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 محمد سالم آل مبخوت العجميـ  ٧٩ عاماـ  الرجال: الفردوس 
ـ ق٨ ـ مقابل الدائري اخلامس بجانب مســـجد فالح 
احلجرف ـ ت: ٩٩٢٢٢٨٣١ ـ النساء: الفردوس ـ ق٨ ـ 

ش١ ـ ج٩ ـ م١١ ـ ت: ٢٤٨٩٢٦٣٦.
  عبداجلبار متروك مكي املتروك ـ ٩٠ عاما ـ الرجال: مسجد 
البحارنة ـ الدعية ـ ت: ٢٢٥١٦٢٤٦ ـ النساء: الساملية 
ـ ق١٠ ـ ش١ ـ ج١ ـ م٦ ـ خلـــف مركـــز الفنـــون ـ ت: 

.٦٧٦٠٠٤١١
  فاطمة حسـني جاسـم بويابس، زوجة حسني راضي مهنا 
احلمدانـ  ٦٥ عاماـ  الرجال: ديوان احلمدانـ  الفنطاس 
ـ ت: ٩٩٣٩٧٣٦٦ـ  النســـاء: الفنطـــاسـ  ق٢ـ  ش١٠ـ  

م٤ ـ ت: ٢٣٩٠١١٣١.
  معصومة سيد إسماعيل مصطفوي، أرملة سيد تقي سيد طالب 
مصطفوي ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: احلسينية اجلديدة ـ 
شرق ـ مقابل بنك الكويت الوطني ـ ت: ٩٩٥٢٨٩٣٩ ـ 

النساء: النزهة ـ ق٣ ـ ش٣٢ ـ م١١ ـ ت: ٢٢٥٤٢١٦٥.
  يوسف عبداحملسن هاشم العليـ  ٥٤ عاماـ  الرجال: اجلابرية 
ـ حسينية البلوشـ  ت: ٩٩٤٤٧٤٤٧ـ  النساء: الرميثية 

ـ ق١١ ـ ش١١٣ ـ حسينية أبوالفضل العباس.
  جاسم خالد القناعي ـ ٦٣ عاما ـ الرجال: ديوان القناعات 
ـ الشـــويخ ـ ت: ٦٧٠٠٠٣٠٠ ـ النساء: مبارك الكبير 
ـ ق٧ـ  ش١٥ـ  م٧ـ  ت: ٩٩٨٤١٩٣٠ـ  الدفـــن التاســـعة 

صباحا.
  مرمي عباس علي البكر، زوجة عبدالرحمن خلف الفيلكاوي 
ـ ٧٠ عاماـ  الرميثيةـ  ق٨ـ  ش٨٤ـ  م٣٦ـ  ت: ٩٩٤٠١٢٩٣ 

ـ ٦٦٦٨٨٣٧٣ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  عليان مانع قبالن العجميـ  ٢٤ عاماـ  الظهرـ  ق٦ـ  ش٦ـ  م٣٦ 
ـ الديوان من اخللف مقابل املســـجدـ  ت: ٦٥٨٠٠٠٣٣ 

ـ ٩٩٣٢٧٤٤٤. 

 البقاء هللا 

 قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: 
  يجوز تمثيل الصحابة بضوابط

 دبي ـ العربية: أكد عضو هيئة كبار 
العلماء في السعودية د.قيس املبارك أنه 
يجوز متثيل أدوار الصحابة بضوابط، 
مبينا أنه «يستشكل كثير من الناس عن 
حكم التمثيل حلال الصحابة الكرام رضي 
اهللا عنهم»، موضحا أن بعض العلماء 
املعاصرين قالوا بتحرمي ذلك بعلة إجالل 
الناس للصحابة الكرام رضي اهللا عنهم 
واخلوف من متثيلهم بخالف صورتهم 
احلقيقية، فمقامهم رضوان اهللا عليهم 
أجل مــــن أن يصور بطريقة قد تفضي 
إلى تشــــويه صورتهم. فيما تعارض 
هيئة كبار العلماء في اململكة على لسان 
رئيسها الشــــيخ عبدالعزيز آل الشيخ 
مســــألة متثيل الصحابة، وفقا لتقرير 
نشــــرته صحيفة «عكاظ» السعودية 

اخلميس.
  وأشار املبارك إلى حصول التشويه 
في غير الصحابة، كما هو في كثير من 

األفالم التاريخية، حيث مثلت بطريقة 
ال تعكس حقيقة التاريخ، ال في اللباس 
وال في طريقة احلديث، وال في كثير من 
التصرفات، ذاكرا أنها قد صورت واقع 
الناس قدميا بنقيض احلقيقة، وهذا في 
التاريخ ال ضرر فيه، أما في قدوتنا، فاألمر 

يحتاج مزيدا من احليطة واحلذر.
  ولم يجد املبــــارك غرابة في حترج 
بعض العلماء من الفتوى باإلباحة، ال 
حلرمة التمثيل في ذاته، بل حماية جلناب 
الصحابــــة الكرام، وإال فالذي يظهر لي 
أن األصل في ذلك هو اإلباحة، إذا مثل 
احلال متثيال صحيحــــا، فضال عن أن 
التحرمي يحتــــاج إلى دليل، وليس في 

التحرمي نص من حديث وال أثر.
  والحظ عضو هيئة كبار العلماء أن 
«التمثيل يصور الغائب تصويرا وكأنه 
ماثل أمام املشاهد، فالوصف والتمثيل 
يقوم مقام املعاينة، كما في احلديث (ال 

تصف املرأة املــــرأة لزوجها حتى كأنه 
ينظر إليها) فنــــزل الوصف والتمثيل 
منزلة الرؤية احلسية، ومن هذا احلديث 
أخــــذ اإلمام مالك أن الوصف في املبيع 
الغائب يرفع اجلهالة عنه، فأجاز بيع 

الغائب على الصفة».
  وشدد املبارك على أن للتمثيل أثرا 
كبيــــرا على النفس، فهــــو يقوم مبا ال 
تقوم به الكتابة وال ما يقوم به الكالم، 
مستدال بحديث البراء بن عازب في املوطأ 
أن رسول اهللا ژ سئل ماذا يتقى من 
الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربع، وكان 
البراء يشير بيده ويقول: ويدي أقصر 
من يد رســــول اهللا ژ، فأشــــار النبي 
ژ بيده الشريفة ألن التمثيل أوقع في 
النفس من الكالم املجرد، تذكيرا لها كي 
ال تنسى، قال احلافظ أبو الوليد الباجي: 
«وأشار بيده ليكون في ذلك تذكرة له 

ومنع من النسيان». 

 أكد أنه ال يوجد نص من حديث وال أثر عن التحريم

 د. قيس املبارك 

 الطائر الذي عثر عليه في السعودية 

 العالمة اجلزائري محمد شارف 

 باحث من أصل مصري: لن يفقد العالم شيئًا
   إذا اختفت الدول اإلسالمية من الخريطة

 وكاالت: هاجم باحث في جامعة ميونخ بأملانيا اإلســـالم 
والدول اإلســـالمية، زاعما أن العالم اإلسالمي سينهار، ومن 
املتوقع أن يســـقط خالل عقود بعد نفـــاد البترول وتصحر 

أجزاء منه بسبب التغيرات املناخية.
  وأضاف حامد عبدالصمد (من أصل مصري) في حواره مع 
موقع التلفزيون األملاني (دويتشه فيله) أن العالم اإلسالمي 
توقف عن االبتكار وأصبح يعيش عالة على الدول املتحضرة، 
بل أصبح منطقة تفريخ للتعصب والعنف، وزعم أن املسلمني 
مشدودون إلى املاضي، وعاجزون عن طرح أسئلة املستقبل 

الصعبة، ولهذا يهربون إلى إجنازات ماض مجيد.
  ومن خالل كتابه «سقوط العالم اإلسالمي» بني عبدالصمد 
أن القرآن يعتبر حجر عثرة في طريق تطور املســـلمني، ألن 

سطوة النص القرآني هائلة على املسلمني.
  وأكد عبدالصمد أن احلضارة اإلسالمية كانت مزدهرة في 
القرون الوسطى، ألنها تعاونت مع أصحاب الديانات واحلضارات 
األخرى، وترجمت األعمال اإلغريقية والفارسية واآلن ينظر 

معظم املســـلمني إلى الغرب في املقام األول كعدو كافر يجب 
جتنبه، ولذلك ال يستفيدون من التطور العلمي والتكنولوجي 
الذي حدث في الغرب، بعكس احلضارات األخرى في اليابان 

والصني وتايوان وغيرها من الدول.
  وفي رده على ســـؤال املوقع األملاني حول اعتقاد كثيرين 
في الغرب أن قوة اإلسالم في منو، بينما هو يقول إن اإلسالم 
في حالة تراجع وانهيار، قـــال عبدالصمد إن هناك فرقا بني 
اإلسالم واحلركات اإلسالمية، اإلسالم كحضارة هو في مرحلة 
شيخوخة وال يقدم جديدا، وال يجيب عن التساؤالت امللحة 
للقرن احلادي والعشرين. أما احلركات اإلسالمية فهي فرقعة 
ناجتة من قلة احليلة وعدم القدرة على التنافس مع احلضارات 
األخرى على املستوى العلمي والسياسي، مشيرا إلى أن أسلمة 
الشوارع واعتناق البعض لإلسالم، خاصة في إفريقيا، ليس 
دليال على قوة اإلسالم، ومضيفا ان القوة في القرن احلادي 
والعشرين هي قوة العلم وقوة السياسة، والعالم اإلسالمي 

في كال املجالني ال يلعب دورا حيويا في العالم.  

 في السنوات الـ ١٣ األخيرة.. 
عدد المنتحرين في اليابان 

يتجاوز ٣٠ ألف شخص
 طوكيوـ  يو.بي.آي: أعلنت اليابان أن عدد 
املنتحرين في البالد بلغ ٣١٥٦٠ شخصا في 
٢٠١٠ متجاوزا عتبة الـ ٣٠ ألف شخص للسنة 

الـ ١٣ على التوالي.
  ونقلت وكالة األنباء اليابانية «كيودو» عن 
تقريـــر حكومي امس تراجع عدد املنتحرين 
بنسبة ٣٫٩٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩ أي أقل ١٢٨٥ 

حالة وهو املعدل األدنى منذ ١٠ سنوات.
  وكان احلزب الدميوقراطي الياباني الذي 
وصل إلى السلطة عام ٢٠٠٩ قد تعهد بالعمل 

على تخفيض معدالت االنتحار في البالد.
  وتبني أن ٢٢١٧٨ رجال انتحروا العام املاضي 
مقارنة بـ ٩٣٨٢ امرأة في ظاهرة باتت معتادة 
في اليابان حيث عدد الرجال املنتحرين يتجاوز 

عدد النساء.
  وكانت احلكومة قـــد أطلقت حملة العام 
املاضي تهدف إلى احلد من ظاهرة االنتحار. 

 صحيفة إسرائيلية: الطائر الذي تم اصطياده
   في السعودية يتبع الجامعة العبرية بالقدس

 وفاة الفقيه اإلسالمي الجزائري
   «محمد شارف» عن عمر ناهز ١٠٣ أعوام

 رئيس شرطة هولندا: لن أقبض على المنتقبات  

 وفاة امرأة بمرض جنون البقر في إيطاليا

 أميركي ذو توجهات إسالمية متشددة
  يعض رجلي شرطة في أميركا

 ..و«هآرتس» اإلسرائيلية: إغالق المواقع السياسية 
المصنفة بـ «الخطيرة» لحجبها عن رواد مطار بن غوريون 

 امســـتردامـ  وكاالت: أعلن برنارد فيلنت رئيس 
شرطة امستردام بهولندا في تصريح له خالل لقاء 
تلفزيوني، انه لن يقوم بالقبض على املنتقبات اذا 

ما مت سن قانون يحظر ارتداء النقاب.
  وأكد فيلنت ان الشرطي يجب ان يتحلى باألخالق 
دون ان يكون دائما أداة طيعة للحكومة التي تطالبه 

بفعل كل ما تأمره به.
  وقـــد أثارت تلك التصريحـــات انتقادات هيرو 
برنكمان رئيس الشرطة السابق وعضو حزب احلرية 

اليميني املتطرف مؤكدا ان احلكومة تسن القوانني 
والشرطة يلزمها تطبيق تلك القوانني، مطالبا وزير 

الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد فيلنت.
  وتأتــــي هذه التوترات في ظل مســــاعي حزب 
احلرية اليميني املتطرف حلظر الشعائر اإلسالمية 
الظاهرة مثل النقاب، كجزء من اتفاقية بني احلزب 
الدميوقراطي النصراني واحلزب احملافظ في إطار 
دعم حزب احلرية اليمينــــي لألقلية احلاكمة في 

البرملان. 

 روماـ  أ.ش.أ: أعلنت السلطات الطبية مبستشفى 
مدينة «ليفورنو» وسط إيطاليا أمس اخلميس عن 
وفاة امـــرأة (٤٤ عاما) مبرض جنون البقر كانت 
محجوزة باملستشفى منذ شهر يوليو املاضي حتت 

العناية الطبية.
  وكانت السيدة قد نقلت املستشفى بعد دخولها في 

شبه غيبوبة كاملة إثر إصابتها مبرض «كرويتسفيلد 
ياكوب» املعروف باســـم جنـــون البقر وهذه هى 
حالة الوفاة الثانية في إيطاليا بنفس املرض بعد 
تلك التي مت تســـجيلها في عام ٢٠٠٢ عالوة على 
حـــاالت أخرى مت تصنيفها اشـــتباها في أعراض 

تشبه املرض. 

 فيالدلفيا ـ أ.ف.پ: أوقفت السلطات في الواليات 
املتحدة شابا اميركيا ذا توجهات إسالمية متشددة، 
معروفــــا ألجهزة األمن بأنه يبث أناشــــيد تدعو إلى 
اجلهاد، بعدما عض عنصرين من مكتب التحقيقات 

الفيدرالي كانا يسأالنه عن قضية ال عالقة له بها.
  وبحســــب ما جاء في الشكوى املرفوعة ضد هذا 
الشاب، امرسون بيغولي، البالغ من العمر٢١ عاما، فإن 
رجلي الشرطة اقتربا منه فيما كان جالسا وحيدا في 
سيارته أمام مطعم في بيتليهيم (بنسلفانيا، شرق)، 
وكانا يريدان طرح سؤال عليه حول قضية يحققان 

فيها، لكن ما ان عرفا عن نفسيهما حتى بدأ بيغولي 
بالصراخ والشجار معهما ثم عضهما عضات مدمية. 
وبعدما متكنا من السيطرة عليه، عثرا في جيبه على 

مسدس من عيار ٩ ملم كان اشتراه للتو.
  وقد وجهت إلى هذا الشاب تهمتا االعتداء على رجال 

الشرطة وحيازة أسلحة بنية ارتكاب جرمية.
  ومنذ ان حتول بيغولي من النازية الى اإلســــالم، 
وهو يبث بانتظام قصائد على االنترنت معادية لليهود 
وتنطوي على دعوات للجهاد، وهو يتخذ لنفسه على 

شبكة االنترنت اسم أسد اهللا الشيشاني. 

 غزةـ  أ.ش.أ: ذكرت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية 
أنه منى إلى علمها أنه مت إغالق املواقع اإللكترونية 
السياســـية املصنفة بـ «اخلطيرة» حتى ال يطلع 

عليها رواد مطار بن غوريون اإلسرائيلي.
  وأشارت الصحيفة على موقعها اإللكتروني الى 
أنه مت إغالق مواقع االنترنت ملنظمات سياســـية 
ســـواء أكانت يســـارية أم ميينية بواسطة إحدى 
شـــركات تنقية املعلومات لتصنيفها إياها بأنها 
«خطيرة» بحيث يتعذر مشاهدتها مبطار بن غوريون 

اإلسرائيلي.
  وتتضمن املواقع احملظورة منظمات يسارية هي: 
بريكينج ســـايلنس، ماشسوم ووتش، بيس اآلن 
وتايوش ـ واليمينية: املنتدى القانوني اليميني، 

وأرض إسرائيل، واملقر العاملي إلنقاذ شعب وأرض 
اســـرائيل، بينما مازال االطالع على مواقع تبثها 
احزاب وجماعات اخرى لديها انتسابات سياسية 

متاحا.
  وكان نتانل داڤيـــدي الضابط التنفيذي األول 
لشـــركة األمن املعلوماتي باملطار قد أشار إلى أن 
نظـــام التنقية ميكنه تعقب املواقع ذات املضمون 
الهجومي وحظر الوصول إليها وميكنه أيضا حتديد 
قائمة ســـوداء باملواقع املعاديـــة واحليلولة دون 

الوصول اليها.
  املعروف ان ســـلطات مطار بن غوريون تقدم 
خدمات إنترنت الســـلكية إلـــى الركاب مبطار بن 

غوريون الدولي. 

 القــــدس احملتلــــة ـ وكاالت: ذكــــرت صحيفة 
إسرائيلية، أن الطائر الذي مت اصطياده في مدينة 
حائل السعودية، هو نسر تابع جلامعة تل أبيب 
في مدينة القدس احملتلة، وأنه من بني سبعة مت 

تدريبها واحملافظة عليها في إسرائيل.
  وقالت الصحيفة اإلسرائيلية، إن النسر الذي 
تتحفظ عليه السلطات السعودية مكتوب عليه 
حروف ترمز جلامعة تل أبيب، مشتبهني في أن يكون 
هذا الطائر مت إرساله من قبل «املوساد» وأضافت 
الصحيفة ان تصرف السلطات السعودية ينبع من 

تخوفها من امتداد نشاط «املوساد» للمملكة.
  وأوضحت الصحيفة أن النسر الذي رقمه في 
إســــرائيل «آر٥٦» زود بجهاز استقبال «جي بي 

أس» الذي يخبر مبوضع حامله على األرض في 
أي حلظة وفي أي مكان.

  ووجه أوهيد هاتسوفيه، خبير الطيور اجلارحة 
بهيئة احملميات الطبيعيــــة عبر الصحيفة نداء 
للموقع السعودي التي بث اخلبر، مفاده أن من 
وضع جهاز «جي بي إس» على النســــر هو أور 
شــــبيجل، البروفيســــور باجلامعة العبرية في 
القدس، وان هذا اجلهاز كل ما يســــتوعبه عبارة 
عن بيانات أساســــية عن مكان النسر وارتفاعه 

وسرعة طيرانه.
  وأضاف هاتسوفيه، إن هذا النسر الذي يبلغ 
من العمر ست سنوات مت صيده في إسرائيل عام 

٢٠٠٨م، وجرى تدريبه واحلفاظ عليه. 

 اجلزائر ـ أ.ش.أ: توفي العالمة اجلزائري 
محمد شارف عن عمر ناهز ١٠٣ أعوام حيث 
يعد أحد أبرز الفقهاء املعاصرين، كما تولى 
العديد من املناصب من بينها اإلمام السابق 
الكبير بالعاصمة ورئيس املجلس  للجامع 

العلمي لوالية اجلزائر.
  وذكرت وسائل اإلعالم اجلزائرية امس أن 
الفقيـــد ولد عام ١٩٠٨ مبدينة مليانه بوالية 
عني الدفلي الواقعة على بعد ١٥٠ كيلومترا 
غرب العاصمة اجلزائرية وحفظ القرآن ولم 
يتجاوز ١٢ عامـــا وتلقى مبادئ علوم اللغة 

والفقه مبسقط رأسه مبدينة مليانه.
  وأضافـــت «أن الفقيد أفنـــى حياته في 
خدمة اإلسالم ونشـــر تعاليمه في املجتمع 
بدءا من األسرة الصغيرة إلى تربية األبناء 
إلى احلفاظ على نواة األسرة إلى وحدة األمة 

اإلسالمية». 
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 ٦٫٤٤ الشروق 
 ١١٫٥٥ الظهر 
 ٢٫٤٧ العصر 

 ٥٫٠٦  المغرب 
 ٦٫٢٨ العشاء 

 كالم مباشر

 ما هو دور الصحافة فيما حدث؟
 عند تقييم دور االعالم فيما حدث 
االسبوع املاضي وما قبله يجب أن نفرق 
بني دور الكتاب الذين حدث بينهم شبه 
الفوضى  اجماع على رفض ممارسة 
حتت مسميات متعددة ال يجمعها اال 
تخريب العملية السياسية في الكويت، 
فهذه وقفة كبيرة من الكتاب والكاتبات 
في الكويت، وبني دور بعض الصحف 
عبر محررين كان لهم دور فيما حدث، 
وعندما ُتراجع املانشيتات املنشورة 
ستجد أنهم بعد كل ندوة كانوا يزيدون 
النار اشتعاال، وما ان يخرج نائب من 
بوابة املجلس حتى يوغروا صدره ليرد 
على شيء لم يقله أحد، ثم يرد على رده 
«أحد»، وهكذا، وهذه املمارسة حتتاج 
الى فحص ورصد لهذا الدور السلبي 
الذي انساقت له معظم الصحف وكان 

له االثر االكبر فيما حدث.
  على ســـبيل املثال، بيـــان النائب 
محمد احلويلة حول التعاون قرأته في 
صحيفتني عبر موقعيهما االلكترونيني، 
وقد ارفقت أسفل منه تعليقات يفترض 
أنها من القراء، في احداهما قرأت تأييدا 
للنائب من جميع القراء واشادة كبيرة 
به عبر أسماء متعددة لقراء وهميني، 
وفي الصحيفـــة الثانية قرأت قائمة 
ملعترضني على النائب عبر تعليقات 
لقراء وهميني، وأما «كيف عرفت أنهم 
وهميون؟» فقد صدرت اجلريدتان في 
منتصف الليل ومعهما قائمة طويلة 
من التعليقات، هذه السرعة اخلارقة 
في التفاعل غير ممكنة في عالم الواقع، 
ثـــم.. إجماع هنا واجمـــاع هناك من 
شـــريحتني في نفس املجتمع، وهذا 
أيضا غير ممكن في الواقع احلقيقي، ما 
يجعل بعض صحفنا تستسهل العبث 
بالرأي العام، وهـــو أمر غير مقبول 

جملة وتفصيال.
  لقد خصصـــت معظـــم الصحف 
مصورين كثيرين لندوات التحريض، 
ونفخت عبر لقطات التفخيم في نفوس 
املتحدثني أو املتحدث الرئيســـي في 
كل منها، رغم توجيهات ســـمو أمير 

البالدـ  يحفظه اهللاـ  
الصريحة، وقد كانت 
لهذه الصحف سيرة 
مختلفة في املاضي 
عندمـــا كان االمـــر 
يتعلـــق باألمن، من 
خالل تلقيها مناشدة 

من وزير االعالم أن تقدر موقفا معينا، 
حيث كانوا جميعا ميارسون الشعور 
باملســـؤولية، وهو ما لم يحدث هذه 
املرة، ما يعني تغييرا كبيرا في املسار 
بسبب املنافسة الشديدة بني الصحف، 
وهذا االمر يتطلب وقفة، ولن يعفي 
أيا منها تبرير «فالن نشـــر» أو «اقرأ 
افتتاحياتنا االخيـــرة، والتي تدعو 
الى التهدئة»، وهي خطوة مشكورة، 
ولكنها فعال تأخرت، ولوال لطف اهللا 
لتعاظمت اخلسائر، ما ينفي الفائدة 

منها بالكامل.
  كلمة أخيرة: نشرت جمعية الشفافية 

الكويتية ما يلي:
  - نقل املمارســـة السياســـية الى 

الشارع مخالف للقانون.
  - االعتداء على الوسمي ملخالفته 

القانون بهذا الشكل ال يجوز.
  - لرجال االمن الرد على من يحاول 

االعتداء عليهم.
  - االعـــالم اســـُتغل ولـــم يكـــن 

محايدا.
  ..وأيضا جاء فـــي ندوة الصالون 

االعالمي:
  - االعـــالم شـــريك فـــي االزمـــة 

السياسية.
  - نأسف ملا وصلت اليه احلال في 

البالد.
  - البد من تطبيـــق القانون على 
اجلميـــع ومنع احلط مـــن كرامة أي 

كان.
  «شكرا» كبيرة لهذه اجلهود من قبل 
هيئات شـــعبية مستقلة، واالمل من 
الصحافة فـــي وقفة مراجعة وتقييم 
للذات، تطبيقا لشـــعار «الصحافة.. 

حرية ومسؤولية». 
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