
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: نافذة ديبلوماسية صغيرة تكفي لتحقيق إنجاز في ملف السالم في الشرق األوسط.

ـ لو فتحت 5000 نافذة وألف باب بل و53 طريقا سريعا فلن تكفي لفتح صفحة واحدة 
في هذا الملف.

الناس متضايقة ليش انه الرواتب ما انصرفت قبل رمضان.
ـ المفروض ما تزعلون ألنه لما ما نزلت الرواتب التجار توهقوا ومازادوا 

أبواللطفواحداألسعار.. عرفتوا الحين شلون خدمكم وزير المالية؟!

البقاء هلل
خديجة سـرور اليوحه ارملة مبارك بخيت سيار اليوحه ـ 80 عاما 
ـ الرجـــال: صبـــاح الســـالم  - ق11 – ش2 – ج9 – م44 – ت: 
66012336 – 99063875، النســـاء: القيروان – ق2 – ش223 – 

م41 – ت: 97489400.
رقية عبدالرحمن محمد قاسم رضا  ـ 46 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان 
ـ غرب مشرف ـ مقابل التأمينات االجتماعية – ت: 99966285 
– 99797561، النســـاء: الرميثية – ق1 – شارع الشافعي – م6أ 

– ت: 97300880.
عواشـة صخيبر محمد ناصر الصخيبر ارملة احمد عبداحلمwيد البحر ـ 
79 عاما ـ الرجال: جنوب الســـرة – الزهراء – ق6 – ش601 – 
م32 – ت: 66677725، النساء: خيطان – ق5 – شارع عبداهلل 

بن املقفع – م26 – ت: 66610106.

فرحة ساكت هلول زوجة عطية محيبس الرميض ـ  70 عاماـ  الرقة 
– ق3 – طريق2 – م 243 – ت: 97977069 – 99780048.

مبارك جابر حمدان اخلتالنـ  14 عاماـ  الرجال: سلوى – ق1 – ش2 – م40، 
النساء: الرميثية – ق3 – ش36 – م28 – ت: 65050062.

ممدوح غامن خليف املاجديـ  35 عاماـ  الرجال: النسيم – ق1 – ش38 
– م31 – ت: 99596584 – 55557045، النســـاء: الواحة – ق1 – 

الشارع الثاني – م1349 – ازرق 11 – ت: 24556598.
ضيف اهلل دعيبل حمدي العازمي ـ 87 عاما ـ الظهر – ق4 – الشـــارع 

االول – م 66 – ت: 99803400.
عبداجلبار مقبول أحمد ـ الرجال: الروضة ـ ق3 ـ ش34 ـ منزل 18 ـ 
ت: 97486600 ـ 66334150 ـ النساء: الصباحية ـ ق3 ـ ش11 ـ 

منزل 893 ـ ت: 23612613.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

فــــي بداية القرن املاضــــي تفننت جماعات 
صغيرة من رجال الدين في خلق حاالت شاذة 
وغريبة ثم االفتاء والرد عليها كالقول: ما حكم 
شخص ألقى على امرأة الطالق ثم تزوجها فهل 
يصح طالقه؟ وبيت هدم بفعل زلزال فســــقط 
صاحبــــه على احدى محارمه فحملت منه فهل 
يجــــوز االجهاض في هذه احلالة؟ وضمن أحد 
كتب الفتاوى الذي صدر قبل ســــنوات قليلة 
قرأت سؤاال عن حكم قلم أظافر اليد »الثالثة« 

للحاج أو املعتمر!
> > >

مت االفتاء مؤخرا بجواز اســــتخدام املنظار 
أو التلســــكوب في حتري رؤية هالل رمضان، 
ومعروف ان الرؤيــــة تصح ملن لبس النظارة 
الطبية، واملنظار هو نظارة طبية بشكل أكبر، 
كما ان املنظار ال يرى بذاته بل العني هي التي 
ترى من خلف املنظار. والسؤال املستحق: ملاذا 
انتظرنا كل هذه السنوات لنفتي مبا هو أقرب 
للبديهة وما يثبت أنه ال تعارض في اإلســــالم 

بني أهل الذكر وأهل العلم؟!
> > >

وقد يكون الوضع األمثل لرؤية هالل الشهر 
الفضيــــل كي تتوحد األمــــة ويتوحد قبل ذلك 
تاريخها الهجري كي يصبح معتمدا في املعامالت 
التجارية والدولية، حيث ان اول رمضان يختلف 
هذه األيام باختالف الدول االسالمية، فقد يكون 
يوم السبت في الكويت واالحد في عمان واالثنني 
في ايران، في زمن اصبح فيه للدقيقة والثانية 
قيمة ومعنى مما يصعب اعتماد التقومي الهجري 
كتاريخ ثابت لتسلم بضاعة أو حتويل نقدي.. 

الخ.
> > >

الوضع األمثل هو ان تتفق الدول واجلماعات 
االسالمية على ان الرؤية في مكة املكرمة توجب 
صيام كل الدول األخرى، حيث ال جتوز الرؤية 
في كل قرية ومدينة وقطر، ثم تعتمد احلسابات 
الفلكية العلمية الثابتة في حتديد رؤية الهالل 
من عدمه فإذا ما ثبت اســــتحالة رؤيته ال يتم 
حتريه وال تؤخذ شهادة من ادعى الرؤية، اما اذا 
ثبت علميا القدرة على الرؤية، حينها تستخدم 
املناظير وحتى الطائرات )جبال العصر( للتثّبت 
مما هــــو ثابت، ويفضل ان تكون جلنة الرؤية 
مبكة املكرمة ممثال بها بشكل دائم مندوبون عن 
السعودية )السنة( وإيران )الشيعة( واليمن 
)الزيدية( وعمان )االباضية( وبشــــكل متغير 
ممثلون عن بقية الدول واملذاهب اإلســــالمية 
حتى ميكن القضاء على االختالف والتشــــرذم 

االسالمي.
> > >

كمــــا جاءت الفتوى هذا العام بجواز إفطار 

من يعمل حتت الشمس 
احلارقة ويخشى عليه 
مــــن املوت، وهــــو أمر 
ويتماشــــى  منطقــــي 
مــــع احكام الشــــريعة 
االسالمية السمحة. اآلن 
اإلشكال هو إن أفطر ذلك 

الشخص في مكان عمله حتت الشمس وجبت 
عليه عقوبة املجاهرة باالفطار التي يجب النظر 
في إلغائها حيث لــــم تكن معروفة ابان عصر 
الدولة االسالمية الذهبي، وكيف نسمح بإفطار 
غير املسلم واملريض وال نفتح له مطاعم تتيح 
له ذلك، كما نعاقبه إن قام مبا ســــمحنا له به؟ 
وهل اميان الصائم املسلم ضعيف لدرجة انه 
سيفطر حلظة رؤيته غير مسلم يقوم باالفطار 

املسموح به؟!
> > >

وفــــي كل عام تطرح قضية املســــلمني في 
الدول ذات املواقيت غير املنتظمة )شمال روسيا 
والسويد والنرويج وجنوب االرجنتني وتشيلي 
ونيوزيلندا ..الخ( وعادة ما يقال اتبعوا مواقيت 
اقرب الدولة االسالمية. وماذا لو حتولت تلك 
الدول الشمالية واجلنوبية الى اسالمية؟ وما 
هو تعريف الدولة االسالمية حتديدا؟ األفضل 
من ذلك قد يكون باعتماد الساعة لتحديد مواعيد 
افتراضية للصالة والصيــــام تفرض فواصل 
منطقية بينها: )الســــاعة 6 لصــــالة الصبح، 
12 للظهــــر، 4 للعصر، 6 للمغرب، 8 للعشــــاء 

كمثال(.
وهو األمر القائم في جميع الدول االسالمية 
طوال العام حيث ال يضــــع احد عصا ويتابع 
ظلها لتحديد مواعيــــد الصالة، كما ال يحتفظ 
الناس بخيوط بيضاء وسوداء لتحديد مواعيد 
االمساك واالفطار، بل يستخدمون مواقيت الساعة 
لتحديدها، ميزة اخرى الستخدام مواعيد الساعة 
هي مالءمتها كذلك للمســــافرين مستقبال الى 
الكواكب السيارة حيث ال يعتد مبواعيد شروق 
شمســــنا وغروبها وال بدوران القمر وال بطول 

اليوم األرضي.
> > >

آخر محطة: أرسلت ذات مرة »الكويتية« 
رسائل إلى جهتني في الدولة تطلب معرفة 
مواعيد االفطار للطيارين وللمسافرين. وقد 
أتى الردان متعارضني مبقدار 180 درجة أي 
يلغي احدهما اآلخر، وأحد أسباب االشكال 
ان احدا لم يســــأل الطيارين املعنيني عن 
امكانية تطبيق الفتوى بهذا الشكل أو ذاك، 
لــــذا نرجو اعادة بحث املوضوع املهم بعد 
ان يسأل أهل الذكر أهل العلم من مختصي 

الطيران.

 أوال، مبــــارك عليكم الشــــهر، ثانيا، آن 
لنا أن نتوقف اللتقاط األنفاس، ففي فورة 
التدافع على شؤون احلياة اليومية لم يفرق 
كثير من الناس بــــني الغاية النهائية لهذه 
احلياة وبــــني »األدوات« التي بني يديه من 
أمور الدنيا، أو مما يصارع غيره للحصول 
عليــــه من تلك األمور، فهذه »األدوات« امنا 

خلقت الختبارنا، فهي أشــــبه بالكرة التي يضربها الالعبون في 
مباراة حامية، كل منهم يريد أن يفوز فيها، بعد شهور تكون هذه 
الكرة تالفة ورمبا مقطعة لكثرة الضرب والركل، ال قيمة لها، إذن 
لم يكن الركض وراء الكرة مقصودا لذات تلك الكرة التي ليست 
لها قيمة، فليســــت هي أكثر من أداة ملعرفة الفائز، هذه الصورة 
تنطبق على البشر الذين يتعاركون على منصب أو قطعة أرض 
أو يتباعدون في كراهية بســــبب كلمة، جميع تلك األشــــياء هي 
أيضا أداة الختبار كل منا، ويكون الفوز من نصيب الذي يراقب 
اهلل فــــي تصرفاته، أما تلك األدوات من منصب أو مال أو زوجة 
أو نفوذ فجميعها يتالشــــى خالل سنوات قليلة وال تعود لذلك 
املنصب أو العقار أو اجلاه أي قيمة حتى في احلياة الدنيا فضال 
عن اآلخرة، بينما يكون اسم الفائز الفوز األبدي قد تثبت، وانظر 
ان شئت الى أبطال معارك املناصب بعد سنوات قليلة، ال يعرفهم 
حتى جيل أبنائهم، وانظر الى تلك األموال وكيف تبددت في زالزل 
األســــواق، وانظر الى شهوات اجلسد بعد أن يتحول اجلسد الى 
هيكل كأنه شبح، كلها تتبدد، وأما نتائج الفائزين األبديني فإنها 

تكون قد ثبتت بني اخلالدين من أخيار البشر.
تلك هي قصة احليــــاة، حينما جمع اهلل عز وجل »األدوات« 
األرضية كافة التي تســــتخدم الختبار البشر في قول جامع )إنا 
جعلنا مــــا على األرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحســــن عمال(.. 
هكذا، كل هذه البيوت واملنشآت وجميع ما على األرض من أموال 
وأوالد، وأي شيء يصلح جلذب انتباه البشر، إمنا هو ).... زينة 
لها لنبلوهم أيهم أحسن عمال( وهذه كلها سوف تسحب بعد أن 
ينتهي الغرض منها )يوم تبدل األرض غير األرض والسموات( 
وتنصب املوازين، عندئذ يكتشف اإلنسان املغرور )ما أغنى عني 

ماليه هلك عني سلطانيه(.
آن األوان أن نضــــع تلك »األدوات« في حجمها الطبيعي، فقد 
تضخــــم حجمها حتى خدعت كثيرا من الالعبني، وصار بعضهم 
يحتضن الكرة ويركض خارجا من امللعب فرحا بها )...(، ناسيا 
دورها احلقيقي، والناس ينظرون اليه مســــتغربني سوء فهمه 
لدور »األدوات« فهو يسرق املالـ  األداةـ  ويقول مالي مالي، »وهل 
لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبســــت فأبليت، أو تصدقت 
فأبقيــــت؟«... عليك يا ابن آدم أن تكف عن ترديد اإلعجاب الزائد 
باألدوات، ارفع رأسك وانظر إلى األمام، انظر جيدا الى أين تأخذك 

هذه »األداة«.
كلمـة أخيرة: قال إمام مسجدنا، مشــــكورا:- »من لم يبيت نية 
الصوم فال صوم له، وتكفي نية واحدة من أول يوم في رمضان، 
والنيــــة محلها القلب«.. كالم جميل يفرق بــــه املرء بني الصوم 
كعبادة، واالمتناع عن الطعام ألهداف ليست من بينها العبادة.. 

تقبل اهلل منا ومنكم صالح العمل.

في مستهل شهر الخير.. وقفة تأملالفتاوى بين أهل الذكر وأهل العلم

وفاة الكاتب الجزائري 
الطاهر وطار

اجلزائرـ  أ.ف.پ: أعلنت وكالة األنباء 
اجلزائرية وفاة الكاتب اجلزائري الطاهر 
وطار اخلميس في العاصمة اجلزائرية 
عن 74 عاما بعد مرض طويل. والطاهر 
وطار أّلف عدة روايات ومســــرحيات 
ترجمت الى العديد من اللغات خصوصا 
روايته األولى »الالز« التي صدرت في 

1974 وحققت جناحا كبيرا.

جرثومة تقاوم المضادات الحيوية في أستراليا

»آر آي إم« تكشف عن هاتف »بالك بيري كيرف 3 جي«
أونتاريو ـ أ.ش.أ: كشــــفت شركة »ريسيرش إن 
موشن« الكندية، رائدة صناعة الهواتف احملمولة في 
العالم، عن نســــخة أكثر قوة من هاتفها »بالك بيري 
كيرف« قادرة على التحديث لنســــخة نظام تشغيل 
»بالك بيري 6« القادمة. وتتضمن الترقيات الرئيسية 
فــــي هاتف »بالك بيري كيرف 3 جي« اجلديد إضافة 
االتصال عالي السرعة باإلنترنت، ونسخة محدثة من 
»واي فاي«، إضافة إلى فأرة لوحية بصرية »تراك باد« 
بديلة عن الفأرة الدوارة »تراك بول«. كما يتميز الهاتف 
اجلديد بأنه أسرع من النسخة السابقة له، ويحتوي 
على بطارية ذات فترة عمر محسنة، بحسب الشركة. 
واليــــزال هاتف »بالك بيــــري كيرف 3 جي« يحتفظ 
بلوحة املفاتيح »كويرتي«، وشاشة »تي إف تي ـ إل 
سي دي« ذات دقة الوضوح املنخفضة )320ط240(، 
فضــــال عن الكاميرا الرقميــــة ذات درجة الوضوح 2 
ميجا بكسل. وستقوم الشركة بإطالق اجلهاز اجلديد 
املزود حاليا بالنسخة اخلامسة من نظام التشغيل، 
لكنه سيكون قابال للترقية إلى النسخة القادمة من 

نظام تشغيل »بالك بيري 6«.
وسوف تضمن نسخة نظام تشغيل »بالك بيري 6« 
أدوات للتحكم بتكنولوجيا اللمس املتعدد، فضال عن 

التكامل األفضل مع وظائف الشبكات االجتماعية.
ومن املقرر أن يتم إطالق الهاتف الذكي اجلديد هذا 
الشــــهر، فيما لم يتم بعد حتديد موعد إطالق نسخة 

نظام تشغيل »بالك بيري 6«.

سدنيـ  أ.ف.پ: أصيب ثالثة أستراليني سافروا 
إلى الهند بجرثومة مقاومة جلميع أنواع املضادات 
احليوية تقريبا، األمر الذي يخلق مخاوف من انتشار 
العدوى عامليا بعد أن أصابت عشرات البريطانيني، 

بحسب ما قال احد اخلبراء اجلمعة.
وبحســـب البروفسور بيتر كوليغنون رئيس 
قسم األمراض املعدية في مستشفى كانبيرا، فإن 
هؤالء األشخاص )أحدهم خضع لعملية جراحية 

جتميلية في بومباي( ال يشكلون سوى البداية.
وأوضح لوكالة فرانس برس أنه »البد من وجود 
حاالت أخرى كثيرة، فمن الصعب جدا اكتشاف هذه 

اجلينة احملددة إال من خالل معدات متطورة«.
وهذه اجلرثومة املعوية التي تنتج إنزميا أطلق 
عليه اسم »نيودلهي ميتالو-بيتا-الكتماز« )أن دي 
أم - 1( اكتشفها تيموثي والش )جامعة كارديف، 
بريطانيا( للمرة األولى في العام 2009 لدى مريض 

سويدي أدخل إلى مستشفى في الهند.
لكن دراسة نشرتها املجلة البريطانية املتخصصة 
»ذي النست إنفكشـــوس ديزيزس« هذا األسبوع 
بينت أنه مت عـــزل اجلرثومة لدى 37 مريضا في 
بريطانيا، ومن بينهم من قصد الهند أو باكستان 

بهدف اخلضوع لعمليات جتميلية.
وتقاوم هذه اجلرثومة جميع أنواع املضادات 
احليوية مبا في ذلك الكاربابينيمات التي تخصص 
عادة حلاالت الطـــوارئ ولعالج العدوى املقاومة 

ألنواع عدة من املضادات احليوية.
وأشار كوليغنون إلى أنه عالج أحد األستراليني 
الثالثة املصابني في كانبيرا، في حني يتواجد اآلخران 

في واليتي كويزالند ونيو ساوث وايلز.
وأوضح »وجدنا هذه اجلرثومة في بولهم وحلسن 
احلظ أنها ال تولد مشـــاكل كثيرة، لكن انتشارها 

يخلق قلقا حقيقيا«.
ولفـــت الطبيب إلى أن أحـــد املصابني الثالثة 
تعرض ملضاعفات على إثر خضوعه لعملية جراحية 
جتميلية، أما اآلخران فقد أصيبا بالعدوى في ظروف 
غير محددة. واحتجت السلطات الهندية على االسم 
الذي اطلق على االنزميا »نيودلهي ميتالو-بيتا-

الكتماز« )إن دي إم - 1(، متخوفة من ان يؤدي ذلك 
الى االضرار بـ »السياحة الطبية« التي تزدهر في 
الهند، حيث يتضاعف عدد املستشفيات والعيادات 
ذات االختصاصات املتنوعة والتي يقصدها االجانب 

بكثافة. 

الصــالة

العشاءاملغرب العصر الظهر الفجر 

3.5011.533.296.307.53

برامج الفضائيات الكبرى ص25 الصفحة األمنية ص6

إفطار  رمضاني في البيت األبيض
تزامناً مع الجدل حول مشروع بناء مسجد في نيويورك

واشنطنـ  أ.ف.پ: دعا الرئيس االميركي باراك اوباما 
مساء امس إلى افطار رمضاني في البيت االبيض، وكان 
اوباما اقام في االول من سبتمبر 2009 افطارا مماثال في 
البيت االبيض اشاد خالله باالسالم، معتبرا اياه جزءا 

ال يتجزأ من الواليات املتحدة.
ومنذ تســــلمه مهام منصبه مطلع 2009 اقام اوباما 
في البيت االبيض ايضا عشــــاءي فصح مبناسبة عيد 

الفصح اليهودي، شارك فيهما العديد من اعوانه.
وكان اوباما، الذي يتحدر من اب كيني مســــلم، هنأ 
املسلمني االربعاء بحلول شهر رمضان، مؤكدا ان االسالم 

»ديانة عرفت بتنوعها ومساواتها بني االعراق«.
واضاف اوباما في تهنئته الى املســــلمني ان شــــهر 
الصوم »يذكرنا باملبادئ التي نتشــــارك فيها، وبدور 
االسالم في نشر العدالة والتقدم والتسامح وكرامة كل 

ابناء البشر«.
واتت هــــذه التهنئة في خضم اجلــــدل الدائر حول 
مشــــروع لبناء مسجد في نيويورك على بعد خطوات 
من موقع غراوند زيرو حيث كان برجا مركز التجارة 

العاملي اللذان دمرا في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ويؤكد انصار املشروع ان »بيت قرطبة« الذي وافق 
املجلس البلدي على بنائه في مايو سيساعد على جتاوز 
االفكار النمطية املسبقة التي مازال املسلمون في املدينة 

يعانون منها منذ وقعت تلك الهجمات.
امــــا معارضوه فيــــرون ان بناء مســــجد في موقع 
قريب جدا من غراوند زيرو يعد اهانة لذكرى ضحايا 

االعتداءات.
ومن املقرر ان يضم املشــــروع الى املسجد، مالعب 
رياضية ومسرحا ومطاعم مع امكانية اقامة دار حضانة 
لالطفال، ويقول اصحاب املشروع انه سيكون مفتوحا امام 

الرئيس باراك أوباماالزائرين للداللة على انتماء املسلمني الى مجتمعهم.


