
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
خبراء: العالم العربي أكثر بلدان العالم تضررا من تغيرات المناخ.

ـ ما شاء اهلل تبارك الرحمن ونحن ال »فالحين« بالسياسة وال بالطقس.
كارال بروني تستعين بمترجم لفهم زوجها.

ـ وبعض تصريحات السياسيين عندنا هاليومين لو نجيب 5000 لهم مترجم 
أبواللطفواحدهم ما راح نفهم شيقولون.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

هل قتل هيكل ناصر والسادات معًا؟ )1ـ2(

البقاء هلل
أحمـد سـامي أحمـد البعيجـان ـ 19 عاما ـ 
الرجال: ضاحية عبداهلل السالم ـ ش 
هرم بن ســـنانـ  م16ـ  ت: 97266617، 
النســـاء: الشامية ـ ق8 ـ ش83 ـ م10 ـ 

ت: 22523679.
عيسـى عبـاس علـي السـلمان ـ 68 عاما ـ 
الرجال: حســـينية اإلمام احلســـن ـ 
سلوى ـ ت: 99765974 ـ 99388747، 
النســـاء: اجلابريةـ  ق8ـ  ش12ـ  م10ـ  

ت: 25313263.
محمـد حسـن خضيـر عبـداهلل ـ 68 عاما ـ 
الرجال: بيان ـ مسجد اإلمام احلسن ـ 
ت: 66649595، النساء: مبارك العبداهلل 

ـ ق2 ـ ش202 ـ م15 ـ ت: 99728336.
سالم بدر سالم عويشز العازمي ـ 4 سنوات ـ 
الظهرـ  ق3ـ  ش4ـ  م38ـ  ت: 55595579 

ـ 99825562.
نورية سعد ناصر الفرحانـ  أرملة عبدالرحمن 
ســـعد صالـــح الفرحـــان ـ 85 عاما ـ 
الرجـــال: الفيحـــاء ـ ق9 ـ ش91 ـ م1 

)ديـــوان الفرحـــان(، ت: 97447500، 
النســـاء: اجلابريةـ  ق10ـ  ش2ـ  م17ـ  

ت: 99543279.
زهرة عبـاس محمـد ـ أرملة علي عوض 
محمد ـ 75 عامـــا ـ الرجال: الرميثية 
ـ مســـجد مقامـــس ـ ت: 99374293 ـ 
99872043، النســـاء: مبارك الكبير ـ 

ق5 ـ ش4 ـ م2 ـ ت: 25422551.
فاطمة سيد إبراهيم القالف ـ أرملة عبداهلل 
أمان القالفـ  85 عاماـ  الرجال: الدسمة 
ـ ق4 ـ ش40 ـ م21 ـ حســـينية ســـيد 
عمرانـ  ت: 99631100، النساء: الدسمة 
ـ ق5ـ  ش الرشيدـ  م3ـ  ت: 22542912 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
زبيدة يعقوب شعبان الفودري ـ زوجة خليل 
إبراهيـــم أحمـــد الراشـــد ـ 65 عاما ـ 
الرجـــال: كيفـــانـ  ق5ـ  م16ـ  ش59ـ  
ت: 66065888 ـ 99860411، النســـاء: 
الدوحة ـ ق1 ـ الشارع اخلامس ـ م17 ـ 

ت: 24866786.

كالم مباشر

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

قليال ما يهتم العرب واملسلمون مبثالب اليهود من 
اجلانب الديني والفكري بقدر ما يركزون على الفروقات 
الصغيرة فيما بينهم، والسبب أنهم ال يحتكون باليهود 
وال يشعرون بحساسية مباشرة منهم مثلما يتحسسون 
من بعضهم البعض، وحتى بن املسلمن واألقباط في 
مصر، حتدث أيضا مناكفات، ال يشعر كل منهم بجزء 
منها جتاه اليهود رغم أن اليهود يتباهون بزعم »قتلهم 

املســــيح گ« ويحتفلون بذكرى هذه اجلرمية، إال أن األقباط، أو بعضهم، 
ال يتحســــس من اليهود مثلما يفعل مع املسلمن، وحتديدا املصرين منهم، 
والسبب هو االحتكاك املباشر الذي يتم فيه تلبيس األمور النفسية بلباس 
الفروقــــات الدينية، ولوال ذلك ملا اهتم كل منهما بدين اآلخر، فنحن – على 
سبيل املثال - ال نهتم بفروقات البروتستانت عن الكاثوليك ورمبا ال تعنينا 
في شــــيء، ولكن احلال ليس كذلك في ايرلندا بن هاتن الفئتن، والشيء 
نفســــه في الصن ذات الثقافة الكونفوشية التي تسبب للياباني حتسسا 

لفروقات بينهما تسببت في حروب دموية لقرون كثيرة.
نعم، اســــتراح اليهود من اإلجابة عن ســــؤال »لقد شق اهلل البحر لكم 
وأجناكم من فرعون وجيشه وأغرقهم، فكيف تشكرون ربكم بعبادة العجل؟ 
وما احلكمة من االحتفال والتباهي بقتل املسيح، حسب زعمكم؟ وملاذا امتألت 
طرقات تل أبيب األسبوع املاضي بشباب يهود صغار يرقصون قائلن: نحن 
قتلنا املسيح، نحن قتلنا املسيح، ما سر سعادتكم بجرمية كهذه؟ هل قتل 
نبي هو شيء جيد؟« لقد تباهى احلاخام شلومو بنزري بهذه اجلرمية قائال: 
»اليسوع أعدم وفقا للقضاء اليهودي، ألقوه من سطح مرتفع حتى حتطم 
ثم علقوا جثته على خشــــبة بشــــكل حرف تي، ولم يتم وضع مسامير في 
جسده كما تقول الرواية املسيحية« املصدر جريدة معاريف، وقد ترتب على 
هذا االطراء خروج صبية اليهود في مظهر احتفالي يتباهون بهذه اجلرمية 
اخلسيسة، رغم أننا نعلم أنها لم تتم بفضل اهلل عز وجل الذي رفع املسيح 
گ وأبطل مقصودهم في آية ارتبطت مبجيء املسيح الدجال، الذي سيكون 
مقتله على يد املســــيح گ، بإذن اهلل، وقد اقترب أوان هذه اآلية مع قيام 

دولة يهود واحتشادهم بانتظار املسيح الدجال، لعنه اهلل.
محل الشاهد، أن أكثرنا ال يشعر بحساسية من هذا اخلطر والسبب هو 
فكرة »حرمة الذهاب إلى فلسطن« وهي فتوى غير دينية أطلقت في مطلع 
اخلمسينيات من مصادر مشبوهة لتشكيل جدار يحمي اليهود من الطوفان 
البشري العربي الذي كان ميكن أن يثبت الهوية العربية واإلسالمية هناك، 
وأهم منه أن يبقي احلساســــية الدينية بيننا وبينهم مشتعلة، بدال من أن 
تخبو وتتركنا منشغلن بحساســــياتنا املعروفة، وبهذا حقق ذلك اجلدار 

هدفن مزدوجن بضربة واحدة.
املؤسف أن هذا الطرح الذي مرره شيوعيون يهود اتخذوا االسم العربي 
في اخلمسينيات، قد انطلى على بعض العلماء املسلمن فردد تلك الفتوى 
املشــــبوهة، وفوت على أرض األقصى اإلفادة من العمق العربي واإلسالمي 

وتركنا منشغلن ببعضنا عن عدونا األشد فتكا.
كلمة أخيرة: سمع اليهودي عبداهلل بن سالم مبقدم النبي ژ الى املدينة 
فجلــــس اليه قائال: »إني ســــائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نبي، ما أشــــراط 
الســــاعة؟ وما أول طعام يأكله أهل اجلنة؟ وما بال الولد ينزع الى أبيه أو 
الى أمه؟« فقال ژ »أما أول أشــــراط الساعة فنار حتشرهم من املشرق الى 
املغرب، وأما أول طعام يأكله أهــــل اجلنة فهو كبد احلوت، وأما الولد فإذا 
سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت 
الولد« فقال ابن ســــالم »أشــــهد أن ال اله اال اهلل وأنك رسول اهلل« ثم قال 
»ســــل قومي عني قبل أن يعرفوا بإسالمي« فقالوا »ابن سالم خيرنا وابن 
خيرنا« فلما علموا بإســــالمه قالوا »هو شرنا وابن شرنا« فنقضوا كالمهم 

في مجلس واحد.

زيارة فلسطين هي زيارة للسجين ال للسجان

4.18الفجر
5.38الشروق

11.40الظهر
3.06العصر

5.42المغرب
6.58العشاء

مواقيت الصالة

روى مؤخرا االستاذ هيكل ما جرى إبان 
قمة عام 70 في القاهرة، ومما ذكره انه كان 
في جناح الرئيـــس عبدالناصر مع عرفات 
والسادات عندما قام نائب الرئيس وأخرج 
الطباخ النوبي وعمل بنفسه قهوة مسمومة 
لعبدالناصر توفي على اثرها بعد ثالثة ايام 
وهي رواية يقولها للمرة األولى االســـتاذ 
هيكل الذي يحتفل هذه األيام بعيد ميالده 
الـ 87 وكالعادة جميع شـــهود تلك القضية 

من األموات الذين ال يتكلمون!
> > >

بعكس معارضي رواية االستاذ، أنا أول 
املصدقن مبا قاله من موت الرئيس املستهدف 
عبدالناصر بالسم، حيث توفي بشكل مفاجئ 
وهو في الثانية واخلمسن من عمره وكان 
يخضع للفحوصات الطبية بشكل منتظم. 
ان املنطق يشير الى ان الفاعل املرجح هو 
هيكل ال الســـادات ومن ثم فما نشهده هو 
صحوة ضمير متأخرة وان حاول عبر الطريقة 
 Dis-information بــــ املخابراتية املعروفة 
اي قـــول جزء من احلقيقة ثم حتريفها عن 
مقاصدها إللصـــاق تلك اجلرمية بالرئيس 
السادات تصفية حلســـابه معه وقد قارب 
االستاذ التسعن من عمره ولم تخمد براكن 
حقده التي تثور بن وقت وآخر وقد كتبت 
قبل أشـــهر قليلة مقاال أسميته »أحقد من 

هيكل«.
> > >

فهل يعقل أن يقوم نائب الرئيس بعمل 
قهوة في وجود شخص اقل منه رتبة ونعني 
الســـيد هيكل دون ان يفرض البروتوكول 
والذوق الســـليم تطوعه بعملها بدال منه؟ 
وللمعلومة لم يكن لنائب الرئيس السادات 
آنذاك اي خالفات ومشـــاكل مع عبدالناصر 
تدفعه الرتكاب اجلرمية بعكس هيكل الذي 
كانت عالقته وباعترافه متر بأسوأ ظروفها مع 
الرئيس ناصر الذي قرر اخيرا التخلص منه 
عبر ترفيعه الى رتبة وزير متهيدا إلخراجه 
من احلياة السياسية املصرية في اول تعديل 
وزاري، لذا فهم هيكل القصد ورفض بشدة 

ذلك التعين واعتكف في عزبته.
> > >

وأوعز هيـــكل آنذاك لتوفيق احلكيم ان 
يكتب رسالة لعبدالناصر كي يثنيه عن قرار 
التوزير مما جعله يحال للتحقيق وتزداد 
العالقة ســـوءا بن ناصر وهيـــكل، وبعد 
تعين هيكل وزيرا في صيف عام 70 قبضت 
املخابرات على ســـكرتيرته اخلاصة نوال 
احملالوي وزوجها وصديقه لطفي اخلولي 
وزوجته وتوفيق احلكيم في قضية تظهر 

شـــك عبدالناصر في 
صديقه ووزير اعالمه، 
حيـــث مت زرع اجهزة 
تنصت في بيته ومكتبه 
وحتى بيت صديقه الذي 
حتدثوا فيه وقد ظهر 
للعلن في ذلك الصيف 

ان عبدالناصر قد رفـــع غطاء احلماية عن 
العاملن في جريدة االهرام ولم ميض شهر 
ونيف على تفجر اخلالف بعد عملية التخلص 
الى األعلى حتى توفي أو قتل الرئيس حسب 
رواية هيكل االخيرة في ظروف غامضة يشكك 
فيها حتى اهل بيته ومنهم ابنتاه هدى التي 
نرجو ان تقرأ هذا املقال حتى تعرف ان هناك 

لرمبا »يهوذا« أو »بروتوس« آخر.
> > >

وقد تكرر هذا األمر مع الرئيس السادات 
الذي شعر في عام 81 بان هناك قوى متنفذة 
دولية حتاول التخلص منه بنفس طريقة 
تخلصها من شـــاه إيران آنذاك وذلك عبر 
شن حملة اعالمية عاملية عليه وحتريض 
اجلماعات االسالمية ضده لذا قام الرئيس 
الســـادات فور عودته من واشنطن بحملة 
اعتقاالت في 3 سبتمبر 81 شملت االستاذ 
هيكل ومرة اخرى ال ميهل القدر من يسيء 
لألستاذ ففي اقل من شـــهر يقتل الرئيس 
الســـادات في ظروف غامضة مازالت تثير 
كثيرا من التســـاؤالت خاصة لدى ارملته 
جيهان الســـادات،. لقد بقي الرئيس ناصر 
آمنا في موقعه ملـــدة 16 عاما حتى أغضب 
هيكل فقتل كما بقي الرئيس السادات آمنا 
ملدة 11 عاما حتى أغضـــب هيكل فقتل، أال 
تشير تلك احلوادث الغامضة الشكوك في 
هيكل، أكثر منها في الســـادات املراد قتله 

حيا وميتا. 
وفي الغد احلديث عن احلادث الغامض 
في حياة األســـتاذ هيكل، والذي تسبب في 
وفاة زوجـــة أبيه صاحلة وأبنائها )إخوته 
غير األشقاء( أحمد ومجاهد وحامد ونعيمة 
في شهر واحد حتى أصبح هو االبن الوحيد 
لوالده، فهل كانت وفاتهم بالسم، وهل هناك 
شبهة جنائية كما تساءل األستاذ إبراهيم 

الويشي عام 83؟!
> > >

آخر محطة: ملاذا ال تطالب عائلة عبدالناصر 
ومثلها عائلة عرفات بتشريح اجلثمان من 
قبل اطباء شرعين للتحقق من اسباب الوفاة 
احلقيقية وحسم اجلدل حول هذا املوضوع 
فالسموم تبقى في الشعر واالظافر والعظام 

وال تزول مع مرور السنن؟

كارال بروني تستعين بمترجم لفهم زوجها

برلسكوني لفاروق حسني: المرة القادمة 
سأشتري لك ربطة عنق من »مارينلال«!

آكيـ  روما: ال تكاد متر اللقاءات الرسمية 
لرئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني 
من دون تعليقات طريفة، هذه املرة كان 
التعليق على ربطة عنـــق وزير الثقافة 
املصري فاروق حسني، التي كانت حتمل 
اللونن االبيض واالســـود لوني قميص 
نادي »يوفنتوس« املنافس الشرس لناديه 

»ايه. سي.ميالن«.
وهنأ برلسكوني في نهاية كلمته في 

املؤمتر الصحافي املشـــترك مع الرئيس 
املصري حســـني مبارك االخير بافتتاح 
مبنى االكادميية، ثم وجه كالمه للوزير 
قائـــال:  »اهنئ ايضا مهندس العمل الذي 
ال يرتدي ربطـــة عنق من مارينلال« احد 
اشهر محالت بيع روابط العنق في نابولي، 
واردف رئيس احلكومـــة االيطالية »في 
املرة املقبلة سأحضر اليك بنفسي ربطة 

العنق«.

سنت أميركي نادر
يباع بـ 1.7 مليون دوالر

والية فرجينيا تعدم أول امرأة منذ قرن

ــت ـ يو.بي.آي: بيعت عملة  لينكروف
معدنية أميركية نادرة تعود للعام 1943 
بـ 1.7 مليون دوالر. وقالت املسؤولة عن 
ــة في مدينة  ــة جمع القطع النقدي دراس
ــبربر  لورا س ــي  بنيوجرس لينكروفت 
ــار مجهول  إن العملة املعدنية بيعت لش
ــات املتحدة بعد  من جنوب غرب الوالي
سنوات من احملادثات مع املالك السابق.

وأضافت »هذه العملة من األثمن في 
ــوذج الوحيد املعروف  العالم، وهي النم
ــتغرقت  ــام 1943 وقد اس ــد للع والعائ
املفاوضات احلثيثة مع البائع 4 سنوات 
ــار أحد  ــى ان وافق على بيعها«. وأش إل
العمالء الذين ساعدوا البائع الى انه تبرع 

بثمن القطعة املعدنية ملؤسسة خيرية.

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: 
أعدمـــت واليـــة فرجينيـــا 
أول امـــرأة منـــذ قرن وهي 
الوحيـــدة املوجـــودة على 
لوائح احملكومـــن باإلعدام 

في الوالية.
ونقلـــت وســـائل إعالم 
أميركية عن مســـؤولن في 
الوالية ان تيريـــزا لويس 
املتهمـــة بقتل زوجها وابنه 
للحصول على أموال التأمن 
على حياتهمـــا أعدمت ليل 
اخلميـــس املاضـــي بحقنة 
سامة لتكون أول امرأة تعدم 
في فرجينيا منذ العام 1912 
واألولى في الواليات املتحدة 

منذ 5 سنوات.
واتهمـــت لويس بقيامها 
في 30 أكتوبـــر 2002 بقتل 
زوجها جوليان وابنه شارل 
للحصـــول علـــى 250 ألف 
دوالر هي قيمة التأمن على 

حياتهما.
وكان حكم على شريكيها 
في اجلرمية بالسجن مدى 
انتحر في  احلياة أحدهمـــا 

السجن عام 2006.
ابنـــة لويس  وأمضـــت 
كريستي خمس سنوات في 
الســـجن ألنها تسترت على 

اجلرمية.
واعترض مسؤولون في 
الوالية علـــى اإلعدام كون 
لويس تعاني من مشـــاكل 
عقلية واعتبروا إعدامها غير 

دستوري.

على الرغم من انها تتقن اربع لغات 
بطالقة، اال ان كارال بروني زوجة الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي حتتاج الى 
املســــاعدة لفهم ما يقوله زوجها، فقد 
استخدمت سماعات الترجمة كي تستمع 
الى خطاب الرئيس ســــاركوزي الذي 
تركز حــــول الوضع املالي العاملي في 
االمم املتحدة بحسب جريدة »االمارات 

اليوم«.
وكانت بروني، وهي عارضة ازياء 
سابقة مولودة في ايطاليا، ترتدي ثوبا 
اسود، جتلس في الصفوف االولى خالل 
قمة اهــــداف االلفية حملاربة الفقر في 
االمم املتحدة في نيويورك، وقد حضر 
القمة، التي تســــتمر مدة ثالثة ايام، 
اكثر من 140 رئيــــس دولة وحكومة، 
وبدت بروني جادة متاما ومركزة اثناء 
انصاتها للمبادرة املثيرة للجدل التي 

الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وعقيلته كارال برونياطلقها زوجها.

العملة النادرة من فئة السنت

نائب مكسيكي هارب من الشرطة يتسلل للبرلمان ألداء اليمين ونيل الحصانة
مكسيكو سيتيـ  د.ب.أ: متكن عضو البرملان 
املكسيكي املنتخب جوليو سيزار جودوي 
الهارب منذ 15 شـــهرا، والذي عجز عن تقلد 
مهامه، من مراوغة الشـــرطة أمس اخلميس 
والتسلل إلى داخل البرملان كي يؤدي اليمن 

الدستورية.
وستمنح هذه احليلة البسيطة جودوي، 
األخ غير الشقيق حلاكم والية ميتشواكان 
ليونيل جودوي، احلصانة البرملانية، كانت 
الشرطة ضربت طوقا أمنيا حول مبنى الهيئة 
التشريعية ملنع جوليو سيزار جودوي من 

تولي منصبه.
وصدرت مذكرة اعتقـــال بحق جودوي 
لالشتباه في وجود عالقات تربطه بعصابة 

االجتار في املخـــدرات »الفاميليا«، وأطلقت 
السلطات سراح عدد من املسؤولن اآلخرين 
بتهم مشـــابهة في القضية املعروفة باســـم 
»ميتشـــواكان« في الشهور األخيرة بعد أن 
قررت احملاكم أنـــه ال توجد أي قرائن تؤيد 

ابقاءهم في السجن.
ويقول حزب الثورة الدميوقراطية الذي 
ينتمي إليه جودوي، إن االتهامات جزء من 
الرئيس  مناورة سياسية متارسها حكومة 
املكسيكي فيليب كالديرون كي يتمكن حزبه 
العمل الوطني من الفوز في االنتخابات احمللية 

في الوالية.
وميتشواكان والية تقع غربي املكسيك، 
وهي مسقط رأس كالديرون، ومن املقرر أن 

جتري انتخابات اختيار حاكمها وسلطاتها 
احمللية العام املقبل.

وقال جودوي »تلك أداة تستغلها احلكومة 
االحتاديـــة ملهاجمة حزبنـــا والفوز بوالية 
ميتشواكان«، واتهم احلكومة بتدبير مخطط 

لإليقاع به.
انتخـــب جودوي في يوليو 2009، وكان 
من املفترض أن يؤدي اليمن ملمارسة مهامه 
النيابية في سبتمبر من العام نفسه، وقال 
أمس إن حصانته كنائب برملاني تعني أن مينح 

فرصة للدفاع عن نفسه بشكل الئق.
ويفيد مكتب املدعي العام املكسيكي بان 
جودوي كان مسؤوال عن تأمن احلماية لتنظيم 

جوليو سيزار جودويالفاميليا ضد املالحقة القانونية.

سيلفيو برلسكوني فاروق حسني

جانب من املظاهرات التي نددت بإعدام تيريزا لويس بدعوى أنها تعاني من مشاكل عقلية

الغرفة التي  أعدمت فيها تيريزا لويس باحلقنة السامة
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