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قاطعًا الطريق على فيلم عالمي تكلفته 200 مليون دوالر

األزهر يفتي مجددًا برفض تجسيد الصحابة في األعمال الدرامية
دبي - العربية: جدد مجمع البحوث 
اإلس���المية، وهو أعلى هيئة فقهية 
باألزه���ر، فتواه بع���دم جواز متثيل 
الصحابة في األعمال الدرامية توقيرا 
لهم، والتمسك بفتوى سابقة ملجمع 
البحوث االسالمية بعدم ظهور األنبياء 
والعشرة املبشرين باجلنة وآل بيت 
النبي محمد ژ، سواء كان عمال دراميا 
محليا أو عامليا، وذلك في اشارة إلى 
انتاج فيلم عاملي جديد تعتزم إحدى 
الشركات في قطر انتاجه بتكلفة 200 

مليون دوالر.
وجاء ف���ي البيان اخلتامي ملؤمتر 
مجمع البحوث االسالمية الرابع عشر 
أن من يس���يء إلى الصحابة يعتبر 
مرتكبا لكبيرة توجب الشك في اميانه 
لكنه ليس كافرا على االطالق، إال أن 
املجمع اعتبر أن االس���الم بريء ممن 

يسب الصحابة.
وفي تصريح خاص ل� »العربية.نت« 
لتوضيح الرأي النهائي حول تكفير أو 

عدم تكفير من يسب الصحابة.

ق���ال أمني ع���ام مجم���ع البحوث 
االسالمية الشيخ علي عبدالباقي »كانت 
هناك آراء في املؤمتر توجب بخروج من 
يسب الصحابة عن الدين االسالمي مبا 
يترتب عليه تكفير من يسب الصحابة، 
لكننا رأينا في النهاية أن مسألة التكفير 
سيكون لها تبعات على األزهر، وهو 
املؤسسة الدينية الوسطية في العالم، 
الذي يكون حريصا بقدر املستطاع في 

مسألة التكفير«.
وأضاف الش���يخ علي عبدالباقي، 
الذي تال البيان اخلتامي أمام احلضور، 
»ان التوصية برأي املجمع فيمن يسب 
الصحابة أنه مرتكب لكبيرة توجب 
الشك في اس���المه، وسنعرض هذه 
التوصية في اجتم���اع آخر للمجمع 
اخلميس املقبل، وس���تنص على أن 
من يس���يء للصحابة االس���الم منه 
بريء، لكننا لن نذكر لفظ أو مصطلح 

التكفير«.
وكان ش���يخ األزهر د.محمد سيد 
البحوث  طنط���اوي رئيس مجم���ع 

االسالمية قد أكد في كلمته االفتتاحية 
للمؤمتر أن كل من يتعمد أو يصر على 
اإلساءة إلى أحد من أصحاب الرسول 
محمد ژ يكون خارجا عن اإلسالم، 
كما أن اإلسالم بريء منه متاما، وذلك 
للدور املهم الذي قام به الصحابة في 
بناء األمة اإلس���المية ولعدم شرعية 

أي إساءة إليهم.
وعقد مجمع البحوث االس���المية 
مؤمتره السنوي الرابع عشر بالقاهرة 
على مدى اليومني املاضيني بحضور 
أعض���اء املجمع، وه���و املؤمتر الذي 
يخصص ملناقشة قضية من القضايا 
يث���ور حولها اجل���دل أو عدة قضايا 

فقهية خالفية.
وناق���ش أعضاء مجم���ع البحوث 
ما يتعرض له الصحابة من السباب 
في بعض القن���وات الفضائية، األمر 
الذي استوجب أن يدخل النقاش الى 
احلديث عن فك����رة التقري����ب ب��ني 

املذاه��ب.
وأعلن وزي���ر األوق���اف األردني 

العب���ادي عن وجود  د.عبدالس���الم 
مش���روع كبير يجري اإلعداد له بني 
الثقافة والعلوم اإلس���المية  منظمة 
)اإليسيسكو( ومجمع الفقه اإلسالمي 
سيتضمن نشر الدراسات اإلسالمية 

حول الصحابة على أوسع نطاق.
العب���ادي بتعديل بعض  وطالب 
الدراس���ية في املؤسس���ات  املناهج 
العربي���ة لتنقيته���ا م���ن أي فكر ال 
يش���جع على التقارب ب���ني املذاهب، 
محذرا من التوت����رات السياسية في 
العالم اإلسالمي بسب����ب اخلالف����ات 

املذهبي���ة.
وأكد د.محمد سيد طنطاوي شيخ 
األزهر على أهمية التقريب بني السنة 
والش���يعة لع���دم وج���ود خ�����الف 
جوه���ري بينهم، وذلك من أجل وح���دة 
األمة اإلس���المية وأن يقتصر البحث 
في هذا عل���ى العلم����اء واملختصني، 
مح����ذرا من مغب����ة التهوي�����ل في 
ه����ذا ال�خ���الف من أع����داء األم����ة 

اإلسالمي���ة.

عامل إنقاذ في أحد املنازل املتضررة جراء العاصفة               )أ.ف.پ(رجال إنقاذ فرنسيان يسحبان زورقا وسط شوارع مدينة اليفون سورمير األكثر تضررا            )أ.ف.پ(

الشيخ عبد الرحمن البراك

أمني عام املجمع الشيخ علي عبدالباقي

أوباما يدخّن ولديه مشاكل في الركبة

الرئيس باراك اوباما 

واش���نطن � د.ب.أ: أفاد أول 
فحص طبي روتيني يخضع له 
أوباما  الرئيس األميركي باراك 
منذ توليه منصبه، بأنه يتمتع 
»بصحة ممتازة« إال أنه اليزال 
يفرط في التدخني ويعاني من 

بعض األلم في الركبة.
وأعلن طبيب البيت األبيض 
جيفري كوملان أن أوباما »مؤهل 
ألداء واجبه« بعد إجراء الفحص 
الدوري للرئيس في  التقليدي 
املركز الطبي البحري القومي في 

بيثيسدا بوالية ماريالند.
إلى  أوبام���ا  ودعا كومل���ان 
مواصلة جه���وده لإلقالع عن 
التدخني وأوصاه باتباع »العالج 
ببدائ���ل النيكوتني« وهو األمر 
الذي س���يطرب آذان الس���يدة 
األولى ميش���يل بعدما أطلقت 
مبادرات صحي���ة مثل محاربة 

بدانة األطفال.
 ويبدو أن كثرة تردد أوباما 
)48 عاما( على مطاعم الوجبات 
اجلاهزة سببت له بعض املتاعب 
الصحية حيث بلغ عنده مستوى 
الكولسترول السيئ )ال.دي.ال( 
138، حس���بما ذكر كوملان الذي 
يرغب أن يراه عند املس���توى 

الطبيعي البالغ 130.
وأف���ادت صحيف���ة ل���وس 
أجنيلس تاميز أن ارتفاع معدالت 
الكولسترول رمبا يكون حتذيرا 

الرياض � يو.ب���ي.آي: اعلن مصدر في هيئة 
االتصاالت الس���عودية ان الهيئة قامت بحجب 
موقع عالم الدين السعودي الشيخ عبدالرحمن 
البراك على ش���بكة االنترنت الذي افتى بجواز 

قتل من يبيح االختالط.
كما حجبت الهيئة موقع »نور اإلسالم« الذي 
يشرف عليه الشيخ محمد الهبدان والقريب الصلة 
جدا بالشيخ البراك وذلك بعد سلسلة الفتاوى 

التي أطلقت والتي أثارت بدورها جدال واسعا.
وقد عزت العديد من املصادر س���بب احلجب 
إل���ى الفتوى التي نش���رها الش���يخ البراك عن 
االختالط وما أثارته من لغط وجدل ش���ديد بني 
طلبة العلم والعلماء، مش���ددة على أن الفتاوى 
الشرعية مصدرها ومرجعها هيئة كبار العلماء 
واملجامع الفقهية أما األحكام الشرعية فهي منوطة 
بالقضاء الشرعي من ابتدائي واستئناف ونقض 

احملكمة العليا.
ووصف البراك الرجل الذي يسمح ألخته أو 
زوجته بالعمل أو الدراسة مع الرجال بالشخص 

»الديوث« الذي ال ميلك الغيرة على عرضه.
وكان���ت العديد من وس���ائل اإلعالم احمللية 
والعاملية قد تناولت الفتوى بش���كل مكثف ومت 
التركيز على تكفير الشيخ لدعاة االختالط احملرم 
واخللوة احملرمة والكالم احملرم بني الرجل واملرأة، 
وناقش العلماء فتوى الش���يخ البراك حول من 
املكلف واملختص بالتكفير واحلكم على أي شخص 

باالرتداد.
وأيد علماء ودعاة سعوديون ما جاء في بيان 
البراك بجواز قتل من يبيح االختالط، معتبرين 
أن ما ذهب إليه البراك تؤيده أدلة الكتاب والسنة 
واإلجماع، وأن كالم الشيخ إمنا يتعلق باستحالل 

احملرمات الظاهرة.
ولفت موقعون من بينهم الشيخ د.عبداهلل بن 
محمد الغنيمان ود.عبداهلل بن حمود التويجري 
ود.عبدالرحمن بن صالح احملمود إلى أن الشيخ 
البراك لم ينفرد برأيه هذا بل س���بقه العديد من 
العلماء، وأورد بيانهم نصوصا مشابهة ملا جاء 
في بيان الش���يخ الذي نش���ره موقعه االسبوع 

املاضي.
ودعا البيان الذي نشر على مواقع االنترنت 
»العلماء والدعاة القائمني على وس���ائل اإلعالم 
إلى اإلنصاف في عرض آراء أهل العلم باختالف 
تنوعاتها وعدم االقتصار على ما يخدم توجهات 

تلك الوسائل«.
ووقع على الفتوى التي تؤيد الشيخ البراك 28 
عالم دين سعوديا معظمهم يعملون في جامعات 

اململكة.
وكانت فتوى الشيخ البراك أثارت استغراب 
الكثيرين والتي يؤكد من خاللها جواز قتل من 
يبيح االختالط في ميادين العمل والتعليم، واصفا 
من يق���وم بهذا العمل باإلنس���ان »املرتد الكافر 

الواجب قتله«.

الحكومة اليابانية تبدأ
حملة لمكافحة االنتحار

طوكي��و � يو.بي.آي: بدأت احلكومة الياباني��ة امس حملة ملكافحة 
االنتحار الذي ينتشر بشكل واسع في البالد.

ونقلت هيئة اإلذاعة والتليفزيون اليابانية عن وكالة الشرطة القومية 
إن 32 ألفا و753 ش��خصا انتحروا في العام 2009، وإذ أشارت إلى ما 
ورد في تقرير صدر في نوفمبر املاضي عن ان معدل االنتحار بالنسبة 
للف��رد في اليابان كان األكبر من بني الدول الصناعية الس��بع الكبرى 
أوضحت ان احلكومة اختارت شهر مارس لتنظيم حملتها في مواجهة 
االنتحار إلقدام عدد كبي��ر من الناس على وضع حد حلياتهم في هذا 
الشهر. وذكرت ان القلق يتنامى لدى احلكومة من أن ينتحر عدد كبير 
من أصحاب الش��ركات هذا الش��هر وهو الشهر الذي ينتهي فيه العام 
املالي بسبب التباطؤ االقتصادي. يشار إلى ان الرجال في مقتبل العمر 

يشكلون أغلبية املنتحرين.

آالف السعوديين مصابون
بـ »النوم القهري« دون معرفتهم

الرياض � العربية.نت: أكدت دراسة للمركز اجلامعي لطب وأبحاث 
النوم في كلية الطب بجامعة امللك س��عود وجود آالف الس��عوديني 
املصابني مب��رض »النوم القه��ري« دون أن يعرف��وا بذلك أو يتم 

اكتشاف املرض لديهم.
امل��رض الذي ال تعرف أس��بابه ويعتبر مجه��وال لدى كثير من 
الناس يسبب غالبا حيرة املقربني من املريض في فهم ما يحدث له، 
كما أنه هو نفسه يجد نفس الصعوبة، فيما يصور الناس الشخص 
املصاب بالنوم القهري في صورة الش��خص الكسول واخلامل ما 
ينعكس س��لبا على نفسية املريض ويقلل من ثقته بنفسه ويخلق 

له مشكالت كثيرة في املدرسة والعمل.
وبحسب صحيفة االقتصادية السعودية التي أوردت اخلبر في 
عددها امس فقد أوضح د.أحمد س��الم باهمام مدير املركز اجلامعي 
لطب وأبحاث النوم في اجلامعة أنه يوجد في السعودية آالف املرضى 
املصابني مبرض النوم القهري ولم يتم تشخيصهم وعالجهم حتى 
اآلن، مبينا أنه بحسب دراسة علمية مت نشرها في الثمانينيات من 
القرن املاضي أجراها الدكتور س��عد الراجح على أكثر من 23 ألف 
ش��خص توصل خاللها إلى أن املرض يصيب 40 ش��خصا من كل 

100 ألف شخص.
 وذك��ر د.باهمام أن املرض يصيب في العادة الش��باب وأحيانا 
األطف��ال والكبار، وقال: لقد وجدنا في دراس��ة أجريناها على 50 
س��عوديا مصابني باملرض ونش��رت في مجلة الطب السعودي أن 

معدل العمر الذي تظهر فيه األعراض هو سن ال� 20.
وحول أعراض املرض، قال د.باهمام هناك أربعة أعراض رئيسية 
للمرض، منها ازدياد النعاس في أثناء النهار، الشلل املفاجئ في أثناء 
اليقظة، ش��لل النوم وهو عدم القدرة على حتريك اجلس��م أو أحد 

أعضائه عند بداية النوم أو عند االستيقاظ.

مبكرا لإلصابة مبرض القلب.
ورغم أن أوباما يحافظ على 
الرياضة مثل  لياقته مبمارسة 
كرة الس���لة واجلول���ف إال أنه 
يعاني من ألم في ركبته اليسرى 
جراء إصابته ب� »التهاب األوتار 

املزمن«.

ولعالج هذه املشكلة، أوصى 
كوملان الرئيس اوباما مبواصلة 
نظام مترينه للعمل على تقوية 
»أطرافه السفلى«. وكتب كوملان 
البيت  التقرير الصادر عن  في 
األبيض إن اوباما سيواصل تناول 

األدوية املضادة لاللتهابات.

السعودية تحجب موقع الشيخ البراك بعد فتواه
بجواز قتل من يبيح االختالط..  و28 عالمًا يؤيدونه

العاصفة كزينتيا توقع 50 قتياًل و9 مفقودين في فرنسا
 وساركوزي يصفها بأنها »كارثة وطنية مرّوعة«

الرئيس  أ.ف.پ: وصف   � فرنس���ا 
الفرنسي نيكوال ساركوزي امس العاصفة 
كزينتيا التي ضربت غرب فرنسا في 
نهاية االس���بوع بأنها »كارثة وطنية 
مروعة«، مشيرا الى ان حصيلتها التي 

بلغت 50 قتيال وتسعة مفقودين.
 واوقعت العاصفة املصحوبة برياح 
عاتية وامواج عالية، والتي اجتاحت 
جزءا من اوروبا، 58 قتيال في االجمال 
على االقل في اوروبا، منهم خمسة او 
ستة في املانيا، كما تفيد املصادر، وثالثة 
في اسبانيا وواحد في البرتغال وآخر 

في بلجيكا.
 وضربت العاصفة فرنس���ا برياح 
بلغت سرعتها 150 كلم في الساعة، وهي 
قوة موازية لقوة العاصفة التي حصلت 
في 1999 واجتاحت البالد واوقعت 92 

قتيال.
التي  العاصف���ة   وفيم���ا واصلت 
تراجعت حدته���ا، طريقها االثنني الى 
سكندينافيا، سجلت فرنسا حجم الكارثة 
التي دمرت طرق���ات ومباني في حني 
غمرت فيضانات احياء بكاملها حيث 

استؤنفت عمليات البحث.
 وقال الرئيس ساركوزي الذي توجه 
امس الى اليغيون سور مير احدى القرى 
االكثر تض���ررا، ان هذه العاصفة هي 
»كارثة وطنية ومأساة انسانية بلغت 

حصيلتها مستويات مروعة«.
 وكانت العاصفة كزينتيا اجتاحت 
بنوع خاص منطقتي شارانت-ماريتيم 
وفنديه اللت���ني بلغت حصيلة القتلى 

فيهما 33 قتيال.
 واعلن ساركوزي صرف ثالثة ماليني 

يورو فورا »لتأمني نفقات الضحايا«، 
وقال انه سيعلن حالة الكارثة الطبيعية 
التي تتيح لشركات التأمني التعويض 

بطريقة اسرع على املتضررين.
 ورفض الرئيس الفرنسي الدخول في 
اي جدال بسبب املنازل املبنية في اماكن 
قريبة جدا من البحر والتي تعرضت 
المواج عالية مفاجئة،، لكنه طلب من 
احلكومة اعداد »خطة القامة س���دود« 

لتعزيز حماية الناس.
 ودعت سكرتيرة الدولة للشؤون 
البيئية ش���انتال جوانو الى »تشديد 
املناطق املعرضة  ف���ي  البناء  قواعد« 
الس���دود، معربة  للفيضانات وخلف 
عن االسف لبناء 100 الف مسكن منذ 
العاصفة االخيرة في 1999 في مناطق 

معرضة للفيضانات في فرنسا.

 وارتفع���ت اص���وات ع���دة منددة 
برخص البن���اء املمنوحة في املناطق 
الس���احلية، وقال رئيس دائرة فنديه 
فيليب دو فيليي���ه: »يجب ان نتحلى 
بالعقالنية ونبني على مسافات ابعد« 

من البحر.
 ونق���ل اكثر من 500 ش���خص الى 
مراكز االس���تقبال في املنطقة في حني 
اقام اخرون لدى اقارب لهم، ونقل نحو 
ثالثني جريحا الى املستشفيات.  وفي 
بلدة ش���ارانت ماريتيم املجاورة التي 
ضربتها فيضانات نتيجة انهيار السدود، 
قضى عدد من االشخاص غرقا الن املياه 

فاجأت السكان اثناء نومهم.
 وق���ال ج���ورج ف���ان باريس )72 
القصير  ارتدي السروال  عاما( »كنت 
وزوجتي ترتدي قمي���ص النوم، وال 

نحمل اوراقنا الثبوتية وال ماال«، وفي 
الساعة الثالثة صباحا، متكن من رفع 
زوجته املعوقة الى س���طح س���يارته 

منتظرا رجال االسعاف.
 وحتى منتصف امس، كان 220 ألف 
منزل اليزال بال كهرباء في فرنسا، كما 
ذكرت الشركة الفرنسية لتوزيع الكهرباء 

املتفرعة عن شركة كهرباء فرنسا.
 وطالبت النقابة الزراعية الفرنسية 
الرئيسية صباح امس بتدابير عاجلة 
ملساعدة املزارعني ومربي احملار النها 

قدرت ان »اخلسائر ستكون فادحة«.
 ووعد رئيس املفوضية االوروبية 
جوزيه مانويل باروسو االثنني بتقدمي 
»دع���م ال���ى البلدان االكث���ر تضررا« 
بالعاصفة، موافقا في هذا االطار على 

طلب قدمته باريس.




