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 مكة: آل البغدادي يرفضون قبول العزاء في «قتيل المثلث»
 ارتمى في أحضان «الفئة الضالة» بعد ٦ أشهر من زواجه

 العاصفة الثلجية تلغي ١٠ آالف رحلة طيران في أميركا «طارد األرواح الشريرة» في مكتبة الكونغرس

 أجمــــع آل البغدادي في مكــــة املكرمة على رفض 
نصب سرادق العزاء، وامتنعوا عن قبول أي مواساة 
في ابنهم املطلــــوب أمنيا محمد عصام بغدادي الذي 

لقي مصرعه اجلمعة في وادي الدواسر.
  ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد احلسني ونشرته 
«احلياة»، أجمعت األسرة التي تقطن حي الهجرة في 
مكة املكرمة على أن ابنهــــم الذي ارمتى في أحضان 
«الفئة الضالة» بعد ســــتة أشهر من زواجه لم يقابل 
اجلميل بالشــــكر. وقرر آل البغــــدادي مراعاة احلال 
الصحية احلرجة لوالد القتيل الذي يرقد في قســــم 
العناية الفائقة في أحد مستشفيات مكة املكرمة بعد 

إجرائه ثالث جراحات، بعدم إبالغه مبقتل ابنه.
  وكشــــف مقربون من األسرة، فشــــل الوالد الذي 
تقاعد قبل عام من عمله في شركة اخلطوط اجلوية 
الســــعودية، في إزالة املعتقدات اخلاطئة التي امتأل 

بها رأس ابنه القتيل.

  وقال عم املطلوب امنيا نائب شيخ طائفة العقار 
هشام طاهر بغدادي إن أسرته فوجئت بانتماء محمد 
إلى الفئة الضالة بعد عام من حصوله على شــــهادة 
الثانوية العامــــة، حني ألقت اجلهات األمنية القبض 
عليه وأخضعته لبرنامج املناصحة، إال أن أســــارير 
األسرة بدأت تنفرج بعد أن تكشفت لها السعادة التي 
يرفل بها ابنهم، الذي كان يسهب إبان كل زيارة لهم 
في احلديث عن وضعه اجلديد، وســــكنه في «ڤيال» 

أثناء فترة مناصحته.
  «وما ان أطلق بعد نهاية «املناصحة» حتى بادرنا 
بتزويجه من فتاة مصرية بناء على طلبه، وكان لوزارة 
الداخلية دور إيجابي حينها، إذ منحته املوافقة على 
الــــزواج من أجنبية في غضــــون يومني فقط، بل إن 
مساعد وزير الداخلية األمير محمد بن نايف ساعده 
كثيــــرا ومنحه مبالغ مالية كبيرة، إال أن ابننا العاق 

فاجأ اجلميع باختفائه بعد نحو ستة أشهر». 

 واشـــنطن ـ يو.بي.آي: أصبح فيلم الرعب الشـــهير 
«طارد األرواح الشريرة» وفيلم «كل رجال الرئيس» بني 
األفالم التي سيتم االحتفاظ بها في سجل األفالم الوطني 

مبكتبة الكونغرس األميركي.
  وأعلن أمني مكتبة الكونغرس بيلينغتون الئحة األفالم 
الـ ٢٥ من كالسيكيات هوليوود واألفالم الوثائقية واألفالم 
القصيرة التي ستضاف هذا العام إلى املكتبة. وتتضمن 
الالئحة أيضا أفالم «الطائرة» و«املساومة» و«بكاء اجلاز» 
و«الصفحة األولى»، وقال بيلينغتون انه «بصفتها مستودع 
اإلبداع األميركي فإن مكتبة الكونغرس تدعم الكونغرس 

األميركي للحفاظ على إرث السينما األميركية».

 واشنطنـ  يو.بي.آي: ألغيت في الواليات املتحدة 
١٠ آالف رحلة منذ السبت املاضي بسبب العاصفة 

التي تهب على شمال شرق الواليات املتحدة.
  وذكرت شبكة «سي.ان.ان» األميركية ان ممثلني عن 
شركات طيران «ايرتران» و«أميركان» و«كونتيننتال» 
و«دلتا ايرالين» و«جت بلو» و«يونايتد» و«يو اس 
ايروايز» و«سبيريت أند ساوثوست» أفادوا بإلغاء 

٩٧٢٦ رحلة منذ السبت.
  ومت إلغـــاء ١٣٣٥ من هـــذه الرحالت يوم أمس 
األول الثالثاء رغم عودة املطارات الرئيسية ببطء 

إلى نشاطها الطبيعي. وتهب على والية نيويورك 
خامس أكبر عاصفة فـــي تاريخها حيث تراكمت 
الثلوج على الطرقات وطلب حاكم الوالية مايكل 
بلومبرغ من املواطنني عدم طلب رقم الطوارئ إال 
في حال تعرض حياة أحدهم للخطر وذلك بسبب 

الضغط الكبير على اخلط.
  وبدأت العاصفة الســـبت املاضي وأثرت على 
والية نيويورك ومنطقة نيو إنغلند ووالية ماين 
باإلضافة إلى إصدار حتذيرات في كاروالينا الشمالية 

وكاروالينا اجلنوبية وجورجيا وغيرها. 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 الجذور

 التمترسات الفئوية التي 
الراهن  نشهدها في يومنا 
ليست مفاجئة ولم تأت من 
عدم بل هي نتائج سبقتها 
مقدمـــات تراكمـــت طوال 
السنوات املاضية، ولم يتصد 
لها أحد بوســـائل الوقاية 
العصرية وحتديث مفهوم 
التحذيرات  املواطنة، رغم 
الكثيـــرة التي كان يطلقها 
املهتمـــون واملراقبون ممن 
التحوالت  كانوا يرصدون 
االجتماعية والسياســـية 

واالقتصادية.
السياسة    لقد أســـهمت 
السكانية واإلسكانية وغياب 
مبدأ تكافؤ الفرص والتراخي 
فـــي تطبيـــق القانون في 
التشظي  استشـــراء حالة 
وتنامي النفس الفئوي لدى 
املواطن، وقد تزامن ذلك مع 
طوفان األفكار السيادينية 
(السياسية الدينية) وتفشي 
املاضوية في وجدان األجيال 
التعلق  اجلديـــدة حيـــث 
باملاضي العصبوي والنظر 
له مبناظير ال تعكس احلركة 

التاريخية لذلك املاضي.
  ففـــي وقـــت جنحـــت 
دول أخـــرى فـــي تطوير 
مفهـــوم املواطنـــة لديهـــا 
رغم الصعوبـــات العرقية 
والدينيـــة والثقافية، قمنا 
نحن بتخيل املشـــكالت أو 
اســـتيرادها مـــن اخلارج، 
فتكاثر احلديـــث املجاني 
والرخيص عن مظلوميات 
خياليـــة وخصوصيـــات 
افتراضية ليس لها وجود، 
األمر الذي ذهبت معه خيرات 
دولة الرفـــاه أدراج الرياح 
وحطت في مجاهل النسيان، 
وغـــاب مفهـــوم املواطنة 

احلديثة. 

 أمانة

 قبل التعاون!
 انتهى االستجواب التاريخي املقدم 
لرئيس الـــوزراء، وُقدم كتاب «عدم 
التعاون» والذي سينظره املجلس بعد 
أيام قليلة، واوجه رسالتي الى السادة 
أعضاء مجلس االمة بأن يقرأوا هذه 
الكلمات قبل تكوين رأى في التعاون 
من عدمه، لعل اهللا يشرح صدورهم 

للحق ويصلح احلال وتنتهي االمور على خير.
  اوال يجب ان يعلم النائب أنه مقبل على شهادة وتزكية 
للحكومة، وهذه الشهادة هو محاسب ومساءل عليها امام 
اهللا تعالى فقد قال سبحانه (ستكتب شهادتهم ويسألون) 
وقال سبحانه (والذين هم بشهاداتهم قائمون)، واقامة 
الشهادة كما قال اهل العلم هي ان تشهد باحلق وال حتابي 
قريبا او بعيدا او رفيعا او وضيعا، وتقصد بها وجه اهللا، 
فهذا هو املعيار الذي توزن به االمور وبعدها لينظر النائب 
في عمل احلكومة عموما وادائها خالل السنوات املاضية 
والعثرات التي مرت بالبالد والتي تتحمل مســـؤوليتها 
احلكومة، واحلوادث والكوارث مثل كارثة محطة مشرف 
وتلوث ام الهيمان وتسرب غاز االحمدي مرورا باملشاكل 
املزمنـــة التي لم حتل مثل الصحـــة والتعليم والبطالة 
والبيئة، وال ننسى فشل احلكومة في معاجلة الكثير من 
القضايا الشعبية مثل ظاهرة ارتفاع االسعار وتعمدها عدم 
تطبيق قانون حماية املنافسة وانتهاء بسعي احلكومة 
لتفريغ الدســـتور من محتواه في رفع حصانة املسلم، 
وكارثة اهدار كرامة االمة واملواطنني باالعتداء بالضرب 

الذي تعرضوا له في ديوان احلربش.
  قد ال أستطيع في مقال قصير ان أعدد الفشل والتعثر 
احلكومي في كثير من القضايا التي تهم الوطن واملواطن، 
ولكن على من حمل هذه االمانة واملسؤولية مراقبة اهللا 
فـــي كل ذلك، وليعلم أنه لو زكى احلكومة في موضوع 
التعاون فإنه بالضرورة يعني رضاه عن كل اخفاق او 
فشل او فســـاد قامت به احلكومة في املرحلة السابقة، 
فهل تقبل عزيـــزي النائب ان يكون هذا في ذمتك؟ فكر 

قليال ثم قرر.
  

  الفتوى.. والسياسة!
  جميل جدا ان تلجأ احلكومة وبعض السياسيني الى 
طلب الفتوى في االحداث السياسية االخيرة ويتمسكوا 
بها، خصوصا اذا وافقت هواهم وتوجهاتهم، ولكن ارجو 
ان يكون هذا منهجا ومســـلكا فـــي جميع القضايا ال ان 
تكون العملية انتقائية وعلى املزاج.. وال أدل على ذلك 
مـــن معارضة احلكومة لقانون اطالق اللحى.. فلماذا لم 
يلجأوا الى املشـــايخ والعلماء في هـــذا االمر؟ قال اهللا 
تعالى (وان يكن لهم احلق يأتوا اليه. أفي قلوبهم مرض 
أم ارتابوا ام يخافون ان يحيف اهللا عليهم ورسوله بل 

أولئك هم الظاملون).
  لذا اهيب باملشايخ وطلبة العلم ممن حتمسوا لالفتاء 
والتوجيه في االحـــداث االخيرة الـــى ان يتريثوا وان 
يتقصوا احلقائق من جميع جوانبها وحيثياتها، فاألناة 
والتشـــبث في مثل هذه القضايا واجب والزم.. واسأل 

اهللا الهداية للجميع. 
 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 مسلسل إيراني  «يهين» صحابة الرسول ژ
  يثير غضب األزهر 

 «رسالة المختار» يتناول االنتقام لمقتل الحسين

 مرض خطير ومعٍد ومجهول األسباب والهوية 

 «سوني» تستعد إلطالق هاتف ذكي يستخدم كجهاز ألعاب  

 تفاصيل المرض القادم من اليمن والذي حذرت منه السعودية 

 صحافي مصري يطالب بتغيير دعاء السفر
  ويقول: عبارات «سوء المنقلب» 

  و«كآبة المنظر» تخيف المسافرين

 القاهرةـ  وكاالت: استنكر علماء أزهريون في مصر 
سماح السلطات اإليرانية بعرض مسلسل «مختار 
نامه» أو «رســـالة املختار» الذي يبثه التلفزيون 
احلكومي حاليا باللغة الفارسية، لتضمنه «إهانات 
لصحابة النبي الكرمي ژ وبينهم الصحابي عبداهللا 
بن الزبير»، مؤكدين ان «األزهر الشريف ال يقبل 

أي إهانة لصحابة النبي ژ».
  مـــن جانبه، رفض املستشـــار محمـــد رفاعة 
الطهطاوي، املتحدث الرسمي باسم األزهر الشريف، 

اإلساءة إلى صحابة الرسول ژ.
  وقـــال ان «األزهر الشـــريف ال يقبل أي إهانة 
لصحابة رسول اهللا ژ»، مشددا على أنه يرفض 

اإلساءة لصحابة رسول اهللا ژ ولزوجاته.
  وطالب املتحدث الرسمي باسم األزهر الشريف 
«جلنة تقريب املذاهب بإيران، بســـرعة العمل من 
أجل منع إثارة الفنت املذهبية»، بحســـب صحيفة 

الشرق األوسط اللندنية ٢٨ ديسمبر.
  وأضاف د.محمد رأفـــت عثمان ـ عضو مجمع 
البحوث اإلسالمية باألزهرـ  قائال إنه «من األحكام 
املستقرة في اإلسالم، التي ليست من اجتهاد أحد 
من الفقهاء أو غيرهم من علماء الشريعة اإلسالمية، 
حترمي اإلساءة إلى أي إنسان، سواء كان حاضرا أو 
غائبا أو حيا أو ميتا، وتنطق بذلك نصوص الشرع 

في القرآن الكرمي والسنة الشريفة».
  وشدد عثمان على احترام صحابة رسول اهللا ژ، 
وقال: «البد ان نضع في اعتبارنا دائما ان صحابة 
رسول اهللا ژ هم الواسطة بيننا وبني الرسول، فلم 
نعلم القرآن إال عن طريقهم، فهم الذين حفظ اهللا 
القرآن الكرمي فيهم، بحفظه في صدورهم، أو نقله 
كتابـــة إلينا، فنقلوا القرآن إلى من بعدهم، وهكذا 

جيال بعد جيل، فلهم املرتبة العظيمة».
  وأشار عثمان الى أن اإلساءة من بعض الشيعة 

لعبداهللا بن الزبير، تفهم عندما نعلم أنهم يسيئون 
إلى أم املؤمنني عائشةـ  رضي اهللا عنهاـ  وعبداهللا 
بن الزبير هو ابن أختها أســـماء، وألنه ابن الزبير 
بن العوام، الذي قامت احلرب بينه وبني علي بن 
أبي طالب كرم اهللا وجهه ورضي عنه، في معركة 
اجلمل، التي كانت بني اإلمام علي بن أبي طالب من 
ناحية، وطلحة بن عبيد اهللا، والزبير بن العوام 

من ناحية أخرى.
  من ناحيته، أكد الشيخ محمود عاشور ـ وكيل 
األزهر الشـــريف األسبق، وعضو مجمع البحوث 
اإلســـالمية ـ على ان «مجمع البحوث اإلسالمية، 
أعلى هيئة فقهية باألزهر الشريف، أعلن من قبل 
رفضه جتسيد األنبياء والعشرة املبشرين باجلنة 

والصحابة، في أي أعمال فنية أو درامية».
  وأشار إلى أن املجمع شدد على حترمي جتسيد 
هذه الشخصيات، وذلك ألن جتسيد الصحابة قد 

يثير جدال حولهم.
  وكان عرض املسلسل قد أثار جدال في إيران بني 
مراجع الدين الشيعية، حول تصوير شخصيات 
إسالمية تاريخية معينة، رفضته جماعات سنية، 
حيث أصدر إمام جماعة أهل السنة في إقليم سيستان 
وبلوشستان فتوى حترم مشاهدة املسلسل، مطالبا 
هيئـــة اإلذاعة وتلفزيون اجلمهورية اإلســـالمية 

اإليرانية بوقف املسلسل.
  واعتبر الشيخ عبداحلميد الزهيـ  املرجع الديني 
ألهل السنة في إيران ـ املسلسل مسيئا كذلك إلى 
الصحابي اجلليـــل عبداهللا بن الزبير، رضي اهللا 
عنهما. يذكر أن مسلسل «مختار نامه» يستعرض 
سيرة وثورة املختار الثقفي املعروف بأبي إسحاق، 
الذي طالب بالثأر الستشـــهاد اإلمام احلسني ے 
في كربـــالء عام ٦١ للهجرة، وتبلـــغ عدد حلقات 

املسلسل ٤٠ حلقة. 

 صنعاءـ  وكاالت: منذ مطلع سبتمبر ٢٠١٠م اكتشف 
اهالي عدد من مديريات محافظة احلديدة شمال اليمن 
مرضا غريبا ومعديا واعراضه تبدو غريبة وخطيرة 
غير أنهم لم يكونوا يدركون أن ذلك املرض ميكن ان 

ينتشر بشكل مذهل وسريع في اوساط الناس.
  حيث لم يستطع ابناء عدد من املديريات اليمنية 
(بيت الفقيه ـ اخلوخة ـ الزيدية ـ حيس ـ اجلراحي 
ـ التريبــــة ـ املغالف ـ باجل ـ الكدن ـ املراوعة ـ قرية 
اليومني ـ مدينة احلديدة) ان يشخصوا املرض أو ان 
يدركوا خطورته بعد أن انتشــــر في عدد كبير منهم 
فــــأول حالة تصيب افراد العائلة ســــرعان ما تنتقل 

بشكل كبير إلى كافة افراد العائلة.
  وكانت وسائل االعالم اليمنية قد بدأت باخلوض 
في نشــــر خبر كهذا في بداية اكتوبر من العام ٢٠١٠ 
غير ان وزارة الصحة اليمنية لم تعر ذلك أي اهتمام 
واعلنت بعد وقت قصير أنها اســــتطاعت السيطرة 
واحتواء املرض ومع اعالن الصحة عن ذلك تفاجأت 
بحاالت جديدة وفي ازدياد مستمر حتمل نفس اعراض 
املرض التي تتمثل في حمى شــــديدة، وألم شديد في 
املفاصل خصوصا في الركبة، واضطرابات هضمية 
وإســــهال وقيء. ولم يجد ابناء تلك املناطق اليمنية 
التي تعج باألميني تسمية لهذا املرض الذي ال تعرف 

ما اسبابه وما عالجه حتى اآلن سوى مسمى مرض 
«املكرفــــس» ويعني «املقعد لصاحبه» والذي مينعه 
من احلركة ويجعله كسيحا نتيجة لشدة اآلالم التي 
يعانيها املريض. «احلديدة» وتعتبر اهم املدن اليمنية، 
ويبلغ عدد ســــكانها نحو (٢٫١٥٧٫٥٥٢) نسمة تتميز 
مبنفذ بري مع اململكة العربية السعودية والذي يعد 
اهم املنافذ البرية للمملكــــة والذي يحاذي عددا من 
مناطق اململكة «كالطوال وجازان وعسير وجنران» 
وغيرها من املدن الســــعودية، ذلــــك املنفذ احليوي 
والهام الذي يقوم فيه عدد من املهربني بتهريب عدد 
من اليمنيني الباحثــــني عن فرص عمل بطريقة غير 
شرعية، وهو ما جعل وزارة الصحة السعودية في 
٢٥ اجلاري تعلن حتذيرها ألخذ احليطة واحلذر من 
هذا املرض الغامض الذي اودى بحياة اكثر من عشرة 
اشخاص في احلديدة فيما املصابون به باملئات بحسب 
تصريحــــات مصدر طبي لـ «الوئــــام» ودعت وزارة 
الصحة الســــعودية في خطابها العاجل احملافظات 
السعودية املتاخمة مع احلدود السعودية والقريبة 
من منفذ حرض احلدودي إلى احلذر الشديد خوفا من 
انتقال املرض من الوافدين اليمنيني غير النظاميني 
خصوصا في منفذ هام وحيوي كمنفذ حرض الذي 

يشهد حركة يومية على مدار اليوم. 

 بيروت ـ أ.ف.پ: يســــتعد عمــــالق االلكترونيات 
الياباني ســــوني الربيع املقبــــل الطالق جهاز ألعاب 
الكترونيــــة محمول جديد ميكن اســــتخدامه كهاتف 
متعدد الوســــائط (هاتف ذكي) أيضا على ما ذكرت 
الصحف اليابانية امس األربعاء. وهذا اجلهاز الهجني 
اجلديد الذي يستند في جزء منه الى اجلهاز احملمول 
املتوافر حاليا «بي اس بي غو» سيسوق اوال في أوروبا 

والواليات املتحدة من خالل فرع منتجات االتصاالت 
السلكية والالسكلية «ســــوني ـ اريكسون» على ما 

ذكرت صحيفة «اساهي شيمبون».
  وفي حني مييل األفراد راهنا الى األلعاب غير املكلفة 
املتوافرة عبر هاتفهم النقال على حساب أجهزة األلعاب 
العادية فإن اجلهاز اجلديد من ســــوني سيتمكن من 

االستفادة على هذين الصعيدين. 

 فّجر الصحافي املصري سليمان جودة جدال دينيا جديدا 
في مصر مبطالبته وزير الطيران بتغيير دعاء الســـفر الذي 

تستهل به شركة مصر للطيران رحالتها قبيل االقالع.
  وقال جودة: ليس معقوال ان يستمع الراكب مبجرد استقراره 
في املقعد عبارات من مثل «كآبة املنظر» و«سوء املنقلب» فالبد 
ان يكون الراكب نفسه قد أحس قطعا بخوف في داخله وهو 

يسمع الدعاء يقول «وإنا إلى ربنا ملنقلبون».
  ويشـــير جودة بذلك الى حديث صحيح للنبي ژ مخرج 
في صحيح اإلمام مسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ونصه 
كالتالي: ان رسول اهللا ژ كان إذا استوى على بعيره خارجا 
الى سفر كّبر ثالثا ثم قال: «سبحان الذي سّخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنني وإنا الى ربنا ملنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا 
هـــذا البر والتقوى ومن العمل مـــا ترضى، اللهم هّون علينا 
ســـفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، 
واخلليفة في األهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
املنظر وسوء املنقلب في املال واألهل، وإذا رجع قالهن وزاد 

فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. 

 جدة تستيقظ على أمطار غزيرة تعيد 
  ذكريات فاجعة سيول نوفمبر ٢٠٠٩ بقوة 

 جدةـ  العربية: في حضور لصورة فاجعة 
سيول نوفمبر ٢٠٠٩ التي راح ضحيتها أكثر 
من مائة شخص، اســــتيقظ سكان جدة في 
آخر يوم عمل قبل عطلة نهاية األسبوع على 
أمطار رعدية شديدة، استمرت ساعتني، غطت 
غيومها شــــمال وغرب جــــدة، وحتديدا حي 
البوادي والفيصليــــة والنزهة، وأجزاء من 
األحياء الشــــرقية.  وقد أطلق معظم سكان 
جدة العنان حلنقهم وامتعاضهم من الغياب 
التام لالستعدادات لهذه األمطار املوسمية، 
فيما عاد ذلك بأذهانهم للمتسببني في الكارثة 
السابقة، وموعد محاكمتهم التي وعدوا بها، 
وتأخرت كثيرا. إال أن املفارقة العجيبة كانت 
في أن التحذيرات التي أطلقها الدفاع املدني اول 
من أمس، قد نبهت الى أمطار شديدة ستهطل 
اخلميس وليس األربعاء بحسب وكالة األنباء 
السعودية. وقد وقعت ٤ حوادث في اخلط 
السريع ما بني كبري فلسطني والتحلية، ومت 
على عجل إخالء جامعة امللك عبدالعزيز حتسبا 

ألي سيول قد تداهمها كما حدث سابقا.
  فيما كانت األمطار غزيرة جدا على حي 
البوادي، وسمع صوت رعد أرعب السكان، 
وفقا لشهود عيان، وأضافوا أن شارع قريش 
تقاطع الستني غرق في مياه األمطار، رغم أن 

التقاطع اجلديد مت االنتهاء منه أخيرا.
   وبحســــب بعض املتابعــــني على موقع 
«تويتر» فقــــد مت أيضا إيقاف رحالت مطار 
امللــــك عبدالعزيز الدولي بجــــدة، وحتويل 
الرحالت القادمة ملطارات أخرى قريبة، منها 
مطار املدينة املنورة. وقال شــــهود عيان إن 
أصوات سيارات اإلســــعاف والدفاع املدني 

انتشرت في شمال جدة. 

 لم يتطابق موعدها مع تحذيرات الدفاع المدني

 امطار غزيرة اغرقت شوارع جدة 

 ملصق املسلسل اإليراني «رسالة املختار»


