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سمير عطا اهلل يكتب عن »أعداء الديموقراطية«
كتب سمير عطا اهلل عن االنتخابات 
البحرينية: »أنا ض���د االنتخابات في 
العالم العربي ألنها إما مزيفة وتنتهي 
إلى س���يطرة السلطة على البرملان أو 
انها صادقة ويفوز بها الذين يكرهون 
الدميوقراطية واحلريات«. ويقول: »في 
الكويت تقف السلطة ضد احد أبنائها، 
وتعزله عن عمله كسفير للكويت في 
األردن، بينما يستجوب البرملان وزيرا 
يطبق القانون ويستعرض النواب ذوي 
االحتياجات اخلاصة بش���كل يسيء 
ملساعدتهم وذويهم بحجة تذكير املجتمع 
بهم«، ويقول: »ملاذا ندعو النتخابات 
جتيء مبن يفهم الدميوقراطية على أنها 
وسيلة لشق الوحدة الوطنية وسحق 
العمل السياسي ودك النظام العام في 

الدولة؟!«.
ويقول: »ماذا حدث في الكويت بعد 
نصف قرن من ممارسة الدميوقراطية 
في الكويت؟ تراجعت الدولة الدستورية 
بشكل طوعي لصالح القبلية والطائفية، 
ول���م تعد الكويت ذلك البلد الذي قدم 
كنموذج للدول النامية التي تستحق 
ان تنال استقاللها«، وأخيرا أجاب عن 
سؤال حول إمكانية تزوير االنتخابات 
بالبحرين فقال »الذي يدعو النتخابات 
ليس مضطرا لتزويره���ا، علما انني 
اعتقد ان الطريقة الوحيدة للمجيء بأهل 

الدميوقراطية هي التزوير« انتهى.
أحيانا حتتاج إلى مراقب خارجي 
ليس فقط ملتابعة فرز الصناديق، أهم 
من ذلك هو فرز الصورة املشوهة عن 
املمارس���ات السياسية،  السليمة في 
والتي يظن البعض أنها هي الصورة 
الصحيحة بقوله »الدميوقراطية التي 

نطبقها سليمة مهما كان الثمن!«.
كلمة أخيرة:

ما قصة نقل جثة فرعون الى فرنسا 
عام 1981 في عهد ميتران؟ هل صحيح أنه 
اصطف مع حكومته عند سلم الطائرة 
وأحنى رأسه احتراما لفرعون عندما 

نزل � بالتابوت � من الطائرة؟
صحيح، وبعد االستقبال امللكي قام 
فريق طبي يضم أشهر أطباء اجلراحة 
برئاسة د.موريس بوكاي بفحص اجلثة، 
اهتموا مبعرفة كيفية موته وقد فوجئوا 
عند فك الرباط بأن يده امتدت الى األمام، 
كانت مثبتة الى الصدر على الطريقة 

الفرعونية.

ما داللة ذلك؟
س���اعة  ف���ي 
متأخ���رة من تلك 
وبع���د  الليل���ة 
فحوصات طويلة 
أظهرت أشعة اكس 
أن عظامه متكسرة 
بغير مت���زق في 

اجللد أو تهتك في اللحم، مات الرجل 
حتت ضغط املي���اه الهائل بعد غرقه 
فتكس���رت عظامه، وتشنجت يده في 
حلظة املوت في وضعية من ميس���ك 
بلجام فرس���ه أو درعه إلى أن أرجعها 

احملنطون قسرا.
ه��ل كت��ب تقرير طبي علم��ي بهذه 

النتيجة؟
نع���م، كتب���ه د.موري���س بوكاي، 
وأعلن فيه »هذا الرجل مات غرقا وقد 
وجدنا بقايا امللح في جسده«، قال له 
بعض الباحثني »هذه املعلومة يعرفها 
املسلمون« قال »نحن أول من كشفها 
بتحليل مخبري، هل فحص املسلمون 
هذه اجلثة قبلنا باألشعة؟« قيل له »ال، 
ولكن القرآن ذكر منذ 1400 سنة تفاصيل 
الغرق وجناة البدن« فجعل د.بوكاي 
يتس���اءل وهو يحملق في اجلثة »هل 
يعقل أن هذا الرجل املمدد أمامي اآلن 
هو فرعون الذي كان يطارد موسى قبل 
3500سنة، وأن محمدا كان يعرف هذه 
احلقيقة قبل أكثر من ألف عام؟!«، لم 

يستطع بوكاي النوم في تلك الليلة.
وماذا حدث بعد ذلك؟

قرأ بوكاي الت���وراة فلم يجد ذكرا 
لنجاة جثة فرعون وقرأ اإلجنيل فلم 
يجد إشارة الى مصير تلك اجلثة، ذهب 
الى مصر وتابع املوضوع، توصل إلى أن 
القرآن وحده هو الذي حدد بدقة طريقة 
املوت وجناة اجلثة، توقف طويال عند 
اآلي���ة الكرمية )فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون ملن خلف���ك آية، وإن كثيرا من 
الناس عن آياتنا لغافلون(. فهتف قائال 
»أنا املعني بهذه اآلية، وكل من سمع بهذا 
االكتشاف الذي أخبر به القرآن الكرمي 
منذ قرون، لقد دخلت اإلسالم منذ هذه 
اللحظة«، بعد 10 سنوات أصدر كتابا 
بعنوان »الق���رآن والتوراة واإلجنيل، 
والعلم« اختفت النس���خ من األسواق 
فور توزيعه بفعل فاعل، نأمل أن يطبع 

مرة ثانية.
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بذخ واستنزاف ثروة من فخخ الحب؟
ما ان يعطل البلد حتى ال يبقى 
في���ه احد، وهذه ظاه���رة حتتاج 
الى دراسة مختصة و»معاجلة«، 
فالكويت ليست بذلك السوء امنا 
هناك قصور واضح في تس���ويق 
ما هو موجود ومعه بيروقراطية 
عقيم���ة متنع من يريد اس���تثمار 
ماله في تطوير القطاع السياحي 

عبر انشاء القرى السياحية على البحر وفي املناطق 
الزراعية ووجود »تشريعات حسد وحقد« مضمونها 
»ان اراضينا العامة نورثها صفراء قاحلة وال نس���مح 
الحد بأن يطوره���ا«، ان اخلروج او النزوح اجلماعي 
الذي نشهده يكلف اخلزينة العامة مليارات الدوالرات 

من الثروة الضائعة.
> > >

البعض يسافر دون حاجة بسبب االستخدام السيئ 
ل� »الك���ردت كارد« والذي نلحظه حتى في اجلمعيات 
االستهالكية واالسواق العامة حتى اصبح شراء »العلك« 
يتم ب� »الكردت« والسلف، قبل ايام استخدم مليونير 
صيني من هونغ كونغ بطاقته االئتمانية لدفع اجرة 
تاكسي اقله من املطار الى قلب »منهاتن« واملبلغ ال يزيد 
عادة على 60 دوالرا فأساء صاحب التاكسي استخدام 
معلومات البطاقة وحصد ما مجموعه 880 الف دوالر من 
حساب الثري الصيني فيما اعتبرته جريدة »النيويورك 

بوست« اغلى مشوار تاكسي في التاريخ.
> > >

وم���ن اوجه البذخ غير املفهومة حقيقة ان الكويت 
بلد قصير املسافات ال توجد فيه جبال ومرتفعات تبرر 
احلاجة لشراء سيارات ذات سرعة عالية توفر الوقت 
او ذات مكائ���ن ضخمة ك� »الثمانية س���لندر« وحتى 
»الستة سلندر« للصعود وللنزول، ومع ذلك فالكويت 
حتوز اعلى النس���ب في العالم فيما يخص الضخامة 
غير املبررة ملكائن السيارات التي تستنزف الكثير من 

الوقود املدعوم الذي ال ميكن تعويضه.
> > >

وبلدنا ال انهار وال امطار فيه ومع ذلك فنحن االكثر 
استهالكا للمياه العذبة في العالم وكأننا بلد استوائي 
تنهمر عليه االمطار طوال العام، لو قمنا بايقاف هدر 
املياه عندما »نفّرش« اس���ناننا وعند اخذنا »الدوش« 
وكذلك عند غس���ل الس���يارات وري الزرع الستطعنا 
وبس���هولة مطلقة توفير ما يقارب ال� 50 أو 70% من 

املياه املهدرة دون داٍع كل صباح ومساء.
> > >

آخر محطة: سأل وزير اخلارجية البريطاني انتوني ايدن 
عام 39 وابان مؤمتر لندن، االمير فيصل بن عبدالعزيز 
وزير اخلارجية السعودي آنذاك عما ميكن لبلديهما ان 
يتباداله، ولم تكن السعودية قد بدأت بانتاج وتصدير 
النف���ط، فأجاب على البديهة »ميكن لنا ان نصدر لكم 

شمسنا وميكن لكم ان تصدروا لنا امطاركم«.

نطلق كلمة تفخيخ على 
عملي���ة وض���ع املتفجرات 
داخل شيء ما وجعله قابال 
لالنفج���ار بغرض القتل أو 
التدمير. واملصطلح غريب، 
وال أع���رف أول م���ن نحته 
حت���ى ص���ار مت���داوال في 
األدبيات ووسائط اإلعالم. 
ومن الواضح انه مشتق من 
كلمة »فخ«، والكلمة معربة، 
وتعني املصيدة التي ينصبها 
الطير  اإلنسان ليصيد بها 

واحليوان.
قبل التفخيخ درجنا على 
استعمال كلمة »تلغيم« من 
التي  اللغم، وهو املتفجرة 
ف���ي األرض، فنقول  تدفن 
»سيارة ملغومة« ولم أجد 
لها أصال في اللغة العربية، 
الذي  الزبد  فاللغم واللغام 
يخرج من فم البعير، واملالغم 
هي ما حول الفم مما يبلغه 
اللسان، وال عالقة لها بالقتل 

والتدمير واالنفجار.
تعج���ز اللغة وال يعجز 
الش���ر. ففي كل يوم نسمع 
أخب���ارا جدي���دة وعجيبة 
حول األفخاخ التي ينصبها 
اإلنس���ان ألخيه اإلنسان. 
وقد تفنن اإلرهاب بتفخيخ 
والطائ���رات  الس���يارات 
والرسائل والطرود البريدية 
واالنتحاريني واحليوانات 
وكل ما يصلح ليكون شركا 
يدس في داخله املوت لألبرياء 

العزل.
ختاما أشير إلى نوع آخر 
من اإلرهاب ال يتداوله اإلعالم، 
وأعني تفخيخ املشاعر حني 
ندس الكراهية أو احلسد في 
جوف مظاهر احلب واملودة... 

يا لطيف.

القاه���رة � ام بي س���ي: أكد 
الداعية واملنش���د مشاري بن 
راشد العفاس���ي أن خوفه من 
الشهرة كان س���ببا في تأخير 
اجتاهه لإلنش���اد الديني ألكثر 
من 10 سنوات، معتبرا أنه أفضل 
وس���يلة لوعظ الشباب، وأنه 
احترف من أجله���م هذا اللون 

الفني.
وق���ال إن كب���ار الش���يوخ 
ومقرئ���ي القرآن لهم أناش���يد 
وعظية للشباب، نافيا في الوقت 
نفسه أن تكون قناته الفضائية 
تهدف للربح املادي، بل خلدمة 

الدين واملجتمع.
وقال العفاس���ي على هامش أول حفل إنشاد 
له أقيم بصالة الهوكي بس���تاد القاهرة الرياضي 
مساء اجلمعة والذي حضره نحو 10 آالف شخص: 
»وجدت ضالتي في اإلنشاد الديني، شأني في ذلك 
ش���أن بعض رجال الدين الذين اجتهوا إلى الفقه 
واحلديث والعقيدة بن���اء على مواهبهم في تلك 

العلوم الشرعية«.
وأضاف راش���د »لم أكن أخطط على اإلطالق 
ألن أصبح منش���دا دينيا، لكن القدر ساقني إلى 
ذلك في منتصف التسعينيات بعد عدة تأجيالت 
لعدد من إصداراتي خوفا من الشهرة أن تنال من 
واجبي الديني، حتى صدر أول ألبوم عام 1996، 
وقبل هذا األلبوم ب� 10 أعوام مت تسجيلي لتالوة 

القرآن الكرمي«.
وأكد العفاسي أن اإلنشاد الديني � وخاصة لون 
)الفالش���ات الدينية( � هو أفضل وسيلة لوعظ 
الشباب دون اتباع أس���اليب اخلطب والنصائح 
املباشرة، وأضاف قائال »القالب الغنائي للدين � أي 

اإلنشاد الديني � هو الذي يؤثر 
في الشباب بشكل كبير«.

وأضاف »كبار الشيوخ وقارئو 
القرآن الكرمي لهم تس���جيالت 
ينش���دون فيها، فالوصول إلى 
الشباب ووعظهم بضرورة بر 
الوالدين وع���دم االقتراب من 
املخدرات والزنا واإلرهاب وما 
ش���ابه ذلك ال يأتي باألساليب 
اخلطابية املباشرة بل بالقالب 

الغنائي«.
ونفى مشاري راشد العفاسي 
أن يكون يهدف للربح من إطالق 
قناة فضائية خاصة بتسجيالته 
للقرآن الكرمي وأناشيده الدينية، وقال »القناة منبر 
لإلعالم الديني والهدف الرئيسي لها ليس ماديا 

بقدر ما هو إضافة لإلعالم الهادف«.
وتابع: »إن استغالل املال في نشر قيم إسالمية 
جميلة تفيد املسلم ومجتمعه، ونبني من خاللها 

مجتمعا صاحلا ليس حراما بالطبع«.
وبدأ مشاري راشد العفاسي حفله في القاهرة 
-والذي اس���تمر لساعتني وربع الساعة � بقراءة 
س���ورة الفاحتة، وتبعها بإنشاد بعض القصائد 
الدينية مث���ل )أنت مني( و)نصلي عليه( و)أنت 
املع���ني( و)طلع البدر( و)ربنا( وغيرها وس���ط 
حضور جماهيري غفير، والذي تأثر بصوت راشد، 

وشبهه احلضور بقيثارة السماء.
وشاركه اجلمهور في غناء )طلع البدر( فيما نالت 
أغنيته )اهلل اهلل على مصر( إعجاب واستحسان 
الكثيرين، لكونها تتغنى مبصر وبعض معاملها 
الدينية كحي سيدنا احلس���ني واجلامع األزهر. 
وتبادل احلضور معه حبهم لبعض قائلني »إننا 

نحبك في اهلل« ليجيبهم »أحبكم في اهلل«.

العفاسي: خوفي من الشهرة.. حرمني من اإلنشاد

عمرو خالد: ال عالقة لمحاضراتي بالدعاية االنتخابية 
»مسلسل الجماعة« يثير حفيظة حماس

القاهرة � د.ب.أ: في أول رد 
فع���ل من جانب���ه على حمالت 
الهج���وم الت���ي انطلقت ضده 
خالل األيام املاضية، قال الداعية 
اإلسالمي املصري عمرو خالد ان 
احلديث عن ان احملاضرة التي 
ألقاها مبدينة اإلسكندرية، جزء 
من الدعاية االنتخابية ملرش���ح 
الوطن���ي احلاكم »أمر  احلزب 
مناف للحقيقة« وأنه حريص 
على عدم خل���ط دوره الدعوي 

بالعمل السياسي.
يعود عمرو خالد اليوم إلى 
احملاضرات اجلماهيرية العلنية 
في مصر بعد نحو ثماني سنوات 
من منع���ه، وب���ات معلوما أن 
احملاضرة التي يلقيها وتنظمها 
مؤسسة اإلس���كندرية للتنمية 
التي يرأس مجلس أمنائها وزير 
التنمية اإلدارية ومرشح احلزب 
الوطن���ي احلاك���م لالنتخابات 
املقررة األس���بوع  البرملاني���ة 
املقبل، عبدالسالم احملجوب، ما 

تسبب في كثير من الهجوم عليه 
من قبل املعارضة واملس���تقلني 
واتهامه بأنه »بات بوقا جديدا 

للحكومة«.
وق���ال عمرو خالد، في بيان 
نش���ره موقعه الرس���مي على 
اإلنترنت امس: إن اإلعالن عن 
إقامة احملاضرة »أثار كثيرا من 
التساؤالت حول سبب تنظيم 

تلك احملاضرة سواء من جمهور 
عمرو خالد أو من جانب وسائل 
اإلعالم املصرية والعربية على 
حد سواء ولذلك نوضح في هذا 
البيان بعض النقاط بخصوص 
هذا األمر«. وقال خالد في بيانه: 
»كما يعلم اجلميع، حرص عمرو 
خالد عبر سنوات عمله الدعوي 
أال يخلط دوره بأي عمل سياسي 
من قريب أو بعيد وهو أمر لم 
ولن يتغير ألن���ه مبثابة رؤية 
إستراتيجية يضعها نصب عينيه 

دوما«.
البيان: »عمرو خالد  وتابع 
لم يشارك يوما في الترويج ألي 
شخصية سياسية سواء داخل 
أو خارج مص���ر ودوره يرتكز 
دوما على دعم مفاهيم النهضة 
والتنمية واملشاركة في أي نشاط 
على األرض يحقق الهدف األسمى 
من رسالته وهي حتقيق النماء 
والرخاء والنهضة في مجتمعاتنا 

العربية واإلسالمية«.

تيم احلسن في شخصية تاريخية باحد مسلسالته السابقة

مشاري العفاسي

الداعية اإلسالمي املصري عمرو خالد

وردا على سؤال حول معايير 
اختياره لل����دور يقول »يجب أن 
يكون الدور فيه حكاية، دراما، كما 
تعلمنا في املعهد، الذي كان له دور 
في تعليمنا االساس����يات بطريقة 
اختصاصية، اآلن أبحث فوق ذلك 

عن معيار االختالف«.
ويوضح »هذا العام رفضت كل 
االعمال الشامية التي عرضت علي، 
الن عملي »أسعد الوراق« حسب 
على أنه من أعمال البيئة الدمشقية، 
وكنت أفضل أن يدرج ضمن االعمال 

املعتمدة على الرواية«.
وردا على سؤال حول مسلسل 
»الفاروق عمر« من كتابة وليد سيف 
واخراج حامت علي، والذي يحكي 
سيرة اخلليفة عمر بن اخلطاب، 
والذي أشيع أن تيم سيؤدي دور 
البطولة فيه قال »حتى هذه اللحظة 
ال شيء رسميا، املوضوع يطبخ 
على نار هادئة، وما أس����معه عبر 
صداقتي للكاتب واملخرج أن هيئات 
وجلانا شرعية عليها أن تبت في 
امكانية ظهور اخللفاء الراشدين، 
فاذا متت املوافقة فسيكون لي أكمل 

الشرف«.
وقال احلس����ن ان العمل رمبا 
لن يكون لرمضان املقبل »فهناك 
حس����بة اس����تثنائية، تليق بهذه 

الشخصية«.

فقبلت«.
والالفت أن املمثل الشاب أثناء 
دراس����ته ظهر في املسرح كممثل 
كومي����دي، رغم انه لم يظهر على 
شاشة التلفزيون على هذا النحو 
حتى هذه اللحظة، ويقول »ال أذكر 
مشهدا طلب مني اال أديته بشكل 
طريف، كنت أجته نحو ذلك بشكل 

فطري«.
ويفسر قائال »كنت أعتبر حينها 
أن االستجابة الوحيدة التي ميكن 
أن تصل املمثل من اجلمهور، كدليل 

دمشق � ا.ف.پ: يصعب تبديد 
التي رس����مها اجلمهور  الصورة 
للممثل الس����وري تيم احلس����ن، 
الذي يراه البع����ض انه ولد فنيا 
وفي فم����ه ملعقة من ذهب، فمنذ 
أدواره االولى بدا واحدا من جنوم 
الصف االول، مع أدوار »ملكية«، 
ب����ن كلي����ب والعاضد  كهجرس 
لدين اهلل وابو فراس احلمداني، 
ويتردد هذه االيام ترشيحه لتأدية 
شخصية ثاني اخللفاء الراشدين 
عمر بن اخلطاب ÿ غير أن تيم 
احلس����ن لم يقطع يقينا واكتفى 
بالقول »ان االمر اليزال اش����اعة 
وبانتظ����ار ما يتفق عليه املخرج 
واملؤلف اللذان اليزاالن ينتظران 
رأيا ش����رعيا حول تأدية ومتثيل 

شخصية أحد اخللفاء«.
لكن الفنان الشاب يسرد، بداياته 
الصعبة قائال »كنت طالبا أدرس 
احلقوق التي لم أستطع أن أحبها، 
الى أن قدم لي والدي اعالنا ملسابقة 

الدخول الى املعهد املسرحي«.
ويضيف »ذهبت اكراما لوالدي، 
ولم أكن أفكر من قبل في التمثيل، 

ولم يقبلوني في املرة االولى«.
هذه البداية العسيرة أخذته الى 
كواليس املسرح »عملت كومبارسا 
في العديد من أعمال املسرح القومي، 
الى أن تقدمت ال����ى املعهد ثانية 

عرف املجال الفني علي«.
ورغم النجاح آنذاك والعروض 
الكبيرة، أصر املمثل الش����اب أن 
يختار أدواره القليلة بعناية، وهو 
الذي قلما يقدم أكثر من عمل واحد 

في العام.
وعن ذلك يقول »مسألة اختياري 
الدواري تعجبني، وهذه املرة لم 
أذعن لرأي والدي الذي أراد أن أقبل 
اكبر ع����دد مما يعرض علي، كنت 
أعتقد أنني لن أمتيز في البداية مع 

هذه الكثرة من االدوار«.

على تفاعل����ه، هي الضحك، وكان 
ذلك كنزا، أما الدمعة فهي صامتة، 

ال يشعر بها املمثل«.
ويتاب����ع »رح����ت أراقب حال 
الكوميديا خارج املعهد، ووجدت 

االمر غير مشجع«.
يقول احلسن الذي حظي بفرص 
ثمينة للظهور التلفزيوني وهو لم 
يزل بعد طالبا »بدأت مع مسلسل 
االطفال »كان يا ما كان«، ثم دور 
الهجرس في »الزير س����الم«، ثم 
الذي  الدين«  العاضد في »صالح 

تيم الحسن: تمثيلي لشخصية الفاروق ÿ اليزال ينتظر الرأي الشرعي

قال د.علي جمع����ة مفتي الديار 
املصري����ة ان اس����تثمار األموال في 
البن����وك التي تعط����ي فائدة جائز، 
موضحا ان الفوائد البنكية على ما 
يجري عليه العمل اآلن مختلف فيها 
اختالفا واسعا منذ أكثر من 100 عام، 
واخلالف يجري فيها، فبعض العلماء 
أكدوا انها حرام، وآخرون اعتبروها 
ربا ومضاربة فاسدة. ووفقا جلريدة 
»الشرق األوسط« الدولية، أشار مفتي 
الديار املصرية الى القاعدة الفقهية 
القائلة ان املذاه����ب اذا اختلفت في 
شيء ما، فإنه تكتنف هذا املال شبهة 

»وتسمى شبهة املذهب«، وشبهة املذهب يستحب اخلروج منها، وال يجب 
اخلروج منها، والذي يجب اخلروج منه هو شبهة احملل، وشبهة احملل 
عندما يأتيني طعام ال أعرف إن كان ذبح على الشريعة اإلسالمية أم لم 
يذبح، فيجب أال آكل منه. فاخلروج من ش����بهة احملل واجبة، واخلروج 
من شبهة املذهب والطريق مستحبة. وحول احلكم الشرعي في احلج من 
األموال املستثمرة في البنوك، قال د.جمعة »اختلف الفقهاء منذ ظهور 
البنوك في العصر احلديث في تصوير شأنها طبقا الختالف أهل القانون 
واالقتص����اد في ذلك التصوير فيما اذا كانت العالقة بني العمالء والبنك 
هي عالقة القرض، كما ذهب إليه القانون أم هي عالقة االس����تثمار، كما 
ذهب إلي����ه االقتصاديون، واالختالف في التصوير يبنى عليه اختالف 
ف����ي تكييف الواقع����ة، حيث ان من كيفها قرضا ع����ده قرضا جر نفعا، 
فكان احلكم بناء على ذلك انها من الربا احملرم. وانتقل املفتي الى نقطة 
اختالف الفتوى فرأى بع����ض الفقهاء ان هذا من قبيل الضرورات التي 
يجوز للمسلم عند االضطرار إليها ان يفعلها بناء على قاعدة »الضرورات 
تبيح احملظورات«، ورأى بعضهم انه ليس من باب الضرورة، حيث ان 
الضرورة تعرف ش����رعا بأنها »ما ان لم يتناوله اإلنسان هلك أو قارب 
على الهالك«، وبعض هؤالء رأوا اجلواز من قاعدة احلاجة تنزل منزلة 
الضرورة عامة كانت أو خاصة، ومن سلك في التكييف مسلك االستثمار 
فبعضهم عدها من قبيل املضاربة الفاسدة التي ميكن ان تصحح بإجارة، 
وبعضهم ذهب الى انها معاملة جديدة وعقد جديد في الفقه اإلس����المي 

املوروث فاجتهد فيه اجتهادا جديدا.

مفتي مصر مجددًا:
فوائد البنوك جائزة شرعًا

صحافية سعودية تقترح تسمية
»الخليج اإلسالمي« بداًل من »الخليج العربي«

اقترحت الكاتبة الصحافية السعودية رقية سليمان الهويريني في 
صحيفة »اجلزيرة« اطالق اسم »اخلليج االسالمي« بدال من »اخلليج 
العربي«، او »الفارس���ي« املتنازع عليه ب���ني ايران والدول العربية 
املطلة على اخلليج، مؤكدة ان االس���الم أسمى ما يجمعنا وأبقى من 
التصنيفات األخرى، ففي مقالها »اخلليج العربي أم اخلليج اإلسالمي« 
تقول الكاتبة: »ان النزاع على االسم يعكس صراعا سياسيا وقوميا 
ذا مضامني استراتيجية اكثر منها جغرافية، فإيران ترفض اي تسمية 
أخرى مبا فيها االس���م االكثر حيادية: )اخلليج The Gulf( من دون 
ذكر كلمة عربي أو فارس���ي، ووصل األمر بها إلى مقاطعة اخلطوط 

اجلوية البريطانية بسبب استعمالها له.

د.علي جمعة

رئيسة الطائفة اليهودية بمصر تتغيب
عن جلسة إعادة محاكمتها بتهمة االحتيال

.. وتأجيل محاكمة حمدي قنديل بتهمة سب أبوالغيط

القاهرة � يو.بي.اي: تغيبت رئيس���ة الطائفة 
اليهودية في مصر كارمن وينشتاين السبت املاضي 
عن اولى جلس���ات اعادة محاكمتها امام القضاء 
االستئنافي في قضية سبق ان ثبتت ادانتها فيها 

بالنصب على احد رجال االعمال املصريني.
وكانت تقارير اسرائيلية ذكرت ان وينشتاين 
متكنت من الهرب الى الواليات املتحدة قبل احلكم 
عليها في يوليو املاضي باحلبس ملدة 3 سنوات 
مع الش���غل وكفال���ة 10 االف جنيه )حوالي 1818 

دوالرا( اليق���اف التنفيذ م���ع الزامها بدفع مبلغ 
40 الف جنيه )حوالي 7272 دوالرا( على سبيل 

التعويض املدني املؤقت.
وترج���ع وقائع القضية الى تقدمي نبيل بديع 
)رج���ل اعمال( بالغ���ا للنيابة العام���ة اتهم فيه 
وينشتاين بالنصب واالحتيال عليه حيث باعت 
له عقارا من ممتلكات الطائفة اليهودية بالقاهرة 
مبوجب توكيل رسمي وتقاضت منه مبوجبه مبلغ 

3 ماليني جنيه )حوالي 545 الف دوالر(.

القاهرة � كونا:  قررت محكمة جنايات اجليزة 
تأجيل محاكمة اإلعالمي حمدي قنديل بتهمة سب 
وقذف وزي���ر اخلارجية املصري أحمد أبوالغيط 
بإحدى الصحف اخلاصة الى جلسة 18 ديسمبر 

املقبل.
واتخذت احملكمة قرار التأجيل بحضور شريف 
محمود محامي الدفاع عن وزير اخلارجية أبوالغيط 

وطلبت ضم عدد من التصريحات الصحافية للوزير 
بناء على طلب دفاع قنديل.

وكلف���ت احملكم���ة النيابة العام���ة مبخاطبة 
احتاد اإلذاعة والتلفزيون بضم تلك التصريحات 
وإحضار األجهزة الفنية الالزمة لعرض االسطوانات 
املدمجة واألشرطة التي حتتوي التصريحات أمام 

احملكمة.

القاهرة � د.ب.أ: أثار مسلسل »اجلماعة«، الذي تدور أحداثه حول 
تاريخ جماعة اإلخوان املس���لمني ردود فع���ل غاضبة في األراضي 
الفلسطينية حيث يعرضه تلفزيون فلسطني وذلك بعد الضجة التي 
أثارها خالل عرضه في شهر رمضان املاضي على شاشة التلفزيون 

املصري.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »الش���رق األوسط« اللندنية امس فقد 
اعتب���رت حركة حماس، التي جاءت من رحم »إخوان مصر« أن بث 
املسلسل، وفي الوقت الذي تستأنف فيه اجلهود لتحقيق املصاحلة 
الفلس���طينية، على وجه اخلصوص جاء لدوافع سياسية محضة 

تتناقض مع اجلهود املبذولة لتحقيق املصاحلة.
وقال د.يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حركة حماس البرملانية،  
للصحيفة إن »عرض املسلسل يش���وه تاريخ »اإلخوان املسلمني«، 
ويجافي أدنى مستويات املوضوعية واحليادية في تلفزيون السلطة، 

ويدلل على التوجهات احلقيقية لهذه السلطة«.
وأضاف أن عرض املسلسل يدلل على أن »سلطة رام اهلل ليست فقط 
غير جاهزة للمصاحلة، بل إن من مصلحتها إبقاء حالة االنقسام«.

ورفض أحمد حزوري، مدير عام تلفزيون فلسطني، هذه االتهامات، 
نافيا في املطلق وجود أي اعتبارات سياسية وراء بث املسلسل.

وقال للصحيفة: إن تلفزيون فلس���طني عرض مسلسل اجلماعة 
ألنه عمل درامي، ومت التعامل معه من منطلق مهني بوصفه مسلسال 

يحقق نسبة مشاهدة عالية لتلفزيون فلسطني.
وأش���ار حزوري إلى أن عرض املسلس���ل »لقي إعجاب كثير من 

املشاهدين، وهذا ما يشكل املعيار املهني الذي نلتزم به«.
واستهجن حزوري الضجة املثارة،  موضحا أن »اإلخوان« بوصفها 

حركة سياسية يتوجب أن يوضع تاريخها حتت املجهر.


