
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
»الفيس بوك« سبب 20% من حاالت الطالق في بريطانيا.

ـ ..وفي بعض دول الشرق األوسط يقف وراء 20% من االعتقاالت األمنية.
دراسة طبية: »طقطقة« األصابع.. تضعف اليدين.

ـ عشان جذيه الحكومة تبي »تطقطق« إعالمنا بتعديالتها على قانون 
أبواللطفواحدالمطبوعات!

نتفهم ان ينتقد د.محمد عبدالرحمن 
العريفي جماعة احلوثيني املنشقة، 
فبلده ومعه اليمن في حرب معهم، 
وه���م ال يختلفون كثيرا عن جماعة 
فتح االسالم املتش���ددة التي قاتلها 
اجليش اللبناني حتى اخضعها لسلطة 
الدولة، ما ال يقبل من د.العريفي هو 
ان يتسبب في ضرب الوحدة الوطنية 
للمملكة العربية السعودية عبر تعديه 
غير املبرر على الش���يعة من امامية 
وزيدية واسماعيلية وهم من تدور 
رحى احلرب في مناطقهم، فهل في ذلك 

تقوية للمملكة ام إضعاف لها؟!
> > >

كما انه ليس مقبوال على االطالق 
التعدي عل���ى احد كبار رجال الدين 
املسلمني كحال السيد علي السيستاني 
ممن اشتهر بالتسامح والطيبة ودعمه 
الق���وي للوحدة الوطنية في العراق 
والتآخي بني السنة والشيعة، ورفضه 
القاطع عبر فت���اواه لدعاوى الفتنة 
واالقتتال الطائفي، حيث اصدر جملة 
فتاوى عقب تفجير مرقدي االمامني 
العسكريني في سامراء رفض خاللها 
التعدي على السنة ومساجدهم كوسيلة 
لالنتقام، وقال ان عدم االنتقام ميتد 
حتى لو مت التعدي عليه ش���خصيا، 

فهل بعد ذلك التسامح تسامح؟!
> > >

كما اصدر قبل ذلك فتوى ردا على 
سؤال عن جواز اقتحام مساجد السنة 
وطرد ائمة اجلماعة منها بالقول نصا 
»هذا العمل مرفوض متاما والبد من رفع 
التجاوز وتوفير احلماية المام اجلماعة 
واعادته الى مسجده معززا مكرما«، كما 
وقف موقفا مش����رفا من مقتل الشيخ 
خالد السعدون امام مسجد اسامة بن 
زيد في الزبير، واصدر فتوى بتحرمي 
مثل تلك التعديات حتى اسماه بعض 

السنة »ابا العراق«.
> > >

كما رفض في فتاواه قتل منضوي 
حزب البعث او االجهزة االمنية السابقة 
وكاتبي التقارير ضد املؤمنني، كما اتى 
في احد االسئلة، وطالب بتسليمهم 
لالجهزة املعنية، ورفض تعليق صوره 
على املباني وافتى بحرمة حيازة اآلثار 

املسروقة، وطالب 
باعادتها للمتحف 
الوطن���ي، كم���ا 
حث على حتاب 
العراقيني  وتواد 
م���ن كل االديان 
والطوائف حفاظا 

على الوطن، فهل يستحق من يقوم 
بتل���ك االعمال اجلليل���ة التي تخدم 
كل املسلمني الش���كر واملدح أم الذم 

والقدح؟!
> > >

يتبقى ان علين���ا في الكويت ان 
نضع »مسطرة واحدة« للتعامل مع 
من يتعدى على عقائد اآلخرين، فإما 
رفض دخولهم جميعا دون ضجة او 
افتعال ازمة سياسية كوسيلة لردعهم 
امال ان تشاركنا الدول االخرى ذلك 
الفعل احلافظ للوحدة الوطنية في 
بلداننا، او ان نسمح بدخولهم جميعا 
مع اعطاء الفرصة ملن ال يتفق معهم 
مبناظرتهم وانتقادهم في الصحافة 

ووسائل االعالم.
> > >

آخـر محطـة: 1 � الع���زاء احلار آلل 
املرزوق الكرام بوفاة املغفور له صالح 
امل���رزوق، فللفقيد الرحمة واملغفرة 

والهله وذويه الصبر والسلوان.
2 � العزاء احلار للصديق العزيز 
اململكة  الفايز س���فير  د.عبدالعزيز 
العربية السعودية في الكويت بوفاة 
املغفور له خال���ه عبداهلل الصالح، 
فللفقي���د الرحم���ة واملغفرة والهله 

وذويه الصبر والسلوان.
3 � واطال اهلل ف���ي عمر الزميل 
د.احم���د البغدادي ال���ذي أعتقد ان 
وصيته التي نشرت كمقالة هي قضية 
خاصة مت نشرها ب� »اخلطأ«، حيث 
ان وصايا املثقفني توجه عادة لالمة 
قاطبة وال تعكس توصيات شخصية 

كحال االفراد العاديني.
4 � دعوة لزيارة مدينة االحمدي 
في املساء حيث يذهل الزائر من معالم 
الزينة الرائعة لتلك املدينة التاريخية، 
فالش���كر اجلزيل حملافظها الشيخ 
د.ابراهيم الدعيج وملؤسسة البترول 

ولشركة نفط الكويت احملدودة.

»انهيار وش����يك لألقصى والقيامة« 
وذلك نتيجة حلفريات إسرائيلية مستمرة 
� منذ عام 1967 بحث����ا عن آثار وهيكل 
س����ليمان � لم تس����فر عن الوصول الى 
دليل واحد كما جاء في برامج تلفزيونية 
حملطات أميركية، ومع ذلك فاحلفريات 
مستمرة في محيط املسجد األقصى وحتت 
أساساته وقد تسببت فعال في انهيارات 
في حي السلوان املجاور للمسجد بسبب 
العمق الشديد ألعمال احلفر، يقول قاضي 
القضاة الشرعيني بالقدس تيسير بيوض 
التميمي »هذه االنهيارات تهدد األقصى 
والقيامة والتنبيه الذي نردده ال يجد من 
يستجيب له على امتداد العالم«، وكلنا 
يذكر التجاوب الدولي مع تدمير متثال 
بوذا في أفغانس����تان في حني يتصدع 
ثالث احلرمني الشريفني وال تتحرك حتى 
اليونسكو حلماية »مبنى تاريخي« رغم 
أن ذلك يش����مل كنيسة القيامة التي لم 
تسلم من احلفر حتتها بحثا عن الهيكل 

املزعوم! 
وقد تأسست 15 جمعية داخل وخارج 
إسرائيل لهدف واحد »هدم املسجد األقصى 
وبناء هيكل سليمان على أنقاضه«، وأبرز 

تلك اجلمعيات:
1 - األعمدة العشرة، وهي تدعو إلى 
بناء 10 أعمدة بعدد الوصايا العشر قرب 
احلائط الغربي من املسجد األقصى، ومن 
ثم يقام عليها »الهيكل الثالث« ويربط 
بعمود مقدس يقوم مكان الصخرة املشرفة 

مباشرة.
2 - الش����كل العمودي، وهي جماعة 
ترى إقامة املعبد قرب املسجد األقصى 
وبحجم أعلى منه إلظهار التفوق عليه 
عمرانيا، ومن ثم ربطه مع ساحة املسجد 

من الداخل.
3 - »الترانس����فير العمراني« وهي 
تتبنى بناء مقطع التفافي حول مسجد 
قبة الصخرة بعمق كبي����ر جدا، ونقل 
املسجد كما هو إلى خارج مدينة القدس، 

وإقامة الهيكل مكانه.
4 - جماع����ة أمناء الهي����كل، وترى 
ضرورة الهدم الكامل للمسجد األقصى 

وإنشاء الهيكل مكانه.
 لقد حتدثت وسائل االعالم لسنوات 
طوال عن التطرف اإلسالمي، ولم تتحدث 
أو حتذر م����ن تأثير التط����رف الديني 

اليهودي وأثره في 
تأجيج الصراع في 
الشرق األوسط، هذا 
التطرف أخذ أبشع 
صوره في تعامله مع 
املقدسات اإلسالمية 
بغي����ر أي اكت����راث 

بتداعيات ذلك داخل وخارج فلس����طني، 
تطرف أعمى لم يوقفه الفشل الكامل في 
تقدمي دليل واحد حول مزاعمه بوجود 
الهيكل في محي����ط األقصى رغم أعمال 
البح����ث والتنقيب ألكث����ر من 40 عاما، 
والت����ي انطلقت لتحقي����ق فكرة حاييم 
وايزمن حول الهيكل التي أطلقها حتى 
قبل قيام دولة إسرائيل عام 1918، ما أدى 
إلى اندالع »ثورة البراق« عام 1929 التي 
اشتبك فيها املسلمون مع اليهود وتدخلت 
عصبة األمم آنذاك وكلفت جلنة دولية 
للتحقيق أصدرت تقريرا نشر عام 1930 
وجاء في نصه »تصرح اللجنة استنادا 
إلى التحقيق الذي أجرته بأن ملكية حائط 
الب����راق وما جاوره م����ن األماكن عائدة 
للمسلمني كون احلائط جزءا ال يتجزأ من 
املسجد األقصى والرصيف الذي يقيم فيه 
اليهود صلواتهم هو أيضا ملك للمسلمني« 
انتهى، وقد أنشأ الفلسطينيون جمعية 
»حراسة املسجد األقصى« التي انتشرت 
الفلس����طينية  املدن  فروعها في معظم 
مبشاركة املسيحيني للدفاع عن األراضي 
الفلسطينية، وعقدت لهذا الغرض »املؤمتر 
اإلسالمي – املسيحي« الذي أوفد بعثات 
العواصم  العربي����ة وبعض  الدول  إلى 
األوروبي����ة للتعريف مبا يفعله اليهود 
في محيط املس����جد األقصى وكنيس����ة 

القيامة.
كلمة أخيرة: جاء في احلديث الشريف 
»من لم يهتم ألمر املسلمني فليس منهم« 
فكيف إذا تعلق األم����ر بثالث احلرمني 
الشريفني؟ وملاذا نعتبرها وظيفة بضعة 
أهالي منهكني اقتصاديا ومقيدين أمنيا 
داخل محي����ط منطقة القدس فقط؟ هل 
يجوز أن نكتفي مبشاهدة املعارك غير 
املتكافئة على شاشة التلفزيون بني سيدة 
مسنة وقوة عسكرية كاملة تركلها باألقدام 
بينما الش����عوب العربية واإلسالمية ال 
تريد حتى املشاهدة فتسارع إلى تغيير 

احملطة؟!

عفوًا أيها المسجد األقصى.. نحن مشغولون بالطعام! د.العريفي والسيد السيستاني
كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

مطـرة مطر باني السـليماني � 94 عاما � 
اجلهراء � شارع عبداهلل بن جدعان � 
ديوانية الذخير � ت: 66005022.

فهد غنيم مسـيب املطيري � 74 عاما � 
الرجال: اش���بيلية � ق3 � ش310 � 
م16 � ت: 99555933، النساء:  جليب 
الشيوخ � ق20 � ش102 � م49 � ت: 

.65004006
يعقوب يوسـف محمد دشـتي � 70 عاما 

� الرجال: حس���ينية سيد محمد � 
سلوى � ت: 99794254 � 94411776، 
النساء: اجلابرية � ق11 � ش6 � م19 

� ت: 66085656.
احمـد علـي احمـد محمـد � 58 عاما � 
الرجال: الشعب � ديوان الكنادرة 
� ت: 99605007، النساء: اجلابرية 
� ق8 � ش109 � م16 � ت: 99654546 

� الدفن التاسعة صباحا.

البقاء هلل

جلست على »أبو عيالها«.. فقتلته!
كليفلند � يو.بي.آي: تشاجرت امرأة 
بدينة مع حبيبه���ا، فما كان منها إال أن 
جلس���ت عليه وقضى سحقا، وقد حكم 
عليها القضاء األميركي بثالث سنوات من 
املراقبة و100 ساعة من أعمال املجتمع.

وذكرت شبكة »فوكس 8« األميركية أن 
ميا الندينغهام التي تزن 136 كيلوغراما 
جلست على صديقها ميكال ميدلتون باي 
الذي ال يتج���اوزن وزنه 55 كيلوغراما 

بعد شجار دار بينهما فسحقته وأردته 
قتيال.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا احلادث 
وقع ف���ي الصيف املاضي بعد جدال دار 

بينهما وأن لديهما ثالثة أطفال.
وأعرب���ت الندينغهام خالل احملاكمة 
عن أسفها ل� »سحق« والد أطفالها قائلة 
»أريد أن أقول فقط انني آس���فة بصدق 

أمتنى لو استطيع أن امحيه«.

مواقيت الصالة والخدمات  ص 19

حميد القالف اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم حارس مرمى 
نادي الس���املية لكرة القدم حميد القالف ما 
بني الساعتني 4 و6 مساء وذلك للحديث عن 
حظوظ الساملية في املنافسة على البطوالت 
احمللية وفرصة عودت���ه لالزرق في الفترة 
املقبلة، واحلديث عن ابرز ذكرياته في املالعب 
باالضافة الى الرد على اس���ئلة القراء وذلك 
على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 

� 24830322، داخلي: 131 � 318.


