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 دانيا شومان

القطان    صـــرح زيـــد 
الفلك  ادارة علـــوم  مدير 
العلمي  والفضاء بالنادي 
بأنه سيحدث كسوف جزئي 
للشمس يوم الثالثاء املوافق 
٢٠١١/١/٤ ويرى الكسوف في 
معظم أنحاء أوروبا، وشبه 
العربية وشمال  اجلزيرة 
أفريقيا وغرب آسيا وتكون 
نسبة اجلزء املنكسف من 
الشـــمس والذي  قـــرص 
يشـــاهد بالكويت تعادل 

٣١٪ ويبدأ الكسوف في الكويت الساعة ١٠:٤٣ صباحا وينتهي 
الساعة ١:٣٣ ظهرا، وحتذر االدارة من مشاهدة الكسوف مباشرة 
بالعني املجردة دون استخدام النظارة اخلاصة لرصد الكسوف 
وذلك حلماية العني من أشـــعة الشمس الضارة وتدعو ادارة 
علوم الفلـــك والفضاء اجلمهور الكرمي للمشـــاركة في رصد 
وتصوير ظاهرة الكســـوف اجلزئي للشـــمس في مقر االدارة 

بالنادي العلمي الكويتي. 

 القاهـــرة ـ وكاالت: مع تزايد إعالنات األفالم 
السينمائية عبر شاشـــات التليفزيون وهو ما 
يعرف فنيا بـ «التريللر» تزايدت منافســـة تلك 
اإلعالنات على جذب أكبر عدد من اجلمهور ملشاهدة 
الفيلم املعلن عنه، وهو ما أدى إلى جلوء بعضها 
إلى اســـتخدام إيحاءات جنسية بعضها مقاطع 
من الفيلم، وبعضها اآلخر مقتطع بصورة تولد 
هذا اإلحياء اجلنسي، األمر الذي ادى إلى ظهور 
مطالبات من األزهر، ومجمع البحوث اإلسالمية 
تطالب بوقف كل ما يؤدي إلى اإليحاء اجلنسي 
في إعالنات األفالم التي أصبحت متثل سيال عبر 
الفضائيات وقنوات التلفزيون على األسر، وما 
يزيدها خطورة أنها تعرض على جميع الفئات 

العمرية داخل البيوت املصرية.
   بداية يعتبر د.محمد الشحات اجلندي األمني 
العام للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية وعضو 
مجمع البحوث اإلسالمية أن الدعاية السينمائية 

أصبحت ممزوجة بكثير من اإليحاءات اجلنسية، 
وهو ما يجعلها وسيلة جتارية مرفوضة، خاصة 
ان فئة الشـــباب هي الفئة الكبـــرى التي تهتم 
بالدعاية الســـينمائية، وما يحدث هو نوع من 
التعمـــد، واإلعالن بهذه الطريقة يؤدي لنشـــر 
فساد لفظي، واإلسالم يحرم كل ما ميس العفاف 

والطهر للمجتمع املسلم.
   وأضاف ان كل ما يؤدي إلى تنامي أمر محرم 
فهو محرم، واإلسالم يحرم كل ما يثير الغرائز 
فاإليحاءات اجلنسية التي تتضمنها بعض الدعاية 
لألعمال السينمائية ينطبق عليها التحرمي ألنها 
من باب اثارة الغرائز، فاإليحاء ألمور تتعارض 
مـــع الطهر والعفـــاف مبثابة نوع مـــن االغراء 
الفاحش، واستخدام مثل هذه األساليب لإلعالن 
عن عمل درامي طريقة آثمة شرعا وغير جائزة 
وتنطـــوي على منكر وهو محـــرم بكل صوره 

وكل أشكاله.

 واشنطنـ  سي.إن.إن: قالت أميركية أجريت لها 
أول عملية زراعة وجه كاملة قبل نحو عامني، إنها 
تشعر اآلن بسعادة غامرة، الفتة إلى أنها متارس 

حياتها اآلن بشكل طبيعي.
  وقالت كوني كالـــب (٤٧ عاما): «ميكنني اآلن 
أن أشم.. واســـتطيع أن أتناول اللحم، وميكنني 
أن آكل األطعمة الصلبة، لذا فأوضاعي تتحســـن 

باستمرار».
  ومزقـــت رصاصة، في محاولـــة انتحارية قام 
بها الـــزوج عام ٢٠٠٤، وجه كالـــب متاما وفقدت 
أنفها وخديها وفكها األعلى، كما تعرضت مالمحها 
للتشويه، وفقدت القدرة على التذوق والشم والكالم 
جراء فقدان أنفها وشفتيها في احلادث، كما كانت 

تتنفس عبر فتحة جراحية في العنق.
  وأجرى فريق من اجلراحني، مبستشفى كليفالند، 
عملية زراعة وجـــه لكالب، من واهب متوف، في 

جراحة استغرقت ٢٢ ساعة، في ديسمبر منالعام 
٢٠٠٨. واجتمعت املرأة مؤخرا مع عائلة املتبرع، آنا 
كاسبر ليكوود بوالية أوهايو، التي كانت تعمل في 
دار للرعاية، وتبرعت بأجزاء جسمها التي تلقاها 

نحو ٥٠ شخصا.
  وأضافت كالـــب «كان اللقاء غريبا في البداية، 
ولكن كان لدينا وقت جيد وشـــرحوا لي ما حدث 

للمانحة، وأنها كانت جميلة جدا».
  وخالل اجلراحة املاراثونية، أعاد فريق اجلراحني 
تشكيل وجه الواهب ليتالءم مع املريضة، وقاموا 
بوصل األنسجة، والعظام، واألوعية الدموية واخلاليا 
العصبية، وتركيب األنف، واألجفان السفلية وأعلى 

الشفة، وملء الشواغر في وجه كالب.
  يشـــار إلى أن املريضة كانت تتغذى باألطعمة 
السائلة طوال السنوات اخلمسة التي سبقت العملية 

اجلراحية. 
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 ٤٫٥٨ المغرب 
 ٦٫٢١ العشاء 

 مطالبات أزهرية بوقف «تريللر»
   اإليحاءات الجنسية في الدعاية السينمائية

 مفتي مصر يؤكد ضرورة توحيد الفتاوى  صاحبة أول وجه مزروع عادت إلى الحياة
  على مستوى األمة اإلسالمية

 القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد مفتي جمهورية مصر العربية د.علي 
جمعة ضرورة توحيد الفتاوى اخلاصة بالقضايا واملوضوعات 
التي تهم األمة اإلسالمية مبا يسهم في تعزيز قوتها ومتاسكها 
ومواجهة التحديات التي تعيشها، وحتى ال تصل إلى التشرذم 
والفرقة، مشددا على ان عوامل الوحدة التي جتمع األمة بأدائها 

للشعائر ومتسكها بالتوحيد.
  وطالب مفتي اجلمهوريةـ  في تصريحات صحافية االثنني 
املاضيـ  بضرورة التصدي لفوضى الفتاوى حلماية املجتمع 
من مخاطرها، مبينا أن ذلك ال يأتي بالتشريع فقط وإمنا من 
خالل منظومة متكاملة من اإلعالم والثقافة والتعليم إضافة 

إلى الدور الذي تقوم به دار اإلفتاء في هذا الصدد.

  وأشار د.جمعة إلى ارتفاع طلبات الفتوى التي تتلقاها دار 
اإلفتاء مبختلف الوسائل اإللكترونية والعادية التي توفرها، 
حيث وصلت إلى نحو ٤٠٠ طلب يوميا، مرجعا ذلك إلى حالة 
القلق والتشـــويش التي تســـببت بها بعض الفضائيات من 
خالل الفتاوى غير الدقيقة التي تصدرها مما يســـبب بلبلة 

لدى املواطنني.
  وطالب اجلميع بضرورة الرجـــوع إلى دار اإلفتاء لطلب 
الفتوى الصحيحة في مختلف القضايا احلياتية، خاصة فيما 
يتعلق منها بالطالق حيث بلغ عدد الفتاوى التي أصدرتها دار 
اإلفتاء العام احلالي أكثر من ٤٦٥ ألف فتوى شفهية ومكتوبة 

وهاتفية في مختلف املجاالت. 

 ..ومنظمة المؤتمر اإلسالمي تدعو المسيحيين
  إلى فهم أفضل لتعاليم الدين اإلسالمي

 «برقع» المذيع البريطاني 
  خالل حلقة أعياد الميالد.. يثير جدًال

 البابا شنودة للمتبرعين له بـ «كلية»: جئتم بعد فوات األوان

 الريـــاض ـ يو.بي.آي: هنأ أمني العام منظمة 
املؤمتر اإلســـالمي أكمل الدين إحســـان أوغلو 
العالـــم واملســـيحيـــني في  املســـيحــيني في 
العـــالم اإلسالمي بصفــــة خاصــــة بيوم عيد 
امليـــــالد املجيد واقتراب العــــام اجلديـــد داعيا 
املســـيحيـــــني إلى فهم أفضل وأعمق لتعاليم 

الدين اإلسالمي.
  وأشاد أوغلو األمني العام للمنظمة التي تضم 

في عضويتها ٢٨ دولة مســـلمة في بيان رسمي 
االثنني بهذه املناســـبة اجلليلـــة وأهميتها عند 
املســـيحيني مؤكدا أنه عيد محبة وسالم وأمن 

ومساواة بني جميع البشر. 
  ودعا األمني العام للمنظمـــة التي تتخذ من 
جدة مقرا لها جميع املســـلمني في جميع أنحاء 
العالم بهذه املناسبة اجلليلة والروحية مشاركة 

إخوانهم املسيحيني الفرحة والسعادة. 

 إيالف: مقدم برنامج «Top Gear» للسيارات جيرميي كالركسون 
معروف مبواقفه وآرائه املثيرة للجدل ولكن مراقبني توقعوا ان 
يثير ضجة جديدة بســـبب ارتدائه البرقع خالل تقدميه حلقة 

البرنامج اخلاصة بعيد امليالد. 
  فقد ارتدى كالركسون ورفيقه ريتشارد هاموند البرقع لتسلية 
زميلهم في تقـــدمي البرنامج جيمس ماي خالل عيادتهما له في 

املستشفى حيث نقل اليها بعد اصابته في رأسه. 
  وكان مشاهدون احتجوا في يوليو املاضي حني قال كالرسكون 
انه شاهد ســـيدة مســـلمة ترتدي مالبس داخلية مثيرة حتت 

البرقع. 
  في حلقة عيد امليالد التي تابعها ٦٫٦ ماليني مشـــاهد انطلق 
مقدمو البرنامج بسياراتهم من العراق الى بيت حلم عن طريق 
تركيا وسورية واألردن، وارتدى املقدمون الثالثة جميعهم النقاب 

في بعض مراحل البرنامج. 
  وتوقع كتاب في مواقع الكترونية ان يثير هذا العمل احتجاجات. 
ونقلت صحيفة «الديلي تلغراف» عن مصادر في تلفزيون «بي 
بي ســـي» الذي يعرض برنامج الســـيارات ومكتب االتصاالت 
الذي يراقب البرامج التلفزيونية انهما لم يقوما مبراجعة حتى 
اآلن ملعرفة ما إذا كانت هناك شـــكاوى من املشاهدين على هذه 

احللقة من البرنامج.  

 القاهرةـ  وكاالت: 
بعـــد غيابـــه عـــن 
العظة األســـبوعية 
األربعـــاء املاضـــي 
وإثـــارة شـــائعات 
اعتكافه  حوله عن 
بالدير ومرضه، ألقى 
البابا شنودة الثالث 
بابـــا اإلســـكندرية 
وبطريـــرك الكرازة 
املرقســـية عظتـــه 
االحد املاضي وسط 
هتافـــات األقبـــاط 
الذين احتشدوا داخل 
الكاتدرائية ملعرفة 
أسباب انقطاعه عن 
العظة وتواجده في 
البابا  أن  إال  الديـــر 
جتاهل احلديث عن 

هذا األمر مكتفيا بالترحيب بهم والتأكيد على أنه 
بصحة جيدة. 

  وتلقى البابا خالل عظته بالكاتدرائية املرقسية 
بالعباســـية خطابات وتنازالت مـــن قبل أقباط 

مســـتعدين للتبرع 
بالكلى له دون مقابل 
فـــرد البابـــا عليهم 
وقـــال: أشـــكر كل 
الذي فكر في التبرع 
بكليتـــه مـــن أجلي 
ولكـــن «جيتوا بعد 
فوات األوان»، مشيرا 
إلى أنه سيسافر إلى 
املتحدة  الواليـــات 
األميركيـــة للعالج 
واالطمئنـــان علـــى 
وظائـــف الكلى بعد 

عيد امليالد املجيد. 
  وردا على سؤال 
من أحد األقباط عن 
مدى شرعية توثيق 
الزواج لدى الكنيسة 
البابا: «الزواج  قال 
داخل الكنيسة يعطيه شرعية ولكن البد من توثيقه 
مدنيا ليكون شـــرعيا أمام الدولة فكيف تثبت في 
األوراق الرســـمية بزوجتك وأوالدك ولذلك يجب 

توثيق الزواج مدنيا بعد أن يتم كنسيا».  

 زيد القطان 

 د.علي جمعة

 جيرميي كالركسون

 كالب قبل وبعد العملية

 البابا شنودة

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 سفينة الخير

الكويتيون من   أفــــاق 
نومهم صباح أمس وحالهم 
حال األمهــــات في كويت 
املاضــــي وقــــت «القفال» 
وشروع السفن في العودة 
البالد وفوق متونها  الى 
بحارتهــــا العائــــدون من 
العذاب واملجهول،  رحلة 
حيــــث تتجمع النســــوة 
الشــــاطئ ويطلقن  قرب 
النشيد املشــــهور «توب 
توب يا بحر» الذي يعبر 
القلقة  عــــن مشــــاعرهن 
على مصير اآلباء واألبناء 

واالخوة.
  بدت الكويت يوم أمس 
وكأنها واحــــدة من تلك 
السفائن املبحرة في الغبة 
الســــوداء وال أحد يعرف 
مصير بحارتها، والقلوب 
على الشــــطآن مضطربة 
راجفة هلعة ترقب البعيد، 
عسى راية تلوح في األفق 
تبشر بعودة السفينة الى 
بر األمان فتطمئن القلوب 
وتهدأ األرواح املتعبة التي 
أوجعها القلق واالنتظار.

  الكويت (سفينة اخلير) 
التي حتملت قسوة العباب 
وشــــدة األنــــواء وتالطم 
األمــــواج، فصالت في كل 
البحار واخللجان، وجالت 
فــــي كل املرافئ والبلدان، 
لتحمل لنا العطايا والهدايا 
في جميع املواسم، صارت 
اليوم دمعة في عني القلق 
والعاصفة، نســــأل عنها 
النوارس ونســــيم البحر 
واألســــماك، نصغي لليم 
لعل اليم ينقل لنا صرخة 
«يا مال» حتمل لنا بشائر 

األمل. 

 محطات  كالم مباشر كسوف جزئي للشمس ٤ يناير المقبل

 الحوار باالستجواب تركيبتنا المتنوعة سبب قوة فلنحافظ على هذه الميزة
 عرفنا التصنيفات الفئوية في الكويت منذ 
الطفولة، والتزال، ولكن كانت لها حدود بل 
وطعم املزاح مثل «أهل شرق أكالة اجلموه» 
وهو ســــمك يعيــــش في الطــــني، كناية عن 
املرقاب  الشــــديد بالبحر، و«أهل  ارتباطهم 
أهل اللقاط» وهــــي بقايا الذبيحة كناية عن 
حبهم ألكل اللحم، وكذلك كالم من نوع (انتوا 

تسمون األثل، أثل) بكسر الثاء.. الخ، ورمبا نشبت مشاجرات 
بني أبناء األحياء فيما يشبه التدريب على العراك، وهو شيء 
غريزي في البشر، وحتى الســــباع في البرية تتدرب وتتهيأ 

للصراع قبل أن يحني وقته.
   هذه املنابذة تسمعها بني أهل بريدة وعنيزة في السعودية 
وفي مصر بني «بحري وقبلي» وفي الشــــام يعلقون على أهل 
حمص «الروس الناشــــفة» وحتى في بريطانيا تســــمع نكات 
االجنليز على االسكتلنديني، وهكذا، واليوم جتدها في الكويت 
قد أخذت منحى التسييس واستعمال الفئوية كمدخل للتأليب 
على الدولة وانتقاص هيبتها وافتعال صراع مع بقية شرائح 
املجتمع املذهبية، هذا االنعطاف مدمر، وال يجوز السكوت عليه، 
فالكل له احترامه، وبالتحديد قبيلة مطير التي تنتمي الى غطفان 
وهي من القبائل القحطانية، وتغير اسمها إلى مطير في فترة 
املــــد الديني بقيادة االمام محمد بن عبد الوهاب واألمير محمد 
بن سعود، حيث احتشد الناس من مختلف القبائل وراء قيادة 
قبلية متثلت في الدوشان وهم أمراء مطير - غطفان – وحتى 
يتم تقدمي الرابطة الدينية برز اسم «مطير» ومصدره «الناس 
متاطرت من كل صوب وراء دعوة التوحيد» وكانت قرية العوجة 
هي نقطة التجمع لهذا اللقاء الكبير الذي حمل اسم «مطير» التي 
ضمت مئات وألوفًا من قبائل شتى جاؤوا من أطراف اجلزيرة 
العربية وجمعهم االسم اجلديد، وهو ابتكار رائع عالج برشاقة 

مشكلة العصبية القبلية في الدعوة الوليدة.
   والتحالفات القبلية ليســــت جديدة في بالد العرب، حيث 
جتتمع بطون كثيرة ملواجهة خطر الغزو وأيضا تبتكر اسمًا 
جديدًا مثل «ضفير» التي تضافرت لرد الغزاة وكذلك «شــــمر» 
التي شمرت عن سواعدها لنفس الغرض، وكلتاهما من قبائل 

الشمال.
  أذكر أنني قرأت إعالنا للســــيد محمد ضيف اهللا شرار بعد 
فــــوزه في االنتخابات الفرعية، قبل صدور قانون مينعها، أنه 
وجه الشــــكر ألبناء «امليمون» وهم من مكونات قبيلة مطير، 
ومثل ذلك قرأته عن تكفل الســــيد هالل املطيري - بعد حرب 
اجلهراء - بأسر وعائالت من قتل في تلك احلرب من الدياحني، 
وهــــم من «مطير» أيضا، إال أنه فــــي احلالتني اختلفت العالقة 
الشــــرعية التي ترتب التزامات مادية وإرثًا وحق التنازل عن 
القصاص.. الخ، عن عالقــــة احللف القبلي الذي يجمع بطونًا 

كثيرة من قبائل متعددة حتت اسم هذا احللف.
  هذه وتلــــك من مكونات املجتمع هي ســــبب لقوته وتنوع 
كفاءاته، مهما كانت األســــماء واخللفيات، فالكويت تفخر بهذا 
التنوع الذي جمع ما في الشــــرق والغرب والشمال واجلنوب، 
وإمنا تكون احلكمة في جعلها مكونات لسبيكة صلبة، آصرتها 
وطن ودولة يستظل بها اجلميع ليومهم، وغدهم البعيد، بأمن 

وأمان. 

 استجواب آخر ينتهي وعشرات االستجوابات 
قادمة على الطريق كي يتوقف حال البلد في وقت 
تتفرغ فيه دولنا اخلليجية االخرى ملشاريع التنمية 
وخلق فرص العمل والسعي حثيثا الى ان تصبح 
مراكز مالية عاملية بقصد خلق موارد بديلة للنفط 
الناضب، بينما نبقى نحن «مكانك راوح» ثم يتساءل 
البعـــض، وبراءة االطفال في عينيه، عن ســـبب 

تقدمهم وتخلفنا.
< < <  

  قام اخلالف اللبنانيـ  اللبناني الذي تسبب في حرق لبنان االخضر 
ملدة ١٧ عاما، على معطـــى غياب احلوار الفاعل بني القوى املعارضة 
والقوى احلكوميـــة، وانزلت املعارضة الناس للشـــوارع وانطلقت 
رصاصة في الظالم لتقتل الزعيم املعارض املعروف معروف ســـعد 
وتطلق اولى شـــرارات الثورة والعصيان واحلـــرب االهلية، وكان 
باالمكان حل كل تلك املعضالت لو جلست احلكومة واملعارضة على 
طاولة احلوار ومت حل اشكال التعديل الدستوري الواجب خالل نصف 
ســـاعة بدال من تدمير لبنان للوصول لنفس الهدف، السؤال: ملاذا ال 
تلتقي احلكومة واملعارضة الكويتية في غرف مغلقة حلل االشكاالت 

القائمة قبل خراب البصرة ـ او جنوبها حتديدا ـ ال بعده؟!
< < <  

  حتدث العم عباس مناور وهو احد اآلباء املؤسســـني للدســـتور 
فأتى كالمه ينقط عسال وأملا وعقال وحكمة، وينضح بحب هذا البلد 
واخلوف واحلرص على مســـتقبل ابنائه، ومما قاله العم ابومطلق 
ان دواوين االثنني قامت علـــى معطى غياب الدميوقراطية واحلرية 
االعالمية آنذاك فما ســـبب اللجوء للشوارع والدواوين هذه االيام؟! 

سؤال آخر مستحق من رجل حكيم.
< < <  

  هل نذكر بأن اآلباء املؤسســـني للدستور الذين ال يزايد احد على 
حبهم له وحرصهم عليه، لم يرفعوا قط شـــعار «إال الدستور» ولم 
ينزلوا للشارع للتأجيج والتحريض حتى ابان احداث ٦٧ و٧٦ و٨٦ بل 
جعلوا جل همهم مصلحة الوطن ومستقبل ابنائه وقدروا ببصيرتهم 
خطـــورة الظروف احلرجة احمليطة فنجـــا بلدنا مما كان يخطط له 

آنذاك من احداث جسام.
< < <  

  وهل نذكر البعض كذلك باملتغيرات الكبرى التي حتدث في العالم 
وفي منطقتنا من حتـــول بعض الدول احلليفة واملؤثرة من تأييدنا 
ودعمنا الى دعم وتأييد احد جيراننا حتى ســـمعت باالمس ـ وسمع 
معي آخرون ـ ديبلوماسيا كويتيا مطلعا يقول «ان مصلحتنا كانت 
حتتم علينا احلرص على بقاء نظام صدام الضعيف الذي تعاديه كل 

الدول بدال من االوضاع اخلطيرة املستجدة».
< < <  

  آخر محطة: بعد تقاعد ٣ وكالء مساعدين في وزارة االعالم، االعالمي 
البارز يوســـف مصطفى هو احد ابطال عـــام ٩٠ الذي مازال صوته 
يرن في اســـماع الشـــعب الكويتي محفزا ومشـــجعا له آنذاك على 
الصمود واملقاومة، الزميل ابومحمد يســـتحق وبحق بحكم اهليته 
وكفاءته وثقافته وأقدميته منصب الوكيل املساعد لشؤون االخبار، 
حيث ميلك خبرة تتجاوز ٣ عقـــود في ذلك القطاع املهم.. نرجو ان 
نسمع قريبا خبرا مفرحا يضع الرجل املناسب في املكان املناسب... 
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