
مواقيت الصالة

٥٫١٥الفجر
٦٫٤٠الشروق

١١٫٤٨الظهر
٢٫٣٨العصر

٤٫٥٧المغرب
٦٫١٩العشاء

باكستان تواصل مساعيها لحل «أزمة البصل» بالهند

العسل.. عالج آلثار ما بعد الثمالة

 الطوائف المسيحية في إسرائيل ١٤٣ ألف نسمة

القدسـ  ا.ف.ب: افاد مكتب االحصاء في القدس 
اجلمعة مبناسبة عيد امليالد ان عدد املسيحيني 
املقيمني في اســــرائيل بلــــغ ١٤٣ الفا اي ٢٪ من 

اجمالي عدد السكان.
ويشكل العرب نحو ٨٠٪ من املسيحيني في حني 
يعتبر اكثر من ٢٨ الفا منهم من ازواج او اقارب 
اليهود املهاجرين من االحتاد السوفييتي السابق 
الى اسرائيل منذ بداية التسعينيات في اطار قانون 
العودة الذي يشجع يهود العالم على الهجرة الى 

اسرائيل واحلصول على اجلنسية.
وقد انخفضت نسبة املسيحيني في اسرائيل 
منذ ١٩٤٨ مع قيام الدولة العبرية لكنها مازالت 

مستقرة نسبيا منذ السبعينيات.
وكان املسيحيون ميثلون ٢٫٩٪ من السكان 
ســــنة ١٩٤٨ و٢٫٣٪ ســــنة ١٩٧٢ وباتوا ميثلون 

٢٫١٪ سنة ٢٠٠٩.
ويبلـــغ معـــدل االجنـــاب بني املســـيحيني 
طفلني لكل عائلة اي بانخفاض طفيف مقارنة 
بالعائالت اليهودية (٢، ٢) لكن بانخفاض كبير 
مقارنة بالسكان املسلمني (ثالثة اطفال في كل 

عائلة).
وقد جتاوز عدد ســــكان اسرائيل ٧٫٢ ماليني 
نسمة حســــب االرقام الرسمية التي نشرت في 

سبتمبر.

نيودلهي ـ أ.ش.أ: واصلت باكستان مساعيها 
احلميمة مع جارتها الهند من أجل حل «أزمة البصل» 
الذي وضع حكومة نيودلهي في موقف حرج بعد 
تزايد ضغوط املعارضة باالستقالة بعد أن وصل 
سعر الكيلوغرام الواحد من البصل الى ١٠٠ روبية 
(حوالـــي ٢٫٣٠ دوالر). فقد وصلت اول من امس 
٤٥ شاحنة باكستانية محملة بالبصل عبر املنفذ 
احلدودي عطاري واجاه، وبذلك يكون قد وصل 
الهند حتى اآلن ١٧٧ شـــاحنة محملة بالبصل من 
باكســـتان منذ يوم الثالثاء املاضي وكل شاحنة 

حتمل بني ١٠ و٢٠ طنا من البصل.

وقال نائب رئيس غرفة الصادرات والواردات 
الهندية أوبال راجديب في تصريح للصحافيني، 
ان شحنات البصل التي وصلت اليوم وعددها ٤٥ 
شاحنة تزن ٥٠٠ طن من البصل سيتم ارسالها الى 
أسواق اخلضار في واليتي البنجاب ونيودلهي.

وأضاف راجديب، انه نتيجة لتزايد الطلب من 
التجار الهنود على البصل الباكســـتاني لرخص 
أســـعاره التي تبلغ بـــني ٣٠٠ و٣٥٠ روبية فقط 
للقنطار، ستصل خالل األيام املقبلة قبل عطلة أعياد 
امليالد عدة شاحنات محملة بالبصل من باكستان 

التي بادرت باملساعدة في حل األزمة.

لندن ـ بريطانيا ـ يو.بي.آي: أظهرت دراسة جديدة أن 
العســـل هو العالج األمثل للتخلص من آثار الثمالة مثل 
الصداع وغيرها. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية 
عن دراســـة نشـــرتها اجلمعية امللكية للكيمياء أن سكر 
الفركتوز املوجود في العســـل يساهم في تفكيك الكحول 
ليحولها إلى مواد غير مؤذية. وقال الباحث جون أمسلي 
إن آثار الثمالة املؤملة التي تشمل الصداع والغثيان والتقيؤ 
ناجتة عن حتول الكحول إلى مادة األســـيتالدييد السامة 
التي تتحول باستخدام الفركتوز إلى حمض االسيتيك الذي 
يحرق بدوره من خـــالل عملية األيض فيتحول إلى ثاني 
أكسيد الكربون الذي يخرج من اجلسم من خالل التنفس. 
وقال أمسلي إن تناول العسل مع اخلبز يضيف الصوديوم 
والبوتاسيوم إلى الوجبة ما يساهم في التخلص من آثار 
الثمالة بشكل أفضل. وقال «تزول آثار ما بعد الثمالة مع 
حتول األسيتالدييد إلى مواد أخرى أقل سما» وقدم نصائح 
لتفادي آثار الثمالة تشمل تناول كوب من احلليب ومزج 

الكحول مع مشروبات غير كحولية وشرب املاء.

مفتي السعودية يطالب رجال الهيئة بعدم «التجسس» واالكتفاء
بتغيير «المنكرات الظاهرة» ويطالب بفتح حوار مع فكر «القاعدة»

سعودي يغّرم أوباما ٢٫٥ مليون دوالر بقضية تجسس
وكاالت: في ســـابقة هي األولى من نوعها في تاريخ 
القضاء األميركي، حكمت محكمة شمال كليفورنيا على 
الرئيس األميركي باراك أوباما بتعويض قدره ٢٫٥ مليون 
دوالر هي أتعـــاب وأضرار في قضية التجســـس على 
م.سليمان البطحي «مدير مؤسسة احلرمني في واشنطن 

سابقا»، واحملامني ويندل بلو، وعاصم عبدالغفور. 
وكانت «بانوراما عربية» نشرت تفاصيل الدعوى في 
٢٠١٠/١/٤، حيث تضمنت الدعوى اســـم كل من الرئيس 
األميركي باراك أوباما، ووكالة األمن القومي ومديرها كيث 
ألكسندر، ومكتب اخلزانة األميركية ومديره آدم زوبني، 

ومكتب مراقبة األصـــول األجنبية، ومكتب التحقيقات 
الفيدراليـــة ومديره روبرت ميلر، بصفاتهم الرســـمية 
والشـــخصية، بســـبب ما تعرض له املدعون من ضرر 
نتيجة لقيـــام بالتصنت على مكاملاتهـــم الهاتفية دون 
إذن قضائي، وإدراج اسم البطحي وبعض مسؤولني في 
قضايا اإلرهاب منذ ١١ سبتمبر، حيث واجهت املؤسسات 

اإلسالمية اخليرية اإلغالق ودعاوى قضائية.
وأساس الدعوى كان وثيقة سرية وصلت إلى البطحي 
من احملامي عن طريق اخلطأ، تكشف جتسس السلطات 
احلكومية على مكاملاتـــه الهاتفية مع محاميه. وأوضح 

البطحي رغم انه لم يكن هناك معلومات مهمة في الوثيقة، 
اال أن أي معلومـــات تأتـــي من أي عمليـــة تصنت غير 
قانونية، ال يحق للحكومة استخدامها أمام القضاء ضد 
أي متهـــم، فما بني على باطل فهو باطل. وقال «نأمل أن 
ينفع هذا احلكم العمل اخليري اإلسالمي والعاملني في 

هذا احلقل».
ونفى مـــا تردد في بعض وســـائل اإلعـــالم عن ان 
التعويض سيشـــمله شـــخصيا، وقال «أنا لست طرفا 
يشـــملني التعويض، وإن أغلب املبلغ ســـيذهب أتعابا 

للمحامني، وهم يستحقون ذلك بكل بجدارة».

طالب املفتي العام للمملكة عبدالعزيز آل الشيخ رجال 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بتغيير املنكرات 

الظاهرة فقط، وبأال يتجسسوا على الناس.
وقال في محاضرة في جامع اإلمام تركي بن عبداهللا 
أول من أمس: «األمر باملعروف والنهي عن املنكر البد أن 
يكون بالرفق واللني، والعامل في مجال احلسبة يجب 
أن يكـــون على علم بحقيقة ما يؤمر به، وينهى عنه». 
ووفقـــا لتقرير أعده الزميل فيصل املخلفي ونشـــرته 
«احلياة»، أشـــار إلى أن اخلطأ قســـمان: متعمد، وغير 
متعمـــد، و«اجلميع يخطئ، لكن غير صحيح أن يكون 
خطـــأ موظف الهيئة أكثر من غيره». وأضاف أن أعداء 

الشـــريعة إذا ســـمعوا من يأمر باملعروف وينهى عن 
املنكر ضاقت نفوسهم وكرهوه، ورأيت على وجوهم أثر 
الغضب والسخط، ما يدل على وجود الشر في قلوبهم، 
وال يريدون ســـماع صوت ينكر عليهم ضاللة، لكنهم 
يفضلون االســـتمرار في باطلهم. وردا على سؤال أحد 
احلضور، هل يجوز التجسس في سبيل إنكار املنكر، 
قال املفتي: «النبي صلى اهللا عليه وســـلم قال من رأى 
ولم يقل من علم فهو مأمور بتغيير ما ظهر ورأى وشاهد 
من املنكرات وغير مأمور بالتجســـس». وذكر أن الذي 
يسب «احلسبة» ويقدح فيها يكون جاهال إمعة يحاكي 
الناس، أو منافقا في قلبه مرض ال يريد إال الشـــر. من 

جهة أخرى، دعا املفتي إلى فتح حوار مع معتنقي فكر 
تنظيم القاعدة مشددا على أن ذلك هو السياسة املثلى 
لثني املتعاطفني مع التنظيم عن أفكاره. وسجل املفتي 
في حديث نشرته صحيفة «الشرق األوسط» السعودية 
امس موقفا هو األول من نوعه بدعوته الى اعتماد احلوار 
مـــع معتنقي الفكر املتطرف وقال إن «العنف ال يواجه 
بعنف». وأشار املفتي الى أهمية «االستفادة من شبكة 
اإلنترنت في مواجهة فكر تنظيم القاعدة»، مشددا على 
أهمية حـــوار معتنقي فكر «القاعدة» قائال «اإلرهاب ال 
يعالج بأكثـــر من التوعية العنف ال يعالج بالعنف بل 

بالتوعية السليمة».

الصفحة األمنية ص ١٥

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهللا خووش حچي
دراسة تقدم أمال في إصالح خلل يصيب الدماغ.

ـ لكني متأكد أن هذه الدراسة لن تفيد «الدماغ العربي».. ألن حالته 
ميئوس منها.

طفل أميركي يحصل على لقب أستاذ بـ «الشطرنج».
ـ يا حسرتي على أطفالنا بمناهجهم الحالية!
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عباس عبداهللا احمد ملكـ  ٦٨ عاماـ  
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النساء: الفنطاسـ  ق٤ـ  ش١٠ـ  
م١٣ـ  الشارع الرئيسيـ  مقابل 

املهبولة ـ ت: ٢٣٩٠٠٠٠١.
أسماء مزود عبيد نهار الشمريـ  زوجة 
عبـــداهللا محمد عبيـــد نهار 
الشـــمري ـ ٣٩ عاما ـ الرجال: 
مدينة ســـعد العبداهللا ـ ق٧ ـ 
ش٧٠١ ـ م١٨ ـ ت: ٥٠٥٠٢٧٢٧، 
النســـاء: الدوحة ـ ق٣ ـ ش٢ 

ـ م٤٩.
وضحة عبداهللا احمد السويلمـ  ارملة 
حمد فرج الشـــالل ـ ٧٨ عاما ـ 
الرجـــال: الشـــعب ـ ق٣ ـ ش 
عبداهللا مشـــاري الروضان ـ 
م٣٧ ـ ت: ٢٢٦٣٠٨٧٠، النساء: 
خيطان اجلنوبي ـ ق٣ ـ ش٩٤ 
ـ م١٥٣ ـ ت: ٢٤٧٣٩٣٩٠ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
عبداهللا ناصر ملحم العازميـ  ٧١ عاما 
ـ الرابيـــة ـ ق٣ ـ ش٣٠ ـ م٧ ـ 
ـ  ـ ٩٧٢٩٩٩٦٥  ت: ٦٦٢٢٣٢٢٩ 
٦٦٦٦٣٨٦٧ ـ الدفن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان.

البقاء هللا


