءات الهارب ياسر احلبيب لن تنطلي على أهل 
الكويت، الفتا الى انه لم يوقع على اإلفراج عنه، حينما كان 
وزيرا للعدل، مبينا ان مسؤولية وزيري العدل والداخلية 
اعتماد القواعد العامة للعفو األميري، وأضاف ان احلبيب 
هرب من الكويت بعد إدراج اسمه باخلطأ في القائمة رغم 

حكم االستئناف بحبسه 10 سنوات.

ليلى الشافعي ـ سامح عبدالحفيظ- عادل الشنان
رسميا ونيابيا وشعبيا، جاءت انتفاضة 
الكويت ضد ما ينوي قس في والية فلوريدا 
فعله من حرق نسخ من املصحف الشريف 
في ذكرى أحداث 11 س���بتمبر، فقد أدانت 
احلكوم���ة على لس���ان وزارة اخلارجية 
اجلرمية النكراء معتبرة أنها مساس صارخ 
العقيدة  مبشاعر املسلمني وتطاول على 
ونس���ف لالحترام املتبادل ب���ني العقائد 
السماوية. وباش���رت »اخلارجية«، على 
الفور حتركها من خالل عدد من بعثاتها 

في اخلارج.

وواكب االس���تنكار النيابي والشعبي 
واملجتمعي، تنديد من معظم زعماء دول 
العالم وعلى رأسهم الرئيس األميركي باراك 
أوباما الذي حذر من ان حرق املصحف ميكن 
أن يسبب عنفا خطيرا في أماكن كثيرة، 
واعتبر قادة األديان في واشنطن هذا العمل 
»من مجموع���ة متطرفة صغيرة«، ورأى 
األزهر أنه سيؤدي إلى تخريب العالقات 
بني واشنطن والعالم االسالمي، فيما اكدت 
باكستان أنه »جرمية دولية تعرض السالم 

والتآلف في أنحاء العالم للخطر«.

60 أكاديميًا شيعيًا يستنكرون  ما قام به الحبيب.. والمعتوق: نحن بريئون منه  
وباقر: شروط العفو األميري ال تنطبق عليه وهرب بعد إدراج اسمه خطأ

الكنيسة الصغيرة املوجودة في والية فلوريدا األميركية حيث يصر القس جونز )في اإلطار( على املضي قدما في تنفيذ 
ى أحداث 11 سبتمبر                 )ا.پ( جرميته النكراء بحرق نسخ من املصحف الشريف في ذكر

أحد زعماء القبائل األفريقية مكرما الزعيم الليبي معمر القذافي في افتتاح املؤمتر الثاني مللتقى ملوك وسالطني 
ء                               )ا.پ( ن القذافي قد ُأعلن ملكا مللوك أفريقيا في املؤمتر األو ن كا وأمراء أفريقيا بعد أ أميركا تسلح الجيش العراقي: لحماية 

الداخل ومواجهة تحديات الخارج ص26
كلينتون: إيران بدأت تتحول إلى ديكتاتورية 
عسـكرية وإقليم للحرس الثوري  ص26
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القذافي ملك ملوك أفريقيا: حلمنا »الواليات المتحدة األفريقية«  ص32
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