
العرب  إم.بي.سي.نت: اعرب فنان 
محم���د عبده عن س���عادته باش���ادة 
الداعية االس���امي املعروف د.يوسف 
القرضاوي بأغنية »طلع البدر علينا« 
ووصف رئيس االحتاد العاملي لعلماء 
املسلمني بأنه امام الوسطية في العصر 

احلالي.
واكد املطرب السعودي انه ينتظر 
تعاونا جديدا مع الداعية الس���عودي 
عائض القرني، كاش���فا انه يعد اغنية 
جديدة من كلمات وزير الثقافة واالعام 

السعودي عبدالعزيز خوجة.
وقال محمد عبده � في تصريحات 
خاصة لصحيفة »اجلزيرة« السعودية 
نشرتها اول من امس السبت »سعدت 
كثيرا مبا قرأته من اش���ادة الش���يخ 
د.يوسف القرضاوي بشأن قصيدة »طلع 

البدر علينا« وتأثره باالناشيد االبتهالية التي اديتها بصوتي«.
وتابع: هذا يدل على س���عة افق ش���يخنا د.القرضاوي الذي 
اعتبره امام الوس���طية في عصرنا وهو الشيء الذي ميثل ديننا 

السمح ويحضنا عليه.

وكان د.يوسف القرضاوي � رئيس 
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني � ابدى في 
لقاء مع قناة اجلزيرة القطرية اعجابه 
بصوت فنان العرب في نش���يد »طلع 

البدر علينا«.
واعرب فنان العرب عن امنيته ان 
يحس���ب االجر عند اهلل كاما مللحن 
النشيد املرحوم علي محمود، معتبرا 
ان هذا العمل لم يأخذ حظه في وسائل 
االعام مثل غنائه لقصيدة »ال اله اال 
اهلل« التي كتبها الداعية الس���عودي 
املعروف عائض القرني صاحب كتاب 
»ال حتزن«. وقال: نشيد طلع البدر علينا 
اجنزته هذا العام دون ان يثير ضجة 
كالتي اثارتها قصيدة »ال اله اال اهلل«، 
لكن »طلع البدر علينا« قيض اهلل له 
رأي وتأييد الدكتور العامة وشيخنا 

الفاضل يوسف القرضاوي.
واكد فنان العرب عدم تلقيه اي اشادات من علماء السعودية 
بحسب »اجلزيرة« السعودية، لكنه قال ان اشادات كثيرة تصله 

كل يوم من اجلمهور واملهتمني.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
بلير: هناك »فرص جيدة« للسالم في الشرق األوسط.

ـ »فرص جيدة« تحسسنا أنك خبير أرصاد ولست سياسيا، وعموما بعد نشر 
مذكراتك ال أعتقد أن أحدا سيصدقك.

طريق العبدلي بين الحفرة والحفرة حفرتين.

ـ مو يا تصلحون الحفر يا تحطون الفتة مكتوب عليها »انتبه أمامك مليون حفرة«.
أبواللطفواحد

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

كاروهات خطة التنمية

احلدي���ث ع���ن خط���ة التنمية 
بطريقة »علمية« يستدعي اإلشارة 
إلى النظريات العلمية املعروفة في 
علم التخطيط التخطيطي واعتماد 
املخطط���ات الت���ي وضعه���ا كبار 
املخططني في العال���م، كما ينبغي 
االستشهاد باألساس���يات املعمول 
ل���دى اخلطاط���ني واخلياطني  بها 
والت���ي يعرفها جمي���ع املخططني 
واملخطط���ات. فمن املع���روف في 
علم »التخطيطلوجيا« أن تخطيط 
اخلط���ط بحاج���ة إل���ى مخططات 
مخطوطة بتخطيط واضح اخلطوط 

واخليوط.
فاحلقائق التخطيطية التي وجدها 
كب���ار املخططني ف���ي املخطوطات 
التاريخية تؤكد على أن خط النسخ 
الكوفي، إضافة  يختلف عن اخلط 
إلى أن اخليوط مقطوعة واخلطوط 
مشغولة، وان اخلطة التي وضعها 
القائد مونتجمري في احلرب العاملية 
الثاني���ة تختلف ع���ن اخلطة التي 
البرازيلي  وضعها مدرب املنتخب 

في املونديال األخير.  
ان املخطط���ات الت���ي رصدتها 
خط���ة التنمي���ة أو تل���ك التي هي 
التخطيطي بحاجة  خارج املخطط 
خلطوط متقاطعة تشكل مربعات 
»كاروهات« مربوطة اخليوط، ذلك ان 
انقطاع اخليط املخيوط يدل على قلة 
خبرة اخلياط باخلياطة مثلما يشير 
انحراف اخلط إل���ى جهل اخلطاط 
باملخطوط. وكل خطة تنمية وأنتم 

بخيط.. عفوا.. وأنتم بخير.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

كعادته كل عام دعا الس����يد عبدالعزيز البابطني 
مجموعة من الشخصيات الكويتية ألداء العمرة في 
هذه األيام الرمضانية املباركة وللقاء كبار املسؤولني 

في اململكة العربية السعودية الشقيقة.
> > >

تزامن وصولنا الى مكة املكرمة مع موعد اإلفطار 
فأفطرنا وصلينا ثم بدأنا في أداء املناس����ك بعد أن 

الحظنا بادرة طيبة لرجال األمن السعوديني وهي نصح غير املعتمرين بعدم 
دخول املسجد احلرام حتى انتهاء صاة العشاء مما سهل عملية الطواف 

حتى قاربنا أستار الكعبة التي ابتلت بدموع الطائفني والزائرين.
> > >

ثم انتقلنا للمسعى الذي متت توسعته فأصبح ميسرا على املعتمرين 
ونقوله����ا بصدق إنه ال توجد دولة في تاري����خ العالم اعتنت باألماكن 
املقدسة املوجودة على أرضها كما تقوم بذلك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، وقد صادفت زيارتنا وصول خادم احلرمني الشريفني لتدشني 
مشروع سقيا زمزم، كما شاهدنا بدايات العمل اجلاد في مشروع توسعة 
امللك عبداهلل للحرم املكي والتي ستتس����ع ملليوني مصل وستزيد مرة 

ونصف املرة عما هو قائم اآلن.
> > >

تشرفنا بعد أداء املناس����ك بلقاء صاحب السمو امللكي األمير نايف 
بن عبدالعزي����ز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الذي نقل حتياته القلبية للقيادة والش����عب الكويتي، متمنيا استمرار 
مس����يرة اخلير والرفاه للبلدين الشقيقني، ومكررا أن ما ميس الكويت 

ميس اململكة العربية السعودية.
> > >

ثم توجهنا لزيارة س����مو األمير امللكي أحمد ب����ن عبدالعزيز نائب 
وزير الداخلية، ومت تبادل األحاديث معه، ومما ذكره سموه انه يجب ان 
تتوقف اخلافات القائمة بني املسلمني كونها تضيع املوارد دون فائدة 
وتهلك الزرع والضرع وتخالف تعاليم رب العباد الذي خلقنا ش����عوبا 
وقبائل لنتعارف ال لنتعارك، وردا على س����ؤال عن عدد املعتمرين هذا 
العام أجاب س����موه بأنهم قاربوا ال� 4 مايني معتمر، وقد حضر جانبا 
من اللقاء س����مو األمير الوليد بن طال الذي أثنى على اللقاء واحلوار 
ال����ذي مت ومتنى تكراره أكثر من مرة خ����ال العام، وقد تناولنا وجبة 
الس����حور على مائدة األمير أحمد وأبنائه األفاضل قبل التوجه للمطار 

للمغادرة للكويت.
> > >

آخر محطة: »السعي بني الصفا والصفوة« هو ما جرى لبعض أعضاء 
الوفد ممن التبس عليهم األمر بعد انتهاء مناسك العمرة فسعوا ألكثر 
من سبع مرات بني فندقي الصفا والصفوة.. وكله أجر وعافية إن شاء 

اهلل!

دموع على أستار الكعبة

»سامسونج« تطرح هاتفًا ذكيًا يشغل 
برنامج »أوفيس« للهواتف المحمولة

عبادي الجوهر يعود للغناء بدبي 
بعد غياب 14 عامًا

برلني � د.ب.أ: يتمتع أحدث الهواتف الذكية التي تنتجها شركة 
»سامس���وجن« العاملية لإللكترونيات بإمكانية تش���غيل برنامج 

»أوفيس« اخلاص بالهواتف احملمولة.
كما ميكن للهاتف اجلديد، الذي يحمل اسم »أومنيا 735« واملزود 
بلوحة مفاتيح، أن يعمل بنظام التش���غيل »وين���دوز موبايل«، 
وتش���غيل نس���خة الهواتف احملمولة من حزمة برامج »أوفيس« 

اخلاصة بشركة »مايكروسوفت«.
ولم يعد يتعني استدعاء الرسائل االلكترونية الواردة، بل يتم 
التوجه مباش���رة إلى صندوق الرس���ائل الواردة، بفضل خاصية 

النقل املباشر للبيانات »بوش فانكشن«.
ويبلغ احلجم القطري لشاش���ة اجلهاز املدمج���ة، التي تعمل 
باللمس، 6.7 س���نتيمترات، يتمتع اجلهاز اجلديد بخاصية نظام 
حتديد املواقع )جي.بي.اس(، ومزود بكاميرا بدقة 3.2 ميجابيكسل، 
ومن املقرر طرح جهاز »أومنيا 735« في األس���واق بسعر مبدئي 

299 يورو )378 دوالرا(.

دبي � د.ب.أ: بعد غياب دام 14 عاما عن حفات إمارة دبي، قرر 
املطرب الس���عودي عبادي اجلوهر إحياء حفل كبير مساء يوم 
عي���د الفطر املقبل، في املدينة اإلماراتية، ضمن مهرجان »ليالي 

العيد في دبي«.
وقالت مؤسسة »دبي للفعاليات والترويج التجاري« املنظمة 
للمهرجان ان »اجلوهر سيكون مفاجأة العيد لعشاق هذا املطرب 

األصيل، بعد غياب سنوات طويلة عن حفات اإلمارة«.
وكشفت املؤسسة ان ليالي العيد ستحييها أيضا مجموعة من 
أشهر الفنانني واملطربني العرب، على مسرح »مدينة اجلميرا«.

ومن املقرر ان يحيي اول ايام العيد الى جوار اجلوهر، املطرب 
اإلماراتي حسني اجلسمي، واملغربية منى أمرشا.

ويبدأ حفل ثاني ايام العيد باملطربة السورية رويدا عطية، 
ثم املطرب اللبناني فضل شاكر، واللبنانية أليسا.

ويتقاسم الليلة الثالثة املغنية العراقية شذى حسون، واملطرب 
اللبناني فارس كرم.

وقالت املؤسس���ة ان حدث »العيد في دب���ي« أصبح محطة 
رئيس���ية على أجندة املطربني والفنانني الع���رب الذين يبدون 
حماسا كبيرا للمشاركة فيه، واستطاع منذ دورته األولى جمع 
كوكبة من أملع النجوم العرب التي أحيت سهرات غنائية رائعة 

حظيت بنجاح كبير.
يشار الى أن مهرجان »العيد في دبي« أطلق عام 2008 كمبادرة 
حكومية بهدف الترويج لدبي كوجهة احتفالية للعائات خال 

مناسبتي عيد الفطر واألضحى.

عبادي اجلوهر

د. علي جمعة

فنان العرب محمد عبده

االتصاالت السعودية تبدأ في إغالق مواقع اإلفتاء
التي ال تلتزم بقرار قصر الفتوى على كبار العلماء

قال إنه سيغني كلمات وزير الثقافة السعودي

عبده: سعيد بإشادة القرضاوي.. وأنتظر جديد عائض القرني

د.علي جمعة: الرهان في كرة القدم »حرام« والرهن »حالل«

الرياض � يو.بي.آي: أعلن مصدر في هيئة االتصاالت 
الس����عودية أمس األحد أن الهيئة س����تغلق املواقع 
اإللكترونية التي ال تلتزم بقرار امللك السعودي عبداهلل 
بن عبدالعزيز والقاضي بقصر الفتوى على أعضاء 
هيئة كبار العلم����اء. وقال موظف في الهيئة، رفض 
الكشف عن هويته، ان الهيئة تلقت »قائمة باملواقع 

اإلفتائية التي ستغلقها خال األسابيع القادمة«.
وأضاف املصدر »أن الهيئة قامت بإرسال رسائل 
لكل املواقع التي تعتزم إغاقها ما لم تلتزم بشروط 
إيق����اف اإلفتاء عن طريقها« )دون الكش����ف عن عدد 
تلك املواقع(. وأوض����ح املصدر أن الهيئة »بدأت في 
إيقاف بعض خدمات اإلفتاء عن طريق رسائل اجلوال 

املسمى »جوال اإلفتاء« الذي يتلقى رسائل بها أسئلة 
ليجيب عليها مبقابل مادي يصل إلى 12 رياال للرسالة 
الواحدة«. وكان املستشار في الديوان امللكي السعودي 
الشيخ عبداحملسن العبيكان قدم اعتذاره عن استقبال 
الفتاوى من قبل املتصلني وكذلك إصدار الفتاوى حتى 
إش����عار آخر. ووضع العبي����كان تنبيها على موقعه 
الشخصي على اإلنترنت مضمونه »نعتذر عن استقبال 

االستفتاءات وإصدار الفتاوى إلى إشعار آخر«.
وكان امللك عبداهلل أصدر أمرا يقضي بحصر اإلفتاء 
على هيئة كبار له. وقد سارع بعض املشايخ إلى إلغاء 
أقسام الفتاوى في مواقعهم الرسمية جتنبا للحجب 

واملساءلة واإلحراج من الزوار.

هذا الدين الذي عليه، يحق للدائن 
ان يبيع هذا الرهن ويأخذ حقه فقط 
دون اي زي����ادة ويرد الباقي على 
صاحبه، اما اذا أراد ان يشتري هذا 
الرهن فيجب ان يحكم خبيرا بني 
الدائن واملدين لتقدير ثمن الرهن 
فإذا كان يس����اوي أكثر من املبلغ 

املقترض فيجب سداد الباقي.
وأج����از د.علي جمع����ة رهن 
الوثيق����ة ألكثر من دائن بش����رط 
اس����تئذان الراهن األول، وكذلك ال 
يجوز البيع إال بعد استئذان الراهن 
الذي وضع يده على هذه الوثيقة 

حتى وفاء الدين.
أما الرهان، فأوضح املفتي انه 
حرام شرعا ألنه »قمار وميسر«، 
وهو ما يحدث في س����باق اخليل 
مث����ا، وقد نه����ى اهلل عن الرهان 
ألنه ميسر، لذلك فهو حرام شرعا 
وال يجوز إطاقا أن منارسه أبدا، 
مشددا على انه ال يجوز الرهان في 
كرة القدم مثا او اخليل او غيره، 
خاص����ة ان القمار يخرب البيوت 

ويشبه اإلدمان.

سواء للدائن، وإذا كان الرهن أرضا 
الدائن فيجب ان  زراعية وزرعها 
يدف����ع الدائن إيج����ار األرض أو 
يخصمه����ا من الدي����ن، مؤكدا ان 
الوثيقة او الره����ن ال يجوز فيه 
التصرف او العبث او اإلفساد وان 
يعيده الدائن لصاحبه بعد ان يرد 

عليه دينه.
ولفت الى انه اذا لم يوف املدين 

فّرق العامة د.علي جمعة مفتي 
الديار املصرية بني الرهن والرهان 
في اإلسام، قائا ان الرهن معناه: 
»الوثيقة التي يستوفى منها عند 
تعذر الس����داد«، ضاربا املثل بأنه 
لو اقترض أحد مبلغا من املال ولم 
يستطع السداد فمن املمكن ان يرهن 
ش����يئا ميلكه ك� »وثيقة حتت يد 
الدائن« يس����توفي منها الدائن ما 
يدينه ويستطيع التصرف في هذه 
الوثيقة سواء كانت بيتا أو أرضا 
او سيارة، إلخ، إذا تعذر املدين في 

سداد دينه له، وهذا حال.
وقال مفتي مصر خال حديثه 
لبرنامج »نور احلق« املذاع على 
فضائية »اقرأ« انه يحّرم في الرهن 
أن يكون الشيء يدر إيرادا فيأخذ 
الدائن هذا اإليراد ثم بعد مدة يأخذ 
املبلغ ال����ذي أقرضه للمدين ألنه 
بذلك يكون »رب����ا«، الفتا الى انه 
يجب خصم هذا اإليراد من املبلغ 

الذي اقترضه املدين.
وفي حال اذا ما باع الدائن هذا 
الرهن فيكون »جرمية ش����رعية« 

الفنان خالد أمني

أمين: »زوارة الخميس« 
من الواقع الكويتي واألنجح خليجيًا

اعتبر الفنان خ����الد أمني أن مسلسل 
»زوارة اخلميس«، الذي يش�������ارك في 
بطولته، يعالج املشاكل االجتم�����اعية 
الكويتي،  التي يعان���ي منها املجتم���ع 
أثاره املسلسل  الذي  مستشهدا باجلدل 
عل���ى جن����احه، لتصب���ح تط����وراته 
حديث الش����ارع، وقال: »ليس فقط في 
الكوي���ت بل أيض��ا ف���ي مختلف الدول 

اخلليجية«.
وفي لقاء مع برنامج »دراما رمضان«، 
الذي بثته »العربية« األحد، حتدث أمني 
عن »نقلة نوعية تشهدها األعمال الدرامية 
الكويتية، جعلتها  اخلليجية، وحتديدا 
أقرب لقضايا املجتمع، وأكثر جرأة في 

معاجلة املشاكل االجتماعية«.
رغم ذلك، اعتبر أمني أن االنتقال إلى 
مرحلة جديدة في الدراما اخلليجية يواجه 
نقدا سلبيا أكثر منه إيجابيا، ألننا تعودنا 
أن كل جديد سيتعرض للنقد في البداية، 
ثم يعتاد الناس عليه وتقبله. فإذا كان 
هناك نقاش حول عمل ما، فهذا معناه أن 
العمل حقق جناحا كبيرا. وهذا ما يحصل 

في »زوارة اخلميس«.
وعن الثغرات التي يأخذها البعض على 
املسلس���ل، يدافع أمني بالقول »ال يوجد 
عم���ل متكامل لكن هذه القصص حدثت 
بالفعل، وهي مستمدة من الواقع، ولذلك 

متت معاجلتها في الدراما«.


