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النصيحة بجمل

نتسابق على اسداء النصيحة 
ملن يطلبها ومن ال يطلبها، نوزع 
النصائح على اجلميع، وبعضنا 
يقدم النصح في جميع املجاالت 
خاصة تلك التي يجهلها، فتجده 
يصف ال���دواء للمريض وكأنه 
»جراح بريطاني« ويتحدث عن 
افضل طرق االس���تثمار وكأنه 
»جاسم السعدون« وعن كيفية 
جتهي���ز طبق سوش���ي وكأنه 
من موالي���د »فرجان« طوكيو، 
ويخوض في الفتاوى الشرعية 

وكأنه شيخ االزهر.
 ال أح���د يعت���رف بأنه »ال 
يع���رف« فاجلمي���ع اصحاب 
جتارب وخبرات. ننصح الناس 
وننسى أنفسنا. شهوة األستذه 
تهيمن علينا فنشعر بلذة غامرة 
ونحن ننصح اآلخرين. وكأننا 
مطالبون، على الدوام، بتخزين 
كل املعارف واملعلومات. نفهم في 
السحر واالديان واجليولوجيا 
والتكنولوجي���ا، مثلم���ا نفهم 
في اجلغرافي���ا والفوتوغرافيا 
والتاريخ واالنساب وملاذا يصارع 
الثيران ويرقصون  االس���بان 

الفالمنكو.
 حامل���ا يقع صدي���ق لنا في 
مشكلة يصبح فريستنا السهلة 
وهدفنا املنشود، ذلك أن مقاومته 
للتأثي���رات اخلارجية ضعيفة 
وفكره مشوش، فتكون فرصتنا 
السانحة كي منطره بوابل من 
النصائح السريعة والرخيصة 
ومنارس علي���ه دور املعلمني 
واخلبراء االستشاريني بصرف 
النظر عن النتائج الوخيمة التي 
سوف تلقي به إلى حيث ألقت 

رحلها أم قشعم!

أمانة
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مع التفاعل الكبير العتداء 
املجرم ياس���ر احلبيب على 
عرض النبي محمد ژ وإجماع 
السنة والشيعة على إدانة ما 
قام به ذلك املجرم، التزال هناك 
أصوات حتاول يائسة الدفاع 

عن املجرم بأس���لوب مكشوف عن طريق لفت 
األنظار إلى موضوع آخر ولم يجدوا إال الداعية 
اإلسالمي األخ عثمان اخلميس ليجدوا ضالتهم 
فيه ويكيلوا له التهم الفارغة ويطالبوا باملعاملة 
باملثل بأسلوب جديد لصرف األنظار عن الفعل 

الشنيع الذي قام به ذلك املجرم الهارب. 
وللعل��م ف��إن األخ عثمان اخلميس هو أحد 
طلبة العلم، ُعرف بالطرح العلمي واملوضوعية 
ومقارعة احلجة باحلجة، كما انه نذر نفسه للدفاع 
والذب عن ع���رض النبي محمد ژ وصحابته 
الك���رام وأمهات املؤمنني األطهار، ونتحدى من 
يتكلم��ون ع�ن الش���ي�خ عثم����ان أن يعطون�ا 
واقع����ة واح�دة تع�دى فيه�ا الش���ي�خ عثم�ان 
على أمهات املؤمني�ن أو الصحاب�ة أو آل بي��ت 
النب�����ي ژ، ولو ك�ان لديه�م أي دلي�ل فلم�اذا 
ل�م يتقدم��وا ب�����ه ويقنعوا الن��اس ب��دال من 
الك��الم بعمومي��ات وكالم مرسل ال حج��ة وال 
دليل عليه؟! فالشيخ عثمان اخلمي��س يتصدر 
لنشر العلم والدفاع عن الصحاب��ة من��ذ سنوات 
طويل���ة، فلماذا لم يتقدم���وا ضده بأي دعوى 
قضائية إن كانوا صادقني فيما يدعونه عليه؟! 
ولكن احلقيقة التي ال جدال فيها ان الشيخ عثمان 
اخلميس طالب علم م���ن طراز فريد وصاحب 
أدب جم يتكلم ويحاضر ويعلم دون مس���اس 
بأحد أو طعن أو فحش بالقول، ومن يزر موقع 
الش���يخ على اإلنترنت باسم »املنهج« يجد ما 

قلته واضحا جليا.
إن من حاولوا خلط األوراق بزج اسم الشيخ 
عثمان اخلميس في قضية املجرم الهارب ياسر 
احلبيب أخطأوا الطريق ولم يفلحوا في الدفاع 
عن ذلك املجرم بهذه اللعبة املكش���وفة، وأقول 
له���م: إذا كنتم ال جترؤون على الدفاع عن ذلك 
املجرم فنحن لنا الفخر وعندنا من الش���جاعة 

للدفاع عن أخينا الشيخ عثمان اخلميس.
سيظل عثمان اخلميس أحد طلبة العلم الذين 
ينش���رون العلم الصحيح ويدافعون عن سنة 
النبي ژ وصحابته الكرام، ويكفيه شرفا ورفعة 
أنه أحد تالميذ ريحانة العلماء الش���يخ محمد 

بن صالح العثيمني.

نعم الرجل.. عثمان!
متطرفون فرنسيون يستنكرون نقش »اهلل أكبر«

على كاتدرائية تاريخية ُوضعت تكريمًا لعامل مسلم
العربية. قرر املش����رفون 
عل����ى كاتدرائية القديس جان 
في مدينة لي����ون، في جنوب 
شرقي فرنسا، نحت مالمح وجه 
عامل مس����لم من أصل مغربي 
على امل����زراب اجلديد للمبنى 
التاريخ����ي، مع نق����ش عبارة 
العربية  أكبر« باللغتني  »اهلل 
والفرنسية، رمزا للصداقة بني 

املسيحية واإلسالم.
ويأتي ه����ذا القرار من قبل 
املشرفني تكرميا لعامل البناء 
املغربي األصل أحمد بن زيزين 
)59 عاما(، والذي يتولى منذ 30 
سنة ترميم واجهات الكاتدرائية، 
وذلك وفقا ملا ذكرت صحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية، في 

عددها األربعاء.
 وق����ال العام����ل أحمد انه 
فرنسي ومسلم ملتزم، ويعمل 
ف����ي ترمي����م الصروح  دائما 
التاريخية، ويحم����ل احتراما 
كبيرا لألماكن املقدسة، وال يجد 
ضررا في أن يرمم مس����جدا أو 

كنيسة أو كنيسا.
وبحسب صحيفة »الشرق 
األوسط« لم متر مبادرة التكرمي 
الك����رام، خصوصا في  مرور 
أوس����اط اليم����ني املتط����رف. 
واس����تنكرت حركة للشبيبة 
احمللية في املدينة نقش عبارة 
»اهلل أكبر« باحلروف العربية 
عل����ى اجلدار. وكت����ب أعضاء 

احلركة على موقعها اإللكتروني: 
»إن املسلمني يستحوذون على 
كنائسنا بكل هدوء، وبالتواطؤ 

مع سلطاتنا الدينية«.
ورد مس����ؤول اإلعالم في 
مطرانية ليون، بيير دوريو، 
بالقول في تصريح لصحيفة 
»لوباريزي����ان«، إن أصح����اب 
املناهضة »ليس����وا  احلمل����ة 
مس����يحيني أكثر من اآلخرين، 
وإن األم����ر لم يكن يحتاج إلى 

منع أو إلى رخصة من السلطات 
الكنسية، خصوصا أن التقليد 
التاريخ����ي لوض����ع مزاريب 
املياه اتخذ أش����كاال  تصريف 
كثي����رة، وه����ي توضع خارج 

الكنيسة ال داخلها«.
وفي املقابل رأى كامل قبطان، 
عميد مسجد ليون الكبير، أن 
املبادرة عالمة جديدة تضاف 
إلى مسيرة التقارب اإلسالمي 
واملس����يحي في املدينة، وأعاد 

التذكي����ر بأن األمي����ر املجاهد 
عبدالق����ادر اجلزائ����ري كان 
حاضرا أثناء تدش����ني كنيسة 
»نوت����ردام دو فورفيير« عام 
1875. جتدر اإلش����ارة إلى أن 
منظمة »اليونيسكو« كانت قد 
أضافت كاتدرائية القديس جان، 
إلى الئحتها للتراث اإلنساني 
الواجب حفظه وعدم التالعب 
به. وتبعا لذلك نحت املزراب 
الذي يس����مح بتصريف مياه 

األمطار، وفق التقاليد التي كان 
بناة الكاتدرائيات يتبعونها في 
القرون الوسطى.  وميكن للزوار 
واملارة والسياح الذين يقصدون 
الكاتدرائية باآلالف كل شهر، 
مش����اهدة املزراب البارز فوق 
الواجهة بارتفاع 12 مترا. لكن 
كثيرين منه����م مازالوا يقفون 
مندهشني أمام العبارة املنقوشة 
بح����روف عربية وأمام اس����م 
»أحمد« احملفور على املزراب. 

كاتدرائية القديس جان في مدينة ليون 

 األردن: حظر التدخين في المطاعم والفنادق بعد العيد

فقدان 250 ألف قطعة أثرية
من المتاحف الروسية

 عمان � يو.بي.آي: قال مدير التوعية واإلعالم 
الصحي في وزارة الصحة األردنية مالك حباشنة 
ان الوزارة قررت منع التدخني في جميع املطاعم 
املغلقة بكافة فئاتها والفنادق العاملة في اململكة، 
مشيرا الى ان القرار سيصبح نافذا بعيد عيد 

الفطر.
واكد حباش���نة في تصريح صحافي اليوم 
األربعاء انه سيتم وضع آليات معينة لتطبيق 
الق���رار ومراجعته كل ثالثة ش���هور لتطوير 

وحتديث آليات التنفيذ والتطبيق.
ويتي�����ح قان��ون حظر التدخني الذي دخل 
حيز التنفيذ في اخلامس والعشرين من مايو 
املاضي لوزير الصح���ة التدخل ملنع التدخني 

في اي جهة حت���ى لو كانت خاصة، ومبوجب 
القانون يحظر التدخني في كافة األماكن العامة 

في البالد.
وقال حباش���نة إن وزارة الصحة جادة في 
محاربة آفة التدخني موضحا ان الوزارة حولت 
أكث���ر من 167 مخالفا لق���رار منع التدخني الى 
احملاكم كما قامت بتوجي���ه حوالي 500 انذار 
وتنبيه للمخالفني لقانون الصحة العامة اخلاص 

مبكافحة التدخني.
واش���ار ال���ى ان غالبية م���ن مت حتويلهم 
الى احملاكم هم من اصح���اب احملال واملطاعم 
واملوظفني مبينا ان املخالفات شملت ايضا بعض 

املواطنني.

موسكو � أ.ف.پ أعلنت وزارة الثقافة الروسية ان 250 ألف قطعة 
أثرية س����رقت او فقدت من املتاحف الروسية وذلك خالل إعالنها عن 

نتائج تدقيق في حسابات السنوات الثالث املنصرمة.
وأعلنت ليوبوف مولتشانوفا من دائرة املتاحف في وزارة الثقافة 
انه »س����جل اختفاء 242 ألف قطعة من اجلردة التي ش����ملت روسيا 
بأكملها«. أضافت في تصريح لوكالة األنباء الروسية »ريا نوفوستي« 
أن »وزارة الداخلي����ة تبحث عن 24500 قطعة )مس����روقة( في حني 
أن 219 ألفا أخرى اختفت ألس����باب مجهولة أو أنه لم يتم توثيقها«. 
وشرحت مولتشانوفا أن متاحف روسيا غالبا ما تفتقر إلى التمويل 
املناسب كما أن الفس����اد يسيطر عليها في حني أن اإلجراءات األمنية 
ضعيفة. ومن جهة أخرى، يحلو للمس����ؤولني احلكوميني أو احملليني 
اختيار ما يعجبهم منها. وتوضح »يحلو لبعض املس����ؤولني القول: 

أعطنا شيئا من املتحف«.
وكانت وزارة الثقافة قد أجرت تدقيقا في حسابات 1881 متحفا في 

روسيا، أي 97% من إجمالي عددها.
وطلب إجراء هذا التحقيق الواس����ع في الع����ام 2007 بعدما ظهر 
نقص شمل قطعا عدة في مخازن متحف »اإلرميتاج« الشهير في سان 
بطرسبرغ. وتوصلت الش����رطة في وقت الحق إلى اكتشاف مرتكبة 
السرقة وهي موظفة متكنت من سلب 200 قطعة من املجوهرات. وقد 

مت العثور على بعض تلك املجوهرات خالل مزاد علني إلكتروني.

جهاز يقرأ األفكار ليحولها إلى كلمات
واشنطن � يو.بي.آي: قال علماء أميركيون إنهم 
توصلوا إلى طريقة لترجمة أفكار اإلنسان الى كلمات 
في خطوة تس���مح للمصابني بإعاقات ال متكنهم من 

التكلم الستخدام أفكارهم لذلك.
وذكرت جامعة يوتاه األميركية في بيان أن باحثيها 
متكنوا من ترجمة اإلشارات التي يطلقها الدماغ إلى 
كلمات عبر اس���تخدام اجهزة استش���عار موصولة 

بسطح دماغ اإلنسان.
وقال الطبيب املشارك في الدراسة بردلي غريغر 
»متكنا من فك شفرة الكلمات عبر استخدام إشارات 
دماغية بواسطة جهاز واعد بالنسبة للمرضى املشلولني 

الذي ال يستطيعون النطق«.
وبدت نسبة دقة اجلهاز %90.

غاغا ترتدي »بكيني« من اللحم النيء
أث���ارت جنم���ة البوب 
لي���دي  غاغ���ا حفيظة 
نش���طاء حقوق احليوان 
في العال���م بظهورها على 
غالف مجلة »فوغ« مرتدية 
»بكيني« مصنوعا من اللحم 
النيء، وقالت رئيس جمعية 
حقوق احلي���وان انغريد 
نيوكريك لصحيفة الديلي 
ميل البريطانية في عددها 
أمس »ان اللحم النيء هو 
شيء تتجنب أن تضعه على 
جلدك ناهيك عن أن تقوم 
بتفصيل���ه كقطعة مالبس 
كما فعلت غاغا، اللحم كما 
ظهر على الغالف يعني الدم، 
ويعني التعذيب الذي نال 
احليوان، عل���ى األقل في 
هذه احلالة اس���تخدم حلم 
احليوان لشيء غير األكل 

ليدي غاغا وهذا مقزز«.


