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ساعة مكة تدق قبل رمضان
بعد تركيب جميع قواطعها

دبي � العربية: من املقرر أن تبدأ »س����اعة مكة«، 
أكبر ساعة في العالم بأعلى أبراج البيت )وقف امللك 
عبدالعزيز(، في العمل قبل شهر رمضان املقبل، بعد أن 
اكتمل أخيرا تركيب جميع قواطعها وأجزائها، بحسب 

ما نشرته صحيفة الرياض السعودية امس.
ويبلغ قطر الساعة 46 مترا، فيما يبلغ ارتفاعها 
402 متر من س����احة احلرم، وميكن رؤيتها وسماع 
صوتها من مسافة 7 كيلومترات، كما يعلو الساعة 

من اجلهات األربع »لفظ اجلاللة«. 
ويشتمل املش����روع على عدد 4 ساعات للجهات 

األربع للبرج، منها ساعتان رئيسيتان بارتفاع حوالي 
80 مترا مبا فيها لفظ اجلاللة، وبعرض حوالي 65 

مترا وقطرهما حوالي 39 مترا. 
وصنعت س����اعة مكة في أملانيا، وقد ركبت على 
جدران الساعة مصادر ضوئية )ليزر( تصدر إشعاعات 
في املناسبات املختلفة، مثل األعياد وإشارات ضوئية 
وقت األذان. وح����ددت األلوان )األبيض واألخضر( 
و)األسود واألبيض( كألوان ألرضية مسطحات الساعة 
ليال ونهارا، ولها نظام حماية متكامل ضد العوامل 

الطبيعية من أتربة ورياح وأمطار. 

رياضي لبناني يصل إلى القاهرة لبدء رحلة تجوب دول البحر المتوسط 
القاه����رة � أ.ش.أ: وصل إلى القاه����رة احملترف اللبناني 
محمد العلي، وذل����ك للقيام برحلة رياضي����ة على دراجته 
الهوائي����ة يجوب به����ا دول البحر املتوس����ط بدءا من مصر 

وصوال إلى لبنان. وتس����تمر الرحلة ملدة ثالثة أشهر ومتر 
بأربع مراحل من أمام مكتبة االسكندرية وصوال للعلمني ثم 
ابيار عبدالرؤوف ثم السلوم وصوال إلى ليبيا. وتهدف هذه 

الرحلة إلى توصيل رس����الة لدول العالم إللغاء احلدود بني 
الدول من أجل حرية التنقل بني املجتمعات، وقد أطلق على 

رحلته اسم »متوسط بال حدود«.

ابن مدلل أم عميل التضليل في القاعدة؟

مذكرات عمر بن الدن تفتح النار عليه
وتثير شهية أجهزة االستخبارات األميركية
شيء في سبيل اهلل.

وتخوفا من ردود األفعال، 
وتغير الص���ورة الذهنية عن 
القاعدة بن الدن، تظهر  زعيم 
مذكرات عم���ر أن والده يتميز 
بالبالغ���ة في اللغ���ة، والورع 
والتقوى في الدين وذي صفات 
قيادية اس���تثنائية، ويصوره 
وكأنه »روبن ه���ود« يتناول 
ف���ي اجلبال مع  طعاما رديئا 
رجاله، وهذا أخطر من تصويره 

كإنسان مجنون«.
وذكر شوير ان عمر بن الدن 
أبريل  انفصل عن وال���ده في 
2001 عندم���ا أخبره أحد كبار 
القاعدة سرا بأن »خطة كبيرة« 
على وشك أن تنفذ، إشارة إلى 
أحداث 11 من سبتمبر، وقد عبر 
له أسامة عن عدم موافقته على 
املغادرة لك���ن دون أن يجبره 

على البقاء معه.

الناس يعتقدون أن أسامة لم 
يتخل قط عن حياة الرفاهية، 
لكن ابن���ه عمر يص���وره في 
املذكرات شخصا تخلى عن كل 

ومصالح القاعدة، متوقعا أنه 
عندما ينشر مذكراته بالعربية، 
سيجعل والده بطال في العالم 
اإلسالمي، خاصة ان الكثير من 

دبي � العربية: اعتبر مايكل 
شوير الرئيس السابق لوحدة 
متابعة ب���ن الدن ف���ي وكالة 
االستخبارات األميركية، عمر بن 
الدن النجل األشهر لزعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن »واجهة 

للتضليل لصالح القاعدة«.
وكتب مايكل ش���وير مقاال 
عن عمر بن الدن في صحيفة 
اللندنية  »ديل���ي تلغ���راف« 
بعنوان »االبن املدلل البن الدن 
أم عميل التضليل في القاعدة«، 
واعتبر مذكرات عمر املنشورة 
أخي���را مصدرا مهما ملعلومات 
إلى حياة  استخبارية، مشيرا 
 االبن املثيرة للجدل، وتصريحاته
لإلع���الم ونش���ر مذكرات���ه 

باإلجنليزية.
وق���ال ش���وير ان عمر بن 
الدن يس���عى وراء أجندة غير 
معلنة الغرض منها خدمة والده 

عمر بن الدن على اليسار صبيا وعلى اليمني والده اسامة بن الدن

صحتك

»كالينوكس« غاز مخدر
لعالج آالم األسنان

باريس � أ.ش.أ: يستخدم حاليا 
في املستشفيات الفرنسية وبعض 
العيادات الطبية اخلاصة غاز مخدر 
ومس���كن لأللم أطلق عليه اس���م 
»كالينوكس« يس���اعد في حاالت 
عالج األسنان واجلراحات الصغيرة 

وحاالت البزل.
وهذا الغاز املخدر اجلديد يتكون 
من 50% من اكسيد االزوت و%50 
من االوكسجني، ويستخدم لألطفال 
والشباب وكبار السن حيث انه يتم 

استنشاقه.

العبيكان: الصالة خلف مبيح الغناء جائزة
مناقضاً لفتوى الفوزان

الري����اض � إيالف: في رد على 
فتوى رجل الدين صالح الفوزان 
ال����ذي أفت����ى فيها بع����دم جواز 
الصالة خلف مبي����ح الغناء، قال 
املستشار بالديوان امللكي السعودي 
العبيكان ان الصالة  عبداحملسن 
خلف من يجتهد في آرائه الفقهية 

أمر جائز حتى إن أخطأ.
وقال العبي����كان أثناء حديثه 
جلريدة »احلي����اة« ان هناك فرقا 
بني الفاس����ق الذي يعمل عمال من 
األعمال احملرمة الواضحة وبني من 
ي����رى رأيا فقهيا قد يكون مصيبا 
فيه وقد يكون مخطئا، وهو يختلف 

متاما عن الفاسق الذي يعمل عمال 
محرما كالس����رقة وشرب اخلمر، 
ومع أن هذا الفاسق أباح العلماء 
- على الصحيح- الصالة خلفه، 
فال وجه لتحرمي الصالة خلف من 
اجتهد حتى ولو أخطأ. ويشكل رد 
العبيكان عاما على كل من يجتهد 
في آرائه الفقهية والتي جاءت فتوى 
إباحة الغناء واملعازف آخرها والتي 
أفتى بها إمام احلرم املكي السابق 
عادل الكلباني والتي كان منها رد 
الفوزان بعدم جواز الصالة خلفه في 
إشارة الى الكلباني الذي يؤم حاليا 

عبداحملسن العبيكانأحد جوامع مدينة الرياض.

مقتل وإصابة 62 شخصًا
في حريق هائل بفندق في العراق

بغداد � د.ب.أ: أعلن مس����ؤولون في 
وزارة الصح����ة العراقي����ة أمس ان 40 
شخصا على األقل لقوا حتفهم، وأصيب 
22 آخرون إثر ان����دالع حريق في أحد 

الفنادق شمالي العراق.
وكان حريق ش����ب بفندق »سوما« 
الواقع����ة بإقليم  الس����ليمانية  مبدينة 

كردستان في وقت متأخر ليال.

وذكرت قناة »العربية« التلفزيونية 
اإلخباري����ة ان 4 أميركيني والعديد من 
السائحني اإليطاليني والكنديني، وكذلك 
عدد من عرب وأكراد العراق كانوا بني 

الضحايا.
جدير بالذكر ان الفنادق السياحية في 
املدينة عادة ما تكون مزدحمة بالسائحني 

خالل موسم الصيف.

وتوفي ما ال يقل عن 3 من الضحايا 
اثر قفزهم من النوافذ هربا من ألس����نة 

اللهب.
واستبعد قادر حما جان قائد األمن في 
السليمانية ان يكون احلريق نتيجة »عمل 
إرهابي« وقال انه يعتقد ان احلريق جنم 
عن عطل كهربي، وأضاف ان التحقيقات 

جارية للوقوف على أسباب احلريق.

)رويترز( الفندق بعد احتراقه وفي االطار محاولة انقاذ النزالء 

القراءة على سطح الماء
القراءة »أمزجة« تختلف من ش���خص إلى آخر.. فهناك من 
يهوى القراءة وتصفح اجلرائد واملجالت في احلمام، وهناك من 
يطالعها وهو نائم فوق السرير، لكن أحد األشخاص الروسيني 
ال يجد متعته إال بقراءة املجالت وهو غارق في املياه كما يبدو 
ف���ي الصورة حيث راح رجل يتصفح احدى املجالت في املياه 

املاحلة ببحيرة توتسي في سيبيريا. )رويترز(

نيوي���ورك � أ.ف.پ: حكمت محكمة في 
نيويورك عل���ى محامية أميركية تبلغ من 
العم���ر 70 عاما كانت تدافع عن رجل دين 
إس���المي مصري متهم باالرهاب، بالسجن 
عشر سنوات ألنها س���اعدت موكلها على 
االتصال بأنص���اره. وقبل ذلك صدر حكم 
على احملامية لني س���تيورات املتخصصة 

في ش���ؤون حقوق االنسان، بالسجن ملدة 
28 شهرا ملساعدتها الشيخ عمر عبدالرحمن 
على إرسال رسائل الى أنصاره في منظمة 
اسالمية مبصر عندما كان في السجن. ولكن 
محكمة اس���تئنافية اعتبرت العام املاضي 
ان احلكم غير كاف قبل ان يصدر القاضي 
جون كويلت اخلميس حكما بالسجن أقسى 

القاهرة � أ.ش.أ: شهدت طائرة 
اخلطوط اجلوية السعودية القادمة 
م���ن الدمام مش���اجرة حامية بني 
أس���رة مصرية ومضيفة الشركة 
بسبب خالف على تقدمي اخلدمة 
لهم خالل الرحل���ة. وذكر مصدر 
مسؤول امس أن رجال األمن فوجئوا 

الرحلة السعودية رقم 321  بقائد 
يطلب حضورهم الى الطائرة فور 
وصولها حيث تبني وقوع مشادة 
بني أسرة الراكب )ع.ج( واملضيفة 
اجلوية )ت.م( بسبب ما اعتبروه 
عدم تلبية املضيفة لطلبات االسرة 

خالل الرحلة.

مشاجرة على متن طائرة سعودية بسبب الخدمةالسجن 10 سنوات لمحامية عمر عبدالرحمن 

دبي � أ.ف.پ: تتناول املجلة االلكترونية 
اإلجنليزية االولى لتنظيم القاعدة موضوع 
اجلهاد وكأنه ش���كل من أش���كال احلياة 
الكشفية، فهي تعلم املجاهدين املبتدئني 
ماذا يجب ان ينتعلوا او يصطحبوا معهم 
ف���ي حقيبتهم خالل اجله���اد، فضال عن 

حتضير القنابل في املطابخ.
واملجل���ة التي صدرت على االنترنت 
حتت عنوان »انس���باير« في 67 صفحة 
ورصدها مركز »سايت« الذي يراقب املواقع 
االس���المية، حتوي مقاالت جهادية ذات 
عناوين قوي���ة مثل »كيف تصنع قنبلة 
في مطبخ والدت���ك؟« أو »ماذا ينتظرك 

خالل اجلهاد؟«.
واصدر املجلة مركز الفجر، وهو من 
االجه����زة اإلعالمية لتنظيم القاعدة على 

شبكة االنترنت.
وبالرغم من أسلوب املجلة الذي يشبه 
منشورات الكشافة، اال ان مضمونها تقشعر 

له األبدان.
فمقالة صناعة القنبلة في مطبخ الوالدة 

يتحدث عن قنبلة »تستغرق صناعتها 
يوما او يومني وميكنها ان تقتل اكثر من 
10 أشخاص« بينما وصفة قنبلة اخرى 
تصنع خالل شهر كامل، »ميكن ان تودي 

بحياة العشرات«.
وكاتب املقالة الذي يطلق على نفسه 
اسم »شيف ايه كيو« اي طباخ القاعدة، 
يؤكد لقرائه انه »يقدم على طبق للقراء 
في منازلهم التقنيات العس���كرية ليوفر 
عليهم عناء القدوم إلينا«. ويؤكد الشيف 
املتطرف انه يتوجه الى »املس���لمني في 
اميركا واوروبا«. أما »مكونات« الوصفة 
التي يجب ان تكون مبتناول كل اجلهاديني 
فهي: الس���كر وأعواد الكبريت وأشرطة 
األضواء الكهربائية والبطاريات والساعات. 
وتعرض املجلة ايضا النصائح »العملية« 
للمجاهدي���ن في مقال »ماذا ينتظرك في 

اجلهاد«.
وكتب كاتب املقالة »عندما تنزل بأي 
ارض جهاد، من الضروري ان تتمكن من 
التحدث بطالقة باللغة احمللية«. وينصح 

الكاتب املرش���حني للجه���اد بجمع أكبر 
قدر ممكن م���ن املعلومات حول التقاليد 

احمللية.
وتذهب النصائح الى تفاصيل دقيقة. 
وجاء في املقالة »خالل اجلهاد عليك ان 
تسافر مع اقل قدر ممكن من األمتعة« ومع 
»حقيبة ظهر ذات نوعية جيدة« و»عدة 
ازواج أحذية مناسبة ولينة« دون نسيان 

جل االستحمام.
وطبعا يبقى أساس���يا اصطحاب 
كتابات دينية، ولكن ال ضرر من جلب 
جهاز »ام بي 3« او كمبيوتر محمول. 
إال ان املجلة حتذر من استخدام هاتف 
جوال مع ش���ريحة كانت حيز اخلدمة 

مسبقا.
وتعكف مقالة ثالثة على التوعية من 
مخاطر التواصل عبر البريد االلكتروني، 
وهي توصي باستخدام برنامج معلومات 

خاص حتت اسم »أسرار املجاهدين«.
وأكدت املجلة ان »اجلواسيس يهتمون 
بش���كل خاص بالرس���ائل االلكترونية« 

واس���تخدام برنامج »أسرار املجاهدين« 
ضروري ولو انه يتطلب توخي احلذر.

وبحس���ب املجلة، فإن »العدو« طور 
برنامجا »منسوخا« عن برنامج »أسرار 
املجاهدين«، وبالتالي يجب االنتباه دائما 

ملصداقية البرنامج.
 واملجلة حتوي شتى أنواع املقاالت، 
مبا في ذلك الشعر. فهناك قصيدة متتدح 
الشاب النيجيري عمر فاروق عبداملطلب 
الذي حاول تفجير طائرة كانت في رحلة 
ب���ني امس���تردام وديترويت ي���وم عيد 
امليالد املاضي، اضافة الى رسائل قدمية 
لزعيمي القاعدة اس���امة بن الدن وأمين 

الظواهري.
وتتضم���ن املجلة مقابل���ة مع ناصر 
الوحيش���ي زعيم »تنظيم قاعدة اجلهاد 
في جزيرة العرب« الذي نتج عن اندماج 
الفرعني السعودي واليمني للقاعدة ومعقله 
اليمن، اضافة الى رس���الة حتمل توقيع 
رجل الدين اليمني املتشدد املطلوب في 

الواليات املتحدة انور العولقي.

القاعدة في نسختها اإلنجليزية:
كيف تصنع قنبلة في مطبخ والدتك؟!

أم.بي.س���ي: رغبة م���ن الفنانني األتراك 
املشاركني في الفيلم اجلديد »وادي الذئاب: 
فلسطني« وكّتاب السيناريو في الثأر لضحايا 
مجزرة »قافلة احلرية« التي ارتكبتها إسرائيل، 
قررت شركة اإلنتاج تغيير سيناريو الفيلم 
ليتضمن املجزرة التي راح ضحيتها عشرات 

القتلى واجلرحى.
وقالت الش���ركة املنتجة � التي سبق أن 

أنتجت مسلسل »وادي الذئاب« � إن الفيلم 
سيكشف ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي 
جتاه فلسطني وغزة على وجه اخلصوص.

ويلع���ب بطول���ة الفيل���م املمثل جناتي 
شاشماز، الذي جسد شخصية مراد علمدار 
في مسلسل »وادي الذئاب«، ويرغب شاشماز 
أيضا في احتواء الفيلم الهجوم على واقعة 

جناتي شاشماز بطل الفيلم اجلديد الذي سيكشف ممارسات إسرائيلقافلة احلرية لرد االعتبار لشهداء تركيا.

فنانون أتراك يثأرون لمجزرة »الحرية«
بفيلم جديد يدين إسرائيل

تمسكوا بتغيير السيناريو لكشف ممارسات تل أبيب


