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أنچلينا چولي تحتفل بعيد ميالد 
ابنها وتعلم أطفالها القرآن

دبيـ  ام.بي.سي: فضلت انچلينا چولي االحتفال بعيد ميالد 
ابنها بالتبني باكس )7 أعوام( ع لى االحتفال بعيد الشكر وذلك 
باإلبحار على منت قارب يدعى »جوزفني« في نهر السني بالعاصمة 
الفرنسية باريس مع جميع أفراد عائلتها وشريكها براد پيت.

وقد قاطعت أنچلينا عيد الشكر األميركي هذا العام، مبررة 
ذلك بأنها ترفض االحتفاء بعيد »قتل األوروبيني للهنود احلمر 

أو األميركيني األصليني«.
ونقلت مصادر مقربة من جنمة هوليوود ملوقع »بوب إيتر« 
أنها تفضل االحتفال بعيد امليالد على االحتفال بعطلة عيد الشكر، 
وأنها حتب عادات العيد، حيث كانت جتتمع سنويا مع أخيها 
وأمها قبل وفاتها، وهي حترص على توريث هذه العادة ألطفالها 

الستة، بغض النظر عن األبعاد الدينية للمناسبة نفسها.
وقالـــت في تصريحات ملجلة »بـــاراد«: »لدينا رف يحتوي 
على عدة كتـــب، منها اإلجنيل والقرآن والتوراة وكل شـــيء، 
ســـنأخذ أطفالنا إلى الكنائس واجلوامع واالحتفاالت البوذية، 
ونعلمهم كل األديان واملعتقـــدات، وعليهم اعتناق الدين الذي 

يختارونه الحقا«.

بعد مقاطعتها االحتفال بعيد الشكر 

انچلينا وبراد وأطفالهما

مفتي مصر: تطبيق أحكام الشريعة
ال يعني العودة إلى العصور الظالمية

مبادرة من مسلمي سويسرا
إللغاء قرار حظر بناء المآذن

بعد رفض األزهر.. »ميلودي« تخفي وجه 
مجسدي أدوار األنبياء بالنور األبيض

أصدر مجمع البحوث اإلسالمية قرارا بعدم 
جتسيد اي ممثل ألدوار األنبياء واملبشرين 
وطالب األزهـــر بوقف عرض املسلســـالت 
اإليرانية التـــي تتناول قصة حياة األنبياء، 
ولكن قناة ميلودي رفضت وقررت االستمرار 

في عرض مسلسالت »يوسف الصديق« و»مرمي 
العذراء« ولكن مع وضع إضاءة بيضاء على 
وجه الشـــخصيات التي جتسد دور األنبياء 
مثل شخصية سيدنا زكريا گ في مسلسل 

السيدة »مرمي العذراء«.

عرقلة استبعاد الشريعة اإلسالمية
من النظام القضائي بوالية أوكالهوما

ال ميدوا الناس بأحكام ال صلة لها بالواقع. مشـــيرا الى 
ان عمليـــة اصدار الفتوى تتطلب ما هو أكثر من مجرد 
املعرفة بالفقه االسالمي، بل ينبغي على املفتني ان تكون 
لهم دراية واســـعة بالعالم الذي يعيشون فيه ومعرفة 

باملشكالت التي تواجهها مجتمعاتهم.

القاهرةـ  وكاالت: أوضح د.علي جمعة مفتي اجلمهورية 
ان االسالم لم يكن أبدا دينا جامدا يعترف بالنظام الوحدوي 
املفتقر الى املرونة، امنا هو دين متجدد، يســـع الناس 
جميعا في كل وقت وعصر، مشيرا الى ان العيش وفق 
أحكام االسالم ال يلزم العودة الى العصور الوسطى، وال 
يعني التخلي عن هويتنا فلم يأمر االسالم اتباعه بالتنكر 
لثقافاتهم ليصيروا عربا وهذا يفسر الزخم الذي نراه اليوم 
من اجنازات ثقافية وفنية وعلمية وحضرية من طنجة 
الى جاكرتا التي يصح ان نضفي عليها الصفة االسالمية 
والتي نفخر بها نحن املسلمني. وأضاف في كلمته أمام 
مؤمتر »االديان واحلداثة« في عالم متغير والذي تنظمه 
جامعة نوتردام واالكادميية االميركية لالديان في الفترة 
من 18 الى 22 نوفمبر والتي ألقاها نيابة عنه مستشاره 
الدكتور ابراهيم جنم، ان هناك كثيرا من الغربيني ربطوا 
بني »الفتوى« وتصريحات سلبية التأثير لبعض القادة 
السياسيني رغم ان الفتوى احدى أهم االدوات في محاولة 
فهم العالقة بني االسالم والعالم احلديث، فاملفتون وهم 
في سعيهم لتقدمي إرشاد ديني ذي مرجعية ال يعتمدون 
التراث الفقهي فحسب، وإمنا يدركون الواقع املعيش حتى 

ـ أ.ش.أ: أعلن املجلس  بــــرن 
اإلســــالمي املركزي في سويسرا 
مبادرة شــــعبية تهدف إلى إلغاء 
قرار حظر بناء املآذن في هذا البلد. 
وقد نظم االســــتفتاء حول حظر 
بناء املآذن قبل سنة مببادرة من 
احتاد الوسط الدميوقراطي والذي 
يوصــــف بـ »اليمــــني املتطرف«. 
وأضاف أعضاء املجلس اإلسالمي 

املركــــزي في بيــــان نقلته هيئة 
اإلذاعــــة البريطانيــــة »بي. بي. 
ســــي« امس أنه يجب تشــــكيل 
»أوســــع جلنة مبــــادرة ممكنة« 
في موعد أقصاه آخر ديســــمبر 
املقبل وان اتصاالت متت مع عدة 
شخصيات في األوساط السياسية 
والثقافيــــة والعلميــــة. وأوضح 
املجلس اإلسالمي السويسري ان 

هذا التحرك »يهدف الى استعادة 
املبادرة حول املآذن لكن هذه املرة 
في االجتاه الصحيح أي استعادة 
املساواة في احلقوق الدستورية 
بغض النظر عن االنتماء الديني«. 
وتشــــكل اجلالية االسالمية في 
سويســــرا نحو 5% من اجمالي 
عدد السكان الذي يبلغ 7 ماليني 

ونصف املليون نسمة.

واشنطنـ  أ.ش.أ: أعاقت قاضية فيدرالية أميركية 
بشــــكل مؤقت حتركا من قبــــل الناخبني في والية 
أوكالهوما الســــتبعاد أحكام الشــــريعة اإلسالمية 
مــــن النظام القضائي للوالية. وذكرت هيئة االذاعة 
البريطانية »بي بي ســــي« امس أن القاضية أمرت 
السلطات القضائية في الوالية بوقف اتخاذ اجراءات 
متنع قضاتها من أخذ أحكام الشريعة بعني االعتبار عند 
اصدار احكامهم. ويجادل مسلمو الوالية بان استبعاد 
احكام الشريعة سشكل انتهاكا للحقوق الدستورية 
التي تكفل حرية املعتقد. وجاء قرار القاضية فيكي 
مايلز الجراجن بناء على دعوى أقامها مواطن أميركي 
مسلم يقيم في الوالية استند فيها الى حرية العبادة 

التي يكفلها له الدستور األميركي.

وقالت القاضية إنها حتتاج وقتا لدراسة دعوى 
املواطن املســــلم. وكان حظر العمل بالقانون قد أقر 
في الوالية في 2 نوفمبر املاضي بناء على استفتاء 
وافق مبوجبــــه 75% من الذين شــــاركوا فيه على 
إجراء تعديل في دستور الوالية بحيث يحظر على 
القضاة االستناد الى القوانني الدولية وحتديدا قانون 
الشريعة اإلسالمية حني النظر في القضايا. وقال منير 
عوض مدير الفرع احمللي ملجلس العالقات األميركية 
اإلسالمية )كير( الذي رفع القضية إن التركيز على 
الشريعة اإلســــالمية حتديدا حول دستور الوالية 
يجعل الدستور مناهضا للدين اإلسالمي. وقد جرى 
تعليق العمل بالتعديل الدستوري حلني صدور حكم 

احملكمة بالقضية.

د.علي جمعة

الباكستانية في املستشفى بعد قطع أنفها وحالقة شعرها

الجمعان: المربعانية على األبواب

ثمن خيانة المرأة في باكستان.. 
قطع أنفها وحالقة شعرها!

إسال أبادـ  يو.بي.آي: أقدمت عائلة زوج امرأة باكستانية اتهمت 
بإقامة عالقة مع أحد اجليران على جدع أنفها وحلق شعرها.

وذكرت صحيفة »أكسبرس تريبيون« الباكستانية أن شقيق 
زوج آسيا من إقليم البنجاب اتفق مع زوجته وولديه وأقدموا على 
جدع أنف املرأة التي تقيم معهم منذ 7 سنوات وحلق شعرها بعد 

اتهامها بإقامة عالقة مع أحد اجليران.
وقالت إحدى اجلارات ان الزوجة تقيم في منزل عائلة زوجها 
الذي يعمل في منطقة بعيدة وال يتمكن من زيارتها غالبا مشيرة 

إلى أنهم يعاملونها بقسوة.
وقد احتجزتها العائلة في غرفة مقفلة ومتكنت الشـــرطة من 
اكتشاف احلادث عبر أحد اجليران وقالت املرأة ان العائلة احتجزتها 

ولم تقدم لها طعاما مناسبا فيما كانت التزال تنزف.
وقال شقيق زوجها إنها كانت تقيم عالقة مع أحد اجليران »وهذا 

كان عقابها« مشيرا إلى انه كان يجب أن يقتلها على الفور.
وتوقع الطبيب في املستشفى الذي نقلت إليه املرأة أن تتعافى 

بسرعة.

بني درجات احلرارة خالل الليل 
والنهار، مؤكدا ان هذا التمازج في 
االعتدال نهارا والبرودة النسبية 
ليال سيستمر حتى نهاية االسبوع 
الثاني من موسم املربعانية ليبدأ 
التراجع في درجات احلرارة في 

االزدياد تدريجيا.
وذكـــر اجلمعـــان ان فتـــرة 
»املربعانية« لقبت بهذا االســـم 
ملكوثها ملدة 40 يوما متواصال، 
وجنـــوم املربعانيـــة ثالثة هم: 
االكليل  والقلب  والشولة ، يلي 
كل منها اآلخر ومدة كل منها 13 
يوما، واشار الى ان فترة »أطول 
ليـــل واقصر نهار في الســـنة« 
تكـــون خالل فتـــرة املربعانية 
ايضا وحتديدا مع موعد دخول 
النجم الثاني فيها »جنم القلب« 
والتي ستوافق يوم االربعاء 22 
من ديسمبر ويلقب هذا احلدث 
فلكيا )باملنقلب الشتوي( ويكون 
عدد ساعات الليل في هذا اليوم 
13 ساعة و44 دقيقة، اما النهار 
فيكون 10 ساعات و16 دقيقة وفق 
التوقيت احمللي ملدينة الكويت.

كونا: أشـــار الباحث الفلكي 
املرزم خالد عبداهلل  في مرصد 
اجلمعان الى ان موسم املربعانية 
او كمـــا يلقب محليا مبربعانية 
اقترب وســـيحل هذا  الشـــتاء 
املوســـم قريبـــا علـــى الكويت 
ومنطقـــة اخلليج العربي خالل 
القليلة املقبلة، وسيكون  األيام 
يوم االثنني املقبل 6 ديســـمبر 
املوافق 30 ذو احلجة )آخر يوم 
في السنة الهجرية 1431هـ( اول 
ايام املربعانية التي ستســـتمر 

حتى 14 يناير املقبل.
وقال ان فصل الشتاء ينقسم 
العامة  الى قسمني وهما، شتاء 
)وهو الشتاء املعروف عند عامة 
الفلكيني )وهو  الناس( وشتاء 
املعروف في علـــم الفلك وعلم 
االنواء(، واضاف الى ان شـــتاء 
العامة يبدأ مع دخول املربعانية 

في 6 من ديسمبر.
اما شتاء الفلكيني فهو الشتاء 
الفعلي وبداية فصل الشتاء فلكيا 
ويسمى بـ »برد االنصراف« وهو 
يبدأ بعد انصراف الشـــمس من 
الى  اجلهة اجلنوبية ورجوعها 
اجلهة الشمالية، ويكون ذلك في 
27 ديســـمبر )21 محرم( حيث 
تبـــدأ البـــرودة باالزدياد نظرا 
لتغير زاوية ســـقوط االشعاع 
الشمســـي وتدفـــق املرتفعات 
الباردة، حيث يقال دائما »ال برد 
اال برد االنصراف« وهذه الفترة 
معروفة بشدة البرودة شتاء من 
كل عام، مشـــيرا الى ان الكويت 
خالل هذه الفترة تشهد متازجا 
مـــا بني فصـــل اخلريف وفصل 
الشتاء في فترة انتقالية تسبق 
االخير، وميكننا مالحظة الفارق 

خالد عبداهلل اجلمعان

المحكمة تلزم سونيا العلي بتقديم تعهد بحسن 
السير والسلوك وبتعويض المنتج نايف الراشد

استعمال الرأفة مع المذيع القاتل
وتخفيض عقوبته من اإلعدام إلى السجن

مؤمن المصري
قضت الدائرة اجلزائية األولى 
مبحكمة االستئناف بإلغاء براءة 
»ميسون جالل العلي« والشهيرة 
بــ »سونيا العلي« الصادر عن 
محكمة أول درجة وقررت احملكمة 
إلزامها بتقدمي تعهد شـــخصي 
تلتزم فيه باحملافظة على حسن 
إلزامها  الســـلوك عالوة علـــى 
بتعويض للمنتج نايف الراشد، 
بســـبب ما تضمنـــه تصريحها 
الذي أدلـــت به إلحدى الصحف 
احمللية حتت عنوان »ســـونيا 
العلـــي: املخرجون يختارونني 
لألدوار اجلريئة بسبب مقوماتي 
اجلمالية« مـــن عبارات وألفاظ 
كان من شأنها املساس بسمعة 

وكرامة املنتج الراشد.
وقـــد جـــاء حكـــم محكمة 
االستئناف بعد االستماع لدفاع 
الراشد عبر محاميه مزيد اليوسف 
والذي بني في مرافعته للمحكمة 
أن اخلـــط الفاصل ما بني إطالق 
العنان حلريـــة القلم بالتعبير، 
وبني إنزال العقاب صاحبه يكمن 
في التزام حدود النقد املوضوعي 
اخلالي من قصد اإلساءة أو الكيد 

القاهرة: أكدت محكمة اجلنايات 
مبحافظــــة اجليــــزة املصرية في 
حيثيات حكمها القاضي بســــجن 
املذيــــع التلفزيوني إيهاب صالح 
السيد ســــالم 15 عاما، بعد إدانته 
بقتل زوجته ماجــــدة كمال كامل 
وحيــــازة مخدر احلشــــيش، أنها 
استعملت الرأفة بحقه طبقا حلقها 
القانوني، ونزلــــت بالعقوبة من 

اإلعدام إلى السجن املشدد. 
وأعلنت احملكمة في حيثيات 
حكمها، الذي أصدرته في أكتوبر 
املاضي أنها استعملت الرأفة بحقه 
وفقا ألحكام املادة 17، التي تنص 
على أحقية احملكمــــة في النزول 
بالعقوبة درجة أو درجتني، إذا ما 
رأت أن ظروف القضية ومالبساتها 
تستدعي ذلك.  وأشارت احليثيات 
إلى أنــــه مبطالعة وقائع الدعوى 
التي  أن املشــــادة  تبني للمحكمة 
املتهم وزوجته كانت  نشبت بني 
بها استفزازات، لذلك أصدرت حكمها 
املتقدم، ونزلت بالعقوبة من اإلعدام 

إلى السجن املشدد 15 عاما.
وأضافت احملكمة أنها ليســــت 
ملزمة بالرد على الدفع، الذي أثاره 
دفاع املتهم بأنه كان وقت ارتكاب 
جرميته في حالة دفاع شرعي عن 
النفس وانتابته حالة من اجلنون 
اللحظي، مؤكدة أن الهدف من إثارة 
هذا الدفع تسريب الشك إلى وجدان 
احملكمة، التي اطمأنت وتأكدت من 
ثبوت االتهام بحقه، كما أن التقرير 
الطبي أكد ســــالمة قواه العقلية 

ومسؤوليته عن أفعاله. 

وأكدت احملكمة أن حياة املتهم 
كانت غير عاديــــة وغير مألوفة، 
حيث اتسمت باالنحراف اخللقي 
واالجتماعي، إلى أن انتهت بالزواج 
من املجني عليها وقتلها. وأضافت 
حيثيات احلكم أن املتهم تعرف على 
املجني عليها منذ عدة سنوات، وبعد 
أن تزوجا اســــتمرت حياتهما في 
غير استقرار، فكثرت املشاجرات 
واملشاحنات بينهما لوجود فوارق 

وخالفات كثيرة بينهما.
ويوم الواقعة دار بينهما خالف 
عــــادي إال أن الكيل فاض باملتهم، 
وأخبر املجني عليها بأنه توصل إلى 
قرار نهائي حول عالقتهما، وعندما 
عاد إلى شقته وجد زوجته )املجني 
عليها( وشقيقتها في انتظاره، فقام 

بشرب سيجارة بها مخدر احلشيش، 
وجلس مع املجني عليها مبفردهما، 
ودار بينهما نقاش تطور إلى خالف، 
وسبته املجني عليها بأهله، وقامت 
بالتهجم عليه وصفعته على وجهه، 
إلى حقيبتــــه، وأخرج  فأســــرع 
سالحه املرخص، وكاد أن يطلق 
النار عليها إال أن شقيقتها تدخلت 
وقامت بتهدئته. إال أن املجني عليها 
استمرت في استفزازه، ومبجرد أن 
دخلت شقيقتها إلى املطبخ إلعداد 
مشــــروب لتهدئته، قامت زوجته 
بســــبه من جديد، فقام بتهديدها 
باملسدس، وأطلق منه عيارا ناريا 
واحدا استقر في رأسها، وتسبب 
في وفاتها وقام باالتصال بالشرطة 

وإبالغهم مبا حدث.

للغير حتت ذريعة حرية الرأي، 
وأنه متى جتـــاوز القلم زواجر 
القانـــون وجتـــرأ علـــى كرامة 
الناس صار فاسدا وحتتم تقومي 
اعوجاجه بعصا العقاب اجلزائي، 
ا من الواجب تعويض املضرور 
مبا يجبر أذاه املعنوي بســـبب 
شططه هذا وجترئه على كرامة 

اآلخرين.
يذكر أن املنتج نايف الراشد 
كان قد قصر اتهامه على »ميسون 
جالل العلي« فقط، من دون رئيس 
التحرير وال الصحافي املستضيف 

لها، وذلك لعدم رغبته الزج بهما 
في اتهام يرى فيه الراشد – على 
حد قوله - أنهمـــا كانا ضحية 
استغالل الضيفة »ميسون العلي« 
لصفحـــة اجلريـــدة للنيل من 
سمعته عندما تسللت من خالل 
احلوار الصحافـــي معها والذي 
كان مخصصا لسرد معاناتها مع 
من شـــوه وجهها بحقنة ملوثة 
في الصالونات النســـائية، إلى 
سب وقذف املنتج نايف الراشد 
ومحاولة احلط مـــن قدره عند 

اجلمهور.

سونيا العلي

املذيع املتهم وزوجته القتيلة

احملامي مزيد اليوسف

في حيثيات حكم جنايات القاهرة


