
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»إيرباص« تراهن على ارتفاع المبيعات في الشرق األوسط.

ـ بال رهانكم فكل شيء في الشرق األوسط قابل لالرتفاع إال الحريات 
و»الرواتب«!

تلفزيون الكويت: سنقدم لمشاهدينا مفاجأة في رمضان.
ـ ترى احنا ثاني يوم رمضان وال شفنا مفاجأة وال يحزنون أخاف 

أبواللطفواحدتقصدون رمضان 2033.

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

ذعر حكومي جتاه املرأة في هذه األيام، 
وحرص شديد على الزج بها في مجاالت 
عمل تتنافى مع طبيعتها وخلقتها، فبدأوا 
بالشرطة النس���ائية في األعمال امليدانية 
الش���اقة ومواجهة اجلمهور واملعاكسني 
وأصحاب املشاكل ثم زجوا بها في دورات 
اإلطفاء ثم اإلعالن عن عزم وزارة التربية 

تعيني حارس���ات أمن في امل���دارس »واحلبل على اجلرار«، وال 
أدري إلى أين تس���ير بنا هذه احلكوم���ة املتخبطة وماذا تريد 

من املرأة؟! 
هل تري���د احلكومة أن تثبت للغرب مث���ال اننا متحررون 
وانفتاحيون حتى يرضوا عنا؟! ولن يرضوا ألننا مهما فعلنا 
فلن يرضوا عنا ولن نعجبهم ألن اهلل تعالى يقول )ولن ترضى 
عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم( أم ان احلكومة تريد 
ان تستعرض قوتها أمام الشارع الكويتي وانها ال تعبأ مبجلس 
األم���ة وال باألصوات املنادية باحملافظة على القيم اإلس���المية 
والثوابت الش���رعية وعاداتنا وتقاليدن���ا العريقة التي رفعت 
املرأة وقدرتها وأعطتها منزلة العزة والكرامة التي يريدون أن 

ننسلخ منها؟
 إن هؤالء أهانوا املرأة وحطوا من قدرها عندما زجوا بها في  
وظائف وأعمال ال تناسب طبيعتها وخلقتها، ألن اهلل عّز وجّل 
قد كرم املرأة وصانها وأمر الرجل برعايتها والقيام على أمرها 
وجعله مؤمتنا على ذلك ومسؤوال يوم القيامة فقال اهلل تعالى 
)وقفوهم إنهم مسؤولون(، وقال الرسول ژ »والرجل راع في 
أهل بيته ومسؤول عن رعيته« فاهلل تعالى هو الذي خلق اخللق 
وهو الذي جعل الذكر واألنثى وهو أعلم مبن خلق وهو القائل 
سبحانه )وليس الذكر كاألنثى( وقال سبحانه مبينا أن املرأة 
لها طبيعة مختلفة عن الرجل، ويجب مراعاة ذلك فقال تعالى 

)أومن ينشأ في احللية وهو في اخلصام غير مبني(. 
لذا يجب على املرأة أن ترفض املساواة املطلقة ألن فيها حطا 
وتقليال من مكانتها التي أعطاها اياها اإلسالم، فالرسول جعل 
حق املرأة واألم ثالثة أضعاف حق الرجل األب.. بل جعل القرب 
من األم ورعايتها والبر بها من أس���باب دخول اجلنة. وكانت 
املرأة في اإلس���الم هي وصية النبي ژ عندما قال: »استوصوا 
بالنساء خيرا«، فانصحك يا أختي املرأة بأال تغتري مبن ينادون 
باملساواة املطلقة إنها دعوة باطلة المتهان املرأة وجعلها سلعة 

كما هي في الغرب ولألسف.
وأناش���د احلكومة، إن كانت تريد أن متن���ح املرأة مكانتها 
االلتفات الى مشاكل املرأة احلقيقية والسعي حللها بدال من هذه 
الدعايات الرخيصة لعمل املرأة والزج بها في كل مكان وكأنها 
مادة إعالمية تريد احلكومة من ورائها التكس���ب واملباهاة امام 
العالم ب أننا ال نفرق بني الرجل واملرأة.. فاتقوا اهلل في النساء 

وكّفوا أيديكم عنهن رحمكم اهلل.

مبارك عليكم الشهر

نبارك لكم حلول ش���هر رمضان املبارك، أعاننا اهلل وإياكم 
على الطاعات وإخالص العمل فيه وأن يعيده علينا وأمة اإلسالم 

ترفل في العز والتمكني.. اللهم آمني.

ماذا يريدون من المرأة؟!
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برامج الفضائيات الكبرى ص30 الديوانيات ص24
»بدون« يقتل بنغاليًا بساطور ويحرق جثته

ويحاول فصل رأسه عن جسده في الجهراء

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري
ش���هدت محافظة اجلهراء أول جرمية قتل 
في أول يوم من ش���هر رمضان الفضيل حينما 
أقدم شاب من غير محددي اجلنسية على قتل 
راعي غنم يعمل لدى والده، حيث س���دد اليه 
عدة طعنات ولم يكت���ف بقتله طعنا وضربا 
بالس���اطور بل قام بحرق جثته بعد ان سكب 

عليها مادة قابلة لالشتعال.
وقام رجال أمن اجلهراء بضبط القاتل الذي 
كان بحال���ة غير طبيعي���ة واعترف بجرميته 

وأرشد عن سالح اجلرمية.
ووفق مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية 
وفيما تشير الساعة الى الواحدة و15 دقيقة من 
بعد ظهر أول أيام شهر رمضان الفضيل تلقت 
اتصاال هاتفيا على هاتف األمان 112 حيث عّرف 
املتصل نفسه بأنه والد اجلاني، مشيرا الى ان 
ابنه ويدعى )ش.ر.ه�( )26 عاما( أقدم على قتل 

راعي غنم ثم مّثل بجثة القتيل بحرقها.
وقال املص���در األمني: ف���ور تلقي عمليات 
الداخلية هذا البالغ قام وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون العمليات اللواء د.مصطفى 
الزعابي بإخطار مدير أمن اجلهراء العميد محمد 
طنا والذي بدوره نق���ل البالغ الى مدير إدارة 
بح���ث وحتري محافظة اجلهراء املقدم س���عد 
العدوان���ي وقائد منطقة اجله���راء املقدم فالح 

محسن والرائد مطر سبيل.
وأضاف املصدر: انتقل املقدم العدواني فور 
تلقيه البالغ من املبلغ والذي أكد ان ابنه قام بقتل 
الوافد ليقوم رجال املباحث بضبط القاتل وتبني 
انه واقع حتت تأثير املواد املسكرة واملخدرة، 
حيث مت اصطحابه الى موقع اجلرمية )خلف 
قاعدة علي السالم( وعثر رجال املباحث على 
جثة راعي الغنم، فيما قام رجال األدلة اجلنائية 
برفع اجلثة وتبني ان القاتل سدد طعنات الى 

جسد القتيل ثم قام بحرق اجلثة.
وأشار املصدر الى ان والد املتهم مبجرد ان 
علم باجلرمية سارع الى ابالغ وزارة الداخلية 
فيما قال املتهم بارت���كاب أول جرمية قتل في 
رمضان انه ارتك���ب اجلرمية وهو غير مدرك 

ملا قام به.
وأوضح املص���در ان القاتل وبعد ان طارت 
عنه السكرة قليال برر جرميته قائال: »كنت قد 
دخلت سكران الى جاخور والدي وبدأت بتناول 
الساطور وبدأت بنحر أحد اجلمال ورآني القتيل 
وحذرت���ه من ان يبلغ والدي عن فعلتي اال انه 
أبلغ والدي عن فعلتي فقررت االنتقام منه بقتله 
حيث عدت الى اجلاخور ونحرته في رقبته ثم 
طعنته وبعدها قمت باحضار اطارات مستعملة 
وجمعتها حول جثته وس���كبت عليه البنزين 

واشعلت النيران به«.

جريمة قتل مرّوعة في أول يوم من رمضان

اثار حرق االطارات في مخيم البدون وفي االطار جثة الضحية البنغالي 


