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 صرح معالي وزير التجارة قبل يومني 
في املوقع الرسمي لوزارة التجارة بأن 
املنافسة وكسر االحتكار مطبق  قانون 
على أرض الواقع ورصدت له ميزانية، 
التعديالت للعرض  ولكن توجد بعض 
على مجلس األمة والتي تراها احلكومة 
ضرورية، وهـــي أال يكون رئيس جهاز 

حماية املنافســـة بدرجة وزير، كما هو منصوص عليه في 
القانون، كما صرح معالي الوزير بأنه جار اآلن البحث عن 

مقر للهيئة.
  ولو توقفنـــا قليال عند هذا التصريـــح العجيب ملعالي 
وزير التجارة الذي ال أستطيع أن أصفه إال بتصريح الوهم 
واخليال والرهان على أننا شـــعب ال نقرأ وال نتابع، بل هو 

الرهان على عقولنا وتفكيرنا ولألسف. 
  أتـــدرون ملاذا ألن معالي الوزير يقول إن القانون رقم ١٠ 
لسنة ٢٠٠٧ في شأن حماية املنافسة مطبق على أرض الواقع 
ولكـــن يريد اجراء بعض التعديالت عليه، فباهللا عليكم لو 
قرأ أحدنا القانون لوجد ان القانون هو في األصل ينقسم الى 
قسمني، االول مواد قانونية نظرية في شأن تنظيم املنافسة 
وكسر االحتكار، أما القســـم الثاني من القانون فهو انشاء 
جهاز اداري كما في املادة ١٠ من القانون يســـمى هذا اجلهاز 
«جهاز حماية املنافسة»، حيث هو املعني بتطبيق جميع املواد 
الواردة في هذا القانون.. أي ان هذا القانون ال ميكن تطبيقه 
على أرض الواقع قبل انشاء هذا اجلهاز وتعيني مجلس ادارة 

له، كما نصت املادة ١١ من هذا القانون.
  فكيف يطبق هذا القانون كما هو تصريح وزير التجارة 
اذا كانت اجلهة التنفيذية املعنيـــة بتنفيذه لم يصدر قرار 

بإنشائها.
  هـــل يعقل يا معالي الوزيـــر أن تراهن على عقولنا بهذا 
الشكل؟! هل من الالئق مبسؤول حكومي أن يطلق التصريحات 
هكذا على عواهنها دون تثبت أو مسؤولية؟! هل هي محاولة 
يائسة من وزارة التجارة واحلكومة لتبرير موقفها املفضوح 
من عدم تطبيق القانون الذي مضى عليه ما يقارب السنوات 
االربع دون تطبيق؟! هل يريد وزير التجارة أن يقنعنا بأنه 
مهتم بهذا القانون اآلن ثم أين هو منذ سنة ونصف منذ توليه 
حقيبة الـــوزارة ولم يبادر بتقدمي تعديالته على القانون؟! 
وهل درجة رئيس اجلهاز تعـــوق تطبيق القانون كل هذه 
الســـنوات، أم هو عذر وحجة تريد احلكومة التهرب بها من 

تطبيق القانون وحتمل مسؤولياتها جتاه ذلك؟!
  إن تخاذل احلكومة ووزارة التجارة في تطبيق هذا القانون 
لهو جدير باحملاسبة واملتابعة وكشف هذا األمر اخلطير أمام 
الرأي العام وأمام أعضاء مجلس األمة الذين أقســـموا على 
احترام الدستور وتطبيق القانون، وان سعي بعض االعضاء 
الى محاسبة رئيس الوزراء على عدم تطبيق القوانني يجب 
أال يغفل عدم تطبيق القانون رقم ١٠ لســـنة ٢٠٠٧ في شأن 
حماية املنافسة، فهي مســـؤوليتكم يا أعضاء األمة.. فماذا 

أنتم فاعلون؟!

 احترام العقول واجب.. يا وزير التجارة!

 راشد الفارس  مشاري العفاسي 

 عبداحلليم وصباح في فيلم «شارع احلب» 

 صاحب السمو امللكي خالد الفيصل 

 عبداحلليم حافظ في زي خليجي 

أثارت  ام.بي.ســــي:  ـ   القاهرة 
تصريحات محمد شبانة ابن شقيق 
املطرب املصري الراحل عبد احلليم 
حافظ، التــــي قال فيها: إن أصول 
عائلة العندليب األسمر تعود إلى 
قبيلة بني متيم بالسعودية، ردود 
فعل متباينة على املنتديات ومواقع 
اإلنترنــــت، حيث رفضها البعض 
وشن هجوما الذعا على مروجها، 
بينما كانــــت ردود البعض اآلخر 
هادئة وتدور حــــول عدم أهمية 

جنسية الفنان.
  كان ابن شقيق العندليب قد قال 
في تصريحات ملجلة روز اليوسف 
املصرية: «عائلة شــــبانة أصلها 
سعودي، وإن شئت الدقة من منطقة 
جند واحلجاز قبل تأسيس اململكة.. 
(الشبانية) إحدى بطون قبيلة بني 
متيم، ويرجع نسبها إلى اإلمام علي 
والسيدة فاطمة الزهراء. أي انهم 
من آل البيت النبوي الشــــريف». 
وعلى املنتدى الســــعودي «حارة 
املساطيل» تزعم أعضاؤه االجتاه 
الرافض لهذه التصريحات، وشنوا 
هجوما الذعا على تصريحات محمد 

شبانة.
املنتــــدى    وتســــاءل أعضــــاء 
عــــن الدوافــــع وراء إطــــالق هذه 

العضــــو  التصريحــــات، وقــــال 
«فتيتة بلياردو»: «اهللا يرحمه.. 
مات وشبع موت وولد عمه ينبش 

بأصله..».
  ولفت نفس العضو االنتباه إلى 
الغترة التي كان يرتديها العندليب 
في الصورة املصاحبة لتصريحات 
ابن أخيــــه، وأضاف: «بس لو أنه 
مضبط الغتــــرة كنا بصمنا عليه 

أنه سعودي».
  وخرج «هدوء الليل» عن هدوئه، 
وكان أكثر غضبا من العضو السابق، 
وقال: «ياذا السعودية كلن يبغي 

يلزق نفسه فيها بالغصب..».
  وحاول العضو «جوكر امللعب» 
البحث عن مبرر لتصريح شبانة، 
وقال: «ميكن يبغي يخش اجلنة 
بنســــبه لقبيلة بني متيم»، لكن 
العضو Andriy رد عليه قائال: «اسم 
القبيلة ليس صكا لدخول اجلنة.. 
بل معتقداتنا وأعمالنا هي طريقنا 

إليها».
  وســــخر العضــــو «هايت من 
هاييتي» من هذه التصريحات، وقال 
املنتدى:» إحنا نسمع  على نفس 
بكذبة ابريل لكن كذبة نوفمبر أول 

مرة أسمعها».
  وأضاف موجها حديثه لشبانة: 

«قوية واهللا يبو شبانة.. لو فرضنا 
إن األخ العندليب كان عايش في 
السعودية وعلى ذيك األيام..كيف 

تتخيلون الوضع».
  وفي مقابل هذه اآلراء الرافضة 
ام.بي.سي  اســــتقبل زوار موقع 
تصريحات شــــبانة بهدوء، وقال 
اجلزائري رؤوف: «ال يهم إن كان 

من السعودية أو أي دولة أخري.. 
املهم عرفناه عندليبــــا حبيناه.. 
حلمنا معه في مراهقتنا، حتمسنا 
معه في امتحاناتنا بو حياة قلبي 

وأفراحه».
  وأكدت «مصرية هادئة» على 
ما ذهب إليــــه اجلزائري رؤوف، 
وقالت: «اهللا يرحمك، وعادي لو 

حتى كنت من املريخ فهذا لن مينع 
حبنا لك، وبالذات أغانيك الوطنية 

في حب مصر».
  وأبدى «فارس عربي» تعجبه 
من إثارة هذا التصريح، معتبرا أن 
ما جاء به ليس جديدا، وقال: «كالم 
غريب أن يقال إن عبد احلليم حافظ 
من أصول سعودية، وكأنها مفاجأة 
كبيرة، فماليني املصريني من أصول 
عربية وبعضهم من قبل اإلسالم، 
مثلهم مثل ماليني العرب من العراق 
واجلزائر وســــورية والســــودان 
وموريتانيا، وأي مصري جتري 

في دمائه عروق عربية».
  من ناحيتهم ركز زوار جريدة 
الدوافع وراء  «دنيا الوطن» على 
هذا التصريح، وقالت حنان: «عايز 
يقول إن عبد احلليم ولي مثال»، 
وردت عليهــــا العضوة «بنت من 
اإلســــكندرية» التي قالت: «ال هو 
ابن أخيه عايز يشــــتهر وخالص 
بأي كالم فارغ». وتساءل م.صالح: 
«شنو نعمل إن كان سعودي وال 
مصري.. حليــــم مات وخالص». 
وداعب العضو الفلسطيني «طبيب 
منحوس» األعضاء أصحاب هذه 
التعليقات، وقال ساخرا: ما تزعلوا.. 

حليم فلسطيني من اخلليل».

 عضو بمنتدى «المساطيل» قال إنها كذبة نوفمبر

  جدل إلكتروني حول تصريحات نسبت عبد الحليم ألصول سعودية

 ..ومطرب إسرائيلي يسرق أغنية العندليب «قولولو»

 دراسة: استخدام الكمبيوتر المحمول 
  يقلل جودة الحيوانات المنوية

 نيويوركـ  رويترز: قالت دراسة إن استخدام 
جهاز الكمبيوتر احملمول قد يؤثر على صحة 

الرجال اإلجنابية.
  وقال عالم املسالك البولية يليم شينكني من 
جامعة والية نيويورك في ستوني بروك والذي 
اشرف على الدراســـة التي نشرت في دورية 
اخلصوبـــة والعقم إن هناك القليل الذي ميكن 
عمله حيال ذلك باستثناء استخدام الكمبيوتر 

احملمول على املكتب.
  واســـتخدمت في هذه الدراسة ترمومترات 
لقياس درجة حرارة الصفن (أكياس اخلصية) 
لدى ٢٩ شابا يضعون الكمبيوتر احملمول على 

ركبهم.
  وارتفعت درجة حرارة الصفن لدى الرجال 
بدرجة أكثر مما ينبغي حتى مع وجود وسادة 

اسفل اجلهاز.
  وقال شينكني «يستخدم ماليني وماليني الرجال 
اآلن أجهزة الكمبيوتـــر احملمول وبخاصة في 

سن اإلجناب.
  «في غضون عشر دقائق أو ١٥ دقيقة تصبح 
درجة حرارة الصفـــن لديهم اعلى بالفعل مما 

نعتبره آمنا ولكنهم ال يشعرون بذلك».
  وتقول اجلمعية األميركية للمسالك البولية 
إن ما يقرب من واحد بني كل ســـتة أزواج في 
الواليـــات املتحدة لديهـــم صعوبة في احلمل. 

ويرجع النصف تقريبا للعقم عند الذكور.
  وفي ظل الظروف العادية فإن وضع اخلصيتني 
خارج اجلسم يبقيهما أكثر برودة ببضع درجات 
عن داخل اجلســـم وهو أمر ضـــروري النتاج 

احليوانات املنوية.
  واضاف شـــينكني انه ال توجد دراسات عن 
مدى تأثيـــر الكمبيوتر احملمول على خصوبة 

الذكور وليس هناك أدلة قوية على ذلك.
  ولكن أبحاث سابقة أظهرت أن ارتفاع درجة 

حرارة الصفن حتى أكثر من درجة مئوية واحدة 
يكفي الحلاق الضرر باحليوانات املنوية.

  ورغم أن عوامل الصحة العامة ومنط احلياة 
مثل التغذية، تعاطي املخدرات ميكن أن تؤثر 
على الصحة اإلجنابية فإن ســـراويل اجلينز 
والسراويل الداخلية الضيقة ال تعتبر عموما 

عامل خطر ألن الناس تتحرك.
  ومع ذلك فإن وضع كمبيوتر محمول على 
الركبتني يتطلب احلفاظ على الساقني مضمومتني 

دون حركة.
  وبعد ساعة واحدة في هذا الوضع اكتشف 
الباحثون أن درجة حـــرارة اخلصية ارتفعت 

مبقدار يصل إلى ٢٫٥ درجة مئوية.
  وحتافظ الوسادة على جهاز الكمبيوتر باردا 
ويعنـــي ذلك أن حرارة أقـــل تنتقل إلى اجللد 
ولكن شـــينكني حذر من انها لم تفعل الكثير 
لتبريد اخلصيتني ورمبا تعطي إحساسا زائفا 

باألمان.
  وقال شينكني لرويترز هيلث «لن أقول انه 
إذا بدأ شخص ما في استخدام أجهزة الكمبيوتر 

احملمول سيصبح عقيما».
  رغم انه حذر من أن االستخدام املتكرر ميكن 
أن يسهم في مشاكل اإلجناب بسبب أن «أكياس 

الصفن ليس امامها الوقت لتبرد».
  عندما يجلس الرجـــال وأرجلهم مفتوحة ـ 
يصبـــح ذلك ممكنا فقط من خالل وضع جهاز 
الكمبيوتر على وسادة كبيرةـ  ميكنهم احلفاظ 

على برودة اخلصيتني.
  ولكن اليـــزال االمر يســـتغرق أقل من ٣٠ 
دقيقـــة قبل ارتفاع درجة حـــرارة اخلصيتني 

مرة اخرى.
  وقال شـــينكني «ال يهم ما تفعله وحتى مع 
فتح الســـاقني التزال درجة احلرارة أعلى مما 

نسميه آمنا». 

 منحتها إياه جوائز السفر العالمية على مستوى العالم

 خالد الفيصل يحصد جائزة ولقب «الشخصية الرائدة للعام»

 راشد الفارس: التعاون مع الدعاة طبيعي
  ويعجبني صوت مشاري العفاسي وأطرب له

كونها أصبحت مصدر دخل رئيسيا ملواطني 
املنطقة، بل وأعطى املســــؤولون أولوية لها 
بإنشــــاء هيئة متخصصة للسياحة تتطلع 
بدور إيجابي في بقاع اململكة»، وامتدح رؤية 
األميــــر خالد الفيصل بتشــــييد أول ناطحة 
ســــحاب في اململكة (مركز الفيصلية) الذي 
حصل على «املجمع الرائد متعدد األغراض 
على املستوى العاملي لعام ٢٠١٠م»، اعترافا 
بجهود شركة اخلزامى لإلدارة التي تستلهم 
دورها ومكانتها من حكمة ومكانة مؤسسة 

امللك فيصل اخليرية.
  وقال كوك «إن عطاء األمير خالد الفيصل 
ومساندته للسياحة بتعداداتها املختلفة أثرت 
إيجابيا على االقتصــــاد والتعليم واألعمال 
الثقافية واخليرية، وإن إبداعاته املتنوعة في 
كل ما يعمله مثل يقتدى به وسيكون محل 

إعجاب واهتمام األجيال املقبلة».
  من جهة أخرى، استعرض صاحب السمو 
امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة 
املكرمة في اجتماع جمعه مع محافظ هيئة 
االتصاالت وتقنية املعلومات د.عبدالرحمن 
اجلعفري، وكيل إمــــارة منطقة مكة املكرمة 
د.عبدالعزيــــز اخلضيــــري، وكيــــل اإلمارة 
املساعد لشــــؤون التنمية د.وليد احلميدي، 
وعدد من املسؤولني اخلطة الرقمية ملنطقة 

مكة املكرمة. 

العالم األول، وكذلك تطويره جلدة عروس 
البحر األحمر امليناء البحري املهم، والطائف 
املشهورة بعبق الطبيعة حيث أحيا فيها سوق 
عكاظ التاريخي»، مؤكدا «أن إنسانيته وحبه 
ترجما بالفن واإلبداع من خالل معارض دولية 
منها معرضان مشتركان مع صاحب السمو 

امللكي األمير تشالز أمير ويلز».
  وثمن كوك عمل األمير خالد الفيصل عندما 
كان أميرا ملنطقة عســــير «حيث استطاع أن 
يجعلها باكورة ملفهوم الســــياحة الداخلية، 

 واسـ  لندن: أعلن في لندن أول من امس، 
منح صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل 
بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرمة املدير 
العام ملؤسسة امللك فيصل اخليرية، جائزة 
ولقب «الشــــخصية الرائدة للعام» من قبل 
جوائز السفر العاملية على مستوى العالم في 

دورتها السابعة عشرة الفئة العاملية.
  وتسلم صاحب السمو امللكي األمير سعود 
بن خالد الفيصل اجلائزة نيابة عن صاحب 
السمو امللكي األمير خالد الفيصل في حفل 

نظم في لندن.
  وأوضح مؤسس ورئيس اجلائزة جراهام 
كوك في نص إعالن بيان اجلائزة، أن هدف 
اجلائزة «تشجيع كل من أدى دورا بارزا أكثر 
من املطلوب برؤية وأهداف فرضت التغيير بل 
التغيير لألفضل»، مبينا أن اجلائزة ال تقدم 
ســــنويا ضمن اجلوائز التي تقدمها جائزة 
السفر العاملية بصفة دورية، بل إنها لم تقدم 

إال ٣ مرات منذ عام ١٩٩٣م.
  وأضاف كــــوك «ان األمير خالد الفيصل 
مســــؤول وشــــاعر وإنســــان داعــــم للخير 
واإلنسانية وفنان ذو رؤى، وهو املبادر املتجدد 
في التطوير والتحديث بــــدءا من دوره في 
منطقة عســــير إلى مكة املكرمة التي تهوي 
إليها أفئدة املسلمني، حيث يوليها االهتمام 
البالــــغ والعمل الــــدؤوب ليجعلها أهم مدن 

 وكاالت: كشف الفنان املعروف راشد الفارس عن تعاون بينه وبني 
داعية إسالمي لم يشأ أن يسميه، واصفا العالقة بني الفنانني والدعاة 
بأنها «طبيعية» وليست هناك «حساسية» في التعاون بني الطرفني. 
وأكد الفارس ان التعاون مع شيخ مثل عايض القرني أمر «صحي» 
مشيرا الى ان اجلميع أبناء بيئة واحدة، مستدال على ذلك بالتعاون 
بني الشيخ القرني والفنان محمد عبده، فقد كان ذلك فرصة طيبة 
أعطت انطباعا جيدا. ودعا الفارس الى عدم أخذ الفنانني باالنطباع، 
فالفنان محافظ على تعاليمه الدينية وتقاليده وعاداته، مؤكدا ان 
الفنانني مييزون بني ما يسيء الى مجتمعهم والى الثوابت. وأشار 
الفارس حسب صحيفة «سبق» السعودية الى العالقة الطيبة التي 
تربطه بكثير من الدعاة واملشــــايخ وانه يقوم بزيارتهم ويحترم 
آراءهم ويقدرهم. وأشــــار الى انه يســــتمع الى املنشدين كمشاري 

العفاسي قائال: «يعجبني صوته وأطرب له».

 صدر عن املكتب الشرعي 
للعالمة املرجع الســـيد محمد 
حسني فضل اهللا بيانا عن موعد 
قدوم عيد االضحى جاء فيه: 
الفلكية  التقارير  الى  استنادا 
العلميـــة الدقيقة والتي تفيد 
بأن هـــالل شـــهر ذي احلجة 
احلرام يولد فلكيا يوم السبت 
الواقع فيه ٢٠١٠/١١/٦ في متام 
الساعة الرابعة والدقيقة الثانية 
واخلمســـني بحسب التوقيت 
العاملي، وعمال بالرأي الفقهي 
للعالمة املرجع الســـيد محمد 
حسني فضل اهللا والذي يقضي 

بدخول الشـــهر الهجـــري مع حتقق قابلية الهـــالل للرؤية ـ ولو 
بواسطة االجهزة ـ في مكان يشترك معه املكلف بجزء من الليل ـ 
على االقل ـ فإن بداية شهر ذي احلجة احلرام يصادف نهار االحد 
الواقع فيه ٢٠١٠/١١/٧ وبناء عليه يكون عيد االضحى املبارك يوم 
الثالثـــاء الواقع فيه ٢٠١٠/١١/١٦ اعـــاده اهللا على املؤمنني باخلير 
والبركة والعزة واملنعة، وعلـــى احلجيج بقبول االعمال وتتابع 

البركات انه سميع مجيب. 

 ام.بي.سي: قال املمثل األميركي 
دينزل واشنطن: إن تفجيرات ١١ 
ســــبتمبر في الواليات املتحدة 
ال متت لإلســــالم بصلــــة، وإن 
مجموعة متطرفني هم السبب، 
داعيا األميركيني إلى عدم تصديق 

كل ما يرد في وسائل اإلعالم.
  ولفت إلى أن قــــرار والدته 
انتشاله من الشارع كان نقطة 
حتــــول في حياتــــه، من مجرد 
متســــكع متمرد إلى ممثل يقدر 

باملاليني.
  وفي لقاء خاص مع صحيفة 
«دايلـــي ميل» كشـــف املمثل 

احلائز جائزة أوســـكـــار عن قــصـــة حياته منذ الطفولة، مرورا 
مبعاناته خالل املراهقة بطالق والديه، وصوال إلى امتهانه التمثيل 
مصادفـــة، وأمله احلالي أن يكون أبا ناجحا أكثر من أن يقال عنه 

ممثل ناجح.
  وينحدر واشــــنطن من والية نيويورك، وتربى في ضواحيها مع 
أخته الكبرى لوريس وأخيه األصغر دايفيد. وكانت أمه لني تعمل في 
محل جتميل، في حني كان يشــــغل والده وظيفتني ويلقي عظة دينية 

في نهاية األسبوع.

 بيان المكتب الشرعي للعالمة فضل اهللا: 
عيد األضحى الثالثاء المقبل

 دينزل واشنطن: اإلسالم بريء
  من تفجيرات ١١ سبتمبر

 العالمة الراحل السيد محمد حسني فضل اهللا 

 دينزل واشنطن 

 القاهرةـ  وكاالت: قام املطرب اإلسرائيلي 
الشهير في تل أبيب، شلوموا سارانخا، 
بالســـطو على أغنية العندليب األسمر، 
عبداحلليم حافظ، «قولولو بحبه» في 
حتد سافر حلقوق امللكية لألغنية، لتضاف 
لعمليات الســـطو املتكـــررة من جانب 
املطربني اإلسرائيليني على الفن املصري 

خاصة والفن العربي بصفة عامة.
  وأذاعت القناة الثانية في التلفزيون 
اإلســـرائيلي، األغنــــية كاملة بصوت 
املطرب اإلسرائيلي الذي قام بتسجيلها 
منذ عدة أيام وضمهـــا أللبومه اجلديد 
الذي سيطرح في األسواق اإلسرائيلية 

خالل أسابيع.
  وأوضحت القناة العبرية أن سارانخا 
تعمق كثيرا في املوسيقى العربية حتى 
اختـــار إحدى أغنيـــات التراث املصري 
القدمي وعمـــل توزيعا جديدا لها، ووقع 
اختيـــاره على أغنيـــة املطرب املصري 
الراحل عبداحلليم حافظ «قولوا بحبه» 
وقدمها بنفس احلان امللحن، كمال الطويل، 

والكلمات ولكن باللغة العبرية.
  ولفتـــت القناة اإلســـرائيلية إلى أن 
«سارانخا» قام طوال تسجيله لألغنية 
بالغناء بلهجة شرقية ليصل لنفس أداء 
عبداحلليم مبعاونة تخت شرقي لتخرج 
األغنية بنفس النمط األصلي القدمي لها. 

مع معاجلة لبعض اجلمل املوسيقية.
   وأضافت القناة الثانية، أن سارانخا 
سيفتتح في لندن حفال كبيرا له نهاية 
شـــهر نوفمبر اجلاري ومن احملتمل أن 
يغني تلك األغنية، مضيفة أنه بالفعل قام 
بعمل «بوسترات» للحفلة حتمل صورة 

عبداحلليم حافظ بجانب صورته.
  وتساءلت القناة اإلسرائيلية في نهاية 
تقريرها على موقعها اإللكتروني عقب 
بث األغنية: «ماذا سيكون رد فعل جمهور 
ســـارانخا من هذه األغنية وخاصة بعد 

طرح ألبومه اجلديد في بداية ٢٠١١».
  يذكر ان اغنية «قولولو بحبه» غناها 
عبداحلليم في فيلم «شارع احلب» الذي 

شاركته بطولته صباح. 


