
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
كارال بروني تصف الحياة في البيت األبيض بأنها »جحيم«.

ـ وندعوك لزيارة أي بقعة توتر في الشرق األوسط وستعرفين لحظتها 
معنى »الجحيم« الحقيقي.

»الداخلية« تستعين بطائرة عمودية لمتابعة خطتها مع بدء العام الدراسي.
ـ وحتى لو تستخدمون 30 طيارة أباتشي و15 طيارة إف ـ 18 و3 طيارات 

أبواللطفواحدرافال، الزحمة فيكم فيكم وما كو فكة.

4.14الفجر
5.34الشروق

11.42الظهر
3.11العصر

5.50المغرب
7.07العشاء

مواقيت الصالة

يعود 
الزميل الكاتب 

أحمد الشحومي 
في زاويته »واضح« 

بدءاً من الغد

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

انتباه
نشر االسالم في الغرب شيء ونقل الثقافات 
الشرقية الى الغرب شيء آخر، وتخوف البعض 
في الغرب من انتشار االسالم هناك عالجه االهم 
هو ه���ذا الفصل بني االثنني، وليس مطلوبا في 
دين اهلل ان نعلم الفرنسيني كيف يأكلون مثل 
العرب او ان يلبس االجنليز مثلهم، هذه االمور 
من شؤون االمم وعاداتها، فقد حافظت امم في 

اندونيسيا وأواسط آسيا على اس���مائها ولغاتها احمللية، بينما 
حرصت اسبانيا والبرتغال على ربط اعتناق الدين املسيحي في 
اميركا اجلنوبية بإلغاء الهوية احمللية لس���انا وهوية، باملطلق، 
وليس هذا هو الشأن مع الدين االسالمي الذي لم ينكر على اهل 
احلبشة عاداتهم وال على اهل فارس آدابهم وحكمهم، ما لم يكن 
فيها جتاوز، مثل القاء اهل مصر فتاة عذراء في النيل حتى يرتفع 

ماؤه، وما عدا ذلك ففي االمر سعة كبيرة جدا.
هذا املوضوع ميثل الشغل الشاغل ملن يقاوم انتشار هذا الدين، 
وقد سبق هؤالء فرعون كما جاء في قوله تعالى )ان هذان لساحران 
يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بس���حرهما ويذهبا بطريقتكم 
املثلى(، اسلوب املعيشة، العادات، واملودة التي تقام على اسس 
قد تكون باطلة، مثل التعارف على ان الش���ذوذ اجلنس���ي شيء 
مقب���ول، قال تعالى )وقال امنا اتخذمت من دون اهلل اوثانا مودة 
بينكم في احلياة الدنيا، ثم ي���وم القيامة يكفر بعضكم ببعض 

ويلعن بعضكم بعضا(.
نعم، ال يهم االسالم ان تس���تمر العادات احمللية احلسنة وال 
اسلوب معيشة اقوام كثر يبحثون عن درب قومي يحقق لهم دخول 
اجلنة في اآلخرة، وتبيان سبل الهدى والرشاد في احلياة الدنيا، 
ولهذا نرى هذا القبول الواسع للدين االسالمي بغير دعم من دولة 
كما تفعل الڤاتيكان وأمم غربية كثيرة تبذل املال والنفوذ لنشر 
املس���يحية، اما االسالم فان اكثر ما فعلته دول اسالمية خلدمته 
)...( هو انها شردت الدعاة في شتى بقاع االرض، واضطهدت من 
بقي منهم في بلده، ومع ذلك كله حتقق االنتشار والقبول الواسع 

لهذا الدين في مختلف بقاع االرض.
هذا القلق من خلط ال���دين بالع��ادات القادمة من بالد اخرى 
ال يقتصر على غير املس���لمني، بل ح���تى ف��يما بني الش���عوب 
االسالمية يقع هذا اخللط، ما يجعل حماس بعضها ملذهب اسالمي 
او منهج ديني، متداخال مع اسلوب املعيشة في الشرق او الغرب، 
وتكون املالبس وغير املالبس احيانا، ش���عارا على هذا االسلوب 
او ذاك، م���ا يجعل هذا احلماس مدخوال وليس صافيا نقيا لذات 
الدين وج���وهر ع���بادة اخلالق، تبارك وتعالى، وهو امر خطير 
وعل���ى من انزلق اليه ال��حذر واالنتباه، قال تعالى: )لن تنفعكم 
أرحامكم وال أوالدكم، يوم القيامة يفصل بينكم واهلل مبا تعملون 

بصير(.
> > >

كلـمـة أخيرة: اسلوب املعيش���ة »املعاصر« بني الشرق والغرب 
في تداخل عجيب، قوائم الط���عام تتشابه يوما بعد يوم وارفف 
احملالت حتمل نفس االنواع، وكثير من االلعاب الرياضية ش���به 
موحدة وحتى االزياء بني الرجال في كثير من بالد العرب ودول 
الغرب متش���ابهة، هذه االمور اجلانبية لم تعد حائال بني ثقافات 
الش���عوب، واالهم هو اجلوهر الديني الذي يوصل بني االنسان 
ومراد اخلالق العظيم من هذه اخلالئق والدنيا بأسرها، هذا االمر 

يتجاوز في اهميته اجلوانب الشكلية مرات ومرات.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

تناقضات ياسر الحبيب
خصنا ياسر احلبيب برد على مقالنا في »األنباء« استغرق نصف 
اجل���زء الثامن من حلقات ردوده املوجودة على اليوتيوب )احللقة 
تستغرق ساعة كاملة( ثم احللقتني التاسعة والعاشرة بأكملهما لذا 
اقتضى التعقيب مع مالحظة فارق املساحة املتاحة للجانبني حيث 
انن���ي مقيد مبقال محدود الكلمات للرد على ما جاء في حلقات فاق 

مجموعها 14 ساعة من الكالم املرسل.. والباقي في الطريق!
> > >

أنهى ياسر رده علينا بالتطرق لطلبنا منه ان يتوقف بالقول »آسف 
جدا الطلب قد رفض« وكنت بالفعل أود غير ذلك الرفض فسعادتي 
ش���خصيا ال تكمن في عقوبته او شتمه بل ان يوقف املسار املدمر 
لإلسالم الذي يقوم به خاصة أن إحدى دوله الكبرى، ونعني إيران 
وهي للعلم دولة يختصمها ياسر، مقبلة على أحداث جسام حتتاج 
من املسلمني جميعا حكومات وشعوب التوحد للوقوف معها وهو أمر 
ينقضه متاما ما يروج له القابع في لندن وقد أتى في اآلية الكرمية 
)وال تنازعوا فتفش���لوا وتذهب ريحكم( وال أعلم كيف سيفسرها 

ياسر بعد تفسيراته العجيبة الغريبة لآليات األخرى؟!
> > >

وكما يقول الشيخ حس���ني املعتوق أمني التحالف اإلسالمي 
الوطني في لقائه على قناة الكوت التي ميلكها الس���يدان عدنان 
عبدالصمد وأحمد الري وضمن برنامج »360 درجة« الذي يقدمه 
اإلعالمي الناج���ح مبارك النجادة، ان من يريد فرقة املس���لمني 
واضعافهم وخلق فتنة بينهم ما عليه اال العودة إلى كتب التاريخ 
واختيار ما يشاء لتقس���يم األمة الى ألف فريق وفريق يضرب 
بعضهم رقاب بعض، لقد قال اإلمام علي ÿ للخوارج ان القرآن 
حمال أوجه فكيف يا ياس���ر بآالف الروايات السنية والشيعية 
التي وضعت في زمن الفنت واخلالف والشقاق؟! فمن يريد توحيد 
املسلمني س���يجد في األثر ما يؤيده ومن يزمع تفريقهم سيجد 
كذلك م���ا يؤيده فنحن وضمن عصر االتص���االت والفضائيات 
واالنترنت نختلف حول تفاصيل األحداث التي تقع فكيف بذلك 

العصر الغابر؟!
> > >

وال أعلم شخصيا بالنوايا احلقيقية لياسر وما تخفي الصدور 
اال انني عل���ى يقني بأن من يريد هدم اإلس���الم واضعافه وتفريق 
ابنائ���ه لن يجد وس���يلة أفضل مما يقوم به ياس���ر من البحث في 
الكتب القدمية � ان صدقت بالطبع رواياته � لهّز عقائد أهل الس���نة 
والشيعة معا وضرب ثوابتهم وحتريف الكلم عن مواضعه وتقدمي 
تفاس���ير مختلفة جديدة لآليات البينات وتسفيه وتكذيب املراجع 
واملشايخ والسادة )راجع الهجوم على الشهيدين محمد باقر الصدر 
ومحمد صادق الصدر والس���يدين محمد حسني فضل اهلل ومحمد 

مهدي شمس الدين وغيرهم(.
> > >

وقد كان ياسر انتقائيا فيما عقب عليه من ردودنا ومع ذلك فقد 
ذكر ان سيدنا علي ÿ لم يقم احلد على السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها بدعوى قتلها للرسول ژ كما يذكر ياسر حاله حال الرسول 
ژ مع عبداهلل بن أبي بن سلول وذلك حرصا على سمعة اإلسالم 
ووحدة األمة، ونقول وهل يعيبك ان تقتدي بهدي الرسول محمد ژ 
واإلمام علي ÿ فتحرص على سمعة اإلسالم ووحدة األمة ال العمل 
على ما يفرقها! ثم لو اننا أخذنا مبنطقك ودعواك فواضح ان اإلمام 
علي قد عفا عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها فمن انت حتى تزايد 
عليه في حكمه؟! ومن تناقضاتك الفادحة انك اتهمت السيدة عائشة 
رضي اهلل عنها بقتل الرس���ول ژ ثم عدت واتهمت نصًا عمر بن 
اخلطاب ÿ بقتل الرسول ژ! فهل تصح تلك التناقضات الفاضحة 
حول أمر جلل يختص برسول األمة ژ أو زوجه كحال انكارك الزنا 
عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها في حلقة ثم اتهامها به والعياذ 
باهلل في احللقة التالية؟! وهل أصبحت احلقيقة التاريخية ال أهمية 

لها في مشروع التحريض والتأجيج القائم؟!
> > >

ومن تناقضاتك وما أكثرها أنك تعيب على من أسميتهم »معممي 
العالم الثالث من الشيعة« وقد أسميت البعض منهم بأنهم يستخدمون 

»التقية« مع أهل السنة بقولهم انهم مسلمون 
في الدنيا كفار باآلخرة إال انك ضمن اجابتك 
على مقالي تقول متاما مبثل ذلك القول الذي 
عبته على اآلخرين فنحن مسلمون في الدنيا 
إال انن���ا كفار في اآلخرة وقد جمعت ما يكفي 
من متناقضات قول���ك وأحكامك حتى ضمن 
احللقة الواحدة م���ا يكفي مللء كتاب كبير ال 

مقال صغير.
> > >

وقد وصلت الى بي���ت القصيد عندما حتدثت عن مصائرنا في 
اآلخ���رة في معرض ردك علينا وعن الفرقة الناجية وان النقيضني 
لن يجتمعا في اجلنة أو النار، وردنا عليك أنه لو صدق ما تدعو له 
فإننا وما منثله من كل السنة والشيعة � عداك � لن يحاسبنا اهلل رب 
العاملني ألننا لم نقل ما قلته من شتم ألمهات املؤمنني ولكن ماذا لو 
كنا نحن من سنة وشيعة على حق فمن سيشفع لك في اآلخرة عند 
رب منتقم جبار ورسول اتهمته في عرضه وشتمت نساءه وأتباعه 
بعد أن عممت الش���تم والطعن وقلت ان املس���لمني نكحوا زوجات 
الرسول ژ والعياذ باهلل بعد موته واآلية الكرمية تذكر )وما كان 
لكم أن تؤذوا رس���ول اهلل وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن 
ذلكم كان عند اهلل عظيما( وقد أتى ضمن تعميمك ان هناك من زنى 
من زوجات األنبياء واألئمة كما اتهمت زوجة سيدنا نوح گ بأنها 

ولدت سفاحا ومن ثم أصبح كل البشر مشكوكا في أبوتهم!
> > >

آخـر محطة: )1( من تناقضات ياس���ر قوله انه خص ردوده 
على من لم يشتمه وهذا اقرار بان الشتم من العادات السيئة لذا 
نقول ان كان الش���تم ليس نهجا س���ويا ترفضه بحق رجل حي 
غير منتسب وال متصل بالرسول ژ  فكيف تقبله بحق سيدة 
متوفاة من 1400 عام هي زوج الرس���ول وأم املؤمنني رضي اهلل 
عنها وهل تستطيع او ُيقبل منك ان تدخل لديوان مليء بالناس 
فتثني على صاحبه ثم تشتم زوجته وتتهمها بالزنى والنجاسة 
والقذارة؟! وإذا كنت ال تستطيع هذا األمر مع انسان عادي فكيف 

تقبله لرسول األمة ژ؟!
)2( ومن تناقضاته قوله انه طلق السياسة بالثالثة ثم حديثه 
بعد دقائق قليلة من ذلك القول عن مشروع سياسي يتبناه حسب 

قوله يدعو خللق دولة في غرب اخلليج وتدويل احلجاز!
)3( وم���ن تناقضاته قوله في مع���رض رده على انه يدعو 
للوحدة االس���المية اال انه وبعد دقائق قليلة من احلديث يقول 
بأن ما يدعو اليه يشق األمة ويقسمها الى معه وضده كون ذلك 

األمر طبيعيا مع كل دعوة مماثلة!
)4( ومن التناقضات مدح الشعب الكويتي ورقيه في احلوار 

ثم القول ان الكويتيني انحدروا ملستويات لم تشهد من قبل!
)5( ومن التناقضات الدعوة إلى السماح مبناقشة كل ما يقال 
حالنا كحال الغرب الذي يش���تم فيه السيد املسيح گ حسب 
قوله ثم طلبه احملاسبة الشديدة ملن دعا للفرح في يوم عاشوراء 
بحجة انها قيلت في منطقة ش���يعية يعني ان تلك املقولة التي 
رفضه���ا أهل الكويت جميعا مقبولة لو قيلت عبر الش���ارع من 

املنطقة التي قيلت به؟!
)6( من التناقضات دعوى ان السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
قامت بدس الس���م للرسول ژ ثم انكار انه مات في بيتها وبني 

نحرها وسحرها!
)7( ومن التناقضات الصارخة رفضك للدعاوى التي اقيمت 
عليك في الكويت بحجة ان ش���تائمك املثي���رة قلتها في ديوان 
أو مكان خاص، في وقت ت���ردد فيه نفس الكلمات املفرقة التي 
ادعيت انك قلتها في الس���ر ومن ثم ال تستحق احملاسبة عليها 

على الفضائيات واالنترنت واليوتيوب هذه األيام.
ياس���ر مرة اخرى أدعو لك بالهداي���ة والتوقف عما انت في 
سبيله فليس مهما ان يدخل احد التاريخ بل يجب ان يتأكد من 
دخوله له من بوابة اخلير فيه ال بوابة الش���ر.. والى مقالة الغد 

وهل ياسر عدو للنواصب أم منهم؟!

فلسطيني يلعب 
»األميركية« 
مع اليهود

الفلس���طيني  الالع���ب 
موس���ى عليان )وس���ط( 
يشارك في التدريب مع فريق 
»جوديان ريبلز« في القدس. 
وذلك في إطار مشاركة عدد 
من الالعبني )اإلسرائيليني( 
م���ع الالعبني العرب بعيدا 
عن اخلالفات في س���بيل 
التالقي من خالل األنشطة 
الرياضية، حيث يعد فريق 
»جوديان ريبلز« أول فريق 
ف���ي الضف���ة الغربية في 
لعبة كرة القدم األميركية، 
الفريق فلسطينيني  يضم 
ان أغلب العبيه من  حيث 
اليهود ومن  اإلسرائيليني 
بينهم خمس���ة العبني من 
الفلسطينيني.        )أ.پ(

واحد من كل 7 أميركيين تحت خط الفقر

ميركل: ال يمكن االستغناء عن الصحف
حتى في عصر الصحافة اإللكترونية

واش���نطن � د.ب.أ: ق����ال مك��تب 
اإلحصاء األم����يركي اخلميس إن عدد 
الفقراء في ال����واليات املت���حدة ق����فز 
بنحو 10% في 2009 ليصل إل����ى 43.6 

مليون شخص.
ويشكل هذا العدد نحو 14.3% من 
الس���كان أو واحد من بني كل سبعة 
أشخاص في الواليات املتحدة، وقالت 

احلكوم���ة إن 13.2% أو 39.8 ملي���ون 
شخص كانوا حتت خط الفقر عام 2008.

وهذه هي الزيادة السنوية الثالثة على 
التوالي في عدد الفقراء هناك.

كما ارتفعت نسبة الذين يعيشون 
بدون تأمني صحي من 15.4% من نسبة 
السكان في 2008 إلى 16.7% في 2009 
بسبب ارتفاع معدل البطالة خالل العام 

املاضي، وبصفة عامة، كان هناك نحو 
50.7 مليون ش���خص بدون مثل هذا 

التأمني خالل فترة ما في 2009.
يذكر أنه مت حتديد متوسط معدل 
الفقر بنحو 22 ألف دوالر سنويا ألسرة 
مكونة من أربعة أش���خاص، رغم أن 
ذلك املع���دل يتباين حول البالد بناء 

على تكلفة املعيشة.

برلني � د.ب.أ: أعربت املستشارة األملانية 
أجني����ال ميركل عن اعتقادها الش����ديد ان 
الصحيف����ة التقليدية س����تظل وس����يلة 
إعالم مهم����ة حتى في عص����ر الصحافة 

اإللكترونية.
وقالت ميركل مس����اء ام����س األول ان 
»وسائل اإلعالم التقليدية تلبي االحتياجات 
األساس����ية لدى لقارئ، فالصحيفة تلبي 

رغبة القارئ في احلص����ول على معرفة 
عميقة، وكذلك في إعمال خياله«.

جاءت هذه التصريحات في االحتفال 
مبرور 175 عاما على تأس����يس ش����ركة 
بيرتلس����مان العريقة ف����ي مجال اإلعالم 
والنش����ر بحضور 1100 ضيف من رجال 
السياس����ة واالقتصاد والثقافة من بينهم 
جوزيه مانويل باروسو، رئيس املفوضية 

األوروبية، وهانز ديتريش جينشر، وزير 
اخلارجية األملاني األسبق، غير ان ميركل 
دعت في الوقت نفسه الساسة واإلعالميني 
واملدارس وأولياء األمور الى التعامل بشكل 
الرقمية  صحيح مع اإلنترنت والوسائل 
األخ����رى، قائلة: ان احلي����اة صارت أكثر 
تعقيدا من ذي قبل عندما كان التلفزيون 

»بقناتني فقط«.

يقتل أمه ثم ينتحر بعدما اّطلع 
على نتائج تشخيصها 

في المستشفى!
واشنطن � أ.ف.پ: قتل رجل والدته وأطلق النار 
على طبيبها اخلميس في مستشفى في بالتيمور، 
قبل ان ينتحر، بعدما اطلع على نتائج تشخيص 

وضعها الطبي، على ما أفادت الشرطة.
وحضر الى مستشفى جون هوبكنز، حيث وقع 
احلادث، عدد من املس����ؤولني وعناصر الشرطة، 
لكن أحدا منهم لم يدل بأي توضيح حول السبب 

الذي أثار الرجل.
اال ان عددا من وسائل االعالم ذكرت أن والدة 
الرج����ل أصيبت بش����لل اثر عملية ف����ي النخاع 

الشوكي.
وقالت ستيفاني رولنيغز باليك رئيسة بلدية 
بالتيمور ان الفاعل »اطلع على معلومات تتعلق 
باملتابعة الطبية لوالدته، فاضطرب عندما أدرك 

وضعها الصحي«.
وأضافت »أخرج اثناء حديثه مع الطبيب سالحا 
رشاشا صغيرا من حزامه، وأطلق النار فأصاب 
الطبيب في أسفل صدره«.وتابعت »خرج الطبيب 
من الغرفة )غرفة والدة الرجل(، ثم شوهد الرجل 

يجري في الغرفة شاهرا سالحه جتاه أمه«.
وبعد ثالث ساعات اقتحمت وحدة تدخل من 
الش����رطة الغرفة حيث عثرت على الرجل وأمه 
وقد فارقا احلياة، وقد قتلها قبل ان ينتحر على 

ما يبدو.

مفرح الشمري
رزق امللح����ن املتألق مش����عل 
العروج وزوجته املطربة الكويتية 
نوال صباح امس االول مبولودة 
جميلة في احد املستشفيات اخلاصة 
بالعاصمة التركية حيث اختارا لها 
اسم »حنني« وهي تتمتع بصحة 
جي����دة وتعتبر املول����ودة األولى 

للعروج ونوال بعد زواجهما.
»األنب����اء« هاتفت مدير اعمال 
املطرب����ة ن����وال، هان����ي املراغي 
لالطمئنان على صحتها حيث قال 
انها تتمتع بصحة جيدة بعد الوالدة 
حيث انها خرجت من املستشفى 
وتقضي اآلن فترة نقاهة مع زوجها 

امللحن القدير مشعل العروج.

المولودة األولى للعروج ونوال ..أبصرت النور في تركيا

أنـور سـمير عبـاس دشـتي � 23 عاما � 
الرجال: حسينية بوعليان � الدعية 
� ت: 66139962 � النساء: الدعية � ق4 

� ش42 � م8 � ت: 97702710.
نبيل يوسـف خليفة الشـاهين � 55 عاما � 
الرجال: صباح السالم � ق10 � الشارع 
الثام���ن � ج8 � م15 � ت: 99030936 � 
النس���اء: بيان � ق7 � ش األول � ج8 

� م33.
طيبة حمد المفتاح، أرملة عبداهلل صالح 
الحداد � 85 عاما � الرجال: الرميثية 
� ق8 � ش83 � م33 � ت: 99051517 � 
النساء: ضاحية صباح السالم � ق6 � 

ش األول � ج4 � م9 � ت: 25518182.
مكية خميس هاشم، زوجة سالم سعد 
الفرحان � 71 عاما � الرجال: القادسية � 
ق9 � ش حطين � م22 � ت: 66243434 
� النس���اء: النقرة � ق12 � ش حسن 

البصري � م48.
علي أحمد محمد النجار � 90 عاما � الرجال: 
الزه���راء � ق3 � ش309 � م41 � ت: 
66114413 � 25242366 � النساء: الرحاب 

� ق1 � ش22 � م41 � ت: 24342579.

سـالم منور حمـود الرشـيدي � 55 عاما � 
العارضي���ة � ق3 � ش واحد � م17 � 

ت: 97388505.
عماد يعقـوب محمد الربيعـان � 50 عاما � 
الرجال: اليرموك � ق واحد � ش الثاني 
� ج واح���د � م16 � ت: 66555770 � 
55557553 � النساء: الرحاب � ق3 � 

ش15 � م36 � ت: 24312311.
فؤاد حسن علي األستاذ � 53 عاما � الرجال: 
الش���عب � ديوان الكن���ادرة � مقابل 
المعاه���د الخاصة � ت: 99958039 � 
النساء: كيفان � ق واحد � ش11 � م33 

� ت: 66678733.
هيا عبداللطيف ابراهيم الفصام � 29 عاما � 
الرجال: ضاحية عبداهلل السالم � ق3 
� ش ابن عباس � م27 � ت: 97910000 
� النساء: العديلية � ق2 � ش الكليب � 
م17 � ت: 99076630 � الدفن التاسعة 

صباحا.
عبدالرحمن خالد بن هيا المطيري � 95 عاما 
� الرج����ال: صباح الناص����ر � ق6 � على 
الدائري السادس � ت: 99808022 � النساء: 

اشبيلية � ق2 � ش230 � م12.

الفنانة نوال مشعل العروج

الميرابي: أدعو لفتوى 
تحسم حكم الغناء في اإلسالم

دبي � العربية: دعا رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية السعودية العربية 
للثقافة والفنون بجازان د.عبدالرحيم 
امليرابي العلماء، الى حسم أمر حكم 
الغناء في الشريعة االسالمية، مشيرا 
الى أن اخلالف اليزال قائما بني املؤيد 
واملعارض، وهو م����ا أوقع الناس 
الثقافة واالعالم  ومنسوبي وزارة 
في حيرة، جاء ذلك في حلقة برنامج 
اضاءات التي عرضت امس على قناة 

العربية.
وذك����ر امليرابي ان وزارة الثقافة واالعالم اتخذت موقفا وس����طا 
فهي لم متنع املوسيقي ولم تسمح بها دائما بل تركت االمر بحسب 
االحوال واملواقف، وقال ان اعتراضه على احلفالت كان نظاميا بالدرجة 
االولى حي����ث ان بعض الزمالء من خارج اجلمعية يقيمون حفالت 
في خ����ارج املنطقة، مدفوعة التكاليف ويتقاضون مبالغ من الناس 
مقابل حفالتهم، مبينا أن اجلمعية تقدم أنشطتها للناس كنوع من 
خدمة املجتمع، وحتى ل����و كان أولئك الزمالء اعضاء في اجلمعية، 

فإن اجلمعية ال تتقاضى أي مقابل ألنشطتها.
كما حتفظ الكاتب الس����عودي امليرابي على الفتاوى نظرا لكثرة 
املس����تفتني، معتبرا أن كثيرا من املفتني يغي����رون أمور الدين على 
املس����تفتني، فال تكون االجابات كما هي في الكتاب والسنة، وخرج 
أن����اس ال يفتون باحلق، باالضافة ال����ى قيام معارك بني املتعصبني 
آلرائهم الفقهية. والم امليرابي طالبي الفتوى على أس����ئلتهم التي ال 

تكون مهمة أصال ويصنعون منها اشكاال.

د.عبدالرحيم امليرابي

»عين الحسود« على كبوت سيارة انقلبت 3 مرات على »السابع«      ص4
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