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الكويتيني  ينطق بعض 
حرف القاف بصوت حرف 
الغني، وحرف اجليم بصوت 
ح���رف الياء. وم���ن هؤالء 
»الناطغني« باللهجة احمللية 
مرشح للبرملان كان قد ألقى 
كلمة له في ندوة سياسية 
»افتراضية« أقامها في مخيمه 
االنتخابي، وقد مت اختصارها 

على النحو التالي:
أيه���ا احلض���ور الكرمي 
»أغ���ول« لك���م ان بالدن���ا 
»توايه« حتديات كثيرة وهي 
في »طريغها« للتحول إلى 
مركز »اغتصادي« ينبض 
مثل »الغل���ب« النابض في 
»املنطغة« كما ان »الطريغ« 
إل���ى »املس���تغبل« يتطلب 
الداخلية.  حماية »اليبهة« 
ف� »املعوغ���ات« »اليديدة« 
تتطلب من���ا »التغدم« إلى 
إلى  األمام وعدم »الترايع« 
اخلل���ف بهدف اخلروج من 

هذا »املأزغ«.
أيها »األصدغاء« األعزاء 
سواء »الغادمني« من »اليهره« 
أو من »الغادسية« وبعيدا عن 
االشاعات و»الغيل والغال« 
اتعهد »يدامكم« عند وصولي 
إلى »ميلس« األمة مبطالبة 
»الَسَلَطة« التنفيذية ب� »القاء« 
التي »أثغلت«  »الغروض« 
كاهلكم ودفعتكم إلى الشراء 
»باالغساط« و»احلغيغة« 
ان هذه ال�َمَشَكلة ال »تيوز« 
في بلد »تياري« معروف ب� 
»التياره« والبيع والشراء 
و»االسواغ« املفتوحة منذ 

»غدمي« الزمان.
وباخلتام يسرني دعوتكم 
للعشاء املكون من »عيش 
ودغوس ودياي« والسالم 

عليكم.

نش���رت مجلة »التامي« األميركية 
واس���عة االنتش���ار على صدر غالفها 
صور عائش���ة االفغانية اجلميلة ذات 
ال� 18 ربيعا والوجه القمري االبيض، 
والشعر االس���ود الفاحم، وقد جدعت 
جماعة الطالبان أنفها وقطعت أذنيها، 
وكان تساؤل املجلة احملق: »ماذا سيحدث 

إن تركنا أفغانستان؟!«.

>>>

يعتقد كثي���ر م���ن االميركيني ان 
الرئيس أوباما مسلم كونه ولد مسلما 
واس���م أبيه حسني )لنا أن نتصور ما 
كنا سنقول لو كان أبوه يهوديا اسمه 
مناحي���م( كما أنه يتخذ مواقف طيبة 
من القضايا العربية واالسالمية بعكس 
سلفه الرئيس بوش، بدل ان يدعم عرب 
ومسلمو أميركا ذلك الرئيس املعتدل أمام 
الهجمة التي يتعرض لها من قبل اليمني 
املتطرف، اختاروا موقعا يطل على مبنى 
التجارة الدولي ليكون مركزا ومسجدا 
اسالميا، رغم أن تلك املنطقة ال يوجد 
بها مسلم واحد وأرض اهلل واسعة... 
م���ن لديه هذا النوع م���ن االصدقاء ال 

يحتاج لألعداء أبدا!

>>>

بودنا أن نعرف أسماء حكومة القاعدة 
اخلفية، ومن أي���ن حتصل على املال 
والسالح وطبيعة شبكة اتصاالتها التي 
توصل أوامر تلك احلكومة القابعة في 
كهوف تورا بورا الى اتباعها في مشارق 
األرض ومغاربها بعد أن قارب اليمن 
على االنش���طار وقيام احلرب األهلية 
فيه بسبب تنظيم القاعدة الذي دمرت 
عملياته القتالية الصومال وقارب على 
تفجير الع���راق بعملياته التفجيرية 

التي ال تنتهي.

>>>

أعاد د.عبداحملسن العبيكان لألذهان 
مؤخرا دعوى صحة فتوى رضاعة 
املوظفة لزميلها أو زمالئها في العمل، 
متناسيا حقيقة بيولوجية هي عدم 
قدرة النس���اء على الرضاعة إال في 
الفترة القصيرة التي تتلو الوالدة، تلت 
ذلك فتوى منه أعلنت عدم صحة صالة 
املناطق  الطائف وبقية  وصيام أهل 
اجلبلية في السعودية، وهو ما اعتبره 
كارثة كونهم يسكنون جباال عالية 
قد ال تغيب الش���مس عنها اال بعد 4 
- 6 دقائ���ق من موعد افطار توقيت 

أم القرى واملناطق 
املنخفضة حسب 

قوله.

>>>

وال���رد عل���ى 
فتوى د.العبيكان 

له ألف وجه ووجه، ففي بدء الدعوة 
ل���م تكن مواقي���ت الصالة  النبوية 
والصيام بدقة الس���اعة السويسرية 
احلالي���ة، بل كانت تق���وم كما يعلم 
اجلميع على أوق���ات »تقريبية« فقد 
تفطر قرية قب���ل أو بعد قرية قريبة 
منها بدقائق عديدة ولم يخطئها أحد 
آنذاك كما قام بذلك ش���يخنا الفاضل، 
ثم هناك استحالة في تطبيق فتواه، 
حيث يستوجب األمر وضع مواقيت 
صالة وصيام لكل جبل وتل وعمارة 
عالية عل���ى حدة، بل يجب أن تخلق 
مواقيت متباينة لس���كان االرتفاعات 
املختلفة ف���ي ذات اجلبل أو العمارة، 
وهو أمر مستحيل وليت شيوخ ديننا 
يس���توعبون حكمة األولني في عدم 
التط���وع والتب���رع باالفتاء، وحكمة 
اآلخرين في حصر االفتاء بدار االفتاء 

واملفتي العام.. والصمت حكمة!

>>>

آخ�ر محطة: )1( العزاء احلار للزميل 
جاسم بودي وآلل بودي الكرام على وفاة 
فقيدتهم جنود، للفقيدة الرحمة واملغفرة 
وألهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون.
)2( وق���ع خطأ مطبع���ي في مقال 
األمس، حيث ان اس���م الس���مكة جمه 

وجمعها جموه.
)3( زرت متحف محمود خليل قبل 
س���نوات قليلة وكتبت مقالة عن تلك 
الزيارة التي أصر خاللها رجال األمن 
على رؤية جوازي الذي كان بالصدفة 
معي وكأنني في املطار أنوي املغادرة 
وليتهم اهتموا بعملهم األساسي بدال 
من تلك القش���ريات التي أضاعت تلك 

اللوحة النادرة.
)4( ويقال إن لوحة زهرة اخلشخاش 
التي سرقت لم تكن أصلية بل هي نسخة 
طبق األصل عملت في الكويت عام 77 
بعد سرقتها األولى وإبان وجود اللوحة 
االصلية هنا ملدة عام مما أّهل السارقني 
لعمل نس���خة أصلية منها آنذاك وان 
السرقة هذه املرة إما باخلطأ أو للتغطية 

على تلك اجلرمية.. واهلل أعلم.

طريغ 
المستغبل

عما يفعله المسلمون بسمعة اإلسالم

شخص واحد يتولى حراسة متحف القاهرة! »رصد األهلة«: الجمعة 10 
سبتمبر هو أول أيام

عيد الفطر فلكيًا
أعلن املش���روع االسالمي لرصد 
األهلة ف���ي اإلمارات ام���س ان يوم 
اجلمعة املوافق 10 س���بتمبر املقبل 
هو أول أيام عيد الفطر السعيد فلكيا 

في معظم الدول اإلسالمية.
وقال املشروع في بيان ان غالبية 
الدول اإلسالمية بدأت شهر رمضان 
11 أغس���طس  املوافق  يوم األربعاء 
اجلاري وبالتالي ف���ان 29 رمضان 

سيوافق يوم األربعاء 8 سبتمبر.
وأضاف انه وفي هذا اليوم تستحيل 
رؤية الهالل من جميع مناطق العالم 
اإلسالمي «بل وكل القارات اآلسيوية 
واألفريقية واألوروبية« لغروب القمر 
قبل غروب الشمس وبالتالي يفترض 
أن تكمل هذه الدول ش���هر رمضان 
30 يوم���ا ليكون العيد يوم اجلمعة 
10 سبتمبر 2010. وأشار البيان في 
هذا الصدد الى توصيات املشاركني 
في مؤمتر اإلم���ارات الفلكي الثاني 
الذي عقد بأبوظبي في شهر يونيو 
املاضي وشارك فيه حوالي 200 مشارك 
بأنه اذا كان القمر يغيب قبل الشمس 
في اليوم ال� 29 فانه يجب أال يدعى 
الناس لتحري الهالل أصال. وقال انه 
مت تعليل ذلك بأنه من غير املعقول 
دعوة الناس لتحري شيء يؤكد العلم 

القطعي عدم وجوده.
 

شيخ األزهر: لم تكن
موقعة »بدر« غزوة

القاهرة: رفض 
د.احم���د الطيب 
شيخ االزهر اطالق 
»غ���زوة«  كلمة 
على كل املعارك 
اخلاصة بالرسول 
ژ مشيرا الى انه 
بحث في املعاجم 
القدمية ووجد ان 
معناها يطلق على 
الس���ير الى لقاء 
الع���دو، فمجرد 
اخل���روج ملالقاة 
الع���دو يس���مى 

»غزوة«. واكد شيخ االزهر خالل احتفال وزارة األوقاف 
بذكرى غزوة بدر اجلمعة مبلتقى الفكر االس���المي ان 
املؤرخني القدامى اطلقوا على املعارك التي خاضها النبي 
ژ ب� »الغزوات« وأن هذه الكلمة تزعجه هو شخصيا، 
اي شيخ االزهر، متسائال: هل بدر كانت غزوة؟ قائال: لم 
تكن غزوة ألننا لو نظرنا الى املنطقة التي وقعت بها 
املوقعة جندها تقع على بعد 145 كيلومترا من املدينة 
املنورة مكان املسلمني، وعلى بعد 450 كيلومترا من مكة 
املكرمة مكان قريش، وسنجد ان املشركني قطعوا مسافة 
450 كيلومترا الى تلك املنطقة وقابلهم فيها املسلمون، 
قائال: لو أننا حسبنا املسافة التي قطعها كال الطرفني 
لوجدنا ان املش���ركني قطعوا مسافة أكبر، اي انهم هم 
الس���اعون للحرب ولم يسع املسلمون في اي موقعة 
خاضها النبي للبدء بالعدوان. وأضاف ش���يخ األزهر 
ان القتال في االسالم لم يكن للكفر، بل كان للعدوان، 
أي ان املسلمني لم يحاربوا الكفار لكي يسلموا بالقوة، 

لكنهم كانوا يحاربون لكف العدوان عنهم.

القاهرة � أ.ف.پ: أفادت وكالة أنباء الشرق 
األوسط املصرية الرسمية السبت املاضي بأن 
ش����خصا واحدا يتولى عادة حراس����ة متحف 
القاهرة الذي سرقت منه في 21 أغسطس لوحة 
لفان غوخ تقدر قيمتها بخمسني مليون دوالر، 
وان معظم كاميراته معطلة منذ العام 2006. 
ووفقا لتحقيق النائب العام حول سرقة لوحة 
»زهرة اخلشخاش«، فإن متحف محمود خليل 
خفض عدد حراسه من 30 الى 9، وفي معظم 

األيام كان يخفض عددهم الى حارس واحد في 
املتحف، كما نقلت الوكالة. وأضافت الوكالة أن 
30 م����ن بني كاميرات املراقبة البالغ عددها 47 
توقفت عن العمل في العام 2006. وقد أوقف 
خمسة أشخاص، مبن فيهم رئيس قطاع الفنون 
التشكيلية في وزارة الثقافة، محسن شعالن، 
ووجهت إليهم تهم اإلهمال. وفي 23 أغسطس، 
أعلن وزير الثقافة املصري فاروق حسني أن 
لوحة فان غوخ التي سرقت في وضح النهار 

التزال مفقودة. وقبل ذلك، وجه النائب العام 
املصري عبداملجيد محمود كالما قاسيا ملسؤولي 
املتحف، واصفا جهاز األمن بأنه شكلي. ويضم 
متحف محمود خليل إحدى أهم مجموعات الفن 
األوروبي من القرنني التاسع عشر والعشرين 
في الشرق األوسط. واللوحة التي كانت سبق 
أن سرقت في العام 1977 وعثر عليها في العام 
1978، كانت معروضة الى جانب أعمال ملونيه 

وبينوار وديغاس.

عصابة في مكة تبيع الماء العادي على أنه ماء زمزم

أبواب المسجد الحرام تضيء باللونين األخضر واألحمر

تشابك باأليدي بين طبيبين داخل غرفة الوالدة

الرياض - وكاالت: ضبطت السلطات السعودية 
في مكة املكرمة عصابة مكونة من س����بعة شباب 
تتراوح اعمارهم بني العشرين والثالثني عاما يقومون 

ببيع عبوات ماء على انه ماء زمزم.
وقال����ت صحيف����ة »الرياض« الس����عودية ان 
الش����بان كانوا يقومون ببي����ع املواطنني والزوار 

واملعتمرين املاء ال����ذي يقومون بتعبئته من احد 
املنازل على انها ماء زمزم. ومتت احالة الش����بان 
الى احملكمة واهاب الناطق االعالمي لش����رطة مكة 
بجميع املقيمني واملعتمرين الى عدم الش����راء من 
الباعة الذين ينتش����رون على الطرقات واخذ املاء 

من مصدره الصحيح.

مكة املكرمة � كونا: زودت ابواب املسجد احلرام 
البالغ عددها 176 بابا بلوحات رقمية ارش���ادية 
لتضيء باللون االخضر حال وجود امكانية لدخول 
املصلني وتضيء باللون االحمر حال اكتمال الطاقة 

االستيعابية للمسجد احلرام. 
وقال مدير ادارة االبواب في املس���جد احلرام 
طالل الثقفي في تصريح صحافي ان جميع ابواب 
احلرم تفتح خالل ش���هر رمضان املبارك وتؤدي 
كلها الى املسجد احلرام وسطحه وقبوه. وذكر ان 

عدد الساللم الكهربائية في املسجد احلرام يصل 
الى 11 سلما خصص لها 34 بابا مؤديا الى املسجد 
احلرام وتعمل على انسيابية الدخول واخلروج 
للتيسير على املعتمرين والزائرين مشيرا الى انه 
مت تخصيص 20 بابا لذوي االحتياجات اخلاصة. 
واضاف ان القائمني على تلك االبواب يبلغ عددهم 
نحو 695 موظفا خلدمة زوار بيت اهلل احلرام في 
حني تعمل 120 مراقب���ة على االبواب املخصصة 

للنساء.

مسينة � د.ب.أ: شهدت غرفة والدة في مستشفى 
بإيطاليا واقعة غريبة حيث وقع تشابك باأليدي 
بني طبيبني خالل عملية والدة قيصرية. وذكرت 
صحيفة »ال ريبوبليكا« أن املرأة احلامل اضطرت 
لالنتظار س���اعة ونصف المتام عملية الوالدة 
األمر ال���ذي كان له عواقب خطيرة عليها. فبعد 
أن أصيب���ت املرأة )30 عام���ا( بنزيف حاد بعد 
ال���والدة قرر األطباء إجراء عملية إلزالة الرحم.  

أما املولود وه���و الطفل األول لهذه األم فاليزال 
في وحدة العناية املركزة في املستشفى مبدينة 
مسينة بعد أن تعرض لتوقف في القلب. وتولى 
االدعاء العام في املدينة التحقيقات في الواقعة 
للتأكد مما إذا كان التشابك باأليدي بني الطبيبني 
املتخصص���ني في أمراض النس���اء والوالدة هو 
السبب وراء هذه املشكالت احلادة التي تعرضت 

لها املرأة ورضيعها.

4:02الفجر
11:49الظهر
3:23العصر

6:13المغرب
7:33العشاء

مواقيت الصالة

صفحة المقاالت ص 43الصفحة األمنية ص 14الديوانيات ص 22

الوفيات

نشمية مجاهد عبيد العنزي، زوجة ابراهيم 
عجاج العنزي � 65 عاما � الواحة � 
ق3 � ش9 � م176 � بجانب خزانات 

املياه � ت: 99763303.
فاطمة فه�د محمد الع�روج � 60 عاما � 
الرجال: ديوان العروج � سلوى � 
ق10 � خلف مسجد اجلاسم متفرع 
من شارع محمد وسمي الوسمي � 
ت: 99011034 � 66161615 � النساء: 
ضاحية صباح السالم � ق5 � ش األول 

� ج23 � م32 � ت: 25516734.
عبيداهلل عبداهلل رشود الرشيدي � 78 عاما 
� الفردوس � ق6 � ش1 � ج11 � م6 � 

ت: 66065511 � 99118892.
خالد حس�ن محمود املزي�ن � 72 عاما � 
الرج���ال: اش���بيلية � ق2 � ش218 
� م83 � ت: 66587769 � النس���اء: 
األندل���س � ق11 � ش25 � م17 � ت: 

.25629349
برجس ظاهر ناصر النبهان الش�مري � 73 
عاما � الرجال: القيروان � ق3 � مقابل 
وصلة الدوح���ة � ت: 99812966 � 
النس���اء: القيروان � ق3 � ش317 � 

م103 � ت: 24662347.
جنود جاس�م عبداهلل بودي � 38 عاما � 
الرجال: السرة � ق1 � ش8 � م15 � ت: 

99312222 � 25321213 � النساء: السرة 
� ق2 � ش9 � م9 � ت: 25342080.

حص�ة عيس�ى مط�ر حس�ن، زوج���ة 
عبدالرحمن محمد عبداللطيف البناي 
� 74 عاما � الرجال: العديلية � ق1 � 
شارع عبداهلل الهاجري � م17 � ت: 
97850500 � 94430340 � النساء: 
صباح الس���الم � ق10 � ش2 � ج2 � 
م23 � ت: 66617935 � 66225077.

طفلة سالم سعد العازمي، زوجة محمد 
فال���ح اجلامع العازمي � 66 عاما � 
مشرف � ق3 � الشارع األول � م27 

� ت: 99022746 � 99409655.

د. أحمد الطيب

الربيعي: القدس وأورشليم
ليستا المكان نفسه؟

حاخام يبتهل للرب كي يقضي
على الفلسطينيين ورئيسهم!

الق���دس � رويت���رز: دع���ا احلاخام 
أن  الرب  االس���رائيلي عوفاديا يوسف 
الفلس���طينيني ورئيسهم بوباء  يبتلي 
يقضي عليهم وذلك في عظة القاها قبل 
محادثات السالم املقرر استئنافها األسبوع 
املقبل. ودعا يوسف )89 عاما( زعيم حزب 
شاس الديني الذي يشارك في االئتالف 
احلكومي في العظة التي ألقاها في وقت 
متأخر من مساء السبت املاضي الى »أن 
يفنى أبومازن وهؤالء األشرار من على 
الرئيس  وجه األرض« مستخدما كنية 

الفلس���طيني محمود عباس. وتابع في 
كلمته األسبوعية التي أذاع راديو إسرائيل 
مقتطفات منها امس »فليبتلي الرب هؤالء 
الفلسطينيني األشرار الكارهني إلسرائيل 
بوباء«. وكان احلاخام العراقي املولد أدلى 
بتصريحات مماثلة من قبل خاصة عام 
2001 أثناء االنتفاضة الفلسطينية عندما 
دعا إلى إبادة العرب وقال إن التس���امح 
معهم حرام. وقال ف���ي وقت الحق إنه 
كان يشير فقط إلى »اإلرهابيني« الذين 

هاجموا إسرائيليني.

بيروت � رويترز: مرة جديدة يطرح 
موضوع ما يراه بعض الباحثني عدم 
انطباق اسماء توراتية على مواقعها 
املفترضة او »املزعومة« في فلسطني 
القدمية، وآخر ذلك قول الباحث فاضل 
الربيعي في كتاب جديد له ان القدس 
باسمها العربي احلالي ليست مدينة 

اورشليم.
وفي رأيه ان االس���مني، اي القدس 
وأورشليم، ال يدالن على مدلول واحد 
اي على املدينة نفسها كما نفهم اليوم 

اجماال.
وقال الباحث والكاتب العراقي فاضل 
الربيعي املقيم في هولندا االن ان التوراة 
لم تذكر اسم فلسطني او الفلسطينيني 
قط وإنها »ل���م تأت على ذكر القدس 

بأي صورة من الصور..«.
وقد ورد ذلك ف���ي كتاب الربيعي 
الذي حمل عنوانا مركبا شديد الداللة 
عل���ى محتواه وهو »القدس ليس���ت 
اورشليم.. مساهمة في تصحيح تاريخ 
فلس���طني«، وقد ورد الكتاب في 167 
صفحة متوسطة القطع وصدر عن دار 

رياض الريس للكتب والنشر.
ولعل في تعريف دار النشر بالكتاب 
كما ورد على دفته االخيرة اختصارا 
لكثير مما فيه وما تثيره مواده، ومن 
ذلك القول »يط���رح املفكر والباحث 
العراقي فاضل الربيعي نظرية جديدة 
ومثيرة تتطلب نقاشا علميا موسعا 
بني اهل االختص���اص، فالتوراة من 
وجهة نظر املؤلف واستنادا الى النص 
العبري االصلي الذي اعاد ترجمة اسفار 
عدي���دة منه الى العربية ال تذكر بأي 
صورة من الصور اسم القدس كما انها 

ال تطلق عليها اسم اورشليم.

الربيعي ضد ما  »وجتادل نظرية 
يسميه باخلداع االستشراقي ويتهم 
علماء اآلثار والتاريخ التوراتي بتزوير 
احلقائق عن طريق تقدمي قراءة خاطئة 
للنص العبري.. فاالسم احلقيقي الذي 
تذكره التوراة هو »قدش � قدس« وليس 
القدس فضال عن ان اسم القدس العربية 
هو اس���م حديث نسبيا وهو ال يرقى 

الى تاريخ كتابة التوراة«.
واضاف ان هذا االسم وبالوصف 
الوارد في النصوص التوراتية »يطلق 
على جبل شاهق توجد فيه مواضع 
وق���رى وودي���ان تس���جلها التوراة 

بدقة..«.
وقد الح���ظ الربيعي وهو يدرس 
جغرافية اليمن كما وصفها احلسن بن 
احمد بن يعقوب الهمداني في »صفة 
جزيرة الع���رب« ان »اجلبل الوحيد 
الذي يحمل اسم »قدس - قدش« وفيه 
الوديان والقرى واملواضع نفسها امنا 
هو جبل قدس املبارك الى اجلنوب من 

مدينة تعز«.
هذه هي املسألة املثيرة التي يناقشها 
الكتاب اذ يالحظ ان اورشليم التي اعاد 
نحميا ترميمها م���ع القبائل العائدة 
من االسر البابلي، تشير بوضوح تام 
الى سلسلة جبلية بأسماء ال وجود 
لها في فلسطني، كما ان القبائل التي 
شاركت في اعمال البناء حتمل اسماء 
قبائل عربية مينية معروفة في التاريخ 
العربي القدمي وكتب االنس���اب، وفي 
هذا الس���ياق يبره���ن املؤلف بدالئل 
قاطعة على ان القبائ���ل العائدة من 
االس���ر البابلي هي قبائل عربية وقد 
عادت الى اورش���ليم السراة اليمنية 

وليس الى فلسطني«.


