
أ.ف.پ:  ـ   لــــوس اجنيليــــس 
املمثلــــة االميركية زازا  خضعت 
غابور (٩٣ عامــــا) أول من أمس 
لعملية من أجل بتر اجلزء االكبر من 
ساقها اليمنى في احد مستشفيات 
لوس اجنيليس. واوضح االطباء 
في مستشفى رونالد ريغن اجلامعي 
في لوس اجنيليس حيث اجريت 
العلمية ان صحــــة املمثلة التزال 
هشة وانها ستراقب عن كثب في 
االيام املقبلة. وقال زوجها فريدريك 
فان انهالت لوكالة فرانس برس بعد 
العمليــــة «لو لم تخضع للعملية 
لتوفيت سريعا الن االلتهاب كان 
ينتشر». واضاف «انها في وضع 
جيد لقد فتحت عينيها ونظرت الي 
وابتسمت». وكانت املمثلة ادخلت 
املستشــــفى مطلع السنة احلالية 

بســــبب التهاب في الســــاق وهي 
تخضع لعالج باملضادات احليوية 
منذ ذلك احلني. وقرر االطباء في 
نهاية املطاف بتر ساقها الن االلتهاب 
بلغ العظام. وقال الطبيب ديڤيد 
ريغبير استاذ جراحة االوردة في 
املستشفى «بترت ساق غابور من 
فوق الركبة بســــبب دورة دموية 
سيئة ومنطقة واســــعة مصابة 
بااللتهــــاب في ســــاقها اليمنى». 
واوضح «بعد استشــــارة زوجها 
اعتبرنا ان ذلك يشكل احلل الطبي 
االنسب. وقد جرت العملية بشكل 
جيد وصحتها هشــــة وسنستمر 
في مراقبتها عــــن كثب». وكانت 
املمثلة ادخلت املستشفى في يوليو 
بعد سقوطها وتعرضها لكسر في 

الورك. 

 لنـــدن ـ وكاالت: قالت صحيفة الغارديان نقال 
عن «مذكرات ســـكرتير بلير لشؤون اإلعالم» ان 
رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كان 

يقرأ اإلجنيل قبل اتخاذ القرارات الكبرى.
  ويقول أالستير كامبيل في مذكراته التي نشرتها 
الصحيفة على حلقات ابتداء من امس: إن التردد 
انتاب بلير عشية الغارة األولى على العراق عقب 

قراءته في اإلجنيل في ساعة متأخرة من الليل.
  ويؤكد كامبيل الذي طاملا انكر وجود تأثير لإلميان 
الديني على قرارات بلير ان رئيس الوزراء األسبق 

كان يقرأ اإلجنيل قبل اتخاذ القرارات الكبرى.
  ومن ضمن ما ذكره كامبيل في مذكراته ان بلير 
قطع وعدا للسعودية عام ١٩٩٨ مفاده ان بريطانيا 

لن تهدد ترابط األراضي العراقية.
  ويتنـــاول اجلزء األخير من مذكـــرات كامبيل 
اول ســـنتني من حكم آخر حكومة عمالية، وتركز 
املقتطفات التي تنشرها الصحيفة على تغييرين 
مهمني في السياسة اخلارجية خالل الفترة األولى 
لبلير كرئيس للوزراء، وهما: الغارات على العراق 
عام ١٩٩٨ وإخراج القوات الصربية من كوســـوڤو 

عام ١٩٩٩. 

 جدةـ  وكاالت: تشهد سماء مكة املكرمةـ  بأمر اهللا 
ـ مساء الثالثاء املقبل، ظاهرة فلكية عندما يقع القمر 
مباشرة فوق الكعبة املشــــرفة، وهي ظاهرة تعرف 
بـ«التعامد» وهي األولى فــــي العام الهجري اجلديد 

١٤٣٢هـ، وفقا ملا أعلنته اجلمعية الفلكية بجدة.
  وقال رئيس اجلمعية م.ماجد أبوزاهرة إن احلسابات 
الفلكية حلركة القمر حول األرض، أظهرت أن القمر 
سيشرق في أفق مكة املكرمة عند الساعة ٤:٣٩ عصرا 
ـ حسب التوقيت احملليـ  ويستمر في حركته إلى أن 
يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها «التعامد»، 
وهو في كوكبة اجلوزاء عند الساعة ١١:٣٢:٠٢ مساء 
بالتوقيت احمللي، حيث يكــــون على بعد ٣٧٠١١٥٫٦ 
كيلومترا من األرض، فيما يكون وجهه مضاء بنسبة 

٩٨٫٦ ٪. وأوضح أبوزاهرة أن كواكب النظام الشمسي 
لن تكون موجودة في ســــماء مكة، حيث إنها جميعا 
حتت األفق. وأضاف: «سيحيط بالقمر كوكبات جنمية، 
منها: كوكبة السرطان، والكلب األصغر، ووحيد القرن، 
واجلبار، والثور، وممسك األعنة». وتابع: «سيتمكن 
املهتمون مــــن رصد جنوم براقة حــــول القمر مثل: 
الشامية، والعيوق،  اليمانية، والشــــعرى  الشعرى 
والدبران، ورجل اجلبار»، مشيرا إلى أن هذه النجوم 
جميعا ستكون مشاهدة بالعني املجردة. وتعتبر ظاهرة 
تعامد األجرام السماوية كالشمس والقمر والكواكب 
والنجوم مع الكعبة املشرفة وحتديد توقيتها، تأكيدا 
قطعيا على دقة احلساب الفلكي لتحديد حركة ومواقع 

تلك األجرام في قبة السماء بدقة متناهية. 
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 محطات كالم مباشر

 هل بدأ تفكيك دول المنطقة؟! تأمالت محلية في ضوء ما يحدث في أميركا 
 تسببت محاولة اغتيال النائبة األميركية غيفوردز األسبوع 
املاضيـ  على خلفية حتريض من املرشـــحة السابقة سارة 
بالنيـ  في مقتل ٦ مواطنني وجرح ١٤، حيث تسود الواليات 
املتحدة أجواء تهييج سياســـي مييل الى العنف، وللغرابة 
بقيادة نسائية، حيث قالت النائبة ميشيل باكمان «أريد من 
مواطني مينسوتا أن يكونوا مسلحني وخطرين»، واستخدمت 

ســـارة بالني عبارات مماثلة فـــي خطاباتها «خزن بندقيتـــك بالذخيرة»، بل 
وحتى مطبوعاتها، حيـــث وضعت صورة منظار بندقية قناص موجهة نحو 

غيفوردز!
  وصف هشام امللحم هذه األجواء بقوله:

  ـ بدأت األحداث مع ارتفاع وتيرة اجلدل السياسي واجتاهه نحو التخوين، 
مثل اتهام سارة ألوباما بأنه «ال يحب أميركا، ويتسلى مع اإلرهابيني».

  ـ اتخـــذ اخلطاب السياســـي لهجة عدائية اعتبر معها أن املشـــكلة هي في 
احلكومة ما دفع إلى التشـــكيك في شـــرعيتها، ما يعنـــيـ  نظريا على األقلـ  

شرعية استخدام السالح ضدها.
  ـ فـــي حفل تأبني ضحايا املجزرة ـ كان مـــن بينهم طفلة ولدت في احلادي 
عشـــر من ســـبتمبر ٢٠٠١، وقاضـ  قال اوباما «ال يجوز استخدام هذه املأساة 
لالنقضاض على بعضنا البعض، وتســـجيل مواقـــف تتبخر بعد فترة قليلة 

ويبقى الضحايا بعدها ألمد طويل في معاناة لفقد أحبائهم».
   ـ وقال أيضا «يجب أن تتســـع صدورنا، وأن نتقبل وجود رأي آخر بغير 
تخويـــن ملصالح حزبية قصيرة وعالية التكلفة على حاضرنا ومســـتقبلنا» 

انتهى.
  إذن، املمارسة السياسية هناك ليست مثالية جدا، وهي معرضة للتدحرج 
أيضا نحو العنف بسبب ممارسات الساسة الذين هيأوا األجواء النزالق شخص 
مثل لوفنر ـ القاتل ـ الذي لم تعرف عنه ميول إيديولوجية أو سياسية إال أن 
املناخ السياســـي عبأه مبشاعر كراهية طافحة وجدوا آثارها على كتابات في 

شقته وبني مقتنياته.
  هذا املنعطف الدموي في العمل السياسي لن يستثني بلدا سواء في الغرب 
أو في الشرق، مع إطاللة غول التضخم الذي حرك الشارع البريطاني والفرنسي 
قبل شهرين وحدثت مواجهات انتقلت إلى دول أخرى في أوروبا ثم عبرت البحر 
األبيض املتوســـط إلى اجلزائر وتونس وحطت رحالها في األردن، الستراحة 
قصيرة، وســـتواصل السير قريبا إلشـــعال عدد آخر من الدول التي لم تبادر 
التخاذ إجراءات اقتصاديـــة ذكية حتاصر معها تأثيرات التضخم على األمور 
املعيشية اليومية للناس، واألهم من ذلك األجواء السياسية التي تقدر أهمية 
تكاتف اجلهود وعدم استثمار موجة صقيع «اقتصادي» عاملي ميس دخل األسرة 
في عموم الكرة األرضية من أجل حتقيق مكاسب وتصفية حسابات فردية أو 

حزبية تكون تكلفتها على االقتصاد والدولة أضعاف تلك املكاسب.
  كلمة أخيرة: سؤال للعارفني: هل هناك مصطلح قانوني اسمه «الشاهد العدل»؟ 
وما صفاته؟ وهل تنطبق على شهود حادثة األسبوع املاضي الذين حتولوا من 

موقوفني إلى قضاة أو جزء من إجراءات احلكم على من قام بإيقافهم؟
  هذه تساؤالت بسيطة، ال تبخلوا علينا بإجابتها، مشكورين.

 > في عز فرحة شعوبنا بوصول 
الرئيس أوباما إلى سدة احلكم كتبت 
وذكرت ضمن عدة مقاالت ولقاءات ان 
علينا العـــودة إلى املاضي لقراءة ما 
سيجري مستقبال في املنطقة فاإلدارة 
األميركية احلالية «عرابها» الرئيسي 

هو من ميثل فكر اليسار األميركي « زبنغيو بريجنسكي» 
مستشـــار األمن القومي في عهد الرئيس كارتر (١٩٧٧ 
ـ ١٩٨١) الذي دعم عمليات إسقاط سلسلة من األنظمة 
اليمينية وعلى رأسها نظام شاه إيران الذي رفضت عدة 
دول صديقة للواليات املتحدة استقبال الطائرة التي 

تقله قبل ان ينتهي به املطاف في مصر حيث دفن.
< < <  

  > وتذكر صحيفة الديلي ميل البريطانية واســـعة 
االنتشار وذات التوجه اليميني ان سقوط نظام الرئيس 
التونسي هو أول انعكاسات تسريبات وثائق اخلارجية 
األميركية (ويكيليكس) حيث حتدثت عن الفساد مما 

أثار حنق الشارع وحرك نقابات العمل.
< < <  

  > ان على من اســـتعجل وأبدى فرحه املسبق مبا 
يجري في تونس ان ينتظر، فالتغيير الوحيد املسموح 
به في املنطقة هو من السيئ إلى األسوأ، وسلسلة كتب 
بريجنسكي تتحدث عن الفوضى وتفكيك العديد من 
دول أوراسيا والشرق األوســـط وحدوث اضطرابات 
وحروب قد تستخدم فيها األسلحة غير التقليدية و.. 

رب يوم بكيت فيه فلما
   صرت في غيره بكيت عليه.
< < <  

  > ان استفتاء السودان التي أسميناها يوغوسالفيا 
اجلديدة لن يتوقف عن خيار الدولتني بل سيمتد إلى 
طلب تقرير املصير لبقية أقاليم الســـودان وانتشار 
الفوضى واحلروب فيه لتمتد بعد ذلك الى بقية دول 
منطقة الشرق األوسط امللتهبة والتي ستستبدل األمر 
اإللهي للشعوب والقبائل (لتعارفوا) بـ «لتعاركوا» وال 

حول وال قوة إال باهللا.
< < <  

   آخر محطة: هناك ضرر مباشـــر على الكويتيني من 
حتول تونس العلمانية الليبرالية املستقرة سياسيا 
واقتصاديا الى حالة الفوضى العارمة حلقيقة وجود 
اســـتثمارات كويتية عامة وخاصة في تونس تقارب 

الـ١٠ مليارات دوالر.. واقبض من..!

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 إنقاذًا لحياتها.. بتر ساق زازا غابور

 الغارديان: «بلير» كان يقرأ اإلنجيل
   قبل اتخاذ القرارات الكبرى

 إيقاف الدراسة في جدة بسبب األمطار
 الرياضـ  يو.بي.آي: قررت السلطات السعودية 
إيقاف الدراســـة في جميع املـــدارس بجدة بعد 
األمطـــار الغزيرة التي هطلـــت على املدينة في 

وقت مبكر امس.
  وأعلـــن مدير عام التربية والتعليم في جدة 
عبداهللا بن أحمد الثقفي في بيان أن القرار «يأتي 

بعد التنسيق الذي مت بني الدفاع املدني وتعليم 
جدة»، حيث يتوقع اســـتمرار هطول املزيد من 

األمطار في أوقات مختلفة.
  وتوقعت األرصاد اجلوية السعودية في بيان 
هطول األمطار على منطقتي عســـير والباحة 

بجنوب اململكة. 

 «التعامد» األول للقمر   على الكعبة المشرفة
   في العام الجديد الثالثاء المقبل

 رحيل الشاعر السعودي محمد الثبيتي 

 تشييع جثمان «فقيدة البئر» في السعودية ومواراتها الثرى

 الرياض ـ ايالف: توفي اجلمعة املاضي الشـــاعر السعودي محمد 
الثبيتي بعد فترة طويلة من مرضه الذي تعرض فيه جللطة دماغية 
كان قد أصيب بها في شـــهر مـــارس ٢٠٠٩، وأصيب على إثرها بعدة 
متالزمات ومضاعفات أفقدته احلركة والنطق. ومت عالجه على نفقة ولي 
العهد السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز مبدينة سلطان للخدمات 
اإلنســـانية، حيث مت نقله إلى منزله مبكة املكرمة حيث وقعت وفاته.  
والشـــاعر محمد الثبيتي من أبرز شـــعراء احلداثة السعودية، أحدث 
نقلة شعرية تتمثل في استلهام املوروث الشعري، واحلقول الداللية 
الصحراوية في إنتاج قصيدة متفردة، تشيع فيها غنائية شعرية جديدة، 
كما تشـــيع فيها األبعاد الذاتية واالهتمام مبا هو إنســـاني، بعيدا عن 
األدجلة، والشـــعار.  كان الثبيتي قد تلقى جانبا من عالجه في مدينة 
سلطان للخدمات اإلنسانية، وحني أرادت املدينة اخراجه قبل اكتمال 
البرنامج العالجي، نشرت إيالف حتقيقا حول مأساة الشاعر الثبيتي، 

مت مبوجبه متديد مدة العالج في املدينة الطبية. 

 الطائفـ  وكاالت:  أدت جموع 
من املصلني عقب صالة اجلمعة 
العباس  املاضيــــة في جامــــع 
بالطائف صالة امليت على فتاة 
بئر أم الدوم التي مت انتشالها 
اخلميس، حيث جرى تشييعها 
انتهــــاء إجــــراءات الطب  بعد 
الشــــرعي وأديت عليها صالة 
امليت ونقلت لدفنها في مقابر 
قريتها في أم الدوم، فيما بدأت 

أسرتها في استقبال العزاء.
  وكانت الفتاة قد سقطت داخل 
البئر واستمرت محاوالت العثور 

عليها وانتشالها ملدة ١٢ يوما.
بالدفاع    وكانت فرق اإلنقاذ 
املدني عثرت على جثة املفقودة 
على عمق ٤٠ مترا داخل البئر 
التي سقطت فيها، ومت التأكد من 
انتشالها  وفاتها، وعملت على 
الســــرعة  ونقلت علــــى وجه 

امللك فيصل  لثالجة مستشفى 
بالطائف.

صحيفــــة  اوردت    وكمــــا 
«سبق» االلكترونية فان اجلثة 
لم تتعــــرض للتحلل ولم تفقد 
أعضاءها، ولكن ظهر عليها بعض 

عالمات التعفن.
الدفاع    وكشفت مصادر في 
أنــــه كان هنــــاك حجر  املدني 
فوق اجلثة، وهــــو األمر الذي 
العثور عليها عن طريق  أعاق 

الكاميرات وأجهزة التحسس. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الجامعة العربية: نتابع باهتمام ما يجري في تونس!

  ـ شكرا.. هذا ما توقعناه منكم!
 البعض حاولوا تشبيه األوضاع في تونس بالكويت بحسن أو سوء نية.

  ـ واحنا نقولهم اتقوا اهللا في بلدكم.. واشكروا اهللا على نعمه.. وماكو 
 أبواللطف  واحدمثل الكويت.

 محمد الثبيتي 

 جثة فقيدة البئر 

 توني بلير 

واألمل، يقول املصطفى ژ: «من 
بات آمنا في سربه، معافى في 
بدنه، عنده قوت يومه، فكأمنا 
حيزت له الدنيا» أخرجه الترمذي 

وحسنه.
الزمان  أنه في هذا    وأوضح 
عمت أمراض كثيرا من األقطار 
العلل  وفيها توغلـــت، وأمتها 
وتغلغلـــت، من صـــرع ومس 
وســـحر وعني، ونفس وحسد 
مفض إلى حني، وقد أشـــرقت 
القرآنية بأعظم برهان،  اآليات 
والنصـــوص احلديثية بأروع 
بيـــان، والشـــاهد مـــن الواقع 
والعيان، أنهما البلسم والشـــفاء لكل داء عياء، 
وذاك مصداق قوله: «عليكم بالشـــفاءين: القرآن 
والعسل»، ومضى فضيلته يقول: اما أدعياء الرقية 
فهم ميوهون بإظهار سمت العقالء التقاة، وان هم 
إال مـــن املخادعني الدهاة، احملتالني البتزاز أموال 

الناس، واستدرارها على غير قياس. 

 مكة املكرمـــة ـ واس: هاجم 
فضيلة الشـــيخ د.عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز السديس ادعياء 
الرقية في خطبة اجلمعة التي 
ألقاها اول من امس باملســـجد 
احلرام وأوصى املسلمني بتقوى 
اهللا واالستمســـاك بالعـــروة 
الوثقى، وأضاف: لقد دبجت أمتنا 
اإلسالمية عبر حضارتها السامقة 
اإلنسانية، املثل املبهر اجلليل، 
في ميادين االستشفاء األصيل، 
املعتمد على نور الكتاب والسنة، 
القاضيني بإخراج الناس روحا 
وذاتا من درك األدواء والدجنة، 

ولكن هذا العصر الزخار بشتى التحديات، أسفر 
عن قضيـــة عالجية عقدية، مهمة ســـنية، وهي 
دوائية الرقية الشرعية، واألدعية النبوية، وتكمن 
أهميتها القصوى في كون جوهرها عالج األبدان 
والنفوس التي ليـــس دون التفريط فيها عوض 
أو بدل، وحتصيل حفظها وســـالمتها غاية املنى 

 إمام المسجد الحرام: أدعياء الرقية يموهون
   بإظهار سمة العقالء وهم مخادعون

 الشيخ د.عبدالرحمن السديس 

 البقاء هللا 
 سارة داود يوسف النصر اهللا، أرملة محمد عبدالعزيز النصر اهللا 
ـ ٦٧ عاما ـ الرجال: ضاحية عبداهللا السالم ـ ديوان النصر 
اهللاـ  ق٤ـ  ش صنعاءـ  م ٥٢ـ  ت: ٢٢٥٦٠٨١٠ـ  النساء: قرطبة 

ـ ق٤ ـ الشارع األول ـ م٤١ ـ ت: ٢٥٣١٣٥١٩.
  فالح غنام حماد العازمي ـ ٦٥ عاما ـ صباح السالم ـ ق١٣ ـ ش٢ ـ 

ج٧ ـ م٥ ـ ت: ٥٥٠٠٤٨٥٢ ـ ٥٥٨٠٧٠٢٣.
  لطيفـة محمد إدريس، أرملة محمد خليفة حسني بوعركي ـ ٧٦ 
عاما ـ الرجال: القادسية ـ ق٨ ـ ش عبدالعزيز الدعيج ـ م٣١ 
ـ ت: ٦٦٧٧٧٥٤١ ـ النســــاء: القادسية ـ ق٨ ـ ش عبدالعزيز 

الدعيج ـ م٣٣ ـ ت: ٢٢٥١٦٨٧٣.
  نورة هزاع نعيس، أرملة زيد قنيفذ الوعالنـ  ٨١ عاماـ  الفردوس 

ـ ق٣ ـ ش األول ـ ج٧ ـ م١٨ ـ ت: ٦٦٥٣١٧٥٧.
  راشـد وليد عبداهللا الدمخي ـ ١٥ عاما ـ الرجال: جنوب الســــرة ـ 
الزهراءـ  ق٥ـ  ش٥١٥ـ  م٢٥ـ  ت: ٦٧٠٧٧٧٨٨ـ  النساء: الرحاب 

ـ ق٣ ـ ش٢ ـ م٢٢ ـ ت: ٩٩٩٩٧١٥٣.
  فراج سـمران معضد العتيبي ـ ٧٦ عاما ـ مبارك الكبير ـ ق٣ ـ ش٢ 

ـ م واحد ـ ت: ٦٦٦٧٧٢٣٤ ـ ٩٩٦٦٧٩٧٠.
  ناصـر هزاع عبداهللا العتيبي ـ ٧٢ عامــــا ـ الصباحية ـ ق٣ ـ ش٢ ـ 

م٤٧٠ ـ ت: ٩٩٨٩٩٤١١ ـ ٩٧٩١٢٦٢٣ ـ ٥٥٥١١١٧٧.
  كاظم محسن قاسم البالمـ  ٦٦ عاماـ  الرجال: الرميثيةـ  ق٣ـ  ش 
ساطع احلصريـ  حسينية احلجةـ  ت: ٩٩٠٤٣٤٩٦ـ  النساء: 

سلوى ـ ق١١ ـ ش على األذينة ـ م٥٠٨.
  شـقحة رميح زبن السـعيدي، أرملة مهدي رباح الســــعيدي ـ ٩٨ 
عاما ـ الرجال: ســــعد العبــــداهللا ـ ق٢ ـ ش٢٢٠ ـ م١٠٧ ـ ت: 
٩٩٨٧٩٠٨٦ ـ ٦٦٢٩٠٣٢٥ ـ النساء: تيماء ـ ق٥ ـ ش٢ ـ م٢٥٨ 

ـ ت: ٢٤٥٧١٧٨٢.
  يوسف يعقوب يوسف املطوعـ  ٩٥ عاماـ  الرجال: ديوان القناعات 
ـ الشويخـ  ت: ٩٩٠٤٤٨٤٢ـ  ٢٤٨٤٣٦٨١ـ  النساء: املنصورية 
ـ منزل عبدالعزيز عبدالرزاق املطوع ـ ق٢ ـ ش٢٥ ـ م٥ ـ ت: 

٩٩٠١٢٧٠٠ ـ ٢٢٥١٧٧٠٦ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  مساعد ناصر عبداهللا الناجمـ  ٧٧ عاماـ  الرجال: الروضةـ  ق١ـ  ش 
عبدالرحمن الداخلـ  جادة ١٧ـ  منزل ٤٧ـ  ت: ٩٤٩١١٣٣٥ 
ـ ٦٦٣٦٩٤٠٨ ـ النساء: األندلس ـ ق٥ ـ ش٥ ـ منزل ١٩٢ 

ـ ت: ٢٤٨٠٤٦٩٢ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

وعفـــاف.. فهو بلد يعلم أن هذا 
هو احلق، ويعلم أن دعاة حترير 
املرأة دعاة سوء وفساد ودعاة 
شر وضالل وانحراف عن منهج 
اهللا املستقيم، يريدون أن يجردوا 
فتياتنا من كل قيمة وكل خلق 
فضيل، ويريدون أن يصبغوهن 

صبغة غير إسالمية».
  وقال مفتي عام السعودية ـ 
حسب صحيفة «الشرق األوسط» 
ـ إن من يدعون الى «حترير املرأة» 
يريدون أن يســـخروها لتكون 

«خادمة لديهم».
  وأضاف عـــن دعاة حترير 
املرأة قائال «يريدون أن يسخروا بنات املسلمني 
ليكن خادمات.. لقد اعترف بعض هؤالء الكتاب بأن 
دعاة حترير املرأة لم يقصدوا اخلير للمرأة، وإمنا 
أرادوا لها الشر والفساد، وأن دعواتهم تنحصر 
فقط على نســـاء الغير، أمـــا بناتهم فمصونات 
مكرمات بعيدات، لكن نساء الغير فإنهم يدعونهن 

للشر». 

 الرياضـ  وكاالت: شن الشيخ 
عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي عام 
السعودية، في خطبة اجلمعة، أول 
من أمس، هجوما عنيفا على من 
وصفهم بـ «دعاة حترير املرأة»، 
قائال إنهم «دعاة سوء وضالل»، 
مجرمـــا الدعـــوات املناديـــة بـ 
«االختالط»، والتي تريد للمجتمع 
ان يقع فـــي األخطاء ذاتها التي 

وقعت فيها الدول الغربية.
  وانتقد املفتـــي، الذي يرأس 
هيئة كبار العلمـــاء، ازدواجية 
املعايير التي ينطلق منها «دعاة 
حترير املرأة» في دعواتهم تلك، 

الفتا إلى أنهم يريدون أن يدفعوا بنات الغير للشر، 
فيما بناتهم «مصونات».

  ونوه الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مبا تعيشه 
املرأة في بالده من احتـــرام وإكرام، وفرص عمل 

تراعي خصوصيتها وعفافها وحشمتها.
  وقال «إن ما تعيشه املرأة في شريعة اإلسالم وفي 
هذا البلد من احترام وإكرام وعمل يليق بها من حشمة 

 مفتي السعودية عن دعاة تحرير المرأة: يدفعون زوجات 
وبنات الغير للشر والفساد و«بناتهم مصونات»

 مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ


