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طالب النائب البحريني السلفي جاسم السعيدي 54
وزارة العدل والشؤون االسالمية الى تفعيل قانون 
تنظيم مكبرات الصوت على جميع املس���اجد ودور 
العبادة في البالد أسوة بقرار االوقاف العمانية. ونزوال 
عند مطالب���ات املواطنني الذين أبدوا »انزعاجهم من 
سوء استخدام مكبرات الصوت في بعض دور العبادة 
التي متارس فيها الطقوس الدينية بأصوات مرتفعة«، 

حسب تعبيره. وقال السعيدي بحسب جريدة البيان 
االماراتية »طالبنا ومازلنا نكرر املطالبات والنداءات 
الى وزير العدل والشؤون االسالمية الذي يجب عليه 
قانونيا أن يلزم جميع املساجد ودور العبادة بتطبيق 
قانون مكبرات الصوت حفاظا على السكينة العامة 
وانطالقا من قاعدة ال ضرر وال ضرار وإال فإن تشريع 
القوانني وعدم العمل بها هو أمر غير مقبول في دولة 

االصالح واملؤسسات والقانون«. وأكد »ان املساجد 
ودور العب���ادة لم تكن أبدا في يوم من االيام مصدرا 
لالزعاج واالرباك واقالق السكينة العامة، فهي أماكن 
مخصصة للعبادة والطاعة واخلشوع والتقرب الى 
اهلل، وال يكون التقرب الى اهلل بإزعاج الناس اطالقا، 
وال نسمح بأن يساء لالسالم باستخدامات خاطئة من 

بعض االشخاص«.

نائب بحريني يطالب بحظر مكبرات الصوت في دور العبادة

الري����اض � أ.ش.أ: أق��يمت صالة 
االستسقاء صباح أمس في جميع مدن 
املم��لكة العربية السعودية ومحافظاتها 
ومراكزها اتباعا لس��نة الرسول عليه 
أفضل الصالة والس����الم عند اجلدب 

وتأخر نزول املطر.
ففي مكة املكرمة أدى جموع املصلني 
صالة االستس����قاء باملس����جد احلرام 
يتقدمهم وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة 
الدكتور عبدالعزي����ز اخلضيري وأم 
املصلني إمام وخطيب املسجد احلرام 

الشيخ صالح آل طالب.
كما أدى جموع املصلني في املسجد 
النبوي الشريف باملدينة املنورة صالة 
االستسقاء يتقدمهم األمير عبدالعزيز 
ب����ن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة 
املدينة املنورة وأم املصلني إمام وخطيب 
املسجد النبوي الشريف الشيخ عبد 

احملسن القاسم.
وفي مدينة الري����اض أدى جموع 
املصلني صالة االستس����قاء يتقدمهم 
األمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة 
الرياض وذلك في جامع اإلمام تركي بن 
عبداهلل وأم املصلني مفتي عام اململكة 

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
وقد أوصى اخلطباء جميعهم املصلني 
بتقوى اهلل سبحانه وتعالى واالبتعاد 
عن املعاصي واالستغفار واحملافظة 
على فرائض اإلسالم والتراحم فيما بني 
الناس واإلحسان إلى الفقراء والسعي 

في التيسير على املعسرين.

إقامة صالة االستسقاء في جميع أنحاء السعودية

قتلى وجرحى في مباراة كرة قدم بين بلدتين بجنوب لبنان
بيروت ـ ناجي شربل

وقع خالف بني مشجعي فريقي كرة قدم من بلدتني 
بجنوب لبنان، ما استدعى تدخل اجليش لتفريق جماهير 
الفريقني واضطر عناصره إلطالق النار، ووردت معلومات 
عن وجود قتلى يحتمل ان يصل عددهم الى 3، كما أصيب 
عدد من جنود اجلي����ش باحلجارة وبجروج من طعن 
بالس����كاكني، وتردد ان حال بعضهم حرجة، وقد حدث 
هذا االشكال بني عدد من مشجعي فريق التقدم عنقون 
وجنود من اجليش بعد مباراة بني التقدم عنقون وحاروف 

في بطولة نوادي الدرجة الرابعة في كرة القدم، والتي 
اجريت على ملعب أنصار في قضاء النبطية، وانتهت 
بف����وز التقدم عنقون 2 � 1 بإصابة س����جلت في الوقت 
احملتسب بدل الوقت الضائع، وأسفرت عن تصدر الفائز 
مجموعته وتأهله للدور احلاس����م ألبطال املجموعات، 

واملؤهل الحقا لبطولة نوادي الدرجة الثالثة.
وفي معلومات من امللعب ان احلكم أوقف املباراة اثر 
اشكال بني جمهوري الفريقني، وطلب اخراج اجلمهور 

من امللعب وهذا ما حصل. 

وبعد نهاية املباراة تعرض عدد من مشجعي عنقون 
جلنود اجلي���ش وحاولوا حترير أربعة معتقلني في 
إحدى شاحنات اجليش كانوا قد احتجزوا لتسببهم 
بأعمال شغب، فحصل تدافع وحاول البعض اقتحام 
الشاحنة، وأصيب املالزم اول حسني شمص بكدمات 
وتع���رض عدد من اجلنود للطعن بالس���كاكني، فرد 
رفاقه���م باطالق النار، ما تس���بب في وقوع عدد من 
القتلى واجلرحى لم يتبني عددهم بالتحديد كما تردد 

ان حالة احد اجلرحى من جنود اجليش حرجة.

األرض تصدعت من شدة الزلزال وفي اإلطار أم حتتضن أطفالها رعبا  )أ.پ(

آية اهلل هاشم بوشهري  د.أحمد الطيب 

بعد تصريحاته عن مسألة عدم التبشير للمذهب الشيعي في أوساط السنة

إمام إيراني يتهم شيخ األزهر بنشر بذور الفتنة

شريحة خبز في منزل بلير تستنفر »اإلطفاء« 
لندن � د.ب.أ: تسببت شريحة 
خبز احترقت داخل محمصة خبز 
كهربائية في استدعاء قوة كبيرة 
من رجال اإلطفاء إلى منزل رئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني 

بلير.
وذكر متحدث باسم املطافئ أن 
محمصة اخلبز الكهربائية انبعث 

منها دخان كثيف خالل الفطور، مما 
أدى إلى إطالق إنذار احلريق.

إلى أن منزل  جتدر اإلش����ارة 
بلير في مقاطعة باكينجهامشير 
البريطانية يرجع تاريخه إلى القرن 
ال� 17 ويعتبر من احملميات األثرية، 
لذل����ك فإنه يوجد به اتصال إنذار 

مباشر باملطافئ العامة.

وتوجهت أربع عربات إطفاء فور 
انطالق اإلنذار إلى منزل بلير.

وقال املتحدث إن زوجة بلير، 
تشيري، شعرت باحلرج من املوقف 
بأكمله، وأضاف: »مت تبديد الدخان 
بواسطة مروحة، وقام رجال اإلطفاء 
النصائح للحماية  بإعطاء بعض 

من احلرائق«.

دبي � العربية: اتهم آية اهلل هاشم بوشهري، إمام 
صالة اجلمعة في قم وعضو مجلس خبراء القيادة 
اإليرانية، د.أحمد الطيب شيخ األزهر »بنشر بذور 
الفتنة« عقب حديثه لبرنامج »واجه الصحافة«، 
والذي بثته »العربية« مساء اجلمعة املاضية الذي 
أكد من خالله تصدي األزهر »ألي محاولة لنش���ر 
املذهب الشيعي في أي بلد إسالمي أو لنشر خاليا 

شيعية في أوساط الشباب السني«.
وقال بوشهري في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء 
»فارس« شبه الرسمية املقربة من احلرس الثوري 
واألجهزة األمنية اإليرانية »نأسف حقا لتصريحاته 

وهو يحتل هذه املكانة املرموقة«.
وكان شيخ األزهر اجلديد قد أشار في معرض 
رده على الصحافيني املش���اركني في البرنامج إلى 
»وجود توافق مع عدد كبير من علماء الشيعة داخل 
إيران فيما يخص مس���ألة عدم التبشير للمذهب 

الشيعي في أوساط السنة أو العكس«، معتبرا »أن 
الرسائل احلساسة والتصريحات املتعصبة ال حتل 
مش���اكل املجتمعات اإلسالمية«. ووصف الشيعة 
بأنهم »أهل املنطق«، داعيا من نعتهم مبحبي احلق 

إلى وحدة الكلمة.
واعتبر بوشهري أن الشيخ أحمد الطيب يخلق 
بتصريحاته »أجواء متوترة ومنح الذريعة للذين 
ال يعرفون إال لغ���ة التخويف واإلرهاب«. ثم دعا 
»إلى اجتماع علماء املسلمني لتدارس القضايا امللحة 
واحليوية لألمة اإلس���المية«. كما طالب بالتركيز 

على القواسم املشتركة.
يذكر أن د.أحمد الطيب أشار في مقابلته إلى أن 
األزهر سيواصل دوره في مسألة التقريب الفكري 
التي بدأها مع املذهب الش���يعي منذ عهد ش���يخه 
األسبق محمود ش���لتوت، وهو احلوار الذي أدى 

لتقليل الكثير من التوترات واحلساسيات.

الرياض � د.ب.أ: ينتظر مواطن س����عودي نتائج 
فحوصات الطب الشرعي، إثر رفعه شكوى رسمية 
إلى وزارة الصحة األسبوع املاضي للمطالبة مبحاسبة 
املس����ؤولني عن خطأ طبي تعرضت له زوجته أثناء 

والدتها قبل 8 أشهر وأدى إلى إصابتها بالعمى.
ونقلت صحيفة »عكاظ« امس عن الزوج القول إنه 
ذهب هو وزوجته للمستشفى في مراجعة اعتيادية 
ملتابعة احلمل وهي في شهرها السابع، بيد أن الطبيب 
أمر املمرضة بحقن زوجته ب� 4 حقن لتسريع عملية 
الوالدة. وأوضح أن زوجته بدأت التعرق بعد احلقنة 
الثالثة، إال أنه لم يكن ميلك قرارا حيال إصرار الطبيب 
على حقن زوجته، مضيفا »أبلغني املستش����فى في 
وقت س����ابق قبل إعطائها احلقن، بضرورة توليدها 
س����ريعا«. وبني الدوس����ري أنه حصل على النشرة 
الداخلية للحقن، واملتضمنة األضرار اجلانبية لها، 
ومن بينها االضطرابات النفسية والتأثير على العصب 

البصري وفقدان النظر.
وذكر ان الطبيب املشرف على حالة زوجته كتب 
في تقريره الطبي أن زوجة الدوس����ري كانت تعاني 
فطريات ف����ي األنف أثرت على عصبها البصري، في 

حني أرجع مدير املستشفى فقدان الزوجة بصرها إلى 
حالتها النفسية عقب الوالدة ما دفعه ألخذ علبة احلقن 
إلى طبيب خارجي، وأكد له أنها متنح ملن لديها والدة 

مبكرة، شريطة أخذها قبل يومني من الوالدة.
وفي الس����ياق نفس����ه، أكد وكيل وزارة الصحة 
للتخطيط والتطوير د.محمد خشيم ان مجموع القرارات 
اخلاصة بإدانة أخطاء طبية وصل إلى 670 حالة في 

2009 من خالل 18 هيئة صحية شرعية.
وق����د جاء ذلك في إحصائي����ات ضمن ورقة عمل 
وزارة الصحة في ندوة عن األخطاء الطبية والقرارات 
الص����ادرة عن الهيئات الصحية الش����رعية باململكة 
لألعوام ال� 5 املاضية، وسبل احلد منها ووضع أسس 
مهنية مدروسة للتعامل معها بطريقة علمية منهجية 
بعيدة عن اإلثارة والالمهنية، مبشاركة وزراء العدل 

والثقافة واإلعالم والصحة.
وخالل الندوة اس����تعرض وكي����ل وزارة الصحة 
للتخطيط والتطوير د.محمد خشيم ورقة عمل الوزارة 
من خالل إحصائيات عن األخطاء الطبية والقرارات 
الص����ادرة عن الهيئات الصحية الش����رعية باململكة 

لألعوام ال� 5 املاضية.

670 حالة خطأ طبي بالسعودية في 2009

دخلت المستشفى لتلد.. فخرجت عمياء!
زلزال بقوة 7.2 درجات يهز المكسيك

� رويترز: دمرت طرق  املكسيك 
وتصدعت مبان وانقلبت أعمدة كهرباء 
بعد أن هز زل����زال بلغت قوته 7.2 
درجات مدنا في شمال املكسيك وفي 
جنوب كاليفورني����ا إال أن التقارير 
تش����ير إلى س����قوط بضع ضحايا 
فقط. وقال مس����ؤولو الدفاع املدني 
في املكسيك ان رجال واحدا على األقل 
لقي حتفه إثر انهيار مبنى كما أصيب 
نحو 100 جراء الزلزال الذي هز البالد 

األحد.
ولقي شخص آخر حتفه في حادث 
سيارة في شارع معتم مبكسيكالي 
املدينة احلدودية الواقعة قرب مركز 
الزلزال والتي انقطعت الكهرباء عنها 

كلها تقريبا.
وصرحت متحدثة باسم شركة 
س����يمبرا للطاقة بأن مرفأ لواردات 
الغاز الطبيعي املسال تديره الشركة 
جنوبي مدينة تيخوانا لم تلحق به 

أضرار.
إال أن شاهدا من »رويترز« قال ان 
الطريق السريع الذي يربط مكسيكالي 

ب����ه أضرار بالغة  بتيخوانا حلقت 
نتيجة تصدع.

وواجه أشخاص عائدون لديارهم 
بعد انتهاء عطلة عيد القيامة اختناقات 
أف����ادت تقارير بأن  مرورية، كم����ا 
الكثيرين من مالك السيارات وجدوا 

صعوبة في العثور على وقود.
وقالت ماريا لوبيز التي أشارت 
إلى أنها تنتظر منذ 4 ساعات لتزويد 
سيارتها بالبنزين حتى تتمكن من 
العودة لتيخوانا »نحمد الرب أن شيئا 
لم يحدث لنا.. واآلن علينا االنتظار 

إلى أن تزودنا الشرطة بالوقود«.
وبالرغم من عدد الضحايا البسيط 
نسبيا إال أن الزلزال وتر األعصاب 
في الوالي����ات املتحدة وعبر أميركا 
الالتينية في أعقاب الزلزالني املدمرين 
اللذين هزا هاييتي وتشيلي في وقت 

سابق هذا العام.
ويكافح عمال الهواتف والكهرباء 
إلصالح اخلدمتني في مكس����يكالي 
واملنطقة احمليطة حيث يعيش أكثر 

من مليون شخص.

»أكبر رغيف مسخن في العالم«.. فلسطيني
رام اهلل � أ.ش.أ: تعكف إدارة مشروع »أكبر رغيف 
مسخن في العالم« على وضع اللمسات األخيرة 
إلقامة »مهرجان الفرح.. املس���خن الفلسطيني« 
املقرر أن تستضيفه بلدة عارورة قضاء رام اهلل 
في السادس عشر من الشهر اجلاري حتت رعاية 
وبحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض. 
وميثل املشروع الذي تشرف عليه جلنة تنسيق 
عليا مكونة من ممثلني عن مؤسسات من القطاع 
العام واخلاص واألهلي، إضافة إلى ش���خصيات 
اعتبارية، مبثابة دعوة للعودة إلى األرض والعناية 

بالتراث الفلس���طيني، خاصة أن »املسخن« أكلة 
فلسطينية ممتازة ومكوناتها مشتقة من الريف 

الفلسطيني األصيل.
 وتضم مكونات »املسخن« الدجاج والتوابل 
والبصل واللوز والقمح البلدي وزيت الزيتون.

وم���ن املتوق���ع أن يحضر املهرج���ان ممثلو 
املؤسسات الرسمية واخلاصة واألهلية وأعضاء 
هيئات ديبلوماسية ووفد من اجلوالن السوري 
احملتل وأعضاء كنيست عرب، إضافة الى حشد 

كبير من اجلمهور الفلسطيني.

في غوانتانامو ..
أنابيب للتغذية

ومكتبات للتثقيف

معتقل غوانتانامو الذي بدأت السلطات األميركية في استخدامه بعد أحداث 
سبتمبر للزج مبن تعتقد أنهم إرهابيون، بثت الوكالة مجموعة من الصور عنه 
رمبا لتهذيب املعتقدات السائدة بأنه معتقل املوت، حيث تظهر الصور مكتبة حتوي 
كتبا مختلفة ومنها دينية، الى جانب وسائل تغذية املضربني عن الطعام بطريقة 
األنابيب وكيفية عالج املرضى من السجناء.                                )أ.ف.پ(

البجع تغادر على 
أنغام الموسيقى

28 بجعة تغادر موطنها 
الشتوي إلى نهر ايثون في 
منطقة أونتاريو الكندية 
على أنغام فرقة موسيقى 
الغرب، ويعد هذا الطقس 
الفريد للبجع  الس���نوي 
ايذانا بحلول فصل الربيع 

في املنطقة )أ.پ(

صحتك

كوكتيل ڤيتامينات يحمي النظر
باريس � أ.ش.أ: أظهرت دراس����ة علمية فرنسية نشرت 
نتائجها في مجلة )فام أكتويل( الفرنسية األسبوعية أنه 
بفضل »كوكتيل« من الڤيتامينات ميكن حماية كبار السن 
من تدهور النظر الذي يعانى منه مليون فرنسي بسبب تقدم 
الس����ن. وهذا الكوكتيل يحتوي على ڤيتامني »سى« و»ه�« 
و»بيتا كاروتني« و»الزنك« و»النحاس«، وهى تعد مكمالت 

غذائية تساعد كبار السن على االحتفاظ برؤية طبيعية.

جراح التجميل في دبي.. محتال
دبي � د.ب.أ: أحالت شرطة دبي أميركيا إلى النيابة العامة النتحاله 

صفة واسم »جراح مشاهير هوليوود« ومارس الطب في اإلمارة.
ونقلت صحيفة »اإلمارات اليوم« امس عن مصادر طبية وشرطية 
قوله���ا إن »احملتال حول ڤيال في دبي إلى مقر الس���تقبال النس���اء 
والرجال الباحثني عن التجميل«، مدعيا أنه »اجلراح الشهير الدكتور 
ستيفن هوبينغ، املعروف بإجرائه جراحات جتميلية لنجوم السينما 

العاملية«.
وبإخط���ار هيئة الصحة في دبي، تبني أن���ه »ال يحمل ترخيصا 
بالعمل« فتم إبالغ شرطة دبي التي تولت مراقبته وأعدت كمينا له 

وألقت القبض عليه أثناء استقباله نساء راغبات في التجميل.
وأثبت���ت التحقيقات أن »احملتال كان يوزع بطاقة أعمال باس���م 
الطبيب الشهير ، واستقبل عشرات احلاالت وأجرى لبعضهن جراحات، 

مستخدما أدوات مطبخ«.
وذكرت التحقيقات انه تس���بب »في إصابة بعضهن بتشوهات 

شديدة في الوجه«.

)أ.پ( طالب مدرسة في الرياض يصلون صالة االستسقاء 


