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د.محمد العفاسي مستقبال د.وليد الوهيب

عمر العيسى

»المحامين« تطالب بسرعة إقرار قانون الشراكة المهنية
املصروفات موزعة على جميع 
الشركاء وتوفر كذلك الشراكة 
املهنية اس����م جتاري للمحامي 
بصف����ة خاص����ة يك����ون له كل 
االعتبار اذا تخارج عن حصته 
مل����رض أو توفي إلى رحمة اهلل 
تعالى فيظل اس����مه باقيا مينح 
الورثة حصة مالية مستمرة على 

عكس العمل الفردي.
وأضاف احملامي العيسى: رغم 
أن القانون املش����ار إليه لم يتم 
تطبيقه لعدم إقراره من مجلس 
األمة وفقا لنص املادة 2/71 من 
دستور الكويت إال أن ذلك ال يقلل 
من أهمية ذلك القانون حيث انه 
يعبر عن تطور احلياة واملهنية 
الكويتية ومسايرتها للمتغيرات 
الدولية احلديثة ونتمنى أن يرى 
النور قريبا من خالل جهودكم.

ن����ص املرس����وم بتعدي����ل 
بعض أحكام قانون الش����ركات 

التجارية

واخلبرة من اآلخرين كبار السن، 
كما يعالج أيضا مشروع القانون 
املذكور مشكلة العمل من خالل 
مكتب واح����د املنصوص عليها 
في املادة 23 من قانون احملاماة 
الكويتي والت����ي تلزم احملامى 
بالعمل من خ����الل مكتب واحد 
فقط، كون الشراكة املهنية جتيز 
فت����ح أكثر من مكتب في الدولة 
الواحدة ب����ل وتتخطي ذلك أن 
يكون له فروع في دول أخرى، 
كما تعالج الشراكة املهنية اخلطأ 
املهني اجلسيم الذي يحدث من 
احملامني السيما أنه استحق عن 
ذل����ك اخلطأ تعويض����ا لصالح 
املضرور حيث تتحمل الشراكة 
التعويض ولي����س فردا واحدا 
يتحم����ل أعباء مالية جس����يمة 
تلقى على كاهله، باإلضافة إلى 
املصاريف اإلدارية من إيجارات 
ورواتب عمال ومساعدين لديه 
فك����ون في حالة الش����راكة تلك 

ارتباطها بأشخاص بعينهم.
املهنية  الشراكة  أن  وأوضح 
تنم����ي الطموح لدى الش����باب 
احملامني بصف����ة خاصة وكذلك 
الشباب أصحاب املهن االخرى 
املبتدئني حيث تواجده شريكا 
في مكتب كبير يزيد من ثقافته 
القانوني����ة ويكتس����ب الكفاءة 

ويصعب السيطرة عليه.
وأكد رئيس اجلمعية أن قانون 
الشراكة املهنية وما يحققه من 
نفع عام للمهنيني من احملاسبني 
واألطباء واملهندس����ني وخاصة 
ألن الش����راكة املهنية تش����جع 
على التخصص سواء في املجال 
القانوني أو املدني أو التجاري 
أو الدولي فض����ال عن انها أكثر 
استقرارا وبالتالي أكثر قبوال عند 
العمالء الكبار وبخاصة البنوك 
والشركات االستثمارية الكبرى 
حيث تكون الطاقة االستيعابية 
للشراكة أكبر من املكاتب الفردية 
الصغيرة، الس����يما أن اجلهود 
املقننة عدت  اجلماعية املنظمة 
ظاهرة وأس����لوبا متداوال على 
الكثير من  نطاق واس����ع ف����ي 
األنظمة الدولية، إذ أصبح األخذ 
بهذا االجتاه مطلبا مهنيا ملحا 
جلميع املهن في الكويت للحفاظ 
على اس����تقرار تلك املهن وعدم 

صرح رئيس جمعية احملامني 
احملامي عمر العيسى بأنه صدر 
بالكويت املرسوم بقانون رقم 
52 لس����نة 1999 بتعديل بعض 
أحكام قانون الشركات التجارية 
الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 
1960، وقد تضمن هذا التعديل 
التاسع تنظيما جديدا  بابه  في 
للشركات املهنية وإخضاع ذلك 
املرسوم ألحكام شركة التضامن 
ومبا ال يتعارض مع الطبيعية 

اخلاصة لتلك الشراكة.
وقال: ملا كان في اصدار هذا 
املرسوم على الصعيد العام نوعا 
من التنظيم للحياة االقتصادية 
املهنية جزء من  الش����راكة  ألن 
التنظيمات الداخلية التي تخلق 
نوعا من االستقرار الداخلي للدول 
املهنية  الش����راكة  حيث تعالج 
املنظم����ة أوجه القص����ور التي 
تعتري العمل الفردي الذي يخلق 
نوعا من سوء التنظيم اإلداري 

»الشؤون«: حصر من أتم الـ 30 عامًا خدمة أكدت أنه يعبر عن تطور الحياة والمهنية الكويتية ومسايرتها للمتغيرات الدولية الحديثة
إلجراء التدوير وتسكين الشواغر دون تظلمات

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان ادارة 
الشؤون االدارية منكبة على دراسة ملفات املوظفني 
وإعدادها كش����وفات باألسماء والشهادات وسنوات 
العمل، متهيدا لرفع تقرير الى جلنة شؤون املوظفني 
التي من املتوقع ان تعقد اجتماعا خالل األيام املقبلة. 
ورأى ان عمل االدارة يهدف أوال الى تسكني الشواغر 
باخلب����رات واألفضلية لألقدمي����ة كي ال يحصل اي 
تظلم من قبل املوظف����ني باالضافة الى إعداد العدة 
إلجراء التدوي����ر املرتقب الذي قد يحدث قبل نهاية 

العام احلالي.
باالضاف����ة الى وضع تقرير ح����ول قطاع العمل 
ومعاجلة اي خل����ل في هيكله قبل اعتماد اي هيكل 

تنظيمي للهيئة العامة للق����وى العاملة والتي من 
املتوقع ان تبصر النور في شهر فبراير املقبل.

وأض����اف املصدر: كما ان دراس����ة امللفات تهدف 
الى وضع تصور ملن س����تتم احالته����م الى التقاعد 
ممن قضوا ثالثني سنة في اخلدمة واخلبرات التي 
ال ميكن االس����تغناء عنها حاليا السيما ان الوزارة 
مقبلة على ورشة عمل في مجاالت عدة منها: تنفيذ 
خطة التنمية ودورها في انش����اء الهيئات املستقلة 
س����واء للمعاقني التي بدأت حيز التنفيذ قبل أشهر 

أو العمل التي سترى النور قريبا.
وعلى صعيد آخر، توقع املصدر ان يتم نقل ادارة 
عمل العاصمة الى املبنى اجلديد قبل انشاء الهيئة 

اخلاصة بالعمل.

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة.

اللقاء مناقش����ة  ومت خ����الل 
الوزارة  التنس����يق مع  موضوع 
واجلهات املختصة بهدف تنسيق 
األجهزة املختصة املش����رفة على 
س����وق العمل لتحقيق سياسات 
الدولة لتعديل التركيبة السكانية 
وتعدي����ل تركيبة س����وق العمل 
وطرح د.ولي����د الوهيب مبادرة 
للتنسيق بني البرنامج والوزارة 
حول إمكانية إعداد فرص نسائية 
جديدة في القط����اع اخلاص من 
خالل استيعاب مخرجات التنمية 
القصيرة  البشرية في املشاريع 
واملتوس����طة وم����ن ضمنها »من 

أكد الوزير عل����ى ان الوزارة لن 
تألو جهدا في سبيل إحقاق احلق 
والس����عي لدى اجلهات املختصة 
ببحث األمر واتخاذ ما فيه اخلير 

لهؤالء اخلريجني.
من جهة ثانية، أكد العفاسي 
أهمية الدور املنوط ببرنامج إعادة 
العاملة واجلهاز  الق����وى  هيكلة 
التنفيذي للدولة في تنفيذ سياسات 
الدولة لتنظيم سوق العمل وتعديل 
التركيبة السكانية وحتقيق أهداف 
احلكومة املس����تقبلية في تفعيل 
نسب العمالة الوطنية والتي من 
شأنها تعديل تركيبة سوق العمل، 
جاء ذلك خالل اس����تقبال الوزير 
للدكت����ور وليد الوهيب أمني عام 

ثمن وزير الش����ؤون د.محمد 
العفاس����ي ال����دور الكبير للجنة 
الديني  التعليم  متكني مخرجات 
للعمل بالقطاع اخلاص برئاسة 
العليا لتطبيق الشريعة  اللجنة 
ودورهم احلثيث في إيجاد فرص 
عمل حقيقية وجاذبة ملخرجات 
التعليم الديني في القطاع اخلاص، 
مؤكدا على وقوف الش����ؤون الى 
جان����ب هذا التوجه ومس����اندته 

بجميع األشكال.
جاء ذلك خالل استقبال الوزير 
لرئيس اللجن����ة املؤقتة لتمكني 
مخرجات التعليم الديني بالقطاع 
اخلاص برئاسة اللجنة االستشارية 
العليا بالديوان األميري لتطبيق 
الش����ريعة اإلس����المية وعض����و 
جامع����ة الكويت ووزارة التربية 
والقطاع اخل����اص وممثل قطاع 
البنوك اإلسالمية وقطاع التأمني 
واالس����تثمار في مقترح برنامج 
إع����ادة الهيكل����ة د.محمد القالف 
وأعض����اء اللجنة الذي����ن قدموا 
للوزير شرحا تفصيليا عن طبيعة 
عمل اللجن����ة والهدف منها وهو 
إيجاد فرص عمل حقيقية ملخرجات 
التعليم الديني ومت شرح العديد 
من معوق����ات توفير فرص عمل 
حقيقية ملخرجات كلية الشريعة 
تخصص أصول الفقه من جانبه، 

العفاسي يعد بقبول خريجي »الشريعة« في »المحامين«

»التجارة« تحظر استيراد 
لحوم طيور وأبقار من بلغاريا وكازاخستان

خريبط والهزيم: 20 ـ 30% نسبة المرجان النافقة
قام كل من د.علي خريبط ود.شاكر الهزمي بالطلب 
من فري����ق احلملة الوطنية حلماية البيئة البحرية 
)سنيار( التطوعي ترتيب رحلة غوص حقلية للغوص 
في املناطق البحرية التي حدث فيها ابيضاض للمرجان 
في البيئة البحرية اجلنوبية، وقد مت الغوص والقيام 
ب� »السنوركل« في جزيرتي قاروه وأم املرادم وقطعة 

عريفجان على شكل خطوط أفقية.
وم����ن خالل الغوص العماق تراوحت بني 4 و15 
مترا في هذه املناط����ق البحرية الثالث، وايضا من 
خالل املشاهدة العلمية فيها، لوحظ وجود ابيضاض 
في املرجان والش����عاب املرجاني����ة في هذه املناطق 
ومن خالل رحلة س����ابقة للهزمي تبني من مشاهدته 
للمرجان والش����عاب املرجانية ان قطعة الزور هي 

االقل تضررا من االبيضاض من املرجان والشعاب 
املرجانية املبيضة ف����ي جزيرتي ام املرادم وقاروه 

وقطعة عريفجان.
كما انه ومن خالل املشاهدة العلمية  ومن خالل 
رحلة الغوص اول من امس فانه ميكن القول وبشكل 
اول����ي ان املرجان املبيض في هذه املناطق البحرية 
الثالث تبلغ نس����بته نحو 60% ومن هذه النس����بة 
يتضح ان املرجان النافق نحو 20 � 30%، كما لوحظ 
ان انواع االكروبورا كالثرات����ا والبورايتس االكثر 
قابلية للرجوع الى طبيعتها من حيث عودة الطحالب 
والصبغة للمرجان. وقد اخذت عينات من الترسبات 
البحرية لبيان ان كان هناك وجود لتلوث بحري من 

عدمه في املواقع التي مت الغوص فيها.

نقابة العاملين في »اإلطفاء«
إلقرار زيادة رواتب منتسبي »الرباعية«

عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر ان وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون أصدر قرارات وزارية بحظر 
استيراد حلوم الطيور املصنعة الطازجة املبردة 
واملجمدة بجميع انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها 
وبيض املائ���دة فيما عدا املعاجل���ة حراريا على 
درجة 70م من دولة بلغاريا ودوسيفر بجمهورية 

فرنسا.

 واضافت املصادر ان الوزير الهارون اصدر قرارا 
بحظر استيراد الفصيلة البقرية بجميع انواعها 
مبردة ومجمدة ومشتقاتها من كازاخستان. من 
جهة أخرى اصدر الهارون قرارين وزاريني برفع 
 vemdee حظر استيراد حلوم الطيور من منطقة
بجمهورية فرنس���ا، ورفع حظر استيراد حلوم 
الطيور املصنعة الطازجة املبردة واملجمدة بجميع 

انواعها ومشتقاتها من الدمنارك.

ناشد رئيس مجلس ادارة نقابة 
العاملني باالدارة العامة لإلطفاء 
العجم����ي اعضاء مجلس  أحمد 
الطبيعية  املوازنة  االمة حتقيق 
بني افراد الضباط وضباط الصف 
ووكيل عري����ف وعريف ورقيب 
ورقيب اول ووكيل ضابط ووكيل 
اول وذلك باق����رار زيادة رواتب 
منتسبي اللجنة الرباعية حيث ان 
التصويت باملوافقة على هذا القرار 
سيحدث فرقا كبيرا في املؤسسات 
العسكرية االربعة من حيث حتفيز 
الشباب على االنضمام الى هذه 
املؤسسات وحتقيق املساواة بني 

جميع افراد املؤسسات العسكرية.
وذك����ر العجمي أنه على ثقة بأن اعضاء مجلس 
االمة سيصوتون القرار هذه الزيادة لعلمهم الشديد 
مبا يقدمونه رجال هذه املؤسس����ات من تضحيات 
وتفانيهم في عملهم والتضحية بارواحهم من اجل 
حماي����ة وطنهم وهم الذين يس����هرون على حماية 
املمتلكات واالرواح وح����رص اعضاء مجلس االمة 
بتحقيق املساواة والعدل من اجل هؤالء الرجال الذين 
يس����تحقون كل االهتمام والرعاية والكثير تقديرا 
لعطائهم غير احملدود في عملهم. وقال انه حني يتم 

االقرار والتصويت باملوافقة على 
الزيادة سيحفز جميع منتسبي 
هذه املؤسسات االربعة اجليش 
الوطني  والش����رطة واحل����رس 
واالدارة العام����ة لالطف����اء على 
بذل الكثير من اجلهد والتحفيز 
على العمل الدائم وجذب الشباب 
الكويتي على االنضمام الى اخوانهم 
في هذه املؤسسات لالستمرار على 
حتقيق األمن واألمان واحلماية لهذا 
الوطن احلبيب الكويت. كما شكر 
العجمي اللجنة الرباعية الصدارها 
هذا القرار العادل واملنصف جلميع 
افراد هذه املؤسس����ات وانه يدل 
على ترابط هذه املؤسسات بعضها ببعض وحرصها 
على حتقيق املساواة بني جميع افرادها وتقدمي كل 
ما ه����و في صالح العاملني بهذه املؤسس����ات. وفي 
النهاي����ة قال العجمي انه على ثقة بان مجلس االمة 
س����يكون حريصا في التصويت لصالح هذه الفئة 
املخلص����ة من املجتمع ويقوم باق����رار الزيادات في 
دور االنعقاد احلالي تقديرا لهم ولعطائهم املستمر 
ولتحقيق موازنة طبيعية بني اعداد الضباط وضباط 
الصف ولتحفيز الشباب الكويتي على االنضمام الى 

املؤسسات العسكرية.

أحمد العجمي

فوائد كثيرة لـ »الحجامة« تهددها يد المتطفلين
الفارس: سنؤسـس مركزاً متكامالً لتدريب الراغبين لضمان اسـتمرار السـنة النبوية 

يالحظ كثير من املتابعني ان اهتمام الناس بالتداوي باحلجامة في الكويت 
في ازدياد مستمر السيما بعدما حققته من نتائج ايجابية مع العديد من املرضى 
الذين يعانون مشاكل صحية متعددة وغيرهم ممن يلجأون الى احلجامة في 

خطوة وقائية محفزة للجهاز املناعي.
ودفع ه����ذا االهتمام املتزايد من قبل عامة الناس الس����يما ممن 

يشكون امراضا معينة بعض املهتمني الى تعلم كيفية القيام 
بعملية احلجامة وممارسة التداوي بها طلبا للرزق 

ف����ي ظل نقص العاملني األكف����اء في هذا املجال 
اذا ما مت مقارنت����ه بأعداد املهتمني بالتداوي 

باحلجامة.
ويرى الكثير من املهتمني بش����ؤون 

احلجامة ان ندرة املراكز املتخصصة 
بإجراء عملي����ات احلجامة ونقص 
العامل����ني املتخصص����ني في هذا 
املجال ش����جعت الكثير من غير 
املتخصصني عل����ى اقتحام هذا 
املجال طمعا في حتقيق ارباح 
مادي����ة الس����يما ان كثيرا من 
الراغبني ف����ي عمل احلجامة ال 
يهتمون كثيرا بالسيرة الذاتية 
للحجام مادام يتحلى بسمعة 
طيب����ة ح����ول إتقان����ه عملية 
احلجامة بش����هادة من أجراها 

عنده في أوقات سابقة.
وحول هذا املوضوع دعا املعالج 

الشعبي يوسف الفارس وهو ممن 
يحملون شهادات متخصصة في إجراء 

عمليات احلجامة في لقاء مع »كونا« أمس 
عموم املهتمني بعمل احلجامة استش����فاء 

او وقاية الى حتري املعالج املناسب من أهل 
اخلبرة والكفاءة لضمان االس����تفادة املثلى من 

عملية احلجامة وجتنب أي مضار محتملة قد حتدث 
عند إجرائها من قبل غير املختصني.

وأفاد بأن هناك بعض املراكز املتخصصة داخل وخارج الكويت 
تقوم بعمل دورات فنية تصل في بعض األحيان الى 30 ساعة لتدريس عملية 
احلجامة ومنح ش����هادات متخصصة في هذا املجال مشيرا الى انه على الرغم 
من قلة هذه املراكز إال ان وجودها بات من الضرورات ما يجعل احلاجة ماسة 

الى زيادة عددها.
وذكر الفارس ان »احلجامة من السنن النبوية احلميدة التي حث عليها ديننا 
اإلسالمي احلنيف وجاء الطب احلديث ليؤكد بشكل علمي عظم الفوائد التي 
حتققها ه����ذه العملية ولكي تتم هذه العملية على اكمل وجه وحتقق الفائدة 
املرجوة منها كما ينبغي البد من عدم الس����ماح لغير املتخصصني 

بالقيام بها حفاظا على صحة وسالمة الناس«.
وأشار الى ان الطب احلديث اثبت ان عملية احلجامة 
التي تنفذ بشكل طبي سليم تعمل على تنظيم عمل 
اجلهاز العصبي الالإرادي وتنظيم إفراز الغدد 
الصماء وتوازن الهرمون وتهدئة األعصاب 
وتنشيط الدورة الدموية ومراكز احلركة 

في اجلسم واملوصالت العصبية.
وأض����اف الف����ارس ان من أهم 
التي تعاجلها احلجامة  األمراض 
التجربة ح����االت الصداع  وفق 
التي فش����لت  املزمن الس����يما 
معها وس����ائل العالج األخرى 
واآلالم الروماتيزمية املختلفة 
وخصوصا آالم الرقبة والظهر 
والساقني وبعض حاالت تيبس 

أو تورم املفاصل املختلفة.
وأوضح ان احلجامة مفيدة 
آلالم وحرقان األطراف السيما 
عند مرضى السكر كما انها تعالج 
حاالت الضغ����ط املرتفع وبعض 
احلاالت النفس����ية وحاالت الشلل 
وآالم الظهر واملفاصل وأمراض البطن 
وحاالت اإلمساك وعسر الهضم وفقدان 
الشهية كما انها مجربة لشفاء حاالت األرق 
واالكتئاب والتوتر العصبي وأمراض النساء 
كتأخ����ر احلمل وعدم انتظام الدورة الش����هرية 

وزيادة آالمها وغيره من األمراض.
وقال الفارس انه يعمل حاليا على تأسيس مركز متكامل 
خ����اص بعمليات احلجامة يهتم بتدري����ب الراغبني في خوض هذا 
املجال، إضافة إلى إجراء عمليات احلجامة فيه مبا يضمن استمرار هذه السنة 
النبوية وتطهيرها من الش����وائب واس����تغالل املنتفعني ممن ال هم لهم سوى 

حتقيق الربح املادي دون النظر ألي اعتبارات أخرى.

تعالج سلسلة من األمراض إذا أجريت بشكل سليم

حاي احلاي

الحاي يرفض مقولة »الرياح شقت البحر للنبي موسى«:
مذهب الطبائعيين الماديين فاسد ومصادم للعقيدة

النمـوذج األميركـي يذهـب إلـى أن رياحًا بسـرعة 100 كلـم تهب علـى مدى 
12 سـاعة متواصلـة يمكـن أن تكـون دفعـت الميـاه للـوراء بعمـق متريـن تقريبـاً 

وعرضوا تشكيالت أرضية مختلفة 
رمبا تواف����رت عندئذ ورمبا أدت 
إلى روايات ما بدا أنه شق للبحر 
األحمر. ويستلزم النموذج تكوينا 
على شكل حرف »يو« باالجنليزية 
لنهر النيل وبحيرة ساحلية ضحلة. 
ويظهر النموذج أن رياحا سرعتها 
نحو 100 كيلومتر تهب على مدى 
12 ساعة متواصلة ميكن أن تكون 
قد دفع����ت املياه إلى الوراء بعمق 
مترين تقريبا. وكتبوا يقولون في 
دورية »بلوس وان« التي تصدرها 
منظم����ة بابليك اليب����راري اوف 
س����اينس »يبلغ طول هذا اجلسر 
البري ثالثة إلى أربعة كيلومترات 
وعرضه خمسة كيلومترات ويظل 

مفتوحا ملدة أربع ساعات«.
كان الناس يفتتنون دائما بقصة 
اخلروج ويتساءلون عما إذا كانت 

نابعة من حقائق تاريخية.
»ما تظهره هذه الدراسة هو أن 
وصف شق املياه له في احلقيقة 

أساس في القوانني الطبيعية«.

الرياح حترك املياه بشكل يخلق 
ممرا آمنا وس����ط املياه ثم يسمح 
فجأة بعد ذلك بعودة املياه سريعا 
)للتدفق(، بشكل يتفق مع القوانني 

الطبيعية«.
وتختل����ف النصوص الدينية 
قليال عن بعضه����ا لكنها جميعا 
تصف النبي موس����ى گ يقود 
بني إس����رائيل للخروج من مصر 
وخلفهم جيوش فرعون قبل نحو 

ثالثة آالف عام.
وتقول النص����وص إن البحر 
النبي موسى  األحمر انشق ليمر 
گ وأتباعه آمنني ثم عادت املياه 

للتدفق لتبتلع مطارديهم.
ويدرس دروز وزمالؤه كيف 
ميكن ألعاصير احمليط الهادي أن 
حترك موجات عواصف والتأثيرات 
األخرى للرياح القوية واملتواصلة 
على املياه العميقة. وحدد فريقه 
موقعا محتم����ال إلى اجلنوب من 
البحر املتوس����ط للعب����ور الذي 
حتدث����ت عنه الرواي����ات الدينية 

إلى الوراء عند نقطة التقاء نهر مع 
بحيرة ساحلية ضحلة.

وق����ال كارل دروز م����ن املركز 
الوطني ألبح����اث الغالف اجلوي 
وال����ذي قاد الدراس����ة ف����ي بيان 
»عمليات احملاكاة تتطابق إلى حد 
كبير مع رواية س����فر اخلروج«. 
انقسام  وأضاف »ميكن تفس����ير 
املياه من خالل ديناميكية السوائل. 

ارادة اهلل سبحانه وتعالى، وكذلك 
ابطل ژ هذا االعتقاد السيئ بأن قال 
ژ »ال عدوى« اي ال تؤثر العدوى 
بنفس����ها وبذاتها بل شاء وسمح 
اهلل س����بحانه بذل����ك، فما يحدث 
من ظواهر في الكون كالكس����وف 
وانشقاق امواج البحار ال يحدث 
اال بأمر اهلل وفعله، فهو سبحانه 
بيده كل شيء فهو يقول للشيء 

كن فيكون
وكان باحثون أميركيون قد قالوا 
أمس األول إن النبي موسى گ 
رمبا لم يفلق البحر األحمر ولكن 
ريحا قوية من الشرق هبت ليال 
قد تكون دفعت املياه إلى اخللف 
بالشكل املوصوف في العهد القدمي 

وفي القرآن الكرمي.
وقال فريق الباحثني لدى املركز 
الوطني لدراسات املناخ وجامعة 
كول����ورادو إن عملي����ات محاكاة 
بالكمبيوتر جرت في إطار دراسة 
أوسع بشأن تأثير الرياح على املياه 
تظهر أن الرياح ميكن أن تدفع املياه 

ضاري المطيري و رويترز
قال الداعية ح����اي احل������اي 
ل� »األنباء« ان املس����لم يعتقد بأن 
اي فعل في الكون وأي أمر يقع امنا 
هو بإذن اهلل وأمره وعلمه، فكل ما 
يحدث من زالزل وأعاصير وبراكني 
تخرج وانشقاق امواج البحر، سمح 
به ربنا عز وجل، فكل شيء بتقدير 
اهلل سبحانه كما قال: )وما تسقط 

من ورقة إال يعلمها(.
واضاف الداعية احلاي: كما قال 
رس����ول اهلل ژ »كل شيء بأمر 
اهلل حتى العجز والكيس« � حديث 
صححه الطبراني � يعني كل شيء 
هو بأمر اهلل حتى الكسل والنشاط 
وال يجوز ان نعتقد بأن ما يقع من 
ام����ر ال تتدخل فيه ارادة ربنا جل 
وعال، فإن هذا مذهب الطبائعيني 
املاديني وهو مذهب فاسد مصادم 

للعقيدة االسالمية.
وزاد: لذلك عاب الرس����ول ژ 
وذم اعتقاد وفهم اهل اجلاهلية بأن 
العدوى تؤثر بذاتها دون ان تتدخل 

بعد الدراسة األميركية التي اعتمدت على عمليات المحاكاة


