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صدق اهلل ورسوله الفاتورة الثقيلة
في هذه األيام يتكرر 
علين���ا ظه���ور بعض 
الشخصيات في أجهزة 
اإلع���ام لتوجه الرأي 
العام جتاه ما يرونه، 
ولق���د خطر ف���ي بالي 
وأن���ا أفكر فيما يحدث 

وأشاهد التافهني واملجاهيل وهم يتصدرون 
الفضائيات وأجهزة اإلعام خطر في بالي 
كام اهلل ورس���وله ژ ال���ذي ال ينط���ق 
عن الهوى ولقد عل���م اهلل أن مثل هؤالء 
س���يخرجون في حقبة من الزمان ولعله 
زماننا هذا فلم أملك اال ان اقول صدق اهلل 
ورسوله فيما أخبرانا به عن أمثال هؤالء 
ولنتدبر في اآليات ولنتمعن في أحاديث 
الرسول ژ وسنجدها تنطبق بشكل كبير 
على واقعنا احلالي وفيما نشاهده ونسمعه 

على الفضائيات.
قال اهلل تعالى مخبرا عن صفات املنافقني 
)وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا 
تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون 
كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم 
اهلل انى يؤفكون(، وقال رس���ول اهلل ژ 
»انها ستكون سنون خداعات يخّون فيها 
األمني ويؤمت���ن فيها اخلائن وُيكذب فيها 
الص���ادق وُيصدق فيها ال���كاذب وينطق 
فيها الرويبض���ة، قالوا وما الرويبضة يا 
رس���ول اهلل؟ قال الرجل التافه يتكلم في 

أمر العامة«.
وقال رس���ول اهلل ژ: »ان شر الناس 
منزلة عند اهلل يوم القيامة من تركه الناس 

اتقاء فحشه«.
ان التهريج واالس���فاف الذي تنتهجه 
الكثي���ر من الفضائيات احمللية لهو حري 
بنا ان نتفكر فيما سبق من آيات وأحاديث 
حتى نعلم حقيقة األمور وال نندفع وراء 
هؤالء الدهم���اء والغوغاء بل من الواجب 
علينا التثبت والتأني وسماع وجهة النظر 
املخالفة ثم بعد ذلك تكون الرؤى املناسبة 

ونقدر األمور بقدرها.
»صيام عاشوراء«

عن أبي قتادة ÿ ان رس���ول اهلل ژ 
سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: »يكفر 
السنة املاضية« رواه مسلم. فلنغتنم األجر 
والثواب في هذا الي���وم بالصيام تطبيقا 

لسنة سيد األنام.

يصفون صحة اإلنسان 
فيقول���ون إنها ت���اج على 
رؤوس األصحاء ال يراه إال 
املرضى، وباملثل ميكن القول 
عن استقرار املجتمعات الذي 
هو تاج على رؤوس الدول 
الذين  إال  املستقرة، ال يراه 
النزاع���ات أوطانهم  مزقت 
وبدد اخلاف شملهم. فاألمن 
واالستقرار نعمتان ينبغي 
احملافظ���ة عليهم���ا، وعدم 
التفريط بهما حتت أي ظرف 

من الظروف.
تعصف باإلنسان عواصف 
الغضب أو االنفعال فينصحه 
املقرب���ون من���ه بالعبارة 
املش���هورة »الهون أبرك ما 
يك���ون«، ذل���ك أن مقاربة 
األمور الصعبة أو مواجهة 
املراحل احلرجة تس���تدعي 
التمهل وضبط النفس. وما 
يجري لإلنسان يجري على 
املجتمعات املس���تقرة التي 
عادة ما تنتصر لردود الفعل 
الهادئة فتغل���ب املصلحة 
العام���ة وال تف���رط بحالة 
االستقرار ومتاسك السام 

االجتماعي.
ال  امل���رء  أن  صحي���ح 
يس���تطيع أن ينال مطالبه 
بالتمني، حسب قصيدة أمير 
الشعراء أحمد شوقي، لكن 
ليس في كل مرة أو في جميع 
احلاالت والظروف »تؤخذ 
الدني���ا غابا«، خاصة حني 
يكون اضط���راب املجتمع 
واخت���ال االس���تقرار هما 
الن���زاع واملغالبة،  فاتورة 
فالصمت أحيانا يفوق باغة 

الكام.

العالم يحتفل بيوم اللغة العربية دراسة تؤكد: الفقر يساوي البدانة

األفيال البرية تخرب أكثر من 40 منزاًل 
في إقليم بإندونيسيا

إعادة فتح شواطئ شرم الشيخ أمام السياح
 بعد أزمة أسماك القرش

»البجعة السوداء« و»خطاب الملك«
 مرشحان لجائزة غولدن غلوب 2010

الغذامي: الليبرالية هوية من ال هوية له

طالب مروجي الشائعات بتقوى اهلل.. ووضع الفتة: »مصافحة فقط«

العريفي: ذهبُت لغرفة العمليات بمفردي
و»أم عبدالرحمن« عرفت في آخر لحظة

خمس س���نوات، لكن األلم كان 
ش���ديدا، فطلب منه اإلس���راع 

بإجرائها.
مشيرا إلى أن املسؤولني عن 
برنامجه الذي يعرض في قناة 
»اق���رأ« يقوم���ون حاليا بإعادة 
حلقات س���ابقة حت���ى يتماثل 

للشفاء، ويعود إلى جمهوره.
وعن الشائعات التي انتشرت 
بعد مرضه قال الشيخ العريفي: 
»ظهرت شائعات عدة، وأنا أنبه 
الناس وأنصحهم بأال يتناقلوا 
الش���ائعات دون تأكد، وعليهم 
بتقوى اهلل والتنبه لهذا األمر، 
خاص���ة الذي���ن ينش���رون في 
اإلنترنت أو عبر رس���ائل )إس.

إم.إس(«. وكذب العريفي ما تردد 
عن سقوطه في احلج، وقال: »لم 
يحدث ذلك مطلقا، فقط شعرت 
باإلجهاد من كثرة اجللوس أمام 
الكاميرا، وه���ذا أدى النضغاط 

الغضاريف أكثر«.
وقال إنه سيعود بإذن اهلل بعد 
أسبوعني من اآلن ليقدم برنامجه 
عل���ى الهواء، كما أنه س���يعود 

للخطبة اجلمعة بعد املقبلة.

ب���أم عبدالرحمن وعبدالرحمن، 
ألبلغهما، وبعد العملية اتصلت 

بوالدي لكي أطمئنه«.
الطبيب  ان  العريف���ي  وذكر 
أخبره بإمكانية تأجيل العملية 

أنه ذهب إلى املستشفى بسيارته، 
والسبب � كما قال � أنه لم يحب 

أن يقلق أحدا.
وأض���اف الش���يخ العريفي: 
»لك���ن قب���ل العملي���ة اتصلت 

اإلجه���اد أصابني بألم ش���ديد، 
فلزمت الفراش حتى عودتي إلى 

الرياض وإجرائي العملية«.
وكشف العريفي أنه لم يخبر 
أحدا من أهله بأمر العملية، حتى 

الري���اض � وكاالت: طم���أن 
الشيخ د.محمد العريفي محبيه 
بأنه سيعود خال أسبوعني على 
األكثر ملزاولة نشاطه الدعوي، مبا 
في ذلك خطبة اجلمعة، وبرنامجه 

التلفزيوني.
وخص العريفي »سبق«، التي 
زارته في منزله بعد خروجه من 
املستشفى، بأسرار مرضه األخير، 
داعيا من يروجون الشائعات إلى 
حتري الدقة، ألن بعض ما تناقلوه 

صدقه بعض من زاروه.
وقال العريفي »بدأ معي املرض 
منذ 4 سنوات، حيث كنت أشعر 
بألم في الرقبة كلما سافرت أو 
جلس���ت كثيرا أمام الكمبيوتر، 
وكذلك كلم���ا قرأت، كنت أعرف 
أنني أحتاج إلى عاج في فقرات 
الرقبة، ولكنني حتاملت، وكنت 

أستخدم بعض املسكنات«.
وأضاف: »خال احلج املاضي 
يبدو أنني أجهدت نفسي كثيرا، 
وبخاص���ة في يوم العيد، حيث 
كان عندي عدد من احملاضرات 
القنوات  واللقاءات في بع���ض 
الفضائي���ة، فحص���ل نوع من 

التغير المناخي سيؤدي إلى عمليات 
تزاوج فاشلة بين حيوانات القطب الشمالي

إطالق البث التجريبي
 للفضائية اإلخبارية السورية 

القاهرة � أ.ش.أ: يحتفل العالم يوم السبت املقبل بيوم اللغة 
العربي���ة، في وقت جتد فيه هذه اللغة نفس���ها محاصرة داخل 
الوطن العربي ببع���ض اللغات األجنبية، التي ينقل من خالها 
العلم والتقانة وجانب من مواد التدريس وبها تتكلم وس���ائط 
اإلعام مبعناها الواس���ع وتقني���ات التواصل مبختلف أنواعها 

وأشكالها.
ويتمث���ل الغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي بني موظفي 
األمم املتحدة بتاريخ كل من اللغات الرس���مية الس���ت وثقافتها 
وتطوره���ا، ولكل لغة من اللغات احلرية في اختيار األس���لوب 
الذي جتده مناس���با في إعداد برنامج أنشطة لليوم اخلاص بها 
مبا في ذلك دعوة شعراء وكتاب وأدباء معروفني باإلضافة إلى 

تطوير مواد إعامية متعلقة باحلدث.
وكانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد أصدرت في 18 ديسمبر 
لعام 1973 خال دورتها ال� 28 القرار )3190(، حيث قررت مبوجبه 
إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرس���مية ولغات العمل في 
األمم املتحدة، فيما اعتمدت إدارة األمم املتحدة لش���ؤون اإلعام 
قرارا عشية االحتفال باليوم الدولي للغة األم الذي يحتفل به في 
21 فبراير من كل عام بناء على مبادرة من اليونسكو لاحتفال 

بكل لغة من اللغات الرسمية الست لألمم املتحدة.

واشنطن � رويترز: قال باحثون حكوميون في 
الوالي���ات املتحدة في تقري���ر يتناقض مع بعض 
املفاهيم املتعارف عليها إن النساء الفقيرات أكثر 

عرضة للبدانة بينما ال ينطبق هذا على الرجال.
وتوصل الباحثون الى ان الدخل ال يؤثر بشكل 
كبير على إصابة الرج���ل بالبدانة ولكن يبدو أن 

التعليم هو الذي يؤثر على كا اجلنسني.
وكتب الفريق من املرك���ز الوطني إلحصاءات 
الصح���ة »بني الرجال تتش���ابه معدالت انتش���ار 
البدانة بش���كل عام لدى جميع مستويات الدخل 

مع ميل إلى االرتفاع الطفيف لدى أصحاب الدخول 
املرتفعة«.

والبدانة مش���كلة متصاعدة لصناع السياسة 
األميركيني، ويعاني ثلثا األميركيني من زيادة الوزن 
أو البدانة، ويعاني ثلثا األميركيني من الوزن الزائد 
أو البدانة وهناك 72 مليون بالغ أميركي او %26.7 
بدناء اذ يصل مؤش���ر كتلة اجلسم أو )بي.ام.اي( 
لديهم إلى 30 أو أكثر، وربطت عدة دراس���ات بني 
البدانة من جانب ومس���توى الدخل والتعليم من 

جانب آخر.

جاكرتا � أ.ش.أ: هاجمت االفيال البرية الضخمة 
عددا من القرى في إقليم أتشيه واقتحمت املنازل 
واالراضي الزراعية وخربت أكثر من 40 منزال 
وأثارت الذعر والفزع لدى سكان هذه القرى حيث 
لم تتوقف هجمات الفيلة طوال الشهر املاضي.

وس���جلت االحصائيات 99 حالة من حاالت 
الصراع بني االنسان واحليوانات في هذه املناطق 
وخصوصا من قبل حيوان���ات نادرة معرضة 
لانقراض مثل منر س���ومطرة الش���هير وفيلة 
سومطرة الضخمة وذلك خال السنوات الثاثة 
املاضية.. األمر الذي اصبح يخلق حالة من القلق 

وعدم االستقرار لدى سكان القرى.
وقد مت أس���ر أو قتل 39 من هذه احليوانات 
النادرة في صراعها مع اإلنس���ان حول موطن 
العيش واألكل.. ويقدر الس���كان عدد الفيلة في 
أتشيه ما بني 2400 الى 2800 فيل وأن تناقص 
الغابات وقطع األشجار غير املشروع واالعتداء 
على أراضي الغابات واستصاحها لتكون صاحلة 
للزراعة خلق صراعا بني االنسان واحليوان الذي 
يهاجم املستوطنات البشرية في أماكن عيشها 
الذي تربت فيه طوال مئات الس���نني وتناسلت 

وأصبح موطنها الذي اعتادت عليه.

القاهرة � كونا: أصدر محافظ جنوب س���يناء 
اللواء محمد عبدالفضيل شوشة قرارا بإعادة فتح 
شواطئ منطقة شرم الشيخ وخليج نعمة للسياح 
وتنظيم ممارسة األنشطة البحرية على سواحل 
احملافظة بعد حوادث هجوم اس���ماك القرش على 

عدد من السياح.
وتضمن القرار الذي اعلن اليوم الفتح املرحلي 
لشواطئ منطقة شرم الشيخ وخليج نعمة للسياحة 
بضوابط تتضمن التزام كل الفنادق بتشغيل وانشاء 
أبراج مراقبة على الش���واطئ يتواجد بها عناصر 
انقاذ نهارا وحتى الغروب ووضع لوحات حتذيرية 
للمناطق غير املسموح فيها بالسباحة أو الغطس 

السطحي ووضع لوحات حتذر من اطعام االسماك. 
وكانت جلنة ادارة أزمة اسماك القرش التي شكلت 
عقب حوادث هجوم اس���ماك القرش على السياح 
قامت بتجربة محاكاة لاطمئنان على عدم تكرار 
احلوادث من خال إلقاء دمية على شكل سيدة في 
املناطق التي شهدت الهجمات لعدة ساعات حيث 

تبني عدم وجود اسماك قرش في املنطقة.
يذكر انه منذ وقوع ازمة اسماك القرش في بداية 
هذا الشهر والتي اسفرت عن مصرع سائحة املانية 
وبتر اعضاء اربعة سياح روس انخفضت عائدات 
الس���ياحة باملدينة وبالغردقة بنسبة 10% وفقا ملا 

اعلنته غرفة اصحاب الفنادق.

ع���ن فيلم »احل���ب واملخدرات 
األخرى« وانچيلينا چولي عن 
فيلم »السائح« وإميا ستون عن 

»إيزي ايه«.
أما جائزة أفضل ممثل مساعد 
فمن بني املرش���حني البريطاني 
كريس���تيان بيل عن دوره في 
»املقات���ل« واألميرك���ي مايكل 
دوغاس عن فيلم »وول ستريت: 

املال ال ينام أبدا«.

ضد م���ن يحاول���ون التعارض 
معهم.

وقال ان تسمية »ليبراليني« 
جاءت من الباحثني الغربيني الذين 
حاولوا وصف فئة من املجتمع 
الس���عودي، ال هي م���ن الطبقة 
املتدينة،  الطبق���ة  احلاكمة وال 
ولذل���ك فهي صفة للفئة التي ال 
صفة لها، مبينا أن كل األطروحات 
التي تنتس���ب إلى الليبرالية ما 
هي إال ردود أفعال لكتاب صحف 
أكثر من كونها كتابات في صيغة 

معرفية.
ورد د.عبدالرحم���ن احلبيب 
على أستاذة الغذامي � كما كرر في 
حديثه ل� »العربية« أكثر من مرة 
� بأنه كواحد من هؤالء الليبراليني 
والتنويريني يختلف معه، موضحا 
ان من روج مصطلح الليبرالية 
هو الطرف اآلخر، ومشددا على 
أن التيارات أطياف عديدة، لكن 
كونه���م تنويريني يحملون هما 

إصاحيا هو املهم.

أما املرشحات جلائزة أفضل 
ممثلة درامية فه���ن األميركية 
هالي بي���ري عن فيلم »فرانكي 
اند اليس« واالسترالية نيكول 
كيدم���ان ع���ن »رابي���ت هول« 
واألميركية ناتالي بورمتان عن 

»باك سوان«.
اللواتي رش���حن  واملمثات 
جلائزة أفضل ممثلة كوميدية 
فه���ن األميركي���ة آن هاثاواي 

التعبير ألنفس���هم، ويحرمون 
الط���رف اآلخر من ه���ذا احلق 
الغذامي اعتبار  نفس���ه، ونفى 
تي���ار م���ا أس���ماهم »املبدعني 
والكتاب واملثقفني« السعوديني 
بالليبراليني، ألنهم ال يتعاملون 
الطرف املخالف  بالليبرالية مع 
لهم، وال يقدمون صيغة جديدة، 
إرهابا معاكسا  وإمنا ميارسون 

لوس اجنيليس � يو.بي.آي: 
رشحت رابطة الصحافة األجنبية 
في هوليود »البجعة السوداء« 
و»املقاتل« و»البداية« و»خطاب 
امللك« و»الشبكة االجتماعية« 
الذهبية  الك���رة  للفوز بجائزة 
)غول���دن غلوب( 2010 عن فئة 

أفضل عمل درامي.
ورشحت األفام »أليس في 
العجائب« و»بورلس���ك«  باد 
و»األطفال على ما يرام« و»األحمر« 
و»السائح« عن فئة أفضل فيلم 

كوميدي او موسيقي.
أما املرشحون جلائزة أفضل 
ممثل درامي فهم األميركي جيسي 
ايزينبرغ عن فيلم »الش���بكة 
والبريطان���ي  االجتماعي���ة« 
كولني فيرث عن »خطاب امللك« 
واألميركي مارك والبرغ عن فيلم 

»املقاتل«.
كما رشح جوني ديب جلائزة 
أفضل ممثل كوميدي لدوريه في 
فيلمي »أليس في باد العجائب« 
»واملقات���ل« وس���يتنافس مع 
الذي  األميركي كيفني سبيسي 
رشح لدوره عن فيلم »كازينو 

جاك«.

الناقد  العربية: ش���ّن   � دبي 
األكادميي السعودي د.عبداهلل 
الغذامي هجمة على الليبراليني 
إياهم بأنهم  السعوديني واصفا 
ال يحملون مش���روعا فكريا أو 
حقيقي���ا، في حدي���ث خاص ل� 

»العربية«.
الليبرالية  الغذامي ان  وقال 
أضحت هوية م���ن ال هوية له، 
مش���يرا إل���ى أن د.تركي احلمد 
ود.عبدالرحم���ن الوابلي تناوال 
الليبرالية بش���كل خاطئ وغير 
صحيح علميا، وأش���ار إلى أن 
احلمد لم يستطع كتابة الليبرالية 

علميا.
الغذام���ي مس���ار  وانتق���د 
الليبرالي���ة عاملي���ا »الرتباطها 
باالمبريالية بش���كل ال ميكننا 
معه الفص���ل بينهما«، مبينا أن 
املمارسات حتت مسمى الليبرالية 

»ساذجة ومشوشة«.
وقال إن الليبراليني السعوديني 
أثبتوا لن���ا أنهم يطالبون بحق 

الرياض � يو.بي.آي: طالب عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية 
الشيخ صالح اللحيدان بإحالة معلمني مضربني عن العمل إلى اجلهات 

الشرعية »إلنزال عقوبات تعزيرية بحقهم«.
ونقلت صحيفة »شمس« السعودية امس عن اللحيدان أنه يجب 
على العامل »وجوبا عينيا طامل���ا وقع عقدا مع جهة العمل أن يفي 
بش���روط تعاقده ومنها االلتزام بوقت العم���ل واالنضباط أخاقيا 

وعمليا وإتقان املهام«.
وفي اإلطار نفس���ه أكد مصدر مس���ؤول في »تعليم الطائف« أن 
عقوبات »صارمة« ستصدر بحق أولئك املعلمني الذين قادوا إضرابا 
احتجاجا على قرار إلغاء راحات منحت لهم يومي الثاثاء واألربعاء 

من كل أسبوع.

اللحيدان يطلب »عقوبات تعزيرية«
لمعلمين مضربين عن العمل

عمرو خالد:  زوجتي ال تغار من حب الناس لي
القاهرة � ام.بي.سي: اس����تبعد الداعية اإلسامي د.عمرو خالد ان 
تكون عاقته ببعض الفنانني، قد س����ببت له حرجا، ملا يقدمون عليه 
 TV عبر خدمة ناس MBC م����ن أفعال، وقال � في حواره مع جمه����ور
يوم الثاثاء: »هناك آالف من الش����باب يحبون ه����ؤالء الفنانني، فما 
املانع أن نصل للش����باب من خالهم«. وتعجب د.خالد ممن يربطون 
بني أفعال هؤالء الفنانني وعاقته بهم، وقال: »أنا ال أعلم نوايا الناس 
وما س����يقدمون عليه.. وعندما يطلبني أحدهم ملس����اعدته في عمل 
إيجابي فيه خير للش����باب فا أتردد في مساعدته«. وكشف � في هذا 
اإلطار � عن أن ألبومي »اجلنة في بيوتنا« لتامر حسني و»في حضرة 
احملبوب« لوائل جسار ولدا على يديه. ومن القضايا العامة والدينية 
إلى األمور الشخصية، فقد كشف د.خالد عن أن زوجته ال تغار عليه. 
وق����ال: »زوجتي عاقلة جدا، وتتعامل مع حب الناس لي برقي وتفهم 

شديد، ألنها تدرك أن حب الناس نعمة ال تقدر بثمن«.

لندن � د.ب.أ: أكدت دراس���ة أميركي���ة أن ذوبان اجلليد في 
املنطقة احمليطة بالقطب الش���مالي سيؤدي مستقبا إلى تقابل 
الكثير من احليوانات التي كانت املناطق اجلليدية تفصل بينها 

وتزاوجها بشكل فاشل.
وأشار باحثو مركز »ان ام ام ال« القومي األميركي لدراسات 
األحياء البحرية في مدينة جونو بوالية أالس���كا حتت إشراف 
بريندان كيلي، إلى أن نتائج هذا التزاوج بني فصائل نوع واحد 
م���ن احليوانات تكون هجينا عقيما في الغالب وال تس���اهم في 

احلفاظ على النوع عند بلوغهم سن التزاوج.
وأشار كيلي وزماؤه بشكل خاص إلى الدببة من نوع جروالر 
وتزاوجها مع دببة جريزلي ودببة القطب الشمالي ولكنهم أكدوا 
في الوقت ذاته أنهم رصدوا فصائل هجني في الكثير من أجناس 

احليوانات في القطب الشمالي.

دمشق � أ.ش.أ: بدأ امس البث التجريبي للفضائية اإلخبارية 
السورية فيما يبدأ البث الرسمي في منتصف العام املقبل، اضافة 
الى بث قناة اخرى خاصة بالرياضة الس���ورية حتت مس���مى 

الرياضية السورية وذلك في منتصف العام املقبل.
وق���د تضمن البث التجريبي في مرحلته األولى حوارات مع 
مختصني وإعاميني وجمهور حول أفضل السبل إلجناح إعام 

تلفزيوني إخباري مستقل.
ومت بث القناة على القمر الصناعي »نايل سات« بتردد 11919 
وترميز 27500 وعلى القمر الصناعي »عرب سات« بتردد 12111 
وترميز 27500. وسيدير القناة اإلخبارية فؤاد شربجي الذي أدار 
القناة األولى للتلفزيون السوري سابقا وقناة »الدنيا« السورية 

اخلاصة منذ تأسيسها.
وذكرت تقارير إعامية ان »اإلخبارية ستكون قناة مستقلة 
وتبث من استديوهات خاصة بريف دمشق ريثما تتسلم املركز 
اإلخباري احلالي للتلفزيون السوري الذي ستقدمه وزارة اإلعام 

السورية لإلخبارية اجلديدة.
وتنضم قناة سورية اإلخبارية بذلك لشبكة القنوات السورية 
التي تضم سورية الفضائية وسوريا دراما، والقناة التربوية، 

إضافة إلى القناتني األرضيتني األولى والثانية.

د.عبداهلل الغذامي

د.عمرو خالد

الشيخ د.محمد العريفي أثناء لقائه مع صحيفة »سبق« السعودية

بعض النجوم في حفل الترشيحات

وعادت احلركة السياحية لشواطئ شرم الشيخ


