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 هكذا مّر القطار

 مع متابعة مسلســـل 
توم وجيري ندخل فضاء 
الرسوم الكرتونية حيث 
األحداث تسير على نحو ال 
عالقة له باملنطق وال يتفق 
مع طبيعة االمور وحقائق 
احلياة، فاملنازل تطير مع 
العصافير والباذجنان، 
والطفـــل الرضيع يقود 
كتيبة من األفيال، وسمك 
القرش يخرج من البحر 
الى سطح اجلزيرة ليأخذ 
حمام شـــمس ويشرب 

الكوكتيل.
  انه عالم غرائبي دون 
حدود، يقبـــل كل خيال 
وكل تطـــور وفي جميع 
االجتاهات، فالعني تغادر 
محجرها في رأس االنسان 
وتتجه الى املقهى حيث 
تقرأ الصحيفة وحتتسي 
القهوة قبل أن تعود الى 
رأس صاحبها، وعصفور 
نقار اخلشب ينقر اسمه 
على جذع الشجرة بسرعة 
فائقـــة، والبحار بوباي 
يأكل الســـبانخ فيحمل 
الســـفينة علـــى كتفه 
الرضاء حبيبته زيتونة 
في صور متحركة منورها 

من ورق.
  احلبيـــب Tom طيب 
وأليـــف غير أنـــه رقود 
كسول حبيس دائرة ردود 
 Jerry األفعال، بعكـــس
املبادر  الســـريع  النزق 
والقادر على خلق املكائد 
خلصمه اللدود وشريكه 
في البيت الواحد، وهكذا 
يستمر الصراع في هذا 
الفضـــاء العجيـــب أو 
Space Toon حيث ميكن 
للشخص فيه أن ينشطر 
نصفني ليمر عبره القطار 
ثم يعود الشخص ثانية 

إلى هيئته األولى. 

 محطات 

 تحت راية اإلسالم وتحت راية الدستور!
 حتت راية االســـالم تشطر وتفتت 
دول االســـالم، فتحت راية االسالم مت 
ضرب األعناق في العراق وخرجت فرق 
املـــوت لتعمل في اخلفـــاء لذبح أبنائه 
وتقســـيم وطنهم، وحتت راية االسالم 
قسم السودان وافتخر من قاموا بتقسيمه 
بإنشاء دولة االســـالم فيما تبقى منه 

دون ان يتحدث أحد عن املليارات التي مت تسلمها وإيداعها 
البنوك لتحقيق ذلك احللم الكبير، وحتت راية االســـالم، 
املفترى عليه، يتم تفجير الكنائس في مصر قلب العروبة 
النابض إليقاف التعايش السلمي بني مسلميه ومسيحييه 
وحتويله بالتبعية لساحة صراع أخرى للعابثني باالسالم، 

وكل ذلك حتت راية... احلفاظ على االسالم!
<<<  

  ومن ضرب االســـالم باسم االسالم الى ضرب الدستور 
باسم احلفاظ على الدستور، فكل ما ميارس اليوم سيتحول 
الى أعراف سياسية واجبة لدميوقراطيي الغد، كما سيتحول 
بالتبعية ملرجعية ألي دميوقراطية ناشئة في اخلليج لتشابه 
وتقارب الظروف، فهل من أسس احلفاظ على الدميوقراطية 
املستقبلية الكويتية جعلها مرتبطة بسلسلة أزمات ال تنتهي؟! 
وهل من أسسها القبول باملبدأ امليكيافيلي القائل ان الغاية 
تبرر الوسيلة وانه ال مانع من جتاوز القوانني والتشريعات 

والقفز على سرية املصارف للوصول للهدف؟!
<<<  

  وهل من أســـس الدميوقراطية الصحيحـــة التي نريد 
ترسيخها وتوريثها لالجيال املقبلة، القبول مببدأ ملخصه 
ان عدم رضانا عن نتائج التصويت في املجلس مينحنا حق 
اللجوء للشـــارع؟! وان للعضو لدينا ان يختار بني العمل 
حتت قبة البرملان أو العمل خارجها في وقت ينحصر فيه 
عمل اعضـــاء البرملانات في العالم أجمـــع مببنى البرملان 
وكيف ـ  في هذا السياقـ  ميارس العضو التشريع والرقابة 

من الشارع؟!
<<<  

  وهل من املمارســـة الدميوقراطية الصحيحة محاسبة 
رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء والضرب عرض 
احلائط مبا أتى في محاضر املجلس التأسيســـي واحكام 
احملكمة الدستورية من ان االســـتجوابات يجب أن توجه 

للوزراء «فرادى» على قرارات وأعمال وزاراتهم؟!
  ان احدى اشكاليات املمارسة الدميوقراطية الصحيحة 
حقيقة انها ال تقبل «الشخصنة» في أعمالها، فكل ممارسة 
تصبح عرفا مقبوال في املستقبل، وهذا ما يجب ان نضعه 
نصـــب أعيننا هذه االيام التـــي غيبت فيها مبادئ احلكمة 
والتعقل وأدخلنا في املقابل الدســـتور املوقر واملبجل في 

خالفاتنا الشخصية.
<<<  

  آخر محطة: من مصـــر بدأنا ومن مصر ننتهي، حيث ولد 
وعاش نبي اهللا موســـى وأخوه هارون بن عمران والذي 
كان رغم نبوته وقوة حجته ثقيل اللفظ واللســـان، حيث 
أتى في اآليات البينات (وأخي هارون هو أفصح مني لسانا 
فأرســـله معي) و(احلل عقدة من لســـاني يفقهوا قولي) 
ففصاحة اللسان ال تعني بالضرورة احلق وقول الصدق، 
كما أن قلة الفصاحـــة ال تعني ضعف احلجة أو عدم قول 

احلقيقة على االطالق. 

 سامي عبداللطيف النصف 
 samialnesf١@hotmail.com 

 الصين وروسيا يستكشفان المريخ معًا هذه السنة

 بيل كلينتون شخصية العام لمواقفه من الحيوانات

 عضو في هيئة كبار العلماء يتراجع عن تأييد هدم اآلثار كتاب إسرائيلي يدعي حل لغز أشرف مروان

به الهيئة العامة للسياحة واآلثار 
بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية 
والقروية هو مشروع وطني رائد، 
ليس القصد منه العناية مبواد اآلثار 
فحسب، بل العناية مبضمون هذه 
اآلثار وما كانت عليه من قيم رفيعة 

وأخالق عالية، متيز بها األجداد، 
وجتلت بني هـــذه البيوت معاني 
الصدق والوفاء والرجولة والكرم 
والبسالة والتضحية، عالوة على ما 
حتتضنه من قيم تراثية وحضارية 

وتاريخية بارزة». 

احلني. وجاء تصريح اشتياني أمام وسائل إعالم أجنبية 
خالل مؤمتر صحافي مقتضب عقدته مع ابنها سجاد 
قادر زاده في مقر تابع للسلطة القضائية اإليرانية في 
تبريز. وتعليقا على هذه املواقف، قالت منى أحادي 
التي نظمت لقاء الصحافيني األملانيني مع ابن اشتياني 
«أعتقد أنهــــا تخضع لضغط هائل من جانب النظام 

اإليراني، وقد قالت ذلك حتت الضغط». 

 الرياض ـ وكاالت: سجل عضو 
في هيئة كبار العلماء السعودية 
تراجعا عن موقفه السابق الداعي إلى 
هدم قرية تاريخية في مدينة شقراء 
(شمال غربي الرياض)، حيث جاء 
مبوقف جديد يدعو فيه إلى احملافظة 
على القرية التاريخية واستثمارها، 
باعتبارها وثيقة تاريخية.  وأكد 
الشـــيخ عبداهللا بن سليمان بن 
منيع، عضو هيئـــة كبار العلماء 
واملستشار في الديوان امللكي، على 
أهمية احملافظة على البلدات التراثية 
ومباني التـــراث العمراني، ملا لها 
من أهميـــة حضارية واجتماعية، 
باعتبارها وثيقة تاريخية حتكي 
واقع األجداد وحياتهم، مشيرا إلى 
أن أهمية التراث العمراني في مناطق 
اململكة تنبع من أهمية ســـاكنيه.  
وكان بن منيع قد سجل موقفا يدعو 
إلى هدم إحـــدى القرى التاريخية 
في مدينة شقراء السعودية، لكنه 
اليوم يتحدث بلغة جديدة إزاء هذا 
األمر، حيث يقول: «إن إعادة تأهيل 
القرى والبلدات التراثية الذي تقوم 

 دبيـ  العربيةـ  وكاالت: سمحت السلطات اإليرانية 
اول من امس للمرأة احملكوم عليها باإلعدام رجما بإجازة 

خارج السجن لتناول العشاء مع ابنتها وابنها.
  وأوقف تنفيذ احلكم برجم اشتياني حتى املوت، 
بعد إدانتها بالزنا واتهامها بالتآمر مع عشيقها لقتل 
زوجها. وطالب ابنها سجاد غدير، الذي يواجه احملاكمة 
بسبب حديثه إلى صحافيني أملانيني بشأن قضية أمه، 
خالل مؤمتر صحافي صرحت به الســــلطات بالعفو 
عنهــــا. وإلى ذلك، أعربت صحيفة بيلد ام ســــونتاغ 
األملانية عن «تفاجؤها» إزاء إعالن اشتياني نيتها تقدمي 
شــــكوى قضائية ضد اثنني من صحافييها املعتقلني 
في إيران. وقال مايكل باكهاوس نائب رئيس حترير 
الصحيفة في برلني «إننا نرى من املفاجئ أن يسمح 
المــــرأة محكوم عليها باإلعدام فــــي إيران باخلروج 
لبضع ساعات لإلعالن أمام وسائل إعالم غربية أنها 
تريد تقدمي شكوى قضائية ضد صحافيني يتولون 

تغطية هذه القضية».
  وأعلنت اشــــتياني أنها تريد تقدمي شــــكوى ضد 
األملانيني اللذين أرادا إجراء مقابلة صحافية مع ابنها 
في أكتوبر وهما اليزاالن مسجونني في إيران منذ ذلك 

 بكنيـ  أ.ف.پ: من املقرر ان تطلق الصني مسبارها 
االول الى املريخ في شـــهر اكتوبر ٢٠١١ في مهمة 
فضائية مشتركة مع روسيا بعد سنتني من التأجيل، 

على ما ذكرت وسائل االعالم الرسمية امس.
  وكان من املقرر ان يطلق املسبار «يونغهو ـ ١» 
في اكتوبر ٢٠٠٩ مع الصاروخ الروسي «فوبوس 
اكسبلورر» من قاعدة بايكونور في كازاخستان، 
لكن هذه العملية ارجئت بحســـب وكالة شينخوا 

الرسمية لالنباء.
  ونقلت الوكالة عن خبير في الوكالة الصينية 
لتكنولوجيا الفضاء ان عملية االطالق ارجئت إلى 

شهر اكتوبر من العام اجلديد.
  واضافت ان الصني ستطلق مهمة مستقلة الى 

املريخ في العام ٢٠١٣.
  ووفقا للتقارير السابقة، فإن مهمة «يونغهو ـ 
١» هي سبر اجواء املريخ مع التركيز على محاولة 
فهم سبب اختفاء املياه التي يبدو انها كانت وفيرة 

على سطح الكوكب االحمر.
  وسيكون اكتشاف املريخ اخلطوة الثانية بعد 
مهمات اكتشاف القمر في البرنامج الفضائي الصيني 
الطموح الذي يهدف الى مواكبة الواليات املتحدة 

وروسيا في هذا املجال. 

 نقلت صحيفة اإلندبندنت البريطانية عن مؤسسة 
«بيبـــول» حلقوق احليوانـــات قولها ان الرئيس 
األميركي األسبق بيل كلينتون اختير كشخصية 
املؤسســـة لعام ٢٠١٠ بسبب مواقفه املشهودة لها 

مع احليوانات.
  وقد عرف كلينتون خالل فترة رئاســـته ولعه 
بتنـــاول وجبة ماكدونالدز خـــالل فترة التمارين 
الصباحية، إال انه بعد انتهاء فترة رئاسته فضل 

تغيير هذا النظام، واســـتبدل برغر اللحوم بآخر 
باخلضار. إال ان قرار املؤسسة باختيار كلينتون 
شخصية لعام ٢٠١٠ أثار بعض اجلدل، خصوصا ان 
الرئيس األميركي األسبق يعترف بتناول وجبات 

األسماك من وقت آلخر.
  وذكرت اإلندبندنت ان كلينتون أكد مؤخرا انه 
يعيش على البقوليات واخلضراوات والفاكهة، وال 

يتناول منتجات األلبان على اإلطالق. 

 زعم كتاب إسرائيلي جديد ان صهر الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر، أشرف مروان، هو أخطر جاسوس 
جنده املوساد، وأن املخابرات املصرية قتلته عام ٢٠٠٧ 

بعد كشف جهات إسرائيلية عن هويته.
  الكتاب صدر مؤخرا بعنوان «املالكـ  أشرف مروان.. 
املوساد ومفاجأة حرب الغفران»، ومؤلفه هو البروفيسور 
أوري بار يوسيف احملاضر في جامعة حيفا. ويقول 
يوسيف في كتابه ان مروان طموح وصاحب مهارات، 
واستطاع ان يكون مقربا جدا من قمة القيادة في مصر 
وهو اليزال شابا، وذلك بفضل زواجه من منى كرمية 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وذكر الكاتبـ  وهو 
وثيق الصلة باالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية حتى 
اليومـ  ان مروان اقترح خدماته على املوساد في لندن 

عام ١٩٦٩ وهو في نهاية العشرينيات من عمره.
  وأشار الكتاب إلى أنه لم يبق سر في مصر إال وكشفه 
أشرف مروان إلسرائيل، مبا في ذلك محاضر جلسات 
القيادات السياسية والعسكرية في مصر، واللقاءات 
مع قادة االحتاد السوفييتي السابق، وسجالت السالح، 
وخطة القتال املصرية السرية التي حجبت حتى عن 
سورية. وأورد الكتاب عن مصدر أمني إسرائيلي قوله 
إن مروان ـ مبعلوماتــــه اخلطيرة ـ حول مصر وقتها 

إلى كتاب مفتوح بني يدي إسرائيل.
  وذكر ان معلومات مروان كانت األخطر في تاريخ 
إســــرائيل، وأنها أنقذت اجلوالن من سيطرة اجليش 

السوري في حرب أكتوبر ١٩٧٣. وتأكيدا لقيمة مروان، 
قال يوسيف «جنح اجلاسوس اإلسرائيلي إيلي كوهني 
في نســــج عالقات ممتازة في دمشق، لكنه لم يشارك 
في مآدب عشــــاء عائلية إلى جانب الرئيس السوري، 
ولم يقم مبهمات ســــرية من أجلــــه». الكتاب ـ املليء 
حتى بالتفاصيل الصغيرة ـ زعم أن مروان ظل مقربا 
من الرئاســــة املصرية بعد رحيل جمال عبدالناصر، 
بعدما تقرب من خلفه الرئيس أنور السادات وزوجته 
جيهان. وقال الكاتب ان مروان شكل همزة الوصل بني 
السادات ورؤســــاء عرب ووزير اخلارجية األميركي 

وقتها هنري كيسنجر.

 انطالق احتفال «سرت» 
  عاصمة الثقافة العربية ٢٠١١

 دماغ اإلنسان يتقلص تدريجياً منذ ٢٠ ألف سنة 
 الخسارة بحجم كرة التنس.. والسؤال: هل هي مسؤولة عن الغباء؟

 ســــرت ـ أ.ش.أ: انطلقت مساء الســــبت املاضي أنشطة احتفال 
سرت عاصمة الثقافة العربية ٢٠١١. وقد بدأ االحتفال بتجمع كبير 
للفعاليات الشعبية والثقافية في ساحة الشهداء باملدينة شاركت فيه 
فرق الفنون الشعبية واملألوف والزوايا الصوفية وبراعم وأشبال 
وســــواعد الفاحت ومنتسبو جمعية الهالل األحمر الليبي، واحلركة 
العامة للكشافة واملرشدات، واملنتجون العاملون بالقطاعات املختلفة، 

والفرسان الشعبيون من مختلف الشعبيات.
  بدأ بعدها حفل خطابي شعبي في مجمع قاعات واجادودو. وحضر 
هذا احلفل القيادات الشعبية والتنفيذية ومسؤولون بقطاع الثقافة 
في ليبيا، واألمني املساعد لالحتاد العام للكّتاب واألدباء العرب، وحشد 

من الكتاب واألدباء والفنانني واملهتمني بالشأن الثقافي.
  وقالت جماهير شعبية سرت في كلمة باحلفل ان مدينة سرت التي 
أصبحت منذ الفاحت العظيم، منارة للعلم واملعرفة، وملتقى لعشاق 
احلرية، وملتقى القمم العربيــــة واألفريقية واألوروبية والدولية، 
تتشــــرف وأهلها بهذا التكرمي. وأضافت «ان سرت متتلك مقومات 
هذا التكرمي بثقافة املجتمع احلر السعيد، الثقافة التي أرستها ثورة 
الفاحت العظيم، ثقافة القيم واألخالق واملبادئ العظيمة، ثقافة العدل 
واملساواة واألمن والسالم واالستقرار، ثقافة التعايش بني الشعوب 
بكل معايير ومفاهيم القيم اإلنســــانية، الثقافة التي حتقق سعادة 
اإلنســــان، وتقدمه في كل مكان، إن مدينة سرت تعيش أحلى أيام 

عمرها بتكرميها وتكرمي مجتمعها وجماهيريتها احلبيبة». 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: تبني ان حجم دماغ اإلنسان يتقلص تدريجيا 
منذ ٢٠ ألف ســــنة ما يستدعي السؤال عما إذا كان اجلنس البشري 

يزداد غباء بسبب ذلك أم ال.
  وذكرت مجلة «ديسكوفر» األميركية ان تقريرا جديدا أظهر انه 
«خالل الســــنوات الـ ٢٠ ألفا املاضية تقلص حجم دماغ الرجل من 
١٥٠٠ إلى ١٣٥٠ ســــنتيمترا مكعبا أي انه خســــر حجما يقدر بحجم 

كرة التنس».
  وأضافت ان «حجم دماغ املرأة تقلص بهذا القدر تقريبا».

  يشار إلى ان هذا الكالم يأتي تعليقا على كالم املتخصص بعلم 
اإلنسان من جامعة ويسكونسن د.جون هاوكس الذي قال ان تقلص 

حجم دماغ اإلنسان ال يعني بالضرورة انه يصبح أقل ذكاء.
  ووافق بعض العلماء على هذا التشخيص بأن دماغ البشر يصبح 
أصغر وقال البعض انه مع ذلك أصبح أكثر فاعلية في حني اعتبر 

البعض اآلخر أن اإلنسان ازداد غباء مع تطوره.
  وقدمت عدة نظريات لتفسير لغز تقلص حجم الدماغ واحداها 
ان الرؤوس الكبيرة كانت ضرورة خالل احلياة في العصر احلجري 
القدمي لتتماشى مع النشاطات التي يبذلها اإلنسان في اخلارج وفي 

الظروف املناخية الباردة.
  وتقول نظرية ثانية بأن اجلماجم تطورت لتتماشى مع النظام 
الغذائي الذي يتطلب مضغ حلوم األرانب والغزالن والثعالب واألحصنة 
ولكــــن عندما أصبح الطعام أســــهل للمضــــغ توقفت الرؤوس عن 

النمو.
  لكن نظرية ثالثة خرجت لتقول انه مع بروز املجتمعات املعقدة 
صغر حجم الدماغ ألن الناس ما اصبحوا بحاجة ألن يكونوا أذكياء 

حتى يبقوا على قيد احلياة. 

 غالف الكتاب 

 غسان مسعود 

 الشيخ عبداهللا بن منيع 

 اشتياني مع ابنها 

 اإليرانية أشتياني تتناول العشاء مع ولديها 
  بعد تعليق تنفيذ حكم رجمها

 ابنها يدعو إلى تخفيف العقوبة

 فاروق الباز: «أرمسترونغ» لم يسمع األذان فوق القمر 
  لكن «فاتحة الكتاب» منحته الطمأنينة 

 القاهرة ـ وكاالت: أكد عالم اجليولوجيا املصري واملسؤول 
بوكالة الفضاء والطيران األميركية (ناسا) فاروق الباز، ان رائد 
الفضاء األميركي نيل أرمسترونغ لم يسمع األذان فوق القمر، 
كما أشيع، لكن «فاحتة الكتاب» منحته الطمأنينة، وأنه ال صحة 
ملا نســـب إلى دونالد رامسفيلد، من أن أرمسترونغ لم يصعد 

إلى سطح القمر، وأن األمر كله كان خدعة أميركية.
  وفي مقابلة معه نشرتها صحيفة «الشروق» اجلزائرية قال 
الباز: إن رواد أول رحلة إلـــى الفضاء كانت لهم عالقة باللغة 
العربية واإلسالم، ففي رحلة «أبولو ١٥» كانت املجموعة العلمية 
مرحة وظريفة جدا، وكنت أســـتاذا لهم ملدة ١٨ شـــهرا تقريبا، 
وكانت تربطني بهم عالقات متينة، حيث كان بيتي محل إقامة 
لهم خالل فترات عملهم بواشنطن، ما صادف مشاهدتهم للصور 
ومصاحف القرآن وبعض ما يتعلق باإلسالم، وكان من بينهم 
رائد فضاء قمت بتعليمه اللغة العربية، وتكلم معنا من الفضاء 
بالعربية، حيث قال جملة «أهال بكم أهل األرض من (ان دابر) 

إليكم ســـالم»، (ان دابر) هو اســـم الســـفينة. ونفى أن يكون 
أرمسترونغ قد ســـمع األذان فوق القمر، وأوضح قائال «كانت 
سفينة «أبولو ١٥» هي أول سفينة أدخلت عليها تعديالت كبيرة 
جدا، وكان يتملكنا خوف شـــديد من أن يصيب اإلضافات أي 
خلل، وتكلمت مع أحد الرواد بأني سأعطيه سورة الفاحتة قبل 
السفر إلى الفضاء كحماية لهم، وبالفعل أخذوا فاحتة الكتاب 
برفقتهم، حيث عند عودتهم سئلوا من طرف اإلعالم األميركي إن 
كان قد متلكهم اخلوف من التغييرات التي أضيفت، فأسروا لنا 
بخوفهم الشديد من ذلك، لكن فاحتة الكتاب زادت من طمأنينتهم، 
وهو ما تداولته صحيفة «الشيكاغو» على صفحاتها ومت تداول 
القصة بكثرة من الشرق حتى وصولها للهند. وأضاف مازحا 
ومن الهند رجعت إلى العالم العربي بأن أرمســـترونغ ســـمع 
األذان وهو على سطح القمر وأسلم وغيرها من األقاويل، علما 
بأن أرمسترونغ لم يزر ولو ملرة واحدة في حياته بلدا إسالميا، 

وكيف له أن يسمع األذان وهو على سطح القمر؟!». 

 غسان مسعود يجّسد شخصية أبي بكر الصديق ے
  والمجمع الفقهي يجدد التأكيد على تحريم تشخيص األنبياء والصحابة

 وكاالت: أعلن غســـان مســـعود عن موافقته املبدئية على 
جتســـيد شـــخصية اخلليفة األول أبي بكر الصديق ے في 
مسلسل «الفاروق». وكان مسعود وضع شرطا للمشاركة في 
العمل، وهو ان يتم تصوير الشخصية كما هي، وفي حال تعذر 
جتسيدها فلن يؤديها. ويبدو ان شرط املمثل السوري لم يحسم 

بعد، بانتظار اكتمال احللقات التي يكتبها وليد سيف.
  ثم ستبت اللجنة الشرعية في صحة وقائعها، على ان تتم 
مناقشة موضوع التجسيد في وقت الحق بعد استشارة املرجعيات 
االسالمية املعتمدة مثل األزهر الشريف واللجنة الشرعية التي 
تتكون من الشـــيخ يوسف القرضاوي، وسلمان فهد العودة، 

واملجامع الفقهية والشخصيات االسالمية املعروفة.
  ويجري االستعداد للبدء بتصوير املسلسل الذي سيكون 
انتاجه األضخم في تاريخ الدراما العربية ويتولى اخراجه حامت 
علي، اذ ستبنى مدن سينمائية في سورية، وتونس واملغرب 

بطريقة لم يشهدها اي مسلسل من قبل.
  وجدد املجمع الفقهي االســـالمي في رابطة العالم االسالمي 
تأكيده على قراره السابق في حترمي انتاج األفالم واملسلسالت 
التي تشخص األنبياء والصحابة وترويجها والدعاية لها واقتنائها 
ومشاهدتها واإلسهام فيها. وعرضها في القنوات، مشيرا الى ان 
ذلك قد يكون مدعاة الى انتقاصهم واحلط من قدرهم وكرامتهم 

وذريعة الى السخرية منهم واالستهزاء بهم.
  وذكـــر املجمع الذي يتخذ من مكة املكرمة مقرا له في بيان 
بعد ختام اجتماعات دورته العشرين التي عقدت انه «ال مبرر 
ملن يدعي ان في تلك املسلسالت التمثيلية واألفالم السينمائية 
التعرف عليهم وعلى ســـيرتهم ألن كتاب اهللا قد كفى وشفى 
فـــي ذلك». ودعا املجمع األمة الى ان تقوم بواجبها الشـــرعي 
واحملافظة على مكانـــة األنبياء والصحابة والوقوف ضد من 

يتعرض لهم بشيء من األذى. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أحد أبرز أثرياء العالم: الفقاعات االقتصادية الجديدة أمر محتوم.

  ـ ..و«الفقاعات» السياسية في عالمنا العربي وجبة يومية.
 الحكومة تدرس منح مزيد من الحقوق المدنية للمرأة بعد إقرار حقوقها 

السياسية واإلسكانية.
 أبواللطف  واحد  ـ «نعم كبيرة» لحقوق المرأة الكويتية.

 الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 

 نيل أرمسترونغ 

 اللحيدان يدعو رجال الهيئة إلى التزام «الرفق» و«اللين» و«الصبر»
 الرياض: طالب الشـــيخ صالح بن محمد اللحيدان، عضو 
هيئـــة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء األعلى األســـبق، 
رجال هيئة األمر باملعـــروف والنهي عن املنكر بـ «االحتمال» 

و«الصبر» و«الرفق» و«اللني» و«التصرف حسب املوقف».
  وأكد في محاضرته، التي ألقاها امس ضمن انشطة ملتقى 
«خير أمة»، بعنوان «هدي النبي ژ في األمر باملعروف والنهي 
عن املنكـــر»، أهمية األمر باملعروف والنهـــي عن املنكر، ألنه 

مصدر خير.
  وتناول الشيخ اللحيدان الفضائل التي حث عليها الرسول 

ژ فـــي األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مبا جاء في القرآن 
والســـنة، وذكر النصوص الدالة على ذلك، مؤكدا أن الرسول 
قدوتنا جميعا في ذلك وفي جميع أمور حياتنا، وعلينا تعلم 
األخالق الفاضلة التي تعزز اتباعنا للرسول ژ في كل ما جاء به 
تأكيدا حلديثه ژ: «من رغب عن سنتي فليس مني»، وقد حث 
صحابته وجميع أمته على االتباع والقدوة احلسنة، وحتكيم 

كتاب اهللا والسنة في كل األعمال التي نعملها في حياتنا.
  ودعا فضيلته الذين يعملون في األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر إلى االحتمال والصبر والرفق والستر والتسامح.  


