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  وقال ان املواطنني سيبدأون عملية جديدة من 
النضال القانوني امام احملكمة الدســـتورية التي 
تفرض قيودا غير قانونية على احلجاب، وسيصل 

هذا النضال الى نقطة حاسمة ان عاجال ام آجال. 

 أنقـــرة ـ أ.ش.أ: اكـــد رئيس 
التركـــي رجب طيب  الـــوزراء 
اردوغان ان مشكلة حظر ارتداء 
احلجاب في مؤسســـات الدولة 

ستحل ان عاجال ام آجال.
  ونقلـــت صحيفـــة «وطن» 
التركية عـــن اردوغان قوله ان 
ارتداء احلجاب هو مسألة تتعلق 
الفرديـــة، وبتقدم  باحلريـــات 
الدميوقراطية في البالد، مشيرا 
الى ان تركيا عازمة على حل هذه 
املشـــكلة حتى حتقق مزيدا من 

التقدم في دميوقراطيتها.
  ولفت الى انه ليســـت هناك 
مشكلة بشأن احلجاب في اوروبا 
والواليات املتحـــدة، لكن هناك 
حظرا علـــى ارتداء احلجاب في 
تركيا، وان بعض الناس يقولون 
ان تركيا لها وضع خاص، معتبرا 
ان مثل هذه التفسيرات ال تتمتع 

باالمانة او االخالص.
  واضاف اردوغان انه اذا كان 
ارتداء احلجـــاب ميثل حقا في 

الغرب فإنه يجب علينا ايضا ان نعترف بهذا احلق، 
مشيرا الى ان هذه القضية ستقفز الى الواجهة قريبا 
مع الســـماح لألفراد بإقامة الدعاوى امام احملكمة 

الدستورية العليا.

 جروزنيـ  رويترز: 
أقـــر زعيـــم منطقة 
الشيشان املسلمة في 
روســـيا بأنه يكافح 
إلنهاء املمارسة القدمية 
خلطف العروس التي 
تتعارض مع القانون 
الروســـي، بحســـب 
تقرير إخباري امس.

الكرملني    ويثني 
على رمضان قادروف 
حلفاظه على السالم 
في الشيشـــان بعد 
عشـــرة أعـــوام من 
إسقاط االنفصاليني 
من السلطة باحلرب، 

ولكن نشطاء في حقوق اإلنسان يقولون إن قادروف ميثل جوهر 
صحوة إسالمية أصولية، ويشرف على إجراءات صارمة تتسم 

بالعنف ضد مناوئيه.
  وأبلغ قادروف اجتماعا للحكومة الشيشـــانية أن السلطات 
احمللية ليســـت مســـؤولة بالكامل عن هذا املوقف، وأن «خطف 

العرائس ليس له مكان في اإلسالم، وال في القانون الروسي».
  ويقول محللون ومصادر إن قادروف يواجه ضغطا متزايدا 
من موسكو للحد من األعراف احمللية التي متثل انتهاكا للقوانني 
االحتادية، بعدما أمر زعماء روحيون في أغسطس املاضي مسلحني 
بالتضييق على الســـيدات الالئي ال يرتدين احلجاب. وتسبب 
احلادث في حالة من االضطراب بني العديد من أبناء الشيشان.

  وعادة خطف العرائس والتي يتم فيها اختطاف العروس على 
أيدي عائلة زوجها احملتمل وتظل أسيرة حتى يتم العرس، هو 
عرف قدمي في شمال القوقاز، وكان موجودا قبل تبني الشيشان 
لإلسالم منذ ٢٥٠ عاما. ويرتبط العرف في روسيا باإلسالم على 

نطاق واسع. 

العربيــــة: قال  ـ   دبــــي 
الداعية اإلسالمي الفرنسي 
حسن شلغومي ان تهديدات 
القاعــــدة التي تســــتهدف 
الدول  فرنسا وغيرها من 
األوروبية تسبب كثيرا من 
الضرر للجاليات املسلمة في 
أوروبا والتي تكون أول من 
يدفع ثمن أفعال املتطرفني 

وتهديداتهم.
  جاء ذلك في حلقة جديدة 
من برنامج «صناعة املوت» 
تقدمها رميــــا صاحلة من 

باريس.
  وتضمنت احللقة رصدا 
لتأثر اجلالية املسلمة في 

فرنسا والتي يزيد تعدادها على ٧ ماليني مسلم، 
باإلضافة إلى تهديدات أطلقتها القاعدة باستهداف 

العديد من الدول األوربية من بينها فرنسا.
  وأكد شلغومي، وهو أحد أئمة مساجد باريس، 
أن املعركة الفكرية التي يخوضها مسلمو أوروبا 
حاليا هي بني االعتدال والتطرف، مشيرا إلى أنهم 
في باريس يعقدون اجتماعا شهريا بني أكثر من 
٨٠ من أئمة مساجد باريس وضواحيها للتباحث 

في شؤون الدعوة ومواجهة 
الفكر املتطرف والتأكيد على 
مبادئ اإلسالم السمحة التي 
تســــاعد اجلالية املسلمة 
الواسعة هناك على االندماج 

في املجتمع الفرنسي.
  وأضـــاف أن من ضمن 
أســـباب تهديدات القاعدة 
لفرنســـا موضوع حظر 
ارتداء النقاب رغم أنه ومعه 
الدعاة املسلمني  كثير من 
الذين يعيشون في فرنسا 
يؤيدون موقف احلكومة 
الفرنسية من حظر النقاب، 
باعتبـــار ان النقاب ليس 
أصال من أصول اإلســـالم 
وهو يسبب للمســـلمات األذى ونظرات الشك 
والريبـــة ويزيد من النظـــرة العنصرية التي 
يواجهها املسلمون، كما يسهل استخدامه لتحقيق 
خروقات أمنية خطيرة، ولذلك فليس من املقبول 
أن تقوم نساء مسلمات بارتداء النقاب في فرنسا، 
ولكن املتطرفني اإلسالميني يستغلون موضوع 
حظر النقاب ملهاجمة فرنســـا والدول األوربية 

بشكل غير مقبول. 

 القاهرة ـ سي.ان.ان: ينتظر 
رجــــل األعمال هشــــام طلعت 
مصطفى وضابــــط امن الدولة 
السابق محسن السكري مراجعة 
محكمــــة النقض فــــي مذكرات 
الطعن املقدمة ضد حكم محكمة 
القاهرة، والتي قضت  جنايات 
بالسجن ١٥ عاما لهشام و٢٨ عاما 
للسكري، في قضية مقتل املطربة 
اللبنانية سوزان متيم، بعد أن 
وصلت للمرحلــــة النهائية من 

التقاضي.
  وقد شغلت هذه القضية الرأي العام املصري على 
مدار أكثر من عامني قضاها هشام طلعت والسكري 
خلف القضبان بعد أن اجتمعت بها عناصر السلطة 
والشهرة والثروة وثالث دول وعدد كبير من أشهر 
احملامني، كما ارتبطت أيضا بقرارين حلظر النشر، 
فضال عن احلكم بإعــــدام املتهمني ونقضه وإعادة 

احملاكمة.
  ورغــــم تركيز فريق الدفاع عن هشــــام طلعت 

مصطفى على ان براءته ترتبط 
ببراءة السكري، صرح املستشار 
بهاء الدين أبو شقة عضو هيئة 
الدفاع عن رجل األعمال هشام 
طلعت مصطفــــى بأنه فند أدلة 
النيابة ورد عليهــــا في مذكرة 
الطعن على احلكم الذي أصدرته 
محكمة جنايات القاهرة عند اعادة 

احملاكمة.
  وتابع «تعتبر النيابة املتهمني 
شركاء في اجلرمية وهو ما مت 
التعرض لــــه في مذكرة الطعن 
التي مت تقدميها إلى احملكمة وحتتوى على ٢٥ سندا 
قانونيا، حيث لم ترق األدلة املقدمة من النيابة إلى أن 
هشام شريك للسكري في اجلرمية وإمنا هي مبنزلة 

شبهات وليست دليال باملفهوم القانوني».
  وقال أبوشقة «إن مذكرة املرافعة التي كان ينوى 
تقدميها للمحكمة قبل النطق باحلكم كانت تتضمن 
تلك الرؤية في الدفاع عن هشام طلعت، لذا مت إرفاق 

صورة من هذه املذكرة مع أسباب الطعن».

 دفن احد ضحايا الفيضان 

 رمضان قادروف 

 هشام طلعت مصطفى 

 األمطار  تودي بحياة أكثر من ٥٠٠ شخص
  في أسوأ كارثة تشهدها البرازيل 

 زعيم الشيشان يتبنى الحرب
   ضد عادة «خطف العرائس»  في بالده

 تواريخ جديدة لألبراج بعد مرور أكثر من ألفي عام!
 البعــــض كان يقضــــي وقتا 
طويال في قراءة حظه واألبراج، 
مثل ذلك الشــــخص الذي برجه 
احلوت، أو الدلو ان امليزان وما 

الى ذلك.
  لقد وضعت األبراج قبل نحو 
ألفي عام واعتمدت في ذلك على 
تتبع مواقــــع النجوم واألبراج 

السماوية في السماء كل شهر.
  على انه مع مرور الســــنني، 
عملت جاذبية القمر على انحراف 
حركة األرض حول محورها، ما 
أدى الى تغيير في مسار األبراج 
بالنسبة للقمر والشمس بحسب 

جريدة «الواشنطن بوست».

  وبذلك أصبحت مواعيد األبراج 
كالتالي:

  برج اجلدي: ٢٠ يناير / كانون 
الثاني ـ ١٦ فبراير / شباط

  برج الدلو: ١٦ فبراير / شباط 
ـ ١١ مارس / آذار

  برج احلوت: ١١ مارس / آذار 
ـ ١٨ أبريل / نيسان

  برج احلمل: ١٨ أبريل / نيسان 
ـ ١٣ مايو / أيار

  برج الثــــور: ١٣ مايو / أيار ـ 
٢١ يونيو / حزيران

 /   برج اجلــــوزاء: ٢١ يونيو 
حزيران ـ ٢٠ يوليو / متوز

  برج الســــرطان: ٢٠ يوليو / 

متوز ـ ١٠ أغسطس / آب
  برج األسد: ١٠ أغسطس / آب 

ـ ١٦ سبتمبر / أيلول
  برج العذراء: ١٦ ســــبتمبر / 
أيلــــول ـ ٣٠ أكتوبر / تشــــرين 

األول
  بــــرج امليــــزان: ٣٠ أكتوبر / 
تشــــرين األول ـ ٢٣ نوفمبــــر / 

تشرين الثاني
  برج العقــــرب: ٢٣ نوفمبر / 
تشــــرين الثاني ـ ١٧ ديسمبر / 

كانون األول
  برج القوس: ١٧ ديســــمبر / 
كانون األول ـ ٢٠ يناير / كانون 

الثاني 

 ريو دي جانيروـ  أ.ف.پ: تنتظر املنطقة اجلبلية 
قـــرب ريو التي دمرتها امطار غزيرة بقلق هطول 
امطار جديـــدة تهدد برفع حصيلـــة هذه الكارثة 
الطبيعية «األسوأ في تاريخ البالد» بحسب وسائل 
االعالم البرازيلية التي أفادت عن سقوط اكثر من 

٥٠٠ قتيل حتى اآلن.
  وأفادت حصيلـــة أوردها موقع «جي ١» التابع 
ملجموعة غلوبو االعالمية ان الفيضانات وانزالقات 
التربة التي حصلت نتيجة االمطار الغزيرة أودت 

بحياة ٥٠٦ أشخاص.
  وأعلنت الرئيســـة ديلما روســـيف بعد زيارة 
ميدانيـــة اخلميس «ان الوضع مفجع متاما، رأيت 

مشاهد مثيرة للصدمة».

  وخصصت حكومتها التـــي تواجه اليوم اول 
اختبار كبير لها منذ ان تولت مهامها مطلع يناير، 
نحو ٤٧٠ مليون دوالر من املساعدات للمنكوبني 

وسبعة أطنان من املواد الطبية.
  ووسط أجواء احلزن واليأس املخيمة بعد موت 
عائالت بأكملها، حدثت بعض «املعجزات» ايضا من 
بينها امرأة في الثالثة واخلمسني أنقذها جيرانها 
في اللحظة األخيرة من املياه اجلارفة بإلقاء حبل 
لها في مشـــهد عرضته محطات التلفزيون بشكل 

متواصل.
  كما انتشـــل رجال االطفاء رضيعا في شـــهره 
الســـادس بقي ١٥ ســـاعة حتت الوحل بني ذراعي 

والده. 
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 ٥٫٢٠ الفجر  

 ٦٫٤٣ الشروق 
 ١١٫٥٧ الظهر 
 ٢٫٥٢ العصر 

 ٥٫١١  المغرب 
 ٦٫٣٣ العشاء 

 محطات كالم مباشر

 أن تعي معنى التضحية شبهة الكيدية آكد من الشبهة الجنائية
 اجلميع يعلم أن وزير الداخلية كان 
هدفا ملجموعة مـــن النواب على خلفية 
قضية الفرعيات، ومن املناسب أن يبدأ 
الكالم عن أحداث األســـبوع املاضي من 
هذه النقطـــة، وبالتالي ليس مهما عند 
املناســـبة  تلك املجموعة نوع احلادثة 
للنيـــل منه، ما يجعـــل أي قاضي (رأي 
عام) عدل مضطرا الســـتحضار شبهة 
الكيدية في وارد احلادثة التي تســـببت 
في تقدمي الوزير الستقالته، وبالنسبة 
لتلك احلادثة فقد كفاني احملامي رياض 
الصانع مؤنة البحث حينما عرض عبر 
موقعه، وما نشـــرته جريدة األنباء له 
يوم أمس سردا قانونيا متوازنا يحّمل 
كل جانب نصيبه من املســـؤولية بغير 

ذلك النفس املتشنج.
  أشـــار األخ رياض إلى نقاط كثيرة، 

منها:
  ـ مسؤولية حتقيق األمن للمواطنني 
أساسية، وهي تشمل املعتدي الذي يكون 
بريئا حتى تثبت إدانته، ما يجب معه منع 
التعسف في إجراءات الضبط والتحقيق، 
«... وأيضا بغير مبالغة يتردد معها رجل 
األمن في القيام بواجبه بسبب التشكيك 
الزائـــد الذي قد يفضل معه ترك املجرم 
يفر لعلمه بإمكانية انقالب األمور لصالح 
املشتبه به ضد رجل األمن، حتى قال أحد 
العسكريني: االعتداء على أي موظف أثناء 
تأدية عمله جرمية، إال في حالة عسكري 

يتعامل مع مجرمني».
  ـ املتهم ضبط متلبســـا وله سوابق 
في بيع اخلمور واملخدرات وهو متعاط، 
ما يجعل أســـباب الوفاة ملتبسة، وهذا 
يحمل رجال األمن مسؤولية التعامل معه 
عبر اختصاصي بسبب حالته ـ شرحها 
بشكل مفصل ـ ما يجعل الشراسة التي 
يبديها أثناء ضبطه أمرا خارجا عن إرادة 
الشـــخص الطبيعي، وكذلك ردات فعل 

جسمه... انتهى.
  لقد تناولت التعليقات حقوق املتهم 
بشكل دقيق، وهذا مطلوب، وبنفس الدقة 
يجـــب أن نتوقف عند ممارســـة بعض 
النواب الذين ثاروا قبل ســـنوات على 
تقرير جلنة إزالة التعديات عندما عرضت 
صورا لبارات خمر في مخيمات مشبوهة 
فتعالت أصواتهـــم لتجاوز تلك الصور 
(هذي حرية شخصية) رغم أنها حتدث 

أقيمت  في مخيمات 
بالعـــراء وبشـــكل 
للقانون،  مخالـــف 
ترى، ما سر الفزعة 
ملخالفة القوانني داخل 
املؤسسة التي تضع 

القوانني؟
  وتشـــتد هذه الفزعـــة حينما تكون 
املخالفة مبســـتوى االعتداء على عرض 
صبي، وتعاطي مخدرات ومراكزـ  مخيمات 
ـ لتوزيع اخلمور، هل دور صانع القانون 
هو تكسيره وحماية اخلارجني عليه ثم 
حتطيم القائمني على تنفيذه وبشـــكل 
مبرمج عبر كيدية ظاهرة تتحني الفرص، 

أيا كان نوعها؟
  ملاذا ال يتحرك صانعو القانون محل 
اخلالف لتغييره، مثل موضوع جترمي 
الفرعيات بدال من محاســـبة من يطبق 
قانونا وضعـــه (النائب) هو وزمالؤه؟ 
وملاذا يحرص بعض هؤالء على تشجيع 
من يخفي أوراقه الثبوتية ليختلط مع 
بعض احلاالت اإلنسانية احلقيقية، هل 
يتفق هذا مع القسم العظيم (.. وأن أؤدي 

أعمالي باألمانة والصدق)؟
  نعم، يجب وقف التعسف في إجراءات 
الضبط والتحقيق، وأيضا وقف التعسف 
ضد رجل األمن الذي ميارس مهمة خطرة 
بكل املقاييس، وإال فلن جتد أحدا يجيب 
استغاثتك اذا داهم بيتك لص أو سرقت 
محلك عصابة أو تعدى عليك وعلى أسرتك 
في الطريق شخص خارج عن التغطية، 
فمن يعمل مع احتمال أن يخطئ سيتحول 
الى متهم يتم التشهير به، وأما من يدعي 
(رحت ما استدليت على العنوان) فلن 

يحاسبه أحد.
  وسالمتكم.

  كلمـة أخيرة: األخ الفاضل الشيخ جابر 
اخلالـــد، لقد وقفت بشـــجاعة أمام تلك 
املمارسة املتحيزة والظاملة، لك كل التقدير 
ممن يعرف ذلك التحيز وتلك الكيدية التي 
اذا جتاهلها البعض فإن الواقع املشهود 

يكشفها لكل صاحب ضمير حي.
  جزاك اهللا خيرا عن وطنك وشعبك، 
وجعلك قدوة لنوعية املسؤول الشجاع 
التي نحتاج لإلكثار منها وذلك لدحر الظلم 
الذي أسماه د.أحمد الربعي يرحمه اهللا 

ذات يوم «ديكتاتورية الدميوقراطية». 

 الساعة الثامنة والنصف ليلة قبل البارحة 
اخلميس، واشباح مكونة من الزمالء عدنان 
الراشد وعصام الفليج ووائل احلساوي واحمد 
الكوس ومحمد البحر وسامي اخلليفي، تتحرك 
في احد أزقة حي الشجاعية املظلمة في غزة 
الصامدة للقاء خنســـاء فلسطني السيدة ام 
نضال فرحات لتروي لنا قصة استشـــهاد 

ابنائهـــا الثالثة: نضال ومحمـــد ورواد وزوج ابنتها اضافة الى 
استشهاد «اسطورة غزة» عماد عقل في بيتها عام ٩٣.

< < <  
  ولم تكتف ام نضال بذلك بل ارسلت ابنها الرابع وسام للقيام 
بعملية استشهادية قائلة له: انت غاٍل اال ان االسالم اغلى منك، 
وقد فشلت العملية االستشـــهادية وحكم عليه بالسجن املؤبد 
واطلق ســـراحه بعد ١١ عاما من االعتقـــال، وتذكر ان وصيتها 
الدائمة له والبنائها: اريدكم منتصرين او شهداء محمولني فوق 
االكتاف.. وتثني في ختام لقائها معنا على الكويت وتقول: لوال 

دعمكم لضاع ابناء الشهداء.
< < <  

  وخرجنا الى ممرات مظلمة اخرى للقاء اعالمي وغير مسبوق 
مع الســـيدة «ام علي» التي قام ابنها الشهيد محمد عزام فراونة 
بالعملية الفدائية التي نتج عنها اسر اجلندي االسرائيلي جلعاد 
شـــاليط الذي يتم التفاوض على اطالق ســـراح آالف االسرى 
الفلسطينيني كثمن العادته، ومرة اخرى نقف امام سيدة صلبة 
وحالة انسانية مؤثرة لتروي لنا كيفية استشهاد ابنها محمد.

< < <  
  تقول «ام علي» ان محمدا كان اقرب ابنائها الى قلبها حيث كان 
شديد االعتناء بها حتى انه ما ان ينهي دراسته اجلامعية حتى 
يقوم مبســـاعدتها في عملها املختص بالعناية مبعاقي احلرب، 
وكثيرا ما كان يخجلها امام العاملني اآلخرين معها عندما يقبل 

رأسها ويدها وال يغادر اال معها حال انتهاء عملها.
< < <  

  وتضيف انه قبل استشهاده كان كلما اكل طعاما وسألته عنه 
قال لها انه شـــهي اال ان طعام اجلنة اشهى، وظل يطلب منها ان 
تسمح له باالستشـــهاد وهي ترفض حتى بكى امامها ذات يوم 
فقالت له: انني وهبتك هللا، وقد حضر بعد تلك املوافقة بيومني 
وقـــام بتنظيف املنزل وترتيبه واصـــالح االجهزة املعطلة فيه 
وشعرت شقيقته مبا ينتويه فطلبت منه تأجيل ما يعتزمه ملدة 
شهرين حتى يحضر حفل زواجها اال انه رفض وخرج ليسمعوا 
بعملية استشـــهاده، وتقول ام علي انها تطلـــب من ابنائها ان 

يعيشوا سعداء او ميوتوا شهداء.
< < <  

  آخر محطة: في وقت تضحي فيه نســـاء العالم الجل اوطانهن، 
وما سيرة خنساء الكويت، رحمها اهللا، التي ضحت بثالثة من 
ابنائها الجل حترير الكويت ومعها السيرة العطرة للشهيدتني 
اسرار القبندي ووفاء العامر ومن سار في ركب الشهادة معهن، 
نســـمع بقانون املرأة االكتع في مجلس االمة الكفيل بالتضحية 

مبستقبل الوطن الجل قلة من النساء.. واحلديث ذو شجون.. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 الداعية شلغومي: النقاب ليس من اإلسالم.. 
  وفرنسا اتخذت القرار الصائب!

 .. وأردوغان: مشكلة حظر الحجاب
   في مؤسسات الدولة ستحل إن عاجًال أم آجًال

 ٧ ماليين مسلم فرنسي يعانون من تهديدات القاعدة

 أبوشقة: اإلدانة بمقتل سوزان تميم قامت على شبهة

 الداعية حسن شلغومي

 رجب طيب اردوغان 

العالم حيث بلغت هذه اخلبرة «٦٣» حالة من ١٧ 
دولة ومت فصل «٢٨» حالة بنجاح تام وهللا احلمد 
أما بقية احلاالت فلم تكن قابلة للفصل ألسباب 
طبيـــة». وثمن وزير الصحة هذه اللفتة األبوية 
احلنونة من ملك اإلنسانية خادم احلرمني الشريفني 
ورعايته ألبناء وبنات اململكة العربية السعودية 
وكذلك أطفال العالم اإلسالمي والعربي والعالم 
أجمع، ودعا اهللا أن يعيد خادم احلرمني الشريفني 

إلى الوطن ساملا غامنا وبصحة وعافية.

 الريـــاضـ  وكاالت: وّجه 
خـــادم احلرمني الشـــريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
التوأم  آل ســـعود بعـــالج 
الســـيامي اجلزائري «سارة 
وإكـــرام» وإجـــراء جميـــع 
الفحوصـــات الالزمـــة لهما 
ومدى إمكانية فصلهما مبدينة 
الطبية  امللـــك عبدالعزيـــز 

بالرياض.
  كشف ذلك وزير الصحة 
د.عبـــداهللا بـــن عبدالعزيز 
الربيعـــة رئيـــس الفريـــق 
الطبي لعمليات فصل التوائم 
السيامية الذي قال: «إن والد 

التوأم بعث نداء للمساعدة لصعوبة وندرة حالة 
ابنتيه اللتني تلتصقان مبنطقة الورك واحلوض 
وهناك احتمال باشـــتراك األجهزة التناســـلية 
والبولية واجلهاز الهضمي ورمبا أسفل العمود 
الفقري. مشـــيرا إلى أنه بدأ التنسيق مع سفارة 
خادم احلرمني الشريفني باجلزائر لتسهيل جميع 

اإلجراءات لنقل التوأم خالل األسابيع املقبلة».
  وأضاف: «خبرة اململكة العربية السعودية في 
مجال فصل التوأم تعد واحدة من أكبر اخلبرات في 

 التوأم السيامي 

 خادم الحرمين يوّجه بفحص
   توأم سيامي جزائري تمهيدًا لفصلهما 


