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برج�س ناص�ر النبهان الش�مري ـ 74 عاما ـ 
الرجال: القيــــروان ـ ق3 ـ ش325 
ـ م13 ـ مقابــــل وصلة الدوحة ـ ت: 
99032532 ـ 99399119 ـ النســــاء: 
القيــــروان ق3 ـ ش317 ـ م103 ـ ت: 

.24662347
فاطم�ة ناصر عل�ي، زوجة راضي حمود 
محمدـ  49 عاماـ  الرجال: اجلهراءـ  
قسائم العثمانـ  ق5ـ  ش1ـ  ج1ـ  م22ـ  
ت: 99020279ـ  النساء: القصر، ق4ب 

ـ ش5 ـ م37 ـ ت: 99438983.
عبدالرحمن محمد رس�تم محمود القبندي ـ 71 
عاما ـ الرجال: ضاحية علي صباح 
ـ م17 ـ ت:  الســــالم ـ ق9 ـ ش13 
99004640ـ  النســــاء: الصباحيةـ  

ق3 ـ ش3 ـ م404 ـ ت: 55588440.
يحي�ى مهن�ا مب�ارك الرش�يديـ  74 عاماـ  
الفــــردوس ـ ق5 ـ ش1 ـ ج9 ـ م19 ـ 

ت: 99775831.
علي عبداهلل محمد حس�ن آل محمد علي ـ 70 
عاما ـ الرجال: حسينية العباسية 
ـ املنصوريــــة ـ ت: 97145677 ـ 
99853690ـ  النساء: اجلابريةـ  ق9 

ـ ش12 ـ م14 ـ ت: 25313405.
ف�ارس دخيل ب�داح الرش�يدي ـ 84 عاما ـ 
عبداهلل املبارك ـ ق9 ـ ش902 ـ م5 

ـ ت: 99066040 ـ 99558782.
ه�الل خش�ان محم�د العن�زي ـ 65 عاما ـ 
الصباحية ـ ق3 ـ ش4 ـ م607 ـ ت: 
99564669ـ  99702292ـ  الدفن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.
جميل محمد ذيب مرعيـ  56 عاماـ  الرجال: 
جنوب السرةـ  حطنيـ  ق4ـ  ش422 
ـ م97 ـ ت: 99675759 ـ النســــاء: 
صباح السالم، ق10 ـ ش1 ـ ج1 ـ م9 

ـ ت: 97388331.
يعق�وب غل�وم محم�د بوصخ�ر ـ 69 عاما ـ 
الرجــــال: الرميثيةـ  ق21ـ  شــــارع 
الشــــافعي ـ حســــينية النور ـ ت: 
66620887 ـ النساء: الرميثية، ق3 

ـ ش31 ـ م4.
محمد هادي محمد ظافر العجميـ  8 سنوات 
ـ الرجال: مبارك الكبيرـ  ق2ـ  ش17 
ـ م22ـ  ت: 55420110ـ  النساء: هدية 

ـ ق4 ـ ش3 ـ م 63.

هل تتذكر أين كنت في مثل هذا الوقت؟

بريطانيان تزوجا في 123456789
والرقم ال يتكرر إال مرة واحدة كل 1000 عام دعا المصابين لعدم إنجاب األطفال ألنه تعذيب

الخضيري: زواج المصاب باإليدز ... انتحار
دبيـ  العربية: أكد أحد العلماء السعوديني 
أنه ال يجـــوز زواج الرجل املصاب باإليدز 
بامرأة سليمة أو العكس زواج رجل سليم 
من امرأة مصابة باإليدز من باب النخوة أو 
اإلحسان أو الستر، معتبرا أن اإلقدام على 
هذا النوع من الزواج لون من ألوان االنتحار 

البطيء وهذا حرام وال يجوز شرعا.
 وقال القاضي الشيخ ابراهيم اخلضيري 
مبحكمة التميير بالرياض إن زواج املصاب 
باإليدز حرام شـــرعا مستدال بقول اهلل عز 
وجل )وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم 
رحيما( وقوله سبحانه وتعالى )وال تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة( وقول النبي ژ »من 
قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته 

في يده« يعني يعذب بها. 
وفي نص املقابلة التي أجرتها صحيفة 
»الرياض« معه أمس قال اخلضيري إن حترمي 
هذا النوع من الزواج مقيد بقيدين هما، أن 
يكون املرض مهلكا وهـــذا ما قاله األطباء 
وان تتحقق العدوى ونقلها بالزواج وهذا 
ما أكده األطباء حيث انه من النادر أن يسلم 
األبناء، والغالب األهم من حال هذا الزواج 
أن املرض ينتقل إلى الطرف السليم فيقتله 
وهذا فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مضيفا 
انه واجب علينا إنقاذ املعصوم من الهلكة 
واألخذ على يده لقول اهلل تعالى )من قتل 
نفسا بغير نفس فكأمنا قتل الناس جميعا 
ومن أحياها فكأمنـــا أحيا الناس جميعا(، 
مؤكدا أن القاتل لنفســـه أعظم ذنبا وأعظم 

خطرا وان اإلقدام على هذا الزواج لون من 
ألوان االنتحار البطيء وهذا ال يجوز. 

وأضاف أن قول بعض العلماء املعاصرين 
»ما دام أنها ارتضته معيبا ورضي بها وقبلت 
ذلك فإن الزواج يكون مكروها ولكنه ليس 
محرمـــا، يحتاج إلى تأمل وبحث دقيق ألن 
األطباء يجمعون على أن مريض االيدز سيهلك 
وأن املرض ليس له عالج، إال إذا تطور العلم 
الطبي ووصل إلى درجة معاجلة املرض فإنه 
يتغير احلكم لتغير احلال وهذا ال يعني أن 

زواج الصحيح من املعتل غير شرعي على 
اإلطالق كمرض البرص واجلذام حتى وإن 
كان معديا وال يقتل فيعتبر الزواج شرعيا 
وصحيحا مع الكراهة التنزيهية فيه ولكن 
إذا ارتضت املرأة معيبا ورضي الرجل معيبة 
فلهما ذلك وال مينعهم أحد ما عدا املرض القاتل 
املهلك والذي يؤدي إلى القتل ويقطع األطباء 
بأنه ينتقل بالعدوى وانه يقتل كاإليدز فهذا 
في نظري حرام وال يجوز بداللة النصوص 
الشرعية وخطر ال ميكن أن يقره عاقل مدرك 

ويرتضيه لنفسه فيهلك. 
وذكر أن إصدار فتـــوى ملنع هذا النوع 
من الزواج من اختصاص ســـماحة املفتي 
العـــام وهو اجلهة التي متلك إصدار فتوى 

باملنع. 
وبني أن زواج املصابني باإليدز شرعي وال 
غبار عليه وأنه لكل منهما أن يتزوج باآلخر 
وان يستمتع بعضهم ببعض مبا أحل اهلل 
ولكنهم ميتنعون عن إجناب األطفال ما دام 
األطباء يقطعون بأن األطفال الذين يقدرون 
بينهما سيكونون مصابني باإليدز فيهلكون، 
وهذا فيه تعذيب لإلنســـان مبا يغلب على 

الظن حصوله فيه. 
وأشـــار إلـــى أن املأذونني الشـــرعيني 
يتحرجون كثيرا وبعضهم ميتنع عن إجراء 
العقـــد وهم محقون في االمتناع عن إجراء 
هذا العقد خلطره على اجلميع كما ان املأذون 
الذي يجري هذا العقد ال يالم بناء على قول 

من قال انه مكروه أو محرم.

باألمــــس التاريــــخ يكتب
أي   )7-8-9( كالتالــــي 
الســــابع من اغسطس 2009، 
الســــاعة 12:34:56  وفي متام 
من اليوم ذاتــــه يصبح الرقم 
كالتالــــي )123456789( وهي 
صدفة ال تتكرر اال مرة واحدة 
كل 1000 عام، وهو األمر الذي 
دعا بريطانيني ألن يســــتغال 
هذه املصادفة الرقمية النادرة 
في التاريخ والوقت ليتزوجا 
أمس 9-8-7 ويعقدان قرانهما 
ظهرا في متام الساعة 12:34:56، 
وكان كل من تروي بيترز )27 
عاما( وخطيبته كيتي بارفوت 
)26( قد قررا استغالل صدفة 
التاريخ والوقت  ارقــــام  دمج 
النادرة ليتوجــــا خطوبتهما 
بحفل زفاف يستحيل نسيانه 
إذ إنه لم يتكرر مرة أخرى اال 

في العام 3009.
وتقول بارفوت )أم لولدين( 
لم نخطط مسبقا عندما قمنا 
بحجــــز قاعة حفل الزفاف في 
الفنــــدق بل كنا ومنذ أشــــهر 
نحرص علــــى أن يكون حفل 
زفافنا في يوم عطلة مدرسية، 
حيث ميكــــن أن أصحب معي 
طفلــــي مع زوجي في شــــهر 
العسل، ولم نكن أنا أو زوجي 

تروي وكيتي يعرضان تاريخ زواجهما »النادر« على شاشة الكمبيوتر.

نعلــــم مطلقــــا باألعجوبــــة 
الرقمية خاصة اننا حددنا في 
البداية ان نبدأ املراســــم ظهرا 
المتام احلفــــل بتوقيت 12:30 
متاما، ولكــــن ومبراجعتي أنا 
وزوجي لالنترنت وجدنا ان 
يوم زواجنا يصادف االعجوبة 
الرقمية لذا وقبلها بأيام قررنا 
أن يتم عقد القران في الساعة 
12:34:56 حتديــــدا وعلمنا أن 

اال  لــــن تتكرر  هذه املصادفة 
في العــــام 3009، لذا أردنا أن 
يكون توقيت حفل زفافنا مميزا 
وهو ما حصل بالفعل، مضيفة 
لصحيفة الديلي تليغراف التي 
نشرت اخلبر أمس: »ال أعتقد 
أن زوجي ميكن أن ينسى عيد 
زواجنا علــــى اإلطالق«.بينما 
أطلقت صحيفــــة االندبندنت 
البريطانيــــة امس االول مقاال 

تساءل كاتبه »هل تتذكر أين 
كنــــت بتاريــــخ 123456789« 
ليجيــــب: »من املســــتحيل أن 
التاريخ  ينسى الشخص هذا 
إذا علم أنه دخل توقيتا زمنيا ال 
يتكرر اال كل 1000 عام فاحفظوه 
جيدا وتذكروا أين كنتم في متام 
الساعة 12:34:56 مساء امس 
املوافق 9/8/7 والتي تقرأ رقميا 

بالكامل 123456789.

الشيخ إبراهيم اخلضيري 

إنقاذ مواطن غرقت سيارته في »فيلكا«
أمير  زكي

متكن رجــــال مركز فيلكا 
لإلنقاذ البحري من انقاذ مواطن 
مــــن الغرق بعــــد ان انزلقت 
سيارته بينما كانت بداخلها 
إحدى املســــنات على شاطئ 
جزيرة فيلــــكا، وتلقى رجال 
املركز البالغ في الساعة الرابعة 
مــــن عصر امــــس، فتوجهوا 
بقيادة النقيب مشعل القطان 
والرقيب عيســــى الفيلكاوي 
والعرفــــاء عبــــداهلل الصالح 
وعبداهلل اخللفان ومتكنوا من 
انقاذ املواطن وسحب السيارة 
ان  وأوضح مصــــدر اطفائي 

رجال اإلنقاذ يستعدون لسحب السيارة بعد انزالقهااملواطن كان بحالة جيدة.

ناصر العثمان باچر وياكم
تســــتضيف »األنبــــاء« 
باچر )األحد( مدافع منتخبنا 
الوطني لكرة القدم السابق 
والساملية ناصر العثمان بني 
الساعتني 4 و6 مساء وذلك 
للحديث حول استعدادات 
الســــاملية للموسم الكروي 
السماوي  اجلديد وحظوظ 
في املنافسة على البطوالت 
املقبلة واسباب استبعاده 
مــــن االزرق فــــي الفتــــرة 
الرد  إلى  املاضية باالضافة 
على اسئلة القراء وذلك على 

الهواتف التالية: 24830514 
ـ  ـ 24830322  ـ 24830238 

داخلي: 131 ـ 318.

مجهوالن يترجالن من سيارة تابعة للجيش األميركي 
اقتحما محل ذهب بالفحيحيل وضربا بنغالياً

 هاني الظفيري � محمد الجالهمة
سجلت وافدة ايرانية تعمل في محل صاغة 
بمنطقة الفحيحيل وكذلك وافد بنغالي قضية 
اعتداء بالضرب وحيازة سالح ناري ضد شخصين 

يرجح ان يكونا من الجنسية االميركية.
وحسب مصدر امني فإن الوافدة قالت: فوجئت 
بشخصين شـــبه ملثمين يدخالن الى المحل 

وطلبا مشاهدة مصوغات بعد ان نزال من مركبة 
تعود للجيش االميركي ونظرا لخشـــيتها مما 
يمكن أن يحدث لها طلبت من جارها البنغالي 
ويعمل خياطا ان يحضـــر ويقف معها لحين 
انصراف الشخصين، فما كان من االميركيين 
إال أن أخرج احدهما ســـالحا وضرب البنغالي 

على رأسه وانصرفا.

بائعة إيرانية استنجدت بجارها الخياط

ضبط بنغالي يبيع »المنسوخة« في جليب الشيوخ
و5 آسيويين يسقطون في وكر اتصاالت دولية

هاني الظفيري
واصل رجال الفرقة الليلية لمحافظة 
الفروانية بقيادة النقيب عبدالعزيز البعير 
ووكيل ضابط سليمان الخالدي حمالتهم 
لتطهير منطقة جليب الشيوخ من الظواهر 
السلبية ومالحقة اوكار االتصال الدولي 
والتـــي تكلـــف ميزانية الدولـــة ماليين 

الدنانيـــر، حيث قامت الفرقـــة بمداهمة 
بســـطة لوافد بنغالي يبيـــع فيها االفالم 
المنسوخة والخالعية، وجرت مصادرة 
اكثر من 150 فيلما خالعيا متنوعا واحيل 
الوافد الى االدارة العامة للمباحث الجنائية 

للتحقيق معه.
 مـــن جهة اخرى داهم رجـــال الفرقة 

الدولية  الليلية ايضا وكـــرا لالتصاالت 
في الجليب، وجرى توقيف 5 وافدين ثالثة 
منهم مخالفون لقانون االقامة الى جانب 
ضبط كمية كبيرة من الهواتف التي تستغل 
في تقديم الخدمات المســـروقة من خالل 
كبائن واجهزة حاسوب تمكن العاملين في 

الوكر من تقديم خدماتهم المسروقة.

اآلسيويون اخلمسة وأمامهم عدة سرقة »الدولية«  البنغالي وأمامه كمية من األفالم املنسوخة املضبوطة معه


