
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
برلمانيون عرب لمنح المرأة كامل حقوقها السياسية.

ـ ليأخذ الرجل العربي 1% من حقه السياسي أوال وبعدها »يصير خير«!
كل سنة الجماعة يمنعون كتب وما تصير أزمة شمعنا هالسنة؟!

ـ ألنه هالسنة الجماعة منعوا الكتب »عمياني« وال أحد من الرقابة قرأ حرف 
أبواللطفواحدواحد من الكتب الممنوعة وعاشت الرقابة!

كالم مباشر 

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

أصبح ش���رب ماء زمزم ميس���ورا 
للجمي���ع بع���د أن مت االنتهاء من بناء 
مصنع يطرح 200 أل���ف عبوة يوميا 
لعموم الناس تتم تعبئتها وفق أحدث 
املواصفات الصحية وبشكل آلي دون 
تدخل بش���ري، كما مت جتهيز 5 آالف 
حافلة كبيرة ملوسم احلج تقوم بتوزيع 
تلك املياه في مناطق املشاعر، وحاويات 
أصغر توزع في احلرمني الشريفني بسعة 

40 ليترا للحاوية الواحدة.
هذا املصنع أمر ببنائه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز 
على نفقت���ه اخلاصة، جزاه اهلل خيرا 
عن اإلسالم واملسلمني، وهو جزء من 
املشاريع الضخمة التي بدأت بتطوير 
منطقة اجلمرات ثم انتقلت إلى توسعة 
احلرم املكي الش���ريف بحيث يتجاوز 
حجمه جميع التوسعات التي حدثت في 
تاريخ هذه البقعة املباركة منذ نشأتها 
مجتمعة، حسبما تبينه أرقام املساحات 

التي أضيفت إلى احلرم.
س���قيا احلجي���ج من األم���ور التي 
اهتمت بها قريش قبل مجيء اإلسالم، 
وأضاف إليها الدين احلق ميزة »السقيا 
أفضل الصدقة«، فكيف إن كانت للحاج 
واملعتمر؟! ومن أش���هر مشاريع سقيا 
احلجيج »عني زبيدة« التي أمرت ببنائها 
زبيدة زوجة هارون الرشيد وأم األمني، 
حجت عام 186 للهجرة، ورأت معاناة 
احلجاج وحاجتهم الى املاء فأمرت ببناء 
قناة تنقل املياه من الطائف إلى عرفات 
ثم من���ى وصوال الى مزدلفة، وبني كل 

مرحلة وأخرى منطقة 
جتمع يصب فيها املاء 
عبر احلنفيات ملن شاء 
أن يش���رب أو مي���أ 

وعاءه.
مناسبة هذا احلديث 

هي حفز الهمم جتاه املشاريع النافعة 
الت���ي يبقى أثرها بع���د رحيل من أمر 
بها وس���عى فيها سواء بالرأي السديد 
أو البذل السخي أو اإلشراف بإخالص 
وعفة وإميان بأن م���ا يفعله املرء من 
خير للناس سيجد أثره في أهله وعقبه 
من بعده، وسيجده منتظرا قدومه يوم 
القيامة في جنبات احملشر »املؤمن في 

ظل صدقته يوم القيامة«.
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كلم���ة أخي���رة: رأى عم���ر ÿ أن 
الن�����اس ق��د كث��روا فق��ام بش�����راء 
البي��وت احمليط��ة به، ومن امتنع عن 
البي���ع ألزم��ه بذل�����ك وزاد في الثمن 
لك��ل الن��اس حت��ى رضي اجلميع، ثم 
الحظ أن احل��رم ال يفصله عن الشوارع 
احمليط��ة به شيء فأم��ر ببن��اء ج��دار 
ح��ول احل��رم بارتفاع متر ورب��ع املتر، 
ليراه من باخلارج دون أن يتأثر احلرم 
بحركتهم وأمر بوضع املصابيح فوق 
ذلك اجلدار فأنير احلرم ليال، وكس���ا 
الكعبة بالثي�����اب اليماني��ة بع��د أن 
كانت كسوتها باجللود، ثم عاد وكساها 
بالثياب الواردة من مصر، وكانت تسمى 

»القباطية«.

من مشاريع الخير.. سقيا زمزم

البقاء هلل
أحمد يعقوب يوسـف شبكوه � 66 عاما � الرجال: السالم � 
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99000015 � النس���اء: األندلس � ق 12 � ش 20 � م 17 � 

ت: 24809080.
ناصر مناور صياح الشمري � 74 عاما � الرجال: اجلهراء � مدينة 
س���عد العبداهلل � ق 7 � ش 702 � م 5 � ت: 66477440 

� النساء: ق 1 � ش 32 � م 145.
منيـر محمد ذيب احمد مرعي � 60 عاما � الرجال: ضاحية 
صباح السالم � ق 10 � ش األول � ج 1 � م 9 � ت: 65012212 
� النساء: جنوب السرة � حطني � ق 4 � ش 422 � م 97 

� ت: 25222085.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

من يعتق���د أنن���ا أتينا باط���ال بإلقاء 
الشكوك حول تورط األس���تاذ هيكل في 
وفاة الرئيسني ناصر والسادات كونهما من 
مقربيه، أو اننا نسدد دين موقفه الشائن 
من الكويت إب���ان محنتها، فعليه أن يقرأ 
لقاء األستاذ إبراهيم الويشي ضمن كتابه 
»خريف هيكل« الصادر عام 83 مع احلاج 
حافظ حلمي الشلقامي عمدة قرية هيك��ل 
»باس���وس« حيث يذكر العمدة أن زوجة 
وال��د األس���تاذ محمد وتدع��ى صاحل��ة 
قد توفيت ه���ي وأبناؤها أحمد ومجاه��د 
وحامد ونعيمة خالل ش���هر واحد بظرف 
غامض )حادث تسمم؟( ويضيف الكاتب 
أنه تصور في احلال أن هناك شبهة جنائية 
وراء وفاة أربعة إخوة لأستاذ حتى بقي 
االبن »الوحيد« ألبيه كحال بقائه الصحافي 
»األوحد« في مصر فيما بعد، وتس���اءلت 
في نفس���ي � والقول لأستاذ إبراهيم � إن 
كان ميكن التحقيق في قضية مضى على 

وقوعها كل هذه األعوام؟
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ويذكر د.فؤاد زكريا في كتابه »كم عمر 
الغضب« انه من االستحالة ان يكون ارشيف 
هيكل من صنع رجل واحد او حتى منظومة 
اجهزة العالم الثالث، اما الكاتب الش���هير 
محمد جالل كش���ك فيتهم بش���كل مباشر 
هيكل بالعمال�����ة ويدينه من فمه فهيكل 
يدعي ان املخابرات الغربية هي التي انشأت 
دار اخبار اليوم عام 46 على يد االخوين 
امني وال يذكر هيكل انه كان ثالثهم حيث 
عمل معهم حتى عام 52، كما يدعي هيكل 

انه من ق���ال لعبدالناصر ان االجنليز لن 
يتدخلوا فيما لو قام بانقالبه، وقد اثبتت 
الوثائ���ق الالحقة ان الرئي���س االميركي 
ورئيس مخابرات�����ه وممثلهما في مصر 
قد قام���وا بالفعل بالضغط على االجنليز 
لوقف تدخلهم وقد كانت لديهم في مصر 
قوات تكفي إلجه���اض ذلك االنقالب، كما 
اعترف هيكل قبل مدة قصيرة بأن القيادة 
السوفييتية اتهمته بالعمالة للغرب ورفضت 
حض���وره اجتماع���ات القيادتني املصرية 
والسوفييتية مما اضطره للعودة في اليوم 

التالي للقاهرة.
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وما لم يقله االستاذ كشك هو ان هيكل 
كان في العشرينيات من عمره يذهب الى 
كوريا في عام 1950 ابان حربها فيرس���ل 
الى صحيفته مبصر ان الهجوم االميركي 
املفاجئ الختراق القوات الصينية والكورية 
الشمالية سيتم في 1950/9/13 في منطقة 
انتشون فتأتي االحداث مطابقة متاما ملا قال 
فمن أين حصل على تلك املعلومات الهامة 
التي ابرزته وجعلته يحصل على جائزة 
امللك فاروق الصحافية، ثم يزور في العام 
نفسه ايران التي تغلي فيمهد له عمل لقاءات 
مع ش���اه ايران وشقيقه اشرف واجلنرال 
محمد مصدق واملرجع الكبير ابوالقاس���م 
الكاشاني ليضع ذلك في كتابه الذي اصدره 
عام 51 وأسماه »ايران فوق فوه��ة بركان« 
ول��م يع��د طبع��ه ق��ط لتبني هيك��ل في��ه 
وجه��ة النظر الغربية بالكامل ضد املطالب 
الوطنية التي ك��ان ميثله��ا مصدق والتي 

مهدت لالنقالب عليه.

> > >

لقد نّظر االستاذ هيكل 
ل���كل الهزائ���م والنكبات 
التي اصابت االمة العربية 

وأهدت االرض واملوارد الى االعداء بأرخص 
األثمان أو حتى دون ثمن، كما تسبب حتويله 
الهزائم الى انتصارات زائفة في قيام انقالبات 
وانظمة عسكرية قمعية مدمرة في الوطن 
العربي، كما نتج عن مقاالته وخطبه التي 
يلقيها الرئيس عبدالناصر اإلساءة للعالقات 
العربية � العربية كما أسهمت مقاالته التي 
كان ينش���رها كل جمعة باالهرام وتذيعها 
»صوت العرب« في إفشال مشروع الوحدة 
الثالثية عام 63 بني مصر وسورية والعراق 
ومرة اخرى الوحدة الرباعية عام 71 بني مصر 
وسورية وليبيا والسودان في عهد السادات، 
وقد حصد هيكل املليارات التي جتري بني 
يديه هذه االيام نتيجة ألعماله تلك حيث 
انه املالك االكبر ألسهم أكبر شركتني ماليتني 
في الشرق األوسط يديرهما أبناؤه وشقيق 
زوجته إضافة الى 5 ماليني دوالر سنويا � 
كما ذكرت مجلة املصور � يحصدها من احدى 

الفضائيات لقاء القيام بدور احلكواتي!
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آخر محطة: رغم االختالف مع ما يقوله 
ويكتبه االستاذ هيكل، اال اننا نرفض بشدة 
منع كتبه من دخ���ول معرض الكتاب في 
الكوي���ت واحلال كذلك م���ع كتب املثقفني 

املصريني.

هل قتل هيكل ناصر والسادات معًا؟ )2 ـ 2(

مواقيت الصالة

الصفحة األمنية ص8

صفحة آراء ص19

وزارة الصحة السعودية تحّذر من رجال دين 
يرعبون مرضى السرطان في المستشفيات

الرياض � يو.بي.آي: حذرت وزارة الصحة السعودية املستشفيات 
املتخصصة في عالج مرضى األورام من أشخاص يزعمون أنهم رجال 
دين يزورون املرضى ويذكرونهم ترهيبا باملوت ويش����عرونهم بدنو 
األجل، ما يؤثر س����لبا على احلالة النفسية للمريض ويحبط مفعول 

العالج الذي يتلقاه.
وذكرت صحيفة »عكاظ« في عددها امس ان اجهزة الوزارة التنفيذية 
رصدت دخ����ول )رجال دين( الى غرف مرض����ى يعانون من أمراض 
أورام ودون ان يرتبطوا معهم بصلة قرابة ويباشرون معهم مسائل 
التوبة واالس����تغفار مع التركيز على دنو األجل وهو أمر أثار استياء 
بعض املرضى وأقاربهم وأدى الى إحداث صدمات نفسية أعاقت سير 
البرنامج العالجي«. ونقلت »عكاظ« عن املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحة د.خالد مرغالني قوله »ان الوزارة حترص على عدم السماح 
لغير األقارب واملعارف بزي����ارة املرضى« مبينا ان وزارته »أصدرت 
تعليمات بتعزيز احلراسات على أقسام العناية املركزة وبقية مرافق 
التنومي فضال عن حصر توعية املرضى في منسوبي األجهزة التوعوية 

في كل مستشفى«.
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