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 خالد يوسف املرزوق ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: ديوان 
املرزوقـ  الشاميةـ  قطعة ٧ـ  ش٧٧ـ  م١٤ـ  
ت: ٢٤٨١٦٨٩٠ـ  النساء: منزل وديوان خالد 
املرزوق ـ الفنطاس ـ الطريق الساحلي ـ 
قطعة ١ ـ قســـيمة ٨٠٠٠٥٥ ـ مقابل أبراج 

عالية وغالية ـ ت: ٢٣٧١٧١٢٢.
  احمـد جاسـم احمد علـي ـ ٢٦ عامـــا ـ الرجال: 
الرميثيـــة ـ ق٣ ـ ش ســـاطع احلصري ـ 
حسينية القائم (القبندي) مقابل مدرسة 
أبومتام ـ ت: ٩٤٤٢٣٣٩٨ ـ النساء: مبارك 
الكبير ـ ق١ ـ ش١١ ـ م١٥ ـ ت: ٩٤٤٠٢٢٠٢.

  جميعان مهدي تركي املطيريـ  ٧١ عاماـ  العارضيةـ  
ق٦ـ  الشارع األولـ  ج٣ـ  م٣١ـ  ت: ٩٩٩٧٧٧٨٣ 

ـ ٩٠٠٦٧٠٠٥.
  سـالم عبـداهللا شـويش ـ ٤٧ عامـــا ـ الرجال: 
غرناطـــة ـ ق١ ـ ش١ ـ م١٦ ـ ت: ٢٤٨٧٩٠٥١ 
ـ النساء: غرناطة ـ ق١ ـ ش١ ـ ج٥ ـ م٦٥ ـ 

ت: ٢٤٨٧٠٢٦٠.
  سارة مبارك السعيديـ  ٩٨ عاماـ  الرجال: السرةـ  
ق٦ـ  ش٦ـ  م١٠ـ  ت: ٩٩٧٣٧٠٥٠ـ  ٦٥٥٦٧٠٥٠ 
ـ النساء: خيطان اجلنوبي ـ ق٣ ـ ش ابن 
طفيل ـ خلف نادي خيطـــان الرياضي ـ 

م١٢٤ ـ ت: ٦٦٦٤٥٣٢٨.
  عويد عـودة مبـارك العنـزي ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: 
النســـيم ـ ق١ ـ ش١٣ ـ م١٠ ـ ت: ٩٤٤٣٤١١١ 
ـ النساء: القصر ـ ق٤ ب ـ الشارع الثاني 

ـ م٤٣.

  فاطمة محمد عبداهللا عبدالرحيم الكندريـ  ٦٨ عاما 
ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ الشعب ـ ت: 
٩٩٦٤٩٩٨٠ـ  النساء: مبارك الكبيرـ  ق٨ 

ـ ش٢٣ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩١٧٧٧٠٩.
  طيبة امان ربيعة، ارملة خليفة حسني بودهوم 
ـ ٨١ عاماـ  الرجال: ضاحية عبداهللا السالم 
ـ ق١ـ  الدائري األولـ  ش١٠ـ  م٩ـ  ديوان 
عبدالرزاق امانـ  ت: ٩٩٥٧٥٨٢٧ـ  النساء: 
الفيحاء ـ ق٤ ـ ش عبدالعزيز املزيني ـ 

ج٤٢ ـ م٤ ـ ت: ٢٢٥٤٣١٦١.
  إميان محمد مبارك اخلضير ـ ٣٣ عاما ـ الرجال: 
كيفـــانـ  ق٤ـ  ش عرفاتـ  م٢٢ـ  ديوان 
املهينيـ  ت: ٩٩٦٠٩٤٢٤ـ  النساء: خيطان 

ـ ق٦ ـ ش٥٤ ـ م٨ ـ ت: ٩٩٧٩٣٣٧٩.
  بتلة فحيمـان اخلرينج، ارملة بنيه متعب فهد 
اخلرينج ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: العمرية ـ 
ق٥ ـ ش١ ـ م١٠ ـ ديـــوان اخلرينج ـ ت: 
٦٦٦٦٠٠٨٧ ـ النســـاء: الفروانية ـ ق٢ ـ 

ش١٤٦ ـ م١٥ ـ ت: ٩٩٨٣٣٠٩٠.
  عايض عبـداهللا بن ثومير ـ ٨٠ عاما ـ العمرية ـ 
ق٥ـ  شارع األردنـ  م٥٧ـ  ت: ٩٩٦٦٧٧٥١ 

ـ ٦٦٦٧٦٦٤٦ ـ الدفن التاسعة صباحا.
  فلجه عزام الرطيب احلربي، زوجة عبداهللا معتاد 
الرطيب احلربـــي ـ ٧٢ عاما ـ اجلهراء: 
القصـــر – ق١ – ش٧ – م١٢٨ – مقابـــل 
مسجد صالح السعيد ـ ت: ٥٠٠٢٦٥٦٥ 
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 ٥٫٢٠ الفجر  

 ٦٫٤٤ الشروق 
 ١١٫٥٥ الظهر 
 ٢٫٤٨ العصر 

 ٥٫٠٧  المغرب 
 ٦٫٢٩ العشاء 

 الناها بنت مكناس 

 الداعية وجدي غنيم الداعية عوض القرني

 مصطفى زماني الذي جسد شخصية النبي يوسف 

 اجواء غائمة وأمطار خفيفة سقطت أمس وفي االطار خالد اجلمعان 

 الشيخ د.يوسف القرضاوي 

«األنباء»   تستضيف 
اليـــوم جنـــم منتخبنا 
الوطني لكرة السلة ونادي 
الكويت راشد ريــــــاض 
ما بني الساعة ٤ و٥ مساء 
وذلك للحديث حول أسرار 
تألقه مع نادي الكويت في 
البطوالت احمللية، وحظوظ 
منتخبنا في املنافسة على 
الفوز بالبطوالت املقبلة، 
باالضافة الـــى الرد على 
القراء وذلك على  اسئلة 
الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ 

و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 راشد رياض اليوم وياكم

 وزير األوقاف الفلسطيني ردًا على القرضاوي:
  فتاواه ودعواته النتفاضة ضد السلطة تخدم االحتالل!

 رجل دين سعودي يستنكر الدعاء على غير المسلمين
 دبي ـ العربية: اعترض رجل الدين السعودي 
عبدالعزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس الهيئة 
السعودية حلقوق اإلنسان على أدعية تردد في 
املساجد فيها اعتداء على غير املسلمني، نقال عن 

قناة «العربية» السبت.
  وأوضح الفوزان، خالل محاضرة نظمتها اللجنة 
املنبريـــة بنادي حائل األدبي أن الدعاء على غير 
املسلمني عموما اعتداء ال يجوز، ضاربا مثال بدعاء 

يكثر ترديده عند أئمة املســـاجد ومفاده «اللهم 
أحصهم عددا واقتلهم بـــددا»، مبينا أنه مخالف 
في الدعاء وفيه إثم وظلم، متســـائال ملاذا ال يقال 

«اللهم أهدهم»، على حسب قوله.
  وقال الفوزان أســـتاذ الفقه املقارن في املعهد 
العالي للقضاء، واملهتم بحقوق اإلنسان، واملوجود 
حاليا في القاهرة، إنه ال يوجد أي نص يســـمح 

بالدعاء على غير املسلمني.

 وكاالت: تعرض رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، الشيخ 
د.يوسف القرضاوي ألعنف هجوم فلسطيني في اليومني املاضيني، 
بعد تصريحات هاجم فيها السلطة، ودعا فيها الى انتفاضة جديدة 

ضدها، قائال ان منظمة التحرير ذهبت الى التهلكة.
  وقال وزير االوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، محمود الهباش 
في خطبته ببيت حلم بحسب جريدة الشرق األوسط اللندنية: ان 
الذين ادعوا ان منظمة التحرير الفلسطينية قد هلكت، وان شهداءنا 
ليسوا شهداء، ويدعون الى انتفاضة ضد السلطة الوطنية وشعبنا، 
سيســـألون عن ذلك، واضاف اننا نرزح حتت االحتالل، ونقاومه 
بوجودنا ووحدتنا وبناء ذاتنا ومؤسسات دولتنا التي ستكون، 

رغم انف االحتالل ومن يريد وال يريد.
  واتهم الهباش الشـــيخ القرضـــاوي بخدمة االحتالل من خالل 
ادعائه ان منظمة التحرير قد هلكت! ودعوته شعبنا الى انتفاضة 
جديدة ضد نفسه وقيادته والسلطة الوطنية، ووصفه في اوقات 

سابقة شهداءنا بالفطائس. 

الفلكي فـــي مرصد   أشـــار 
املرزم خالد عبداهللا اجلمعان 
إلى انخفاض متوقع في درجات 
احلرارة خالل الليل والنهار في 
االيام املقبلة، وذلك بعد تراجع 
االمطار اليوم والتي من املتوقع 
ان تعود في وقت الحق، مشيرا 
الى ان الرياح الشمالية الباردة 
من املتوقع ان تعود لنشاطها 
مـــرة أخرى اليـــوم مصحوبة 
بانخفـــاض بدرجات احلرارة، 
وذكـــر أننا النزال في موســـم 
املربعانية وحتديدا في الفترة 
االخيرة منه (الشولة) والتي 
ستكون نهايتها في ١٦ من يناير 
مع بداية موسم الشبط الذي يلي 

موسم املربعانية مباشرة.
  وقـــال ان موجات البرد في 
الكويت تفاجئنا دائما في شهر 
يناير، وقال ان موجات البرودة 
في الكويت دائما تتخللها فترات 
اعتدال اال انها مؤقت، مؤكدا أن 

البرودة ال تنتهي متاما اال بعد 
منتصف شـــهر فبراير وذلك 
مـــع االعتـــدال الربيعي في ٢١ 
مارس، ليبدأ بعدها فصل الربيع 
املعتاد او كما اعتادت املنطقة 

تسميته. 
  وذكر الى ان االحساس في 
البرودة يبدأ باالزدياد مع زيادة 
سرعة الرياح السطحية، مشيرا 
الى انه من الطبيعي ان تتدنى 
املناطق  درجات احلـــرارة في 
املكشوفة بســـبب عدم وجود 
العوائق الطبيعية أو الصناعية 
لتقلل من سرعة الرياح وعلى 
العكـــس من ذلك فـــي املدينة 
فاملباني واحلواجز الصناعية 
تعمل على احلد من سرعة الرياح 

بشكل كبير.
  وذكر اجلمعان أن انخفاض 
التربة  أو  الهواء  درجة حرارة 
إلى الصفر املئوي أو أدنى يؤدي 
الى الصقيع وأشار الى ان هناك 

عوامل عديدة تؤثر وتساهم في 
حدوث الصقيع أهمها: سرعة 
الرياح، ونسب الرطوبة، ووجود 
الغيوم حيث تزداد شدة الصقيع 
الســـماء صافية  عندما تكون 
خالية من الغيوم، والغيوم حتد 
من شدة الصقيع حسب كميتها 
ونوعها، فالغيوم الكثيفة التي 
تغطي السماء تقلل إلى حد بعيد 
من خطر الصقيع حيث تعيد 
قسما كبيرا من إشعاع األرض 
إليهـــا ثانية فتحفـــظ، حرارة 
األرض وقليال ما تؤثر الغيوم 
املرتفعة الرقيقة واملتفرقة في 

احلد من شدة الصقيع.
  ودعا اجلمعان مرتادي البر 
الى أخذ احليطة واحلذر في هذه 
االجواء الباردة ونوه الى ضرورة 
لبس املالبس الشتوية الثقيلة 
خصوصا االطفال لتجنب نزالت 
البرد واالمراض التي تنجم عن 

انخفاض درجات احلرارة. 

 الجمعان: األمطار تتراجع اليوم والمربعانية تنتهي في ١٦ الجاري

 القاهرةـ  العربية: قضت محكمة جنايات أمن 
الدولــــة العليا (طوارئ) اول من امس بحبس 
املتهمني في قضيــــة التنظيم الدولي لإلخوان 
بالسجن من ٣ إلى ٥ سنوات، ومن بني املتهمني 
الداعية السعودي عوض محمد القرني، واملصري 

وجدي غنيم.
  وقد أدين د.أسامة سليمان بالسجن ٣ سنوات، 
وتغرميه ٥ ماليني و٦٠٠ ألف يورو، ومصادرة 
املبالغ املضبوطة (٢ مليون و٨٠٠ ألف يورو) 
في موضوع قضية «التنظيم الدولي» ومنعه 
مــــن التصرف في أموالــــه العقارية واملنقولة 

والسندات واألسهم وألزمته باملصاريف.
  وحكمت احملكمة غيابيا على كل من د.أشرف 

محمد عبدالغفار، والداعية اإلســــالمي عوض 
محمد القرني، والداعية د.وجدي غنيم، وقيادي 
التنظيم الدولي لإلخوان إبراهيم منير بالسجن 

املشدد ملدة ٥ سنوات.
  وكان النائب العام أحال في ٢١ أبريل املاضي 
املتهمني إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، 
في القضية ٤٠٤ لسنة ٢٠٠٩ حصر أمن دولة، 
املعروفة إعالميا بـ «قضية التنظيم الدولي»، 
والتي برأ القضاء منها ٢٨ من قيادات اجلماعة 

نهاية العام املاضي.
  ووجهت النيابة املصرية للمدانني تهمة متويل 
نشاطات جماعة أسست خالفا ألحكام القانون 
وغسل أموال واالنتماء لتنظيم دولي يعارض 

مؤسسات الدولة.
  وقالت النيابة: «إن املتهمني أمدوا اجلماعة 
احملظورة، مع علمهم بأغراضها، مببلغ ٤ ماليني 
جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية 
في مصــــر»، كما أن بعضهــــم «ارتكب جرمية 
غســــيل أموال» تبلغ قيمتها مليونني وثمانني 

ألف يورو.
  ووصــــف عبداملنعــــم عبداملقصود محامي 
اإلخــــوان هذه األحكام باجلائرة وال أمل إال في 

محاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي.
  وبدأت احملكمة اجللسة باالستماع إلى احملامي 
عبداجلواد أحمد عبداحلميد، موكال عن شاهد نفي 

سوري اجلنسية يدعى ياسر جابر قشلج.

 في قضية التنظيم الدولي لإلخوان

 السجن ٥ سنوات للداعيتين عوض القرني ووجدي غنيم

إم.بي.ســــي: قررت  ـ   القاهرة 
محكمة مصريــــة تأجيل الدعوى 
القضائيــــة املقامة من قبل رابطة 
احملامني اإلســــالميني التي تطالب 
بوقف عرض املسلســــل اإليراني 
«يوسف الصديق»، إلى جلسة ٥ 

فبراير املقبل.
  وأجلت احملكمة اجللسة لتقدمي 
املستندات وإعالم املتداخلني ممن 
لم يتم إعالمهم، وكذلك إعالم قناة 
التــــي طالب احملامون  «الكوثر» 
بإغالقها، حسب صحيفة «األهرام» 

املصرية.
  وخاصم احملامون في الدعوى 
كال مــــن وزير اإلعــــالم، ورئيس 
مجلــــس إدارة الشــــركة املصرية 
لألقمار الصناعية، ورئيس مجلس 
إدارة الشركة املصرية ملدينة اإلنتاج 
اإلعالمــــي، ورئيس الهيئة العامة 
لالستثمار، وشيخ األزهر، ومفتي 

التي تبث على القمر املصري «نايل 
سات»، ومصادرة جميع نسخ هذا 
املسلسل. وقال احملامون في دعواهم 
إن هذا املسلســــل ميثــــل عدوانا 
صارخا على مقدســــات املسلمني، 
حيث ينال من مكانة وقدسية رسل 
اهللا عليهم الصالة والســــالم، ما 
العقيدة، حيث يشــــكل  ينال من 
اإلميان برسل اهللا ومالئكته ركنني 
رئيسيني من إميان كل من املدعني، 
ما مفاده توافر الصفة واملصلحة 

بالنسبة إليهم في دعواهم.
  وكان مجمع البحوث اإلسالمية 
باألزهر الشريف قد دعا إلى وقف 
عرض «يوســــف الصديق»، الذي 
النبي يوسف  يجسد شــــخصية 
ووالده النبي يعقوب، وأمني الوحي 
جبريل عليهم الســــالم، ويعرض 
الفضائيات مدبلجا  على عدد من 

إلى العربية.

القرار القاضي بالســــماح بعرض 
وإعادة بث مسلســــل «يوســــف 
الصديــــق» على جميــــع القنوات 

اجلمهوريــــة، ومديــــر عام مجمع 
البحوث اإلسالمية.

  وطالبوا خاللها بوقف تنفيذ 

  ويتعرض املسلســــل بشــــكل 
تفصيلي حلياة ســــيدنا يوسف، 
وواقعة مراودة زوجة العزيز إياه، 
لكن البعض يرى أن في املسلسل 
التاريخية،  املغالطات  العديد من 
املراجع الشيعية  إلى  الســــتناده 
وحدها. وأثار املسلسل جدال واسعا 
في األوســــاط الدينية، فيما دافع 
مخرج املسلسل فرج اهللا سلحشور 
عن وجهة نظره في جتسيد األنبياء، 
ضاربا املثل مبا تعرفه هوليوود من 
تشخيص األنبياء وتشكيك حتى 

في قداستهم وعصمتهم.
  وأضاف أنه «إذا لم نتمكن من 
عرض هذه الوجوه فلن نستطيع 
أن نحول دون عرض أعداء اإلسالم 
لهــــذه الصور، الذيــــن يعرضون 
حتى وجوه أنبيائنا بالشكل الذي 
يريدونه هم، حتى بوجوه وأشكال 

بشعة وغير معصومة».

  تأجيل دعوى قضائية بوقف عرض «يوسف الصديق» في مصر

 الرياض ـ وكاالت: دعا املفتـــي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار 
العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا 
آل الشيخ، األئمة واخلطباء الى جتنب النقد الالذع في خطب اجلمعة، 
واالبتعاد عن العبارات اجلارحة واملبالغة والتشـــهير بذكر أخطاء 
أنـــاس بأعيانهم، مطالبا بأن تكون اخلطـــب نصائح موجهة اقتداء 

بالنبي الكرمي محمد ژ.
  وبحسب جريدة «الوطن» السعودية، جاء ذلك في كتابه «نصيحة 
للخطباء» الذي يعد اإلصدار الرابع عشر ضمن سلسلة الكتب العلمية 
التي أصدرتها اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم بوزارة الشؤون 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
  وحذر آل الشـــيخ اخلطباء من ذكر أســـماء معينة، أو أشخاص 
معينني، مشـــيرا الى ان الطريقة املثلى في تقومي السلوك وتهذيب 
األخالق تكمن في إيضاح احلق ال التصريح، فاخلطيب يعالج القضايا 
عالجا شـــرعيا على منهاج الكتاب والسنة، مؤكدا ان اخلطيب ليس 
ســـبابا، وال شّتاما، وال مشّهرا، وال شامتا، وال صاحب أقوال بذيئة، 
وينبغي أال يرغـــب اخلطيب في التفاف الغوغاء حوله لكونه ـ كما 
يزعمون ـ شجاعا وصريحا، وأوضح ان الشجاعة مطلوبة، وكذلك 
الصراحة، لكن الشـــجاعة احلقة هي ان يقول احلق الواضح ويدلل 
عليـــه، وان يكون هدفـــه إصالح األخطاء ال التشـــهير بها، وتقليل 

األخطاء ال تكثيرها. 

 مفتي السعودية لـ «األئمة»:
  تجنبوا النقد الالذع في خطب الجمعة

  أنباء عن خطف ٥ عمال مصريين في لبنان يبث الذعر عبر وسائل اإلعالم
 باريــــس ـ العربية: واحدة من 
أغرب عمليات خطف «شهدها لبنان 
السبت» وردت تفاصيلها كما يلي: 
اللبنانية إن  «قالت وكاله األنباء 
خمســــة عمال مصريني يعملون 
في لبنان مبنطقة بالط، تعرضوا 
لالختطــــاف على يــــد مجهولني، 
وطلــــب اخلاطفون مــــن أصدقاء 
املخطوفني مبلغ ٤ آالف دوالر عن 

كل عامل».
  وقالــــت الوكالــــة إن القــــوى 
األمنية اللبنانية تقوم بالتحقيقات 
ملعرفة هوية اخلاطفني واسترداد 
املخطوفني. كما مت إرســــال مبلغ 
عشرين ألف دوالر إلى الشخص 

املتصل وهو السوري عامر علي 
رضا، الذي طلب حتويل املبلغ إلى 
سورية عبر الـ «ويسترن يونيون». 
ومن بني املخطوفني: علي توكل، 
علي راغب، هشام مبروك، حمدي 

حسن الصفطي، وعلي توفيق».
انتشــــر اخلبر عبر    ســــريعا 
التلفزيونات املصرية واللبنانية، 
ونقلته معظم وسائل اإلعالم في 
مواقعهــــا على اإلنتــــرت، وحمل 
«العربية.نــــت» األحد ٩-١-٢٠١١ 
إلى البحث عن منطقة «بالط» في 
لبنان لتتحدث إلى رئيس بلديتها 
وتسأله عن املخطوفني، فعثرت على 
«بالطني» واحدة بالشمال والثانية 

في اجلنــــوب. وكان االتصال أوال 
ببلدة «بالط» البعيدة في اجلنوب 
اللبناني ١٠٠ كيلومتر عن بيروت، 
وهــــي تابعة لقضــــاء مرجعيون 
وسكانها ٥ آالف نسمة، فأكد رئيس 
بلديتها، علي غالب رمضان، عدم 
معرفته بــــأي خبر عن أي عملية 
خطف، ونفى أن يكون أي إنسان 
في البلدة تعرض ألي ســــوء، ثم 
قال: «ليس عندنا أي عامل مصري 
في البلدة أصال، فكيف يتم خطف 

٥ مصريني دفعة واحدة»؟ 
  ثم ذكر أن هناك بلدة اســــمها 
«بالط» في قضاء جبيل في الشمال 
اللبناني، وثالثة باالسم نفسه في 

قضاء الناقورة باجلنوب اللبناني 
أيضا، لكن «العربية.نت» بحثت 
عنها في ذلــــك القضاء ولم تعثر 
عليها فيه، ويبدو أن األمر التبس 
الناقورة هو  عليه، فبالط قضاء 
اســــم جلبل ال لبلدة. وأكد رئيس 
بلدية «بلدة بالط وتوابعها» إيلي 
القوبا وصول صدى خبر اخلطف 
إليه كما ورد في الوكالة الوطنية 
اللبنانية لألنباء، لكنه استغربه 
ولم يعــــره أي اهتمام «ألنه على 
حد علمي لم يتم خطف أي شخص 

عندنا في بالط» كما قال.
  وأوضــــح ايلي إن ما حدث هو 
أن عامال مصريا (لم يذكر اسمه) 

اختفى يوم عيد امليالد املاضي حيث 
كان يعمل في محطة وقود بقرية 
مستيتا، وهي جارة «بالط» ومن 
توابعها بقضــــاء جبيل، ولم يعد 
يظهر له أي أثــــر. بعدها بيومني 
تقدم شقيقه بشكوى لدى مخفر 
مدينة جبيل (عاصمة القضاء) من 
أن مجموعة من السوريني خطفت 
شقيقه، وأنه قام بتحويل ٣ آالف 
دوالر عبر مؤسســــة «ويسترن 
يونيون» في جبيل لشخص سوري 
اسمه عامر علي رضا، وله عالقة 
باخلاطفني، إال أن رضا تسلم املبلغ 
واختفى من دون أن يفرج اخلاطفون 

عن الشقيق املخطوف.

 غزل شعري سوداني يعيد الجدل
  حول أول وزيرة للخارجية في موريتانيا

من السودان نسجوا قصائد شعرية 
في فن النسيب الديبلوماسي، من 
بينهم عمر الذهب، ومحمد الطيب 
قســــم اهللا، وفضل اهللا الهادي. 
ويبدو أن كتابة الشــــعر شغلت 
هؤالء الديبلوماسيني، رمبا لبعض 
الوقت عن تعقيدات ملفات التعاون 
إذ  التجاري.  الثنائي والتبــــادل 
أمضى السفراء وقتهم خالل آخر 
زيارة للوزيــــرة املوريتانية في 
التعبير بلغة الشعر عن ترحيبهم 
بقدوم الوزيرة.  وأشــــاد الشاعر 
املوريتاني املعروف محمد فال ولد 
محمد حرمة بشــــاعرية الشعراء 
أنهم، عندما  السودانيني واعتبر 
يتغنــــون بالوزيــــرة، فهم بذلك 
يتغنون مبوريتانيا. وقال إن إرثا 
حضاريا وثقافيا مشتركا يجمع 

بني البلدين.

تكشف عن أسنان جميلة. ويعرف 
عن بعض املشارقة في موريتانيا 
حبهــــم للموريتانيــــات بثيابهن 
احملتشــــمة وأجسادهن املمتلئة. 
شعر األزرق ألهب شعراء آخرين 

 نواكشــــوط ـ العربيــــة: أعاد 
سجال شعري «طريف» بني شعراء 
ســــوادنيني وموريتانيني، حول 
وزيرة خارجية موريتانيا الناها 
بنت مكناس، اجلدل حول السيدة 
التي كانت أول امرأة تتولى وزراة 
اخلارجية املوريتانية. فقد ارتفعت 
أصوات داخل موريتانيا للمطالبة 
الديبلوماســــية  بإقالــــة «رائدة 
املوريتانية الناعمة»، بعد أن دبج 
الديبلوماسي  السلك  شعراء من 
السوداني قصائد غزل في جمال 
بالــــكاد تتجاوز  التي  الوزيــــرة 
األربعني.  وبدأ الغزل السوداني 
بقصيدة ملسؤول رفيع املستوى 
في وزارة اخلارجية السودانية، 
هو عبــــداهللا األزرق، الذي انبهر 
القوام  بجمال الوزيرة املمشوقة 
فضال عن ابتسامتها الساحرة التي 


