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الخليج العربي ـ الفارسي.. وإخاء الثقافتين الرجوع عن الخطأ فضيلة! مراوحة
قبل احلديث عن تس���مية اخلليج البد من 
االش���ادة بالقيادة الدينية في ايران ابان حكم 
الشاه الصرارها على االحتفاظ باحلرف العربي 
الذي يستخدم في كتابة اللغة الفارسية رغم 
عراقة هذه اللغة وثراء أدبياتها وكثرة احلكماء 
في تاريخها، هذا االصرار لم يكن بالقول فقط 
ب���ل اهتمت احلوزات العلمي���ة بتعليم اللغة 

العربي���ة لطالبها، وليس أحد من العلماء فيها وال من الطالب إال 
وهو يجيد التحدث والكتابة بالعربية بطالقة.

لهذا وجب على الثقافتني العربية والفارس���ية االخاء املطلق 
والتشارك واالنسجام حيث ال يسمح املنطق السليم باجلمع بني 
تلك املواقف الكبيرة وترك موضوع تسمية اخلليج ليأخذ أكثر 

من حجمه.
م���ن جانب آخر، فقد جمع النظام في الس���ودان، أو هكذا كان 
يقول: في عهد حسن الترابي بني االسالم والقومية فكانت النتيجة 
مدمرة على وحدة السودان، وليس أخطر على الدول من جمع أسوأ 
ما في التطرفني القومي والفكري، فاجلمهوريات التي جمعت بني 
االشتراكية والنظام الوراثي، ابتداء من فيديل كاسترو الذي ورث 
أخاه راؤول، الى كيم ايل س���ونغ في كوريا الشمالية الذي ورث 
ابنه، مرورا ببالد العرب وغيرها، لقد جمع هؤالء شقاء النظامني، 
فلم يحصل املواطن على العدالة املوعودة في االشتراكية، والعلى 

السعة املشهودة بالنظام الوراثي، في تطبيقات عدة.
ف���ي ايران ال نريد اجلمع بني الطرح الديني بأش���د تصوراته 
والقومي بأبسط متطلباته اجلانبية، هذا التناقض املؤذي جسده 
صدام حسني مدعي القومية العربية، واملهووس بلبس البرنيطة 

ونفث السيجار في وجه اجلماهير 
كلمة أخيرة: س. سألت قريش النبي ژ عن »أهل الكهف - الرجل 

الطواف في االرض - الروح« ما السبب؟
ج. أخبرتهم يهود »ان أجابكم عن هذه املسائل الثالث فهو نبي« 
ونزلت االجابة في سورة الكهف، ولكن لهذا االمر مقدمة مفيدة.

س. ما هي؟
ج. قال النبي ژ لس���ائليه من قريش »أجيبكم مبا س���ألتم 
عنه غدا«، ومرت خمس���ة عشر يوما دون أن يتنزل عليه الوحي 
باالجابة، شق ذلك على النبي عليه الصالة والسالم فقد أعطاهم 
وعدا ولم ينجزه، ولو كان القرآن من صنيعه، كما يقول املبطلون، 
مل���ا رضي مبثل هذا احلرج، وقد نبهه ربه عز وجل بعد أن تنزل 
جبريل باالجابة في سورة الكهف ).. وال تقولن لشيء اني فاعل 

ذلك غدا اال أن يشاء اهلل(.
س. شيء منطقي.

ج. انظر الى كسوف الشمس في زمن النبوة والذي تصادف 
مع وفاة ابراهيم، ابن النبي ژ، يومها قال البعض، بضم الكاف 
»ُكسفت الش���مس ملوت ابراهيم« ولو سكت النبي عليه الصالة 
والسالم فقط النتشرت هذه املقولة وهي مما يشعر املرء العادي 
بالسعادة، غير أن مقام النبوة الصادقة ال يقبل تقديس البشر، 
فقال: »ان الش���مس والقمر آيتان من آيات اهلل ال تنكسفان ملوت 

أحد وال حلياته«.

ألس���باب يصعب حصرها كثر اخلطأ وندر 
الصح في كثير من التش���ريعات الصادرة من 
حتت قبة البرملان والتي متتاز بش���كل متكرر 
بعدم مش���اورة أهل االختصاص وقصر النظر 
وطغيان قضايا العاطفة والدغدغة دون النظر 
ملصلحة الوطن واملواطنني، إضافة الى إصدار 
تش���ريعات فريدة ال مثيل لها في تاريخ الدول 
األخ���رى األكثر منا ذكاء وحصافة وحكمة، لذا 
فاألفضل لنا هذه األيام وألجل الكويت العودة 

عن تلك التشريعات املدمرة.

> > >

ث���روة الكويت وبعكس دول العالم األخرى 
قائمة على مورد وحيد ناضب، فكل قطرة بترول 
نبيعه���ا ونحصد ثمنها ال ميكن تعويضها، لذا 
يفت���رض ان يرتكز الصرف في أعوامنا املقبلة 
ال على عمليات اإلرضاء السياس���ي واستخدام 
ثروتنا الناضبة حلل اشكاالت اإلسكان والصحة 
والتعلي���م.. الخ، بدال من صرفه���ا على إيجاد 
موارد للنفط عبر إنش���اء املصان���ع واملزارع 
وتنمية الثروة السمكية والتحول للمركز املالي 
والتجاري املستقطب للمستثمرين والسائحني 

قوال وعمال.

> > >

.. وأرض الكويت ليست خضراء ذات أنهر 
ومياه كي نبخل بها على املطورين واملستثمرين 
الذين ال ميكن ان يقيموا مشاريعهم في الهواء بل 
هي صحراء قاحلة فائدتها الوحيدة في تطويرها 
وجعلها مدن���ا خضراء دون كلفة إضافية على 
الدولة عبر تسليمها � بعد تعديل التشريعات 
املقيدة اخلاطئة � للشركات املساهمة العقارية 
وللمطوري���ن ودون ذلك ستس���تنزف ثروتنا 
الناضبة على بنى ومبان ومدارس ومستشفيات 
نصرف عليها بدال من ان تصرف علينا، كما اننا 
سنورث ملن بعدنا وبسبب تشريعات مجلس 
األمة رماال متحركة يصعب على غير الزواحف 

العيش فيها.

> > >

كما أن على مجلس األمة العودة عن التشريعات 
التي أوقفت مشاريع B.O.T منذ صدورها وهجرت 
األموال الكويتية لتعمر بلدان اآلخرين ومعها 
إعطاء الش���ركات العقارية واالستثمارية حق 
تطوير األراضي وإنشاء املساكن وبيعها باألقساط 
طويلة األمد على الشباب وهو ما يحتاج الى إلغاء 

شرط حتديد مدة القروض ب� 
15 عاما وهو ما ألغى نظام 
»املورغج« املعمول به في 
جميع ال���دول األخرى، إن 
جتربة امل���دن اجلديدة في 
مصر الواقعة شرق القاهرة 
وف���ي محافظ���ة 6 أكتوبر 

جديرة بزيارتها ودراستها وتقليدها وإلغاء أي 
تشريعات تقيد وتكبل مساهمة القطاع اخلاص في 
حل مشاكل اإلسكان والتعليم والصحة.. الخ.

> > >

كررنا في أكثر من مقال ومنذ عام 2007 حقيقة 
اخلطأ الفادح واجلسيم خلطأ مسار خصخصة 
»الكويتية« الذي رسمه وزير املواصالت األسبق 
بدع���م من بعض أعضاء مجلس األمة وقلنا ان 
اخلصخصة في العالم أجمع املقصود منها تخفيف 
العبء املالي عن الدولة ال زيادة األعباء عليها، 
كما ان طريق اخلصخصة في جميع التطبيقات 
الناجحة مير بتحديث األساطيل والتحول الى 
الربحية ال بإلغ���اء صفقة الطائرات ومضاعفة 
اخلسائر كما جرت العادة ان تكون شركة الطيران 
هي آخر ما يت���م خصخصته، هذا إذا خصص 
أص���ال في وقت دفع ب���� »الكويتية« ألن تكون 
أولى املؤسسات التي جترى خصخصتها رغم 
حاجة مشروع كويت املركز املالي لشركة طيران 
وطنية حتقق أهدافه اإلستراتيجية كحال جميع 
املراكز املالية في العالم عدانا )الس���نغافورية، 
اإلماراتية، القطري���ة، االحتاد، العربية، امليدل 

إيست، املصرية، األردنية.. الخ(.

> > >

آخـر محطة: بعد إس���قاط جلن���ة القيم في 
الكونغ���رس األميرك���ي عضوي���ة النائ���ب 
الدميوقراطي جيمس ترافكنت بتهمة التكسب 
غير املشروع، بدأت هذه األيام اللجنة التحقيق 
على الهواء مع نائب والية نيويورك الشهير 
شارلز راجنلر الذي يبلغ من العمر 80 عاما 
والذي يكمل هذه األي���ام 50 عاما من العمل 
النيابي املتصل ومع ذلك لم يش���فع له ذلك 
التاريخ الطويل من احملاسبة على مخالفات 
تتصل باستخدام األموال العامة خلدمة حملته 
االنتخابية وال تتجاوز املبالغ املتجاوز عليها 
أو املستفاد منها ال� 50 ألف دوالر أي 14 ألف 
دينار، وهو مبلغ فكه أو فراطة في جيب بعض 

املشرعني. وال حول وال قوة إال باهلل.

تع���رض جه���از الكمبيوتر 
اخلاص بي لوعكة تكنولوجية 
فنقلت���ه للمش���فى االلكتروني 
وعرفت هن���اك ان عطال اصاب 
املروحة داخ���ل اجلهاز فأدركت 
اننا ال نزال نعتمد على شفرات 
هذه املروحة وان لم تقع في مرمى 

ابصارنا.
فاملروحة املنزلية اختفت من 
االس���قف لتختبئ داخل جهاز 
التكيي���ف، والطائ���رات تطير 
باملراوح، والسفن كذلك، ولوال 
التبريد الحترق محرك  مروحة 
السيارة، كما ان الطاقة املتولدة 
من الريح تأت���ي بفضل مراوح 

الهواء.
البش���رية املروحة  عرف���ت 
املطوية )الصيني���ة( منذ آالف 
السنني، وامَلْرَوحة »بفتح امليم« 
ل���دى العرب ه���ي املف���ازة او 
اما  الصحراء وجمعها مراويح، 
املِْرَوحة »بكسر امليم« فتلك التي 
كان يتروح بها امللوك وجمعها 

َمَراِوح.
يطل���ق الكويتي���ون عل���ى 
املروحة اسم »بنكه« والبعض 
يعتق���د باالصل الهندي للكلمة، 
وال أجزم بذلك، وقبل ايام سألني 
صديق ملاذا يقول البدو »مراويح 
السحاب« وألنني أجهل االجابة 
تعمدت تغيير املوضوع )!( ألدرك 
بعد ذلك ان الروائح هي االمطار 
التي تهطل في الَعِشيِّ بعد زوال 
الش���مس، اي عند الرواح وهو 

عكس الصباح.
وهكذا يكتمل ما توجب اليوم 
نشره وصار الزم »أروح« ومع 

السالمة.

عمرو خالد لمنتقديه: أنتم 
ال تملكون شجاعة دعوتي 

خوفاً من األمن

أعل���ن الداعي���ة عم���رو خالد 
اس���تعداده لتلبي���ة أي دع���وة 
جماهيرية في مصر، سواء أكانت 
داخ���ل اندية او جامع���ات أو أي 
أماكن أخرى مفتوحة، بشرط أال 
تكون »سياس���ية« أو »حزبية«، 
وق���ال: جاءتني فرصة من إحدى 
اجلمعيات التنموية اخليرية، تقوم 
الذي  النشاط  بنشاط من صميم 
تقوم به جمعيتا »صناع احلياة«.. 
و»التغيي���ر والتنمية«، دون أي 
الفت���ة حزبي���ة أو دعاية تتعلق 
باالنتخاب���ات، بل وحرصت على 
التأكيد في بداية لقائي في اجلمعية 
الس���بت املاضي على أنني لست 
مع أح���د وال ضد أحد، وإمنا أريد 
أن أبلغ صوتي »خلوا بيني وبني 
الناس«. وهذه ببساطة القضية، 
جاءتني دعوة ولبيتها وس���أظل 

ألبي اي دعوة تأتي لي.
وأوضح خال���د، أن تعليمات 
امنية كانت السبب في وقف العمل 
الدعوي بينه وبني اجلماهير خالل 
ال� 8 سنوات املاضية، لكنه لم ييأس 
ولم يكتف بكونه شخصية إعالمية، 
لكونه صاحب رسالة، التأثير األكبر 
فيها عب���ر التواصل، وليس عبر 
»الرميوت كنترول« في التلفزيون، 
وكان شعاره طوال »فترة املنع«: 
»خلو بيني وب���ني الناس«، وهو 
شعار الرس���ول ژ الذي حارب 
من أجله 13 سنة، يطوف القبائل 
ويجوب البل���دان ألال يكون بينه 

وبني الناس حائل.

د. عمرو خالد

محمد جنم

في الجزء الثاني من حواره اإللكتروني مع وكالة األنباء األلمانية

القرضاوي: مدحي لدور تركيا لم يأت من فراغ
والبعض أعماه التعصب »العروبي« عن رؤية الحقيقة

القاه����رة � د.ب.أ: أكد رئيس االحتاد 
العاملي لعلماء املسلمني الشيخ د.يوسف 
القرض����اوي أن مدحه ل����دور تركيا في 
نصرة القضايا العربية، وخاصة القضية 
الفلس����طينية، لم يكن من فراغ ولكنه 
كان مؤسس����ا على مواقف عملية قامت 

بها تركيا وملسها الناس كافة.
وأوضح د.القرضاوي في رده على 
أسئلة أرسلتها له وكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( عب����ر البري����د اإللكتروني أنه 
»من حق احملس����ن أن نقول له أحسنت 
وخصوصا إذا كان هذا املوقف قد يحمله 

أعباء ويعرضه ألخطار«.
وردا على تس����اؤل ح����ول تقييمه 
لالنتقادات املوجهة لدور تركيا باملنطقة 
وموقفها من قضية األكراد، قال: »التيار 
الرافض للدور التركي في اعتقادي تيار 
التعصب  ضيق األفق، والبعض أعماه 
العروبي عن رؤية احلقيقة. والواقع أن 
مبدئي أن نرحب بكل عربي غير مسلم 
كما نرحب بكل مسلم غير عربي. وأما 
قضية األكراد فهي قضية قدمية ورثها 
حزب العدالة وحكومته وأحس����ب أنه 
قد مش����ى خطوات إلى األمام في حلها 
واالقتراب من األكراد وحل مش����كالتهم 

أكثر من أي حكومة أخرى«.
وفيما يتعل����ق مبقترح األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى بإنشاء 
رابط����ة ل����دول اجل����وار تض����م تركيا 
وإيران وذل����ك رغم وجود تخوفات من 
جان����ب البعض في املنطقة من النوازع 
التوسعية املذهبية والسياسية إليران قال 
د.القرضاوي ان »البلدان الثالثة الكبيرة: 
مصر وتركيا وإي����ران متقاربة في عدد 
السكان وفي مستوى التقدم وفي أهميتها 
اإلستراتيجية في الشرق األوسط، ومن 
األولى أن يكون بينها نوع من االرتباط 
اإلقليمي، تتعاون فيه فيما هو مشترك 
وهام بني الدول الثالث، مع وضع احلدود 
الفاصلة بني ما هو مقبول ومشروع، وما 

هو غير مقبول وال مشروع«.
وجدد الفقيه اإلسالمي د. القرضاوي 
موقفه من حترمي زي����ارة القدس لغير 
الفلس����طينيني ما دامت حتت السيطرة 
اإلسرائيلية، الفتا إلى أن »زيارتها حتتاج 
أن يذه����ب طالبا الزيارة إلى الس����فارة 
اإلس����رائيلية في بلده، أو في أقرب بلد 
إليها، ويدخل حتت العلم اإلس����رائيلي 
واحلراسة اإلسرائيلية، وما هذا إال نوع 
من التطبيع ال����ذي يدعونا إليه بعض 
املخذلني مع الصهاينة، وهو ما نرفضه 
متاما«. وأضاف أن »العلماء يعلمون أن 
العوارض متنع املسلم من أداء شعيرة 
احلج، وهي فريضة، مثل أن يكون املسلم 

مدينا، فال يجوز أن 
يح����ج وه����و مدين، 
حتى يسدد دينه، فما 
بالك بحقوق شعب 
فلسطني الذي غصبت 
أرضه وسفكت دماؤه 
وش����رد م����ن وطنه، 
والي����زال يعاني في 
أرضه وفي الشتات 
اننا نريد  ما يعاني. 
أن يش����عر كل مسلم 
متشوق للصالة في 
املسجد األقصى بأنه 
ال يس����تطيع ذلك ما 

دام السلطان الصهيوني جاثما فوقها، 
بل يعمل ليل نهار للقضاء على املسجد 
باحلفريات من حتته والتعديات من فوقه، 
فبدل أن يريح نفسه بزيارة املسجد في 
حمى صهيون، يجب أن يسعى لتحريره 
حتى ي����زوره وهو مح����رر من قبضة 

اليهود«.
وح����ول إمكانية توس����طه لتحقيق 
املصاحلة الفلسطينية � الفلسطينية، لفت 
د.القرضاوي إلى أن »من أهم ما يشغلني 
في سنوات عمري اآلن هو إصالح ذات 
البني بني اجلماعات اإلسالمية واحلكام، 
وبني اجلماع����ات اإلس����المية بعضهم 
وبعض، وخصوصا في البؤر الساخنة 
التي يقتتل فيها املسلمون بعضهم مع 
بعض ، مثل السودان واليمن والصومال 
والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها. 
ولطاملا حتدثت مع عدد من احلكام عن 
املصاحل����ة م����ع بع����ض خصومهم من 
اجلماع����ات املعارضة، وخصوصا التي 
حملت السالح في وقت ما، وقد جنحت 
في بعضها، ووقفت عقبات في بعضها 
اآلخر. ولذلك كم أكون سعيدا إذا وفقت 
في دور اإلصالح بني األشقاء في فلسطني، 
فهم أحوج ما يكونون إلى وحدة الصف 
واجتماع الكلمة، الس����يما في ظروفهم 

الصعبة«.
واستطرد قائال: »لكن املشكلة أن رجال 
السلطة )الفلسطينية( اتخذوا مني عدوا 
لهم، وهاجموني بال مبرر، مع أني طول 

عمري مع فلسطني وقضية فلسطني«.
وح����ذر الفقيه اإلس����المي من كثرة 
احلديث عن تواجد القاعدة باليمن وما 
يعن����ى هذا من أن اليمن قد بات بالفعل 
مستهدفا ليكون مركزا جديدا للتواجد 
العسكري األميركي باملنطقة، وأكد أن »هذا 
الترديد املتكرر واملتعمد ينبئ ويشير إلى 
ما تريده أميركا لليمن الشقيق، وأرجو 

أن نكون مخطئني«.
وف����ي الش����أن الس����وداني، أع����رب 

د.القرض����اوي ع����ن 
أسفه وحزنه الشديد 
الحتم����ال انفص����ال 
جنوب السودان بعد 
استفتاء تقرير املصير 
املقرر في يناير املقبل، 
وقال: »أنا حزين أشد 
احلزن ألن ينقس����م 
الس����ودان، هذا البلد 
العرب����ي األفريق����ي 
الكبير، ويتجزأ في 
عالم يتوحد وتنضم 
فيه الكيانات الصغيرة 
لتكون كيانا كبيرا، 
املؤامرات الصهيونية والصليبية تسعى 
لتمزيق هذا البلد، مع أن اخلير كل اخلير 
أن يتحد، على أن يأخذ كل من الش����مال 
واجلنوب حقه بالقس����ط في الس����لطة 
والثروة، وأن يتعاونا على بناء مستقبل 

هذا البلد، والنهوض به«.
واستطرد: »أمتنى إذا قدر االنفصال 
أال يكون بعده حرب وصراع، فكفى ما 

مضى من حروب«.
وج����دد د.القرضاوي م����ا ذكره في 
كتاباته السابقة بش����أن إمكانية توحد 
األمة اإلسالمية وكيف أن تلك األمة حقيقة 
واقعة، وليس����ت مجرد أمنية بعيدة أو 
مس����تحيلة، وقال: »هي حقيقة دينية 
وحقيقة تاريخي����ة وحقيقة جغرافية 
وحقيق����ة اجتماعية وحقيق����ة فكرية 
وحقيقة ش����عورية وحقيقة سياسية، 
ومن يرتاب في ذلك أو يشكك فيه فلينظر 
إلى هذه األمة حينما يساء إلى مقدس من 
مقدساتها،  مثل القرآن الكرمي أو الرسول 
ژ أو املس����جد األقصى أو بلد من بالد 
اإلسالم، نرى مشاعر األمة في املشارق 

واملغارب قد توهجت«.
العاملي لعلماء  ودعا رئيس االحتاد 
املس����لمني إلى ضرورة »أن تتبلور هذه 
املش����اعر في كيان سياسي، يعمل على 
تقريب األمة بعضها من بعض، وعالج ما 
فيها من مشكالت، وذلك بتفعيل »منظمة 
املؤمتر اإلسالمي«، حتى متثل األمة حقا، 
ثم يتم تطويرها في صورة احتاد سياسي 
واقتصادي وتشريعي، أشبه باالحتاد 
األوربي، ثم يترقى ذلك وينمو ش����يئا 
فشيئا حتى يأخذ صورة أقوى وأقرب 
إلى الوحدة، التي هي األمل املنشود في 

النهاية«.
وأقر الداعية د.القرضاوي بأن األمر 
ليس بالس����هل، »فهناك عقبات كثيرة، 
داخلية وخارجية، عقبات سياس����ية، 
وعقبات اقتصادي����ة، وعقبات فكرية، 
ومخاوف ش����تى من هنا وهناك، ولكن 

األمر يحتاج إلى وضوح الرؤية، وصدق 
العزمية، ونحن ف����ي عالم يتكلم بلغة 
التكتل، وال مكان فيه إال للكيانات الكبيرة، 

ومن سار على الدرب وصل«.
وأعرب د.القرضاوي عن أس����فه ألن 
يرى »اليمني املتطرف في أوروبا خاصة، 
والغرب عامة، يزداد نفوذه يوما بعد آخر، 
وهو يضيق ذرعا باملسلمني ويعتبرهم 
خطرا عليه«، وشدد على أن »اليمني في 
أميركا قدم اإلسالم على أنه العدو البديل 
املرتقب للغرب بعد سقوط الشيوعية أو 
االحتاد السوفييتي الذي كانوا يسمونه 
»دولة الش����ر« وسموا اإلسالم »اخلطر 

األخضر«.
وأضاف: »رأينا األوروبيني يتحدون 
إلى نبيهم  مشاعر املسلمني باإلس����اءة 
وإل����ى قرآنه����م، وهما يعتب����ران قدس 
األقداس عند املس����لمني، ولألسف رأينا 
املستش����ارة األملاني����ة )أجنيال ميركل( 
تكرم الرس����ام الدمناركي الذي أغضب 
األمة اإلسالمية من أقصاها إلى أقصاها 

برسومه الكاريكاتورية املسفة«.
وانتقد د.القرضاوي قرار سويسرا 
منع املآذن من املساجد، متسائال »وهل 
آذت املآذن أحدا في الغرب، حني تقول: 

اهلل أكبر، اهلل أكبر؟!«.
وتابع: »ثم جاءت فرنسا فأصدرت 
قرارها أو قانونها مبنع النقاب، وأنا ال 
أرى وجوب النقاب للمرأة املسلمة، ولكن 
هناك من مذاهب املسلمني وعلمائهم من 
يرى ذلك، وتلتزم بذلك عدة بلدان: في 
السعودية واخلليج والهند وباكستان 

وبنغالديش وأفغانستان.
ورأيي أن هذا يدخل في صميم احلرية 
الش����خصية واحلرية الديني����ة للمرأة 
املس����لمة، وهما حريتان مقدستان لدى 
الغرب في مواثيق حقوق اإلنسان وغيرها. 
وملاذا ندع احلري����ة املطلقة للمتبرجة 
واملتكشفة، وال نعطي مثلها للمحتشمة 
واملنتقبة أو للمحجبة؟! كيف يجوز لنا 
أن نفرض على املس����لمة أن تخالف أمر 
ربها وتعاليم دينها ونكرهها على ذلك 

بقوة القانون؟!«.
واستطرد: »والذين يزعمون أن هذا 
الزي قد يس����تخدم ألهداف ال عالقة لها 
بالدين � كتنفيذ عملي����ات إرهابية، أو 
التمويه على منفذيها � يغالطون أنفسهم، 
فإن القوان����ني ال تصدر من أجل حاالت 
شاذة، وكما قال فقهاء املسلمني: النادر 
ال حكم ل����ه. وأعتقد أن لدى احلكومات 
من الوسائل واآلليات ما تعالج به مثل 
هذه احلاالت غير منع جميع املسلمات 
من حقهن في ارتداء ما يعتقدن وجوبه 

دينا، وفرضيته شرعا«.

الشيخ د.يوسف القرضاوي

خطأ في ترجمة كتاب البابا 
حول الرجل البغي أو المرأة العاهرة

محمد نجم يعتزل الفن 
ويتحول إلى داعية

كشف الفنان محمد جنم لصحيفة »الصنارة« انه سيعتزل 
الفن قريبا ويتحول الى داعية.

وقال جنم ان كل أعماله الفنية التي قدمها في الس���ابق 
حرام.

وأكد ان���ه اذا تلقى دعوة لعرض مس���رحيته »دوحة 
وحلمبوحة« في الضفة الغربية سيلبيها فورا.

وق���ال جنم: لم تخرج مني عبارة »ل���و كان عادل إمام 
الزعيم لكنت أنا اإلمبراطور«.

عودة طائرة سعودية إلى مطار القاهرة
بعد مشاجرة راكب مع الطاقم

تدشين أول جامعة إسالمية أميركية في كاليفورنيا

الڤاتيكان � أ.ف.پ: اعلنت مصادر كنسية في 
الڤاتيكان االثنني املاضي ان االختالف في الترجمة 
بني النس���ختني االيطالية واالملانية لكتاب البابا 
االخير هو الذي تسبب في اللغط حول ما اذا كان 
البابا تكلم عن الرجل البغي او املرأة العاهرة عندما 

برر استخدام الواقي »في بعض احلاالت«.
وفي كتابه املقابلة »ن���ور العالم« الذي ينزل 
الى االسواق ابتداء من الثالثاء في كل من املانيا 
وايطاليا، اجاز البابا للمرة االولى استخدام الواقي 
»في بعض احلاالت للحد م���ن مخاطر العدوى« 
بڤيروس االيدز، ولم يورد س���وى حالة واحدة: 
الرجل البغي في النسخة االصلية باألملانية واملرأة 

العاهرة بحسب النسخة االيطالية.

وافادت املصادر نفسها بأن اخلطأ الذي ورد في 
املقتطفات األولية بااليطالية التي نشرتها السبت 
املاضي صحيفة »اورسرفاتوري رومانو« الناطقة 
باسم الڤاتيكان، يعود الى »التسرع« في الترجمة 

وسيصحح في النشرات االخرى.
من جهتها نقلت صحيفة كورييري ديال سيرا 
عن مصادر في الڤاتيكان قولها ان اخلطأ »ال يغير 
شيئا في املضمون« اي مضمون كالم البابا حول 

»احلاالت املبررة« الستخدام الواقي.
وق���ال لويجي اكاتولي املتخصص بش���ؤون 
الڤاتيكان ان االمر يبقى نفسه »في حال استخدام 
الواقي من قبل رج���ل بغي، او قيام امراة عاهرة 

بالطلب من زبونها استخدام الواقي«.

القاهرة � د.ب.أ: اضطر قائد الطائرة السعودية 
املتجهة اول من أمس إلى جدة للعودة من ممر اإلقالع 
مبطار القاهرة إلنزال راكب س���عودي تشاجر مع 
طاقم الطائرة بسبب اجللوس في الدرجة األولى 
بدال من االقتصادية. أثناء حترك الطائرة على ممر 
اإلقالع، فقد فوجئ طاقم الطائرة براكب سعودي 
ينتقل من الدرج���ة العادية للجلوس في الدرجة 

األولى، فتم إبالغه بالعودة إلى مقعده ولكنه رفض 
وتشاجر مع طاقم الطائرة. عندما علم قائد الطائرة 
باملش���اجرة، طلب العودة واستدعاء رجال األمن 
إلنزال الراكب وإلغاء سفره. وبعد مفاوضات وافق 
الراكب على سداد قيمة فارق اجللوس في الدرجة 
األولى ووافق قائد الطائرة الذي أقلع بها بعد تأخير 

أكثر من ساعة وعلى متنها 246 راكبا.

كاليفورنيا � رويترز: دشنت في هدوء جامعة 
إسالمية أميركية رائدة في والية كاليفورنيا تهدف 
الى التصدي للكراهية وانعدام الثقة في اإلسالم. 
ورغم ان الفصل األول به 15 طالبا فقط ويشغل 
مس���احة من املكاتب املستأجرة من حرم جامعة 
كاليفورنيا، فإن كلية الزيتونة تهدف ألن تصبح 
أول جامعة إس���المية أميركية معتمدة على قدم 
املساواة مع اجلامعات العمالقة ذات اجلذور الدينية 

مثل جامعة كولومبيا وجامعة روجترز.
وقال حمزة يوسف احد مؤسسي كلية الزيتونة 
والباحث الرائد في اإلسالم في الغرب: »كل جماعة 
دينية تأتي الى الواليات املتحدة تصل في نهاية 
املطاف الى مستوى احلماية إلضفاء الطابع املؤسسي 

لضمان بقائهم وجماعتنا عند هذه النقطة«.

والتزال املناقشات مستعرة بشأن مدى مالءمة 
وجود مس���جد بالقرب من موق���ع هجمات 11 من 
س���بتمبر 2001 في نيوي���ورك، فيما يراه بعض 
احملللني عالمة واضحة على التشكك األميركي في 
اإلسالم. ويشير استطالع جديد للرأي أجراه مركز 
بيون لألبحاث الى ان اكثر من 30% من األميركيني 
يعتقدون ان اإلسالم يروج للعنف ويقول كثيرون 
ان اإلس���الم ال مكان له في بلد تسوده املعتقدات 

اليهودية واملسيحية.
ويقول مؤسس���و الزيتونة ان التمييز الذي 
يواجهه املسلمون في الواليات املتحدة ال يختلف 
عما ش���هده الكاثوليك في القرن التاسع عشر او 
اليهود في القرن العشرين وانها فقط مسألة وقت 

قبل قبولهم بشكل كامل.


