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املقدم من  االستجواب 
الدقباس����ي  النائب علي 
لوزير اإلعالم، استحقاق 
يجس����د نخ����وة وطنية 
وغيرة على نسيج املجتمع 
الكويت����ي وتاريخ بالدنا 
أنه يعبر عن  املاجد، كما 
الكويتيني على  ح����رص 
حتصني سالمهم االجتماعي 
املعهود عنهم عبر الزمن، 
ويحّمل احلكومة مسؤولية 
التقاع����س ع����ن تطبيق 
القوانني املتعلقة بصيانة 

اللحمة الوطنية.
هذا االس����تجواب وما 
تبعه من طلب بطرح الثقة، 
ليس موجها ضد الشيخ 
أحم����د العب����داهلل، مثلما 
يتوهم البعض، كما ليس 
موجها ضد احلكومة، بل 
أحسبه رسالة راشدة كتبها 
الشعب الكويتي وأرسلها 
الى احلكومة. واحلكومات 
الرشيدة يسعدها ويعزز 
دورها أن تدير ش����ؤون 
شعب غيور على سالمه 
االجتماعي وق����ادر على 
كتابة مثل هذه الرساالت 

الوطنية املجيدة.
أما محاولة احلط من 
قيمة هذا االس����تجواب، 
والتشويش على مقاصده 
النبيل����ة، والس����عي الى 
تشويه صورته اجلميلة، 
ونعته بنع����وت جتافي 
احلقيق����ة، وتس����هم في 
متزيق الوطن، والتهرب من 
حتمل مسؤوليته حتت قبة 
البرملان، فذلك انحراف عن 
درب االمانة الوطنية التي 
ينبغي ان تؤدى الى أهلها، 

وأهلها هم أهل الكويت.

نخوة وطنية
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أميركي يعزف على الكمان أثناء جراحة في دماغه!

»سكوب« نقلت حفل عقد قران السبيعي والسعيد على الهواء

واشنطن � يو.بي.آي: أجرى جراحون 
أميركيون عملية رائدة في دماغ مريض 
وهو مستلق على ظهره يعزف على آلة 
الكمان لعالجه م���ن االرجتاف في يديه 
في مش���هد وكأنه من أحد أفالم اخليال 

العلمي.
وذكرت شبكة »أيه.بي.سي« اإلخبارية 
األميركية أن املوس���يقي روجر فريتش 
من بليموت بوالية مينيس���وتا استلقى 
على ظهره خالل العملية وأمس���ك بآلة 
الكم���ان وبدأ يع���زف مقطوعات يتقنها 
من���ذ نحو ثالثني عاما، مش���يرة إلى أن 
كل »نوتة«عزفها كانت تنبئ اجلراحني 
مبا إذا كانت جميع النبضات الكهربائية 
التي كانوا يرسلونها إلى دماغه تخفف 

من الرجفان في يديه.

وأصيب فريتش في يونيو عام 2009 
برجفان ش���ديد في يدي���ه وبخاصة في 
اليمنى ألن األجزاء املسؤولة عن احلركة 
في الدماغ بدأت ترس���ل إشارات خاطئة 

إلى اجلسم.
وحاول اجلراحون مساعدة فريتش، 
وهو قائد أوركسترا في فرقة مينيسوتا، 
على استرجاع املرونة في يده اليمنى عند 

العزف على آلة الكمان.
وقال فريتش إنه يعاني من الرجفان 
ف���ي يده اليمنى منذ عامني ما يؤثر على 

عمله عند العزف لفترة طويلة.
وفيما ال تعرف أس���باب الرجفان في 
اليدين، يعتقد أطباء أنها ناجتة عن إشارات 

غير طبيعية صادرة عن الدماغ.
وقال د.مايكل تاغلياتي � وهو رئيس 

قس���م االضطرابات في حركة اليدين في 
مستشفى ماونت سيناي في نيويورك 
� إن مس���ح الدماغ بالتصوي���ر بالرنني 
املغناطيسي واألشعة املقطعية ال يستطيع 

الكشف عن هذا النوع من االرجتاف.
وأضاف »باس���تطاعتنا التوصل إلى 
تشخيص سريري عند الطلب من مريض 
القيام بحركة معينة تساعد على اكتشاف 
مصدر الرجفان في الدماغ«، موضحا إن 
ذلك »يتم عند زرع أقطاب ترسل نبضات 
كهربائية إلى مناطق معينة في الدماغ«. 
وتابع »بإمكاننا وضع أجهزة تسجيل في 
الدماغ تساعدنا على سماع األصوات التي 
تصدر هذا الرجفان«، وقال »إن ملس الدماغ 
في املكان الصحيح يساعدنا على التخفيف 

من هذا الرجفان بشكل كبير«.

نشرت صحيفة الوطن السعودية نص الفتوى التي أدلى 
بها د.يوسف األحمد بهدم املسجد احلرام وإعادة بنائه إلقرار 
مب���دأ عدم االختالط الذي يؤمن ب���ه، ومما قاله حرفيا »فما 
املانع أن يهدم املسجد احلرام كامال ليكون ضخما باألضعاف، 

عشرة أدوار أو عشرين أو ثالثني دورا«.
> > >

واضح أن رب العباد، جّلت قدرته، لو أراد منع أداء املناسك 
بصورة مش���تركة، وال أقول االختالط، ألمر وال راد ألم���ره، بأن يؤدي الرجال 
مناسك احلج أو العمرة يوما والنس���اء يوما آخر، أو أن تؤدي النساء املناسك 
نهارا والرجال ليال إال أنه أمر، وهو العالم بالعالم قدميه وحاضره ومستقبله، 
بأن تؤدى املناس���ك في بيته مشتركة بني اخللق كافة، ومخجل أن يوصي أحد 

وكأن في ذلك األمر خطأ يجب تصحيحه بإعادة بناء احلرم.
> > >

إش���كالية اإلس���الم الكبرى هي في متطرفيه، كونهم يعتبرون وبحق ألد 
أعدائه حيث يضعون أنفسهم أربابا من دون اهلل جل جالله، وأنبياء بعد أن 
ختمت الرسالة برس���ول الرحمة ژ، فيحلون بأقوالهم وأفعالهم ما يحّرمه 
الدين احلنيف )كحرمة الدماء واألموال(، ويحّرمون ما حتّله )العلوم احلديثة( 
ويضعون أنفس���هم في موضع من يعلم مبا ال يعلمه رب العباد أو املزايدة 
عليه في رحمته ومغفرته، وهناك مئات األمثلة على ذلك وس���أعطي القليل 

منها للداللة ال احلصر.
> > >

أت���ى في النص القرآني املنّزل، وال اجته���اد بوجود النص، أن املرض )دون 
حتديد، أي قد يكون زكاما بس���يطا( والسفر يبيحان اإلفطار في رمضان إال أن 
بعض أهل الفتوى وبعض أهل الطب املؤدجلني ما ان يسألهم أصحاب األمراض 
اخلطيرة كالقلب والسكر عن الصيام حتى يأمروهم بالصيام مع علمهم أن ذلك 
النصح املزايد على رخصة رب العباد قد يؤدي للتهلكة وأنه أمر ال ُيقال به قط 

خارج الشهر الفضيل.
> > >

واألمر ذاته عندما يس���أل بعض الطيارين املؤمتن���ني على أرواح املئات عن 
الصيام في عملهم فيأتيهم األمر أو الفتوى بأن يصوموا رغم أن الرخصة اإللهية 
قد أعطيت للراكب من غير ذوي املسؤولية، وفي هذا السياق لم يسن رب العباد 
أو رس���ول الرحمة ژ، عقوبات على غير املسلمني أو املسافرين واملرضى من 
املس���لمني عندما ميارس���ون إفطارهم علنا بينما زايد املتنطعون واملتشددون 
ف���ي ذلك األمر وفرضوا العقوبات عل���ى املفطرين بعذر وكأنهم يّدعون النقص 

والقصور في التشريع والدين.
> > >

مث���ل ذلك ما هو معروف من أن األصل في التش���ريع هو اإلباحة، وان ما لم 
يحرمه رب العباد، وهو العالم بأمور الدنيا قدميها وحديثها، ال يجوز حترميه 
بناء على األهواء وإلظهار السط وة والكهنوتية، ومن ذلك ما نقرأه كل يوم من 
مزايدات جاهلة حتّرم كل علم حديث يفيد اإلنسان أكرم خلق اهلل، ثم يتم التراجع 
دون خجل الحقا، وينس���ى هؤالء الكهنة أن حترمي احلالل قد يكون أكثر ضررا 
من حتليل احلرام كونه يعطي دالالت على أن هناك قصورا في الدين مت سّده.

> > >
آخ�ر محط�ة: )1( أتت آيات رب العباد واضحة بتح���رمي الدماء واألمر بالدعوة 
باملوعظة احلس���نة، وبعض الكهنة اجلدد يس���تبيحونها ويتبارون في ش���تم 

املسلمني بأقبح األلفاظ كوسيلة.. للدعوة!
)2( كان رس���ول الرحمة ژ يجهد نفس���ه إلدخال الناس في اإلسالم بينما 
يتس���ابق األنبياء والكهنة اجلدد على إخراج املسلمني من اإلسالم، فهذا رافضي 

وذاك ناصبي وهذا صوفي وذاك ليبرالي.. الخ.

األنبياء بعد خاتم األنبياء

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

مواطن يقتل آسيويين دهسًا 
عبرا طريق كبد.. بأحصنة

مفرح الشمري
نقلت قناة »سكوب« على الهواء مساء امس حفل عقد قران احملامي 
واإلعالمي الزميل سعود السبيعي واإلعالمية والكاتبة الزميلة فجر 

السعيد والذي أقيم في ديوان »السعيد« مبنطقة اجلهراء.

وقد قدم��ت فرقة بالل الش���امي للفنون الش���عبية العديد من 
»الش���يالت« اجلميلة ورقصة »العرضة« ابتهاجا بهذه املناس���بة 
السعيدة وسط حضور رسمي وشعبي كبير. ألف مبروك وبالرفاء 

والبنني.

إمام الحرم المكي يؤم المصلين  بدبي
 في أعلى ناطحة سحاب بالعالم

محمد الجالهمة � عبداهلل قنيص
لقي وافدان آس����يويان مصرعهما عندما دهستهما معا سيارة كان 
يقوده����ا مواطن اصيب هو اآلخر بإصابات خطيرة، ونقل على اثرها 
إلى مستشفى الفروانية وأودع غرفة العناية الفائقة، وقال مصدر أمني 
إن احلادث املأساوي الذي شهده طريق كبد اجلديد في متام الساعة ال� 
11 من ليل أمس األول متثل في عبور اآلس����يويني للطريق وبرفقتهما 
4 أحصنة كانا ينقالنها م����ن جانب الطريق إلى اجلانب اآلخر عندما 
اصطدمت بهما السيارة التي يقودها املواطن لتلقي بهما على جانبي 
الطريق وتعود الس����يارة لتصطدم بأحد األحصنة لتتحطم واجهتها 
والزجاج األمامي متاما في وجه السائق، وفيما لقي الوافدان اآلسيويان، 
مصرعهما على الفور جراء قوة التصادم أصيب املواطن قائد السيارة 
بجروح خطرة جراء اصطدام سيارته بأحد األحصنة الذي اقتحم قمرة 
القيادة ما أدى الى تطاي����ر الزجاج وانقالب املركبة، واضاف املصدر 
انه فور اإلبالغ عن احلادث توجه عدد من س����يارات اإلسعاف بقيادة 
كل من مشعل العازمي ووليد العازمي وياسر حمدي وسعد العازمي 
ومت نقل املواطن الى مستشفى الفروانية بينما تركت جثتا اآلسيويني 

لرجال الطب الشرعي وسجلت قضية حادث دهس ووفاة.

دبي � العربية: أدى إمام احلرم املكي د.عبدالرحمن الس���ديس 
صالة العش���اء اول من امس في ب���رج خليفة بدبي، أعلى ناطحة 
سحاب في العالم، ليكون بذلك أول إمام يؤم املسلمني في هذا املبنى 

الشاهق، منذ تدشينه في شهر يناير املاضي.
وتفقد السديس معالم البرج وتوقف في بعض طوابقه، واطلع 

من ارتفاعه الشاهق على مدينة دبي.
ويشارك السديس في مؤمتر دبي العاملي للسالم، وخالل زيارته 
لالمارة، أمَّ السديس آالف املصلني في صالة اجلمعة، التي اقيمت 

في اكبر قاعة معارض في دبي.
وفي خطبته وجه السديس »رسالة سالم إلى العالم« مؤكدا أن 
اإلسالم هو دين السالم والرحمة للعاملني، داعيا حكماء العالم إلى 

أن يفهموا اإلسالم كما جاء في القرآن والسنة.
ودعا في خطبته حاكم دبي الش���يخ محمد بن راشد إلى تبني 
إطالق قناة فضائية إسالمية حتمل رسالة السالم إلى العالم أجمع 
مقترحا أن تسمى »قناة السالم«. وأكد أن اإلسالم بريء من اإلرهاب 
وقتل النفس ولم ينتشر بالسالح وإمنا انتشر بالوسطية واالعتدال، 

فاإلسالم داعم للسالم في كل الدول حتى غير املسلمة منها.
وأضاف »الدين اإلسالمي ينبذ العنف ويحارب التطرف ويدعو 
إلى السلم كافة حتى في حالة احلرب«، داعيا األمة االسالمية الى 

ان تلجأ إلى ربها في كل زمان ومكان. 

احملامي ناهس العنزي

من أجواء االحتفال أمس بديوان السعيد على قناة »سكوب«

األميركي روجر يعزف الكمان أثناء إجراء األطباء اجلراحة في دماغه

المحكمة تقضي بعدم أحقية بنك في تقاضي فوائد
 عن قرض إسكاني لمواطن بوصفها »ربًا محرمًا شرعًا«!

مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية املدنية التاس���عة 
باحملكمة الكلي���ة بعدم أحقي���ة أحد البنوك 
احمللية في تقاضي الفوائد املتفق عليها بعقد 
القرض املبرم بينه وبني أحد املواطنني وألزمت 
البنك املصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب 

احملاماة.
كان دفاع املواطن احملامي ناهس العنزي 
قد تقدم بشكوى اختصم فيها كل من رئيس 
مجلس إدارة البن���ك بصفته ومحافظ البنك 
املركزي بصفته، مطالب����ا بندب خبير تكون 
مهمت���ه االنتقال إلى مقر البنك واالطالع على 
عقد القرض وسائر املستن����دات وحتديد قيمة 
ونسبة الفوائد القانوني���ة وما إذا كان يستقطع 

من راتبه ما يزيد على نصف الراتب.
وق���ال: بيانا لذل���ك إن موكله اقترض من 
البنك املذكور مبل���غ 60.025 ألف دينار على 
أن يسدد على أقساط شهرية بواقع 546.288 
دينار ش���هريا بعدد 180 قس���طا شهريا. وقد 

فوجئ املواطن بزيادة قيمة وحدة سداد القرض 
باملخالفة للقانون، فضال عن أنه يستقطع منه 
قسطا آخر مببلغ 290 دينارا، ال يعرف سببه 

أو مصدره.
وقالت احملكمة في حيثيات حكمها: وحيث 
انه عن الدفع بقطعية حترمي الفوائد الربوية 
على القرض موضوع الدعوى وفقا ملا نصت 
عليه الشريعة اإلس���المية وما نص عليه 
الدستور الكويتي من أن دين الدولة الرسمي 
اإلس���الم وأن الشريعة اإلس���المية مصدر 
رئيسي للتش���ريع، والذي هو في حقيقته 
طل���ب بعدم أحقية البنك في تقاضي فوائد 
عن عقد القرض موضوع الدعوى ملخالفته 
ألحكام الش���ريعة اإلسالمية، فإنه ملا كانت 
الفوائد التي تضمنها عقد القرض موضوع 
الدعوى هي فوائد ربوية حرمتها الشريعة 
اإلسالمية الغراء، فإن احملكمة جتيب املدعي 
إلى طلبه سالف البيان. وبذلك قضت احملكمة 

بحكمها املتقدم.

في أول حكم من نوعه في الكويت

د.السديس أمام أعلى ناطحة سحاب في العالم


