
دبي � العربية.نت: أكد الش���يخ شوقي 
عبد اللطيف، رئيس القطاع الديني بوزارة 
األوقاف املصرية، أنه مت التنبيه على أئمة 
املساجد على مستوى اجلمهورية بأال تزيد 
خطبة اجلمعة والصالة على 30 دقيقة. 

وقال في تصريح���ات نقلتها صحيفة 
»الش���روق املصري���ة« إن التخفيف على 
املصلني يعد من مقتضيات اإلسالم، مشيرا 

إلى وجود مرضى والبد من مراعاة ظروفهم، 
فضال عن ارتفاع درجة احلرارة ومما يسببه 

من أمراض.
وأضاف الشيخ ش���وقي إن مديريات 
األوقاف على مس���توى اجلمهورية على 
استعداد لتلقي الش���كاوى من املواطنني 
عن اإلمام الذي تتع���دى مدة اخلطبة في 
مسجده مع الصالة 30 دقيقة، مشيرا إلى 

أن الرس���ول صلى اهلل عليه وس���لم كان 
يوجز ف���ي اخلطبة التي لم تزد في عهده 

على 15 دقيقة.
وكان شخص قد توفي وأصيب تسعة 
آخرون في محافظة أسيوط جراء احلرارة 
الش���ديدة، كم���ا توفي مراق���ب في جلان 
االمتحانات مبحافظة س���وهاج املجاورة 

قبل عدة أيام بسبب احلر الشديد أيضا.

ألغ���ت وزارة الثقافة البحرينية حفال 
ألس���طورة الطرب اإليراني���ة املعروفة 
»كوكوش« ضمن أنشطة مهرجان صيف 

البحرين 2010.
وأرجع وكي���ل وزارة الثقافة واإلعالم 
عيسى أمني القرار إلى أمور فنية، مشيرا 
الى ان الوزارة س���تفكر في إقامة احلفل 
في املستقبل، بحسب صحيفة »الوسط« 

البحرينية.
ف���ي املقابل، عزت مص���ادر مقربة من 
منظمي »صيف البحرين« الذي يبدأ في 
األول من يوليو املقبل ان الغاء احلفل لم 
يعلن عنه حتى اآلن بصورة رس���مية، إذ 
ان الالفتات اإلعالنية املنتشرة في شوارع 
البحري���ن مازالت تعلق ص���ور املطربة 
اإليرانية مع يوم وتاري���خ ومكان إقامة 

احلفل في مركز البحرين للمعارض.
كوكوش ممنوعة من الغناء في ايران 
منذ الثورة االيرانية في عام 1979 ولكن 
بعد ان رفع الرئيس االيراني السابق محمد 
خامتي حظر السفر عنها قامت بجولة الى 
الواليات املتحدة وكندا فجذبت اآلالف من 

اإليرانيني الذين يعيشون في اخلارج.
كانت كوكوش قد أحيت أولى حفالتها 
في اخلليج بعد فترة انقطاع دامت عشرين 
عاما ضمن مهرجان دبي للتسوق السادس، 
من خالل اقامة حفل���ني غنائيني في عام 
2001، ثم توالت مشاركاتها عاما بعد عام 
ف���ي اقامة أكثر من حفل ف���ي مدينة دبي 
بحضور جماهير غفيرة وقادتها مسيرتها 
الفنية الى احياء أغنيات ثنائية مع كبار 
الفنانني، مثل راي تشارليس وتينا ترنر 

وغيرهما.
وتتمتع كوكوش بشعبية كبيرة على 
مس���توى العالم، ويتجاوز رصيدها من 
األغاني 200 أغنية أدتها باللغات االجنليزية 
واإليطالية واإلسبانية اضافة الى لغتها 
األصلية الفارس���ية، كما شاركت في 24 

فيلما.
ايران«  كوكوش تلقب باس���م »طفلة 
وبدأت مش���وارها الفني كممثلة وعمرها 
س���نتان، ثم انطلقت لتبدأ مرحلة الغناء 
إبان حقبة شاه إيران ومن أشهر أغانيها 

»مان أووما دآم«.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: مشاهدة التلفزيون تقصر العمر.

ـ ومشاهدة موجز واحد ألي نشرة أخبار عربية ممكن »تقصف« العمر.
نقابة پولندية تريد استيراد آلة »الفوفوزيال« الستخدامها في العزف خالل 

احتجاجاتهم ضد حكومتهم.
أبواللطفواحدـ حكومتنا لو يعزف لها بتهوفن شخصيا هم ما ينفع معاها.

للعناوين بريقها وغوايتها 
فقد يسحرك اسم او عنوان 
ثم تكتشف، بعد وقت، انه 
خالف مضمونه، لذا يحرص 
القراء في املكتبات ومعارض 
الكتب على معرفة محتوى 

الكتاب قبل اقتنائه.
قبل أيام اقتنيت كتابا حمل 
عنوان »أمية بن أبي الصلت« 
وهو ش���خصية غامضة في 
العربي واإلسالمي  التاريخ 
واسمه »أمية بن عبداهلل بن 
الثقفي« ولد في  أبي ربيعة 
الطائف قبل اإلسالم وعاصر 
النبي ژ شاعر، مثقف، من 
أتباع احلنيفي���ة، ال يؤمن 
باألوثان، كتب ش���عرا غير 
مسبوق حتدث فيه عن اخلالق 

ويوم البعث، ومن قوله:
 احلمد هلل ُمسانا وُمصبحنا

��انا باخلير َصبَّحنا ربي ومسَّ
بيد ان الكتاب الذي اقتنيته 
دون قصد ال يتحدث عن أبي 
الصلت الثقفي الطائفي بل 
عن شخص آخر )أندلسي( 
ع���اش بع���د األول بنصف 
قرن تقريبا، وهو »أمية بن 
عبدالعزيز بن أبي الصلت« 
املولود في »دانية« شرقي 
األندل���س، ويش���ير مؤلف 
الكت���اب إلى هذا التش���ابه 
العجيب بني االسمني بقوله 
لْبٌس  »وقد ترتب على هذا 
لدى بعض الباحثني فنسبوا 
أبياتا من شعر أمية األندلسي 

لسميه الثقفي«.
إنها إش���ارة تفصح عن 
حالة الفوضى وانعدام الدقة 

في عالم البحوث العربية!

الطائفي واألندلسي

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

البقاء هلل
عبداملجيد حسني شعبان � 73 عاما � حسينية معرفي � الشرق 
� ت: 99067677 � النساء: حسينية ام صادق � الرميثية � 
ق4 � ش44 � م3 � ت: 99801771 � الدفن الثامنة والنصف 

صباحا.
عبداهلل مبارك عبداهلل الشطي � 64 عاما � بيان � ق12 � ش األول 

� ج7 � م10 � ت: 99588681 � 99527226.
مرمي يعقوب عوض حسني � 41 عاما � الرجال: مسجد اإلمام احلسن 
بيان � ت: 94442731 � النساء: حسينية أم طالل احلبيب 

� اجلابرية � ق12 � ش5 � م36.
خيريـة عبدالرحمن محمد حمد � 62 عاما � اجلهراء � القصر � ق1 
� ش2 � م220 � ت: 99623535 � 99969663 � 97333294 

� الدفن التاسعة صباحا.
فهد عبداهلل فهد العجمي � 24 عاما � الرجال: صباح الس���الم � 
ق5 � ش1 � ج12 � م31 � ت: 99801563، النساء: جابر العلي 
� ق2 � ش19 � م271 � ت: 99893379 � الدف���ن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان.

بالتيم����ور � يو.بي.آي: حتول املليوني����ر األميركي اليهودي 
عضو احدى جماعات الضغط في واش����نطن جاك أبراموف إلى 
عام����ل في مطعم للبيتزا بعد االفراج عنه إثر قضائه أكثر من 3 
سنوات في الس����جن بتهمة الفساد. وذكرت صحيفة »بالتيمور 
جوي����ش تاميز« أن رجل األعمال أبرام����وف )51 عاما( الذي كان 
أحد أعضاء مجموعات الضغط ف����ي الكونغرس والذي اعترف 
بارتكاب جرائم تزوير وفساد تتعلق بنشاطه السياسي في العام 
2006 ب����دأ ببناء حياته مجددا كعامل ف����ي محل للبيتزا. وقالت 
الصحيفة إن أبراموف يس����اعد صاحب مطعم »توف بيتزا« في 
بالتيمور في كل مجاالت العمل في احملل، وقد كان في الس����ابق 
ميلك مطعما للمأكوالت اليهودية في واشنطن ولديه خبرة في 

مجال الطعام اليهودي.
وكان أبراموف قد قضى 3 س����نوات ونصف السنة من فترة 
محكوميت����ه خلف القضبان قبل أن يبدأ العمل في املطعم بينما 

هو حتت إشراف إدارة السجون.
وقال زمالء أبراموف اليهود في السجن إنه كان يصر على أن 

يقرأ لهم تعاليم التوراة وغيرها من التعاليم اليهودية.
وقال صاحب املطع����م رون روزينبلوث »نحن جميعا يهود 
ونحن جميعا في الفريق ذاته أنا سعيد ملساعدة صديق يهودي 

بأي طريقة أستطيعها«.

مواقيت الصالة والخدمات ص22                     صفحة آراء ص13

تعليمات لألئمة في مصر بأال تزيد صالة الجمعة على 30 دقيقة

البحرين تلغي حفاًل ألسطورة الطرب اإليرانية »كوكوش«

صاحب مطعم البيتزا الذي يعمل فيه أبراموف اآلن

أسطورة الطرب اإليرانية »كوكوش«

أبراموف.. أيام العز 2006

مليونير أميركي يتحول  إلى عامل في مطعم بيتزا

الجزائر: بن حاج أفتى بعدم جواز اللعب أمام أميركا!
قال علي ب����ن حاج، القيادي في اجلبهة 
اإلسالمية لإلنقاذ اجلزائرية احملظورة انه 
نصح بعدم إجراء مقابلة اجلزائر والواليات 
الثالثة بنهائيات  املتحدة ضمن املجموعة 
كأس العالم )املواجهة جرت مس����اء امس 
االول( ألسباب شرعية وأخالقية وسياسية 

تضامنية إنسانية.
وأفاد بن حاج في بيان نشرته »الشرق 
األوس����ط« اللندنية وذكر فيه أنه ال يليق 
إج����راء تلك املباراة الت����ي اصبحت حديث 
الصغير والكبير، ألن أميركا حتتل العراق 
وأفغانستان، وتشن الغارات على األبرياء 
في باكس����تان واليمن والصومال، كما أن 
اإلدارة األميركية تساند الكيان الصهيوني 
الذي يحتل فلسطني، ارض االسراء واملعراج، 
وثالث احلرمني ويحاص����ر غزة املجاهدة 
الصام����دة واعت����دى مؤخرا على س����فينة 

احلرية.
ويعتقد بن حاج ان السلطات اجلزائرية 
مطالبة مبناصرة القضايا العادلة في العالم 
باالمتناع عن اجراء املقابلة مع اجنلترا )جرت 
يوم 18 من الشهر اجلاري( واميركا تضامنا 
مع شعوب العراق وفلسطني وافغانستان 
واحتجاجا على أميركا الطاغية املس����اندة 

للكي����ان الصهيوني الذي مي����ارس ارهاب 
الدولة، فهل يليق بشعوب تعيش االستبداد 
واالس����تعمار مبختلف أشكاله وألوانه، أن 
جتري مقابلة في كرة القدم مع دولة متارس 

االحتالل والطغيان الدولي؟
وتناول بن ح����اج في بيانه تصريحات 
للسفير االميركي باجلزائر ديڤيد بيرس ورد 
فيها ان الرياضة اصبحت معادلة هامة في 
توطيد العالقات بني الشعوب، وورد فيها 
ايضا ان االميركيني واجلزائريني اخوة وقال 
القيادي في االنقاذ احملظورة من النش����اط 
السياسي بأمر من القضاء العسكري: نقول 
لهذا السفير ان الشعوب العربية واالسالمية 
ومنها الش����عب اجلزائري ليس����ت بحاجة 
الى توطيد العالقات مع إدارة حتتل اقطارا 
اس����المية وهل يعقل ان تكون هناك اخوة 
بني الش����عب اجلزائري املجاهد مع جالدي 
الش����عوب، وبغاة االستحواذ على خيرات 
البلدان بشتى الوسائل واحليل والضغوط 

واالبتزاز السياسي الوضيع؟
واضاف بن حاج انه متحسر ومتأسف 
لكونه يدري مسبقا ان السلطات اجلزائرية 
غير مستعدة لالمتناع عن اجراء املقابلة بني 

اجلزائر وأميركا االستعمارية.

»أبل« تطلق جهازها 
الجديد »آي فون 4«
 في أسواق العالم

والمشترون اصطفوا منذ 
ساعات الصباح األولى 

ص41

جون فويت

والد أنچلينا چولي يصف العرب بـ »القتلة والمجرمين«
واشنطن � يو.بي.آي: وصف النجم 
األميركي جون فويت العرب واملسلمني 
عامة والفلس���طينيني حتديدا دون أن 
يسميهم ب� »القتلة واملجرمني«، مشيرا الى 
ان اي شخص يريد القضاء على اسرائيل 
هو مجرم وقاتل. وجاءت االتهامات التي 
أطلقها املمثل األميركي جون فويت والد 
املمثلة أنچلينا چولي في رسالة مفتوحة 
إل���ى الرئيس باراك أوبام���ا انتقد فيها 
سياساته التي أظهرت إسرائيل »كعدو 
للجميع« ودفاعه عن »القتلة واملجرمني« 

الذين يريدون القضاء عليها.
وقال فويت ألوباما في رسالته التي 
نشرتها صحيفة »واش���نطن تاميز«: 
»س���تكون أول رئي���س أميركي يكذب 
على الشعب اليهودي والشعب األميركي 
أيضا حني قلت إنك ستدافع عن إسرائيل 
الدولة الدميوقراطية الوحيدة في الشرق 
األوسط ضد كل أعدائها غير أنك قمت 

بعكس ذلك«.
واتهم أوباما بنشر دعاية سيئة ضد 
إسرائيل حتى بدت ك� »عدو للجميع« 
وقد انتش���ر ذلك حول العالم وقال إن 

أوباما يعرض إسرائيل لألذى وقد روج 
ملعادة السامية حول العالم.

وأضاف »لقد جلبت ذلك على شعب 
ق���دم للعالم الوصايا العش���ر ومجمل 
القوانني التي نعيش مبوجبها اليوم«، 
وتابع »إن الشعب اليهودي قدم للعالم 
أعظم العلماء والفالسفة والعالج للكثير 
من األمراض«. واتهم أوباما بلعب »لعبة 
خطرة« ليبدو »كشهيد حقيقي« ملن يقول 
انهم مظلومون وقال إن »املظلومني الذين 
تدافع عنهم هم قتلة ومجرمون يريدون 

القضاء على إسرائيل«.
وقال إن الرئيس يتسبب بحرب في 
والية أريزونا، في إشارة إلى معارضته 
قان���ون الهجرة اجلدي���د الذي فرضته 
الوالية وأشار إلى انه يدافع »عن املجرمني 

و)املقيمني( غير الشرعيني«.
وحذر من أن تدمير أوباما للواليات 
املتحدة قد ال يت���م إصالحه أبدا وقال 
»أرجو م���ن اهلل أن تتوقف وأمتنى أن 
يدرك الناس في ه���ذا البلد العظيم أن 
جدول أعمالك ليس خلير اإلنس���ان بل 

خلير سياساتك«.


