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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
انطالق الجولة الثانية من مفاوضات سالم الشرق األوسط.

ـ وجولة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وفي النهاية سيخرج العرب بنتيجة 
صفر سياسي كبير.

نيكول كيدمان تعود إلى المسرح بعد غيابها عنه 12 عاما.
ـ ولو كانت تنوي بنت كيدمان تمثل في مسرحنا بتغيب لألبد ألن مسارحنا ما 

أبواللطفواحدتصلح حتى إلقامة أوبرا تمثلها 5 نمالت وديك!

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

ما تقوم به احلكومة من استخدام 
القوة ملنع الندوات واالجتماعات 
بحجة حفظ النظام وعدم السماح 
الفتنة، هو بحد ذاته  باش����تعال 
الفتنة بعينها، الن قضية املجرم 
ياسر احلبيب قد شهدت اجماعا 
غير مسبوق من االدانة والرفض 
من قبل جمي����ع مكونات املجتمع 
الكويتي على اختالفهم وتعددهم 
ول����م يجرؤ ش����خص واحد على 
التصري����ح بتأييده له����ذا املرتد 
اآلثم، إذن أي����ن الفتنة في قضية 
يجمع عليها جميع افراد املجتمع 
الكويتي؟! أين الفتنة عندما تقام 
ندوة يعبر فيها الناس عن رأيهم 
فيمن طعن بعرض نبيهم ژ ومس 

وطعن بالعقيدة والثوابت؟!
ان تعس����ف احلكومة ووزارة 
الداخلية في منع الندوات بالقوة 
العسكرية دون مسوغ قانوني او 
دستوري يس����مح لها بذلك، لهو 
الفتنة بعينها، الن اختراق القانون 
واستخدام القوة ضد افراد املجتمع 
املدنيني العزل الذين ميارس����ون 
حقوقهم وفقا للدستور والقانون 
لهو أشد خطرا وأكثر فتكا باملجتمع 
من ندوة سلمية تقام وتنتهي دون 

اي ضرر على احد.
ان احلكوم����ة اذا م����ا أرادت ان 
متارس مسؤولياتها في حفظ البلد 
من الفتنة، فهي ال متلك اال تطبيق 
القانون والعمل بالدستور وال يجوز 
لها االستناد الى قانون التجمعات 
الباطل دس����توريا والصادر اثناء 
غياب البرمل����ان، فالتجمعات حق 
كفله الدس����تور في املادة 44 وال 
متلك احلكومة منع هذه احلقوق عن 
اصحابها واالنقالب على الدستور، 
ان احلكومة ال يسعها اال تطبيق 
القانون وعدم التعرض لهذه الندوات 
وكل مس����ؤول عم����ا يقوله، فمن 
يخالف القانون في كالمه في هذه 
الندوات فبإمكان احلكومة تطبيق 
القانون على من يخالفه فقط، أما 

ان تتحدى الناس 
بهذا االس����لوب 
الذي في����ه من 
االستفزاز الشيء 
الكثي����ر فه����ذا 
ستكون عواقبه 

وخيمة وسيفتح علينا باب شر، 
نحن في غنى عنه.

ان تردد احلكومة وتباطؤها في 
اتخاذ اجراءات مناسبة وسريعة 
ضد ذلك املج����رم اآلثم، هو الذي 
ساعد على تفاقم املشكلة وزيادة 
التوتر، الن مح����اوالت احلكومة 
ملسك العصا من املنتصف وارضاء 
التي تسبب املشاكل  اجلميع هي 
وتزيد م����ن تعقيد االمور وتركها 

معلقة دون حل.
ان السماح للحكومة باختراق 
القانون واستخدام القوة والعنف 
ضد املواطنني دون سند قانوني 
لهو الفتنة والش����ر بعينه، وعلى 
العقالء واصحاب احلكمة  جميع 
والرأي عدم السكوت عن هذا املنحى 
اخلطير، فلو س����كتنا عن هذا فال 
ندري ما القادم، فقد تقوم احلكومة 
في املستقبل بالتعسف ضد من ال 
يسير على هواها ومنهجها بذريعة 

حفظ االمن ووأد الفتنة.
ان ما قامت به »الداخلية« من 
استخدام القوة باملخالفة للقانون، 
قد كشف ادعياء احلريات من نواب 
وكتاب وغيره����م الذين ال يرون 
احلري����ة اال له����م وألفكارهم، اما 
اذا كانت لغيره����م فهم مع القمع 

والتعسف وخرق القوانني.
ان اه����ل الكويت، وهلل احلمد، 
كانوا وسيظلون بعيدين عن الفتنة 
ان ش����اء اهلل ب����ل ان ترديد كلمة 
الفتنة عل����ى كل صغيرة وكبيرة 
هو بحد ذاته خطأ كبير يقع فيه 

الكثير.
ان قوتنا في متسكنا بالنظام 
والقانون ال في اختراقه وجتاوزه، 

فهل تعي احلكومة ذلك؟

الفتنة في اختراق القانون!

البقاء هلل

ذياب شالش الشمري � 53 عاما � الرجال: غرناطة � ق1 � ش2 
� م19 � ت: 66444669 � النس����اء: العارضية � ق4 � ش2 � 

م21 � ت: 66977736.
عطااهلل دخيل شافي العنزي � 64 عاما � قسائم العثمان � ق5 

� ش1 � م48 � ت: 55555324 � 24573141.
فاطمة السيد حامد السيد احمد الرفاعي، ارملة احمد عبداحملسن 
الرش����يد البدر � 84 عاما � الرجال: اليرموك � ق1 � ش3 � 
ج4 � م18 � ت: 66618187 � 25337096 � النس����اء: اليرموك 

� ق1 � ش3 � ج4 � م16 � ت: 25337898.
محمد محسن احمليسن الشمري � 17 عاما � الرجال: مبارك الكبير 
� ق3 � ش21 � م7 � ت: 99459919 � النساء: القصور �  ق3 � 

ش1 � م50 � ت: 65649900 � الدفن بعد صالة العصر.

واضح

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

آخر خزعبالت الكاتب محمد حسنني هيكل 
التي ال تع���د وال حتصى، قوله ان الرئيس 
انور الس���ادات اعد القهوة بنفسه للرئيس 
جم���ال عبدالناصر قب���ل وفاته بيومني في 

فندق النيل هيلتون!
يعني انور السادات هو من قام بتسميم 
جمال عبدالناصر الذي مات بسبب فنجان 
قهوة »ِبِوش« من يد الش���يف او القهوجي 

انور السادات!
وهو قول ال يصدقه مجنون وال عاقل وال 
أهبل وال ناقص وال عالم وال حيوان اال ان كان 

من انصار نظرية املؤامرة في كل شيء!
جمال عبدالناصر بنفسه تغدى وتعشى 
مرات عديدة في منزل انور الس���ادات دون 
حرس ودون رقابة، فلماذا لم يقم انور السادات 
بدس السم في امللوخية مثال او في الكوارع 
او في الفتة التي عملها بيده كذلك للرئيس 

جمال عبدالناصر؟!
ومثلما اننا جند »طباخ« الريس و»حالق« 
الريس، كان هناك زمان »صحافي« الريس، 
وه���و صحافي اوحد غير مس���موح لغيره 

باالقتراب من الرئاسة.
عاش هيكل مع هذا املقام سنوات طويلة، 
يلهو وميرح ويشطح وينطح، ولم يستوعب 
ان���ه ومع وفاة الرئيس جم���ال عبدالناصر 
انته���ت صالحيت���ه، فحمل الكره الش���ديد 
للرئيس الس���ادات حتى بعد وفاته بثالثني 

عاما تقريبا.
وللحقيقة، فإني لم اجد رئيسا في تاريخ 
مصر هوجم كالرئيس السادات بعد موته، 
حتى اني احيانا اكاد ال اصدق ان انور السادات 
كان يوما من االيام رئيس���ا ملصر وصانعا 

ملجد اكتوبر.
ونصيحة الهل مصر ايا كان الرأي التحليلي 
لفترة حك���م كل رئيس اصبح من التاريخ، 
بأن يبق���وا على الوفاء لقادة عظام صنعوا 
االمج���اد، بدال من ان يتركوا املجال لكل من 
هب ودب للطعن بهم بل واتهامهم باغتيال 

من سبقهم! بفنجان قهوة!

> > >

من حواديت مصر التي ستتحول لقصص 
ش���عبية من التراث املصري اجلميل قصة 
»مرتض���ى.. عقبة« وهي حتكي قصة قاض 

سابق ومحام بارع اصبح 
في يوم من االيام رئيس���ا 
الزمالك واس���مه  لن���ادي 

»مرتضى منصور«.
ومنذ ان تس���لم رئاسة 
النادي الكائن في ميت عقبة 

بل وقبل ذلك بأعوام، والنادي كل س���نة له 
رئيس!

الن املستش���ار مرتضى عنده كل س���نة 
قضية جديدة ض���د مجلس جديد إما معني 

وإما منتخب!
واعتقد وبكل صراحة ان هناك في مصر 
من يرغب في تدمير نادي الزمالك، وآخرون 
يريدون مصر فق���ط لالهلي والزمالك رغم 
ان هن���اك اندية أخرى والدة - كما يقولون 
- اهمها االس���ماعيلي واالحتاد السكندري 

واملصري.
وفي العموم فإني اقترح ان تتحول قصة 
»مرتضى.. عقبة« ملس���رحية انا مس���تعد 
لكتابتها بشرط ان يكون اللمبي محمد سعد 

هو بطلها..
وسع وسع يا عم احلج!

> > >

بطبيعتي ال اتعاطف مع قاتل او مشتبه به 
في جرمية قتل ولكني وبكل صراحة وكلما 
تابعت اخبار هشام طلعت مصطفى املتهم 
بقتل »س���وزان متيم« أشتم رائحة جنسة 

في املوضوع.
فبعد احلكم االستئنافي الذي صدر ضد 
مشروعه العقاري الكبير »مدينتي« تابعت 
قضي���ة اتهام زوج اخته ل���ه بضربه خالل 

زيارته له ثالث ايام شهر رمضان.
وهو اتهام ال يبعد عن اتهام هيكل للسادات 
بقتل جمال عبدالناصر، ما لم يكن السجن 
الذي يوجد به هشام طلعت قد خصص فقط 
له دون حسيب او رقيب وال شرطة وال حتى 

مأمور سجن!
اش���عر بأن هناك – فعال - توجها لهدم 
امبراطورية هش���ام طلعت ملصلحة آخرين 
احده���م يقال انه مص م���ن دم املصريني 3 
مليارات جنيه في سنوات بسيطة النه اعطي 

حصريا احدى الصناعات االساسية!
عموما كل شيء في مصر... يصير.

مصريات

4:16الفجر
11:41الظهر
3:09العصر

5:47المغرب
7:03العشاء

مواقيت الصالة

صفحة آراء ص19

عمر بوحمد باچر وياكم

مفتي األردن: إلقاء الخطابات السياسية
حول القبور مخالف للسنة النبوية

أردنية قتلت ولديها المصريين بالسكين
وحاولت االنتحار بنحر نفسها وفشلت

عمان: اصدر املفتي العام في االردن الشيخ عبدالكرمي اخلصاونة 
فتوى شرعية اعتبر فيها اخلوض في السياسة والقاء خطابات 
سياسية حول القبور امرا مخالفا للسنة النبوية ولم يرد فيه 

اي نص او خبر له عالقة بالسنة النبوية.
ونقلت جريدة »القدس العربي« اللندنية عن املفتي قوله: ان 
القيام بأنشطة سياسية حول القبور او القاء خطابات سياسية 

مخالف متاما لسنة النبي ژ«.
وحذر املفتي من ان ما ورد في السنة النبوية في هذا السياق 
هو ان يستمع ذوو املتوفى الى ما يخفف من مصابهم حول قبر 

احدهم او ما ينفع ميتهم بالدعاء ومن الثواب.
وصدرت هذه الفتوى فيما يبدو على خلفية أنش���طة قامت 

بها ش���خصيات معارضة مؤخرا حول بعض القبور وحتديدا 
قبر رئيس ال���وزراء الراحل وصفي التل، حيث حتولت زيارة 
اجتماعية للقبر دعت لها عائلة التل الى مناسبة سياسية تخللها 

القاء خطابات سياسية وحتشد على خلفية سياسية.
وكانت جلان سياسية ووطنية قد دعت الى اجتماع اضافي 
حول قبر الرئيس الراحل للوزراء ايضا هزاع املجالي جنوبي 

البالد.
واثارت هذه األنشطة السياسية حول القبور جدال واسعا في 
عمان، فيما قال الشيخ اخلصاونة في فتواه ان ساعة القبور ينبغي 
ان تخصص للوعظ وتذكير الروح وتعزيز االميان واالستغفار 

والتذكير باآلخرة التي سيالقيها جميع عباد اهلل.

عمان � أ.ش.أ: وج����ه مدعي عام محكمة اجلنايات الكبرى باألردن 
أول من أمس تهمة القتل العمد مكررة مرتني للس����يدة األردنية قاتلة 
ابنيها املصريني في مدينة الس����لط غرب عمان صباح السبت املاضي 
إضافة إلى تهمة الش����روع بالقتل حملاولتها قتل ابنتها وقرر توقيفها 

ملدة 15 يوما على ذمة القضية.
وكانت الس����يدة األردنية التي تدعى أحالم اخلطيب غنيمات )35 
عاما( والدة األطفال القتلى أقدمت »الس����بت« على قتل ابنيها محمد 
)11 عاما( وعبدالرحمن )6 أعوام( بس����كني وحاولت قتل ابنتها رحمة 
)9 سنوات( إال أنها لم تتمكن من ذلك الختباء الطفلة حتت كومة من 
البطانيات بعد ما ش����اهدت أخويها ميوتان بسكني والدتهما. وكانت 
املدعوة أحالم غنيمات قد أجرت اتصاال هاتفيا بزوجها املصري ويدعى 
وليد محمد ويعمل مصورا فوتوغرافيا وأخبرته بارتكابها للجرمية، 
وحاولت بعد ذلك إنهاء حياتها بواسطة طعن نفسها في منطقة الرقبة 

إال أنها لم تنجح في ذلك وأصيبت بإصابات متوسطة.

الصغرى رأت شقيقيها يذبحان فاختبأت تحت السرير

»مهمة مستحيلة 4« ينشط السياحة في دبي
دبي: قالت صحيفة »فاينانشيال تاميز« ان النشاط التجاري  
في دبي بدأ يتنسم مؤشرات التعافي، وراحت الشوارع والطرق 

تعود الى االكتظاظ من جديد.
واكدت الصحيفة وفقا للبيان ان وصول توم كروز وعشرات 
من االطقم الفنية املتوقع الى دبي في ش���هر نوفمبر لتصوير 
اجلزء الرابع من فيلم »مهمة مس���تحيلة« سيساهم في شغل 
الغ���رف الفندقية ويوفر العمل لش���ركات االعالم التي تضرر 
بعضها بفع���ل االزمة املالية العاملية، مش���يرة الى ان اجلهات 
املعنية تأمل في ان يس���هم وصول جنوم هوليوود االوائل في 
الترويج للمدينة، فيما تخطط احلكومة لشن حملة ترويجية 
تتصدرها النجمة البريطانية ميلني كالس، للمساهمة في الترويج 

لصورة دبي.

تستضيف »األنباء« 
باچر )األربعاء( قائد 
وجنم وسط منتخبنا 
األوملب����ي لكرة القدم 
القادس����ية  ون����ادي 
عمر بوحم����د ما بني 
الساعتني 3 و5 مساء 
وذل����ك للحديث عن 
حظوظ األزرق األوملبي 
في تصفيات أوملبياد 
لندن، وأسباب تألقه 
في الفت����رة املاضية، 
وعن حظوظ القادسية 

في املنافس����ة على الفوز بالبطوالت احمللية، باالضافة 
الى الرد على أسئلة القراء وذلك على الهواتف التالية: 
24830514 � 24830238 � 24830322 � داخلي: 131 � 318.

الصفحة األمنية ص13

عمر بوحمد


