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31 الرياض � د.ب.أ: تنظر محكمة ش���رعية س���عودية 
حالي���ا قضية نادرة وغريبة، حيث تقدم مواطن مقيم 
في الصحراء بشكوى ضد »جاره في املرعى« بدعوى 
أن جمل اجلار تس���بب في أضرار بالغة بخروفه أثناء 

رعيهما بأحد املواقع.
وذكرت تقارير إخبارية امس أن مركز شرطة لينة 
)قرية ومورد مياه في احلدود الش���مالية السعودية( 

تلقى بالغا من مواطن يفيد بأن جمل جاره »هشم صدر« 
خروف���ه بضربة قاضية جعلته غير قادر على احلركة 
وطالب املشتكي بتعويض مالي من اجلار.وأفادت التقارير 
أن الشرطة استدعت اجلار من خالل إيفاد دورية أمنية 
إلحضاره إلى املركز حيث نفى علمه بالواقعة وهو ما 
استدعى إحالة القضية إلى احملكمة الشرعية في القرية 

ذاتها التي شرعت في النظر في القضية.

نزاع قضائي في السعودية بسبب »جمل ضرب خروفًا«!

أستراليا تحّذر من تأثر العالقات مع إسرائيل بسبب الجريمة

دبي : المتهمون باغتيال المبحوح لوّثوا جوازات دولهم بالدماء 
عواصم � وكاالت: جدد الفريق 
ضاحي خلفان، القائد العام لشرطة 
دبي بدولة االمارات، اتهامه لجهاز 
»الموساد« اإلسرائيلي بارتكاب 
جريمة قت���ل القيادي في حركة 
حماس محمود المبحوح في دبي 

الشهر الماضي.
وطالب خلفان، في تصريح 
نش���رته صحيف���ة »الخليج« 
اإلماراتية امس، الدول األوروبية 
بالقبض على المتهمين في قضية 
إياهم  المبحوح، واصفا  اغتيال 
بأنهم »لوثوا جوازات تلك الدول 

بالدماء«.

جريمة نكراء

وقال »أصبح من الواجب على 
الدول األوروبية التي استعملت 
جوازات سفرها في هذه الجريمة 
النكراء أن تبحث بجهد مشترك 
لمعرفة الجهة التي لطخت جوازات 
سفرها بالدماء، ومعرفة كذلك تلك 
التي أعطت لنفسها حق  الجهة 
استباحة سيادة تلك الدول وكانت 

مارقة على كل القوانين«.
وأضاف ان »الدول األوروبية 
أبدت تعاونا كبيرا في هذه القضية 
وهذا أمر جيد إال ان جوازات سفر 

هذه الدول أضحت مهزوزة«.
وتساءل »من هي الجهة التي 
بمقدورها القيام بهذا الفعل إن لم 
الذي يتجرأ على  الموساد  يكن 

سيادة تلك الدول؟«.
وتابع »مجموعة األشخاص 
المشتبه فيهم في جريمة اغتيال 
المبحوح استغلوا سيادة الدول 
األوروبية، ولذلك نحن نطالب 
بتش���كيل فريق متابعة مع هذه 
ال���دول األوروبي���ة لمعرفة من 
ارتكب هذا الفعل الشائن«، مطالبا 
أن تكون »هذه الدول أكثر حزما 
القبض على  بإلقاء  وان تطالب 

هؤالء األشخاص«.
وأش���اد خلفان بإدانة الدول 
األوروبي���ة لجريم���ة اغتي���ال 
المبحوح قائال »إن اإلدانة جيدة 
ولكن المطلوب اآلن القبض على 
هؤالء القتلة الذين خططوا ونفذوا 

الجريمة«.
وكانت ش���رطة دبي أعلنت 
أمس األربعاء ان عدد المتهمين 
في القضية ارتفع من 11 الى 26 
متهم���ا، بينه���م 23 أوروبيا و3 

استراليين.
من جه���ة اخرى اس���تدعت 
اس���تراليا الخمي���س الس���فير 
االسرائيلي وسلمته تحذيرا قويا 
من تأث���ر العالقات بين البلدين 

بعد اس���تخدام 3 جوازات سفر 
استرالية من قبل المشتبه بهم في 
اغتيال القيادي في حماس محمود 
المبحوح الذي اتهمت شرطة دبي 
الموساد االسرائيلي بتنفيذه في 

يناير الماضي في اإلمارة.

رجل وامرأة

وقال رئيس الوزراء كيفن راد 
ان استراليا »لن تبقى صامتة بهذا 
الش���أن«، بعد ان كشفت شرطة 
دبي ان رجال وامرأة كانا يحمالن 
جوازات سفر استرالية مزورة 
من بين 15 مشتبه بهم جدد في 

عملية االغتيال.
وصرح راد لتلفزيون »اي بي 
س���ي« العام »لو قامت اي دولة 
او تزوير جوازات  باس���تخدام 
استرالية، ناهيك عن استخدامها 
بهدف االغتيال، فإن ذلك يشكل 
مص���در قلق عمي���ق لنا ونحن 
نعمل اآلن عل���ى معرفة حقيقة 

ما جرى«.
وأكد »لن نوفر وسيلة لكشف 

الحقيقة«.
وق���ال وزي���ر الخارجي���ة 
االسترالي ستيفن سميث للسفير 
االسرائيلي في استراليا يوفال 
روتيم ان العالقات الودية بين 
البلدين ستتعرض للخطر اذا 
كشفت التحقيقات ان إسرائيل 
العب���ث بجوازات  ضالعة في 

السفر.
وصرح للصحافيين بقوله: 
»لم نتوصل الى نتائج حول ما 
يبدو لنا، من تحقيقاتنا األولية، 
من سوء استخدام خطير ل� 3 
جوازات سفر استرالية سواء 
من خ���الل التزوير او انتحال 

الهويات«.
واضاف »ولكنني أوضحت 
للسفير بما ال يدع مجاال للشك 
انه اذا استنتجنا من التحقيقات 
الجوازات  ان إساءة استخدام 
االس���ترالية تم���ت برعاية او 
موافقة مسؤولين إسرائيليين، 
فإن استراليا لن تعتبر ذلك عمال 

يقوم به صديق«.

"

"
الفريق ضاحي خلفان

عبداحلميد األطرش أحمد الغامدي عبدالرحمن البراك

ردود األفعال الغاضبة تتواصل بعد فتوى البراك بقتل من يبيح االختالط

علماء األزهر: وفقا لفتوى البراك.. كلنا كفرة ونستحق القتل!
القاه����رة � العربية: تواصلت 
ردود األفعال الغاضبة من الفتوى 
الدين  األخيرة للش����يخ وعال����م 
السعودي عبدالرحمن البراك والتي 
أفتى فيها بجواز تكفير وقتل من 
يبيح االختالط حيث اعتبر علماء 
األزهر في مصر أنها فتوى جريئة، 
بالتراجع  البراك  مطالبني الشيخ 
عنها حتى ال يتهم الدين اإلسالمي 
بالتطرف الفكري، فيما أكد الشيخ 
أحمد الغامدي صاحب األطروحات 
املعروفة حول ج����واز االختالط 
اعتبار الفتوى ال قيمة لها، ورأى 
باحث ش����رعي أن عدم الرد عليه 
يندرج ضمن احلرص على ناحية 
املجاملة الودية دون تقدمي واجب 

النصح الديني.
وجاء غضب علماء األزهر من 
الفت����وى على اعتبار أن الش����يخ 
عبدالرحم����ن الب����راك وصل إلى 
درجة تكفير من يقول إن االختالط 
جائز شرعا وهو ما ينسحب على 
علماء األزهر الذين يقولون بجواز 
االخت����الط ولكن وف����ق ضوابط 

وشروط.
وث����ارت ضجة في األوس����اط 
السعودية بس����بب فتوى جديدة 
تقول بقتل كل من يسمح باالختالط 
بني الرجال والنس����اء في ميادين 
العمل والتعليم في الس����عودية، 
والتي أصدرها الشيخ عبدالرحمن 

البراك األحد 2010/2/21.
من جهته قال الشيخ عبداحلميد 

األطرش في تعليقه على الفتوى 
وفق ما طرحه الشيخ البراك حول 
تكفير من يبيح االختالط »فنحن 
جميعا مرتدون وكفرة، ولكن هذا 
ال يجوز، وفتوى البراك إن كانت 
وفق ما نشر عنها، وعلى إطالقها 

فهي فتوى باطلة«.
وأكد »األطرش«: »ان االختالط 
الرجال والنساء جائز شرعا  بني 
 في حدود احلشمة واألدب والوقار« 
وحول جواز االختالط في العمل 
والتعليم. يقول الشيخ عبداحلميد 
األط����رش: »ال مانع من أن تخرج 
املرأة إلى العم����ل إذا كانت فقيرة 
وحتتاج إلى هذا العمل ولكن أيضا 
بشرط االلتزام باآلداب وأال ترتدي 

زيا الفتا أو أن تتعطر«.
هذا فيما قال الش����يخ عبداهلل 

مجاور مستشار شيخ األزهر لإلفتاء 
»إن فتوى الش����يخ البراك فتوى 
جريئة، وحتتاج إلى دراسة وتأن«، 
مؤكدا »ان االختالط ليس حراما على 
إطالقه، ولكن ما املانع إن خرجت 
املرأة، وهى محتشمة إلى العمل أو 
الدراسة، وقضت وقتها باحترام 

ووقار، فهذا ال شيء فيه«.
وأضاف الشيخ عبداهلل مجاور 
»إن االختالط احملرم هو ما خرج 
عن حدود الدين، وكانت املرأة فيه 
غير محتشمة، وتتحدث بني الناس 

بطريقة تثير الغرائز«.
وفي السعودية قال مدير هيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
في منطقة مكة املكرمة، الش����يخ 
أحمد الغام����دي: »ان هذه الفتوى 
ال تستحق الرد عليها فهي تنقض 

نفسها بنفسها«.
وأوضح »هو يقول األس����باب 
الدعوة حلياة الغرب الكاذبة واتباع 
الشهوات مس����تدال بقوله تعالى 
الذين يتبعون الشهوات  )ويريد 
أن متيلوا ميال عظيما(، ثم قال ومن 
استحل هذا االختالط وإن أدى إلى 
هذه احملرمات فهو مستحل لهذه 
احملرمات، ومن استحلها فهو كافر: 
فهو علق موضوع االختالط بالتعلق 
باحملرمات وما يؤدي إليها والتي 
حددها بالنظر احل����رام والتبرج 
احلرام والسفور احلرام واخللوة 
احلرام والكالم احلرام بني الرجال 
: واجلملة االعتراضية  والنساء، 
املوجودة في نص الفتوى تعلقها 
وال تعطيه����ا األهمية وال يجعلها 

تستحق النظر إليها«.

النجمة أنچلينا چولي جتلس على مقهى في باريس وذلك خالل تصوير فيلمها اجلديد جولي على المقهى
)أ.پ( »السائحة«  

صحتك

الزواج السعيد يقي من الجلطة الدماغية
واشنطن � يو.بي.آي: يواجه الرجال املتزوجون التعساء 
أو العازبون خطر املوت جراء اإلصابة باجللطة الدماغية 

أكثر من نظرائهم املتزوجني السعداء في حياتهم.
وقال باحثون بعد مراقبة احلالة النفسية والصحية 
ألكثر من 10 آالف شخص خالل الفترة بني 1963 و1997 ان 
8.4% من الرجال العازبني ماتوا بسبب اجللطة الدماغية 
في حني أن هذه النس���بة لم تتج���اوز 7.1% عند الرجال 

املتزوجني.
وأضاف الباحثون في الدراسة التي ستناقشها يوم 
األربعاء املقبل جمعية اجللطة الدماغية األميركية خالل 
مؤمترها السنوي في سان أنطونيو بالواليات املتحدة 
إنه بعد الوضع في االعتبار عوامل مثل البدانة والتدخني 
وأمراض كالس���كري تبني أن 64% من الرجال العازبني 
كانوا أكثر عرضة خلطر اإلصابة باجللطة الدماغية من 

نظرائهم املتزوجني.
ولدى سؤال هؤالء الرجال عن حياتهم الزوجية تبني 
أن ال� 3.6% منهم الذين قالوا إنهم غير سعداء قفز خطر 
إصابتهم بجلطة قوي���ة قاتلة إلى 64% في حني أن هذه 

النسبة كانت أقل بكثير عند نظرائهم السعداء.

نوبة جنون ضابط تقتل مدير أمن الجزائر

تسرب في حوض عرض األحياء المائية »األكواريوم« بدبي
دبي � رويترز: قال مسؤول في 
الش����رطة امس إنه حدث تسرب 
في حوض عرض االحياء املائية 
)األكواريوم( في مجمع دبي مول 
التجاري الذي يعد واحدا من أكبر 
املجمعات التجاري����ة في العالم 
ورمزا لفخام����ة املدينة، وأضاف 

أنه مت إخالء جزء من املجمع.وقال 
املسؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن اس����مه »كانت هناك مشكلة 
صغيرة. تشقق بسيط. واملياه 
تس����ربت«.ويبلغ طول حوض 
عرض األسماك 32.8 مترا وارتفاعه 
8.3 امتار ويع����د واحدا من أكبر 

األحواض املائية في العالم.وطبقا 
ملوقع »دبي مول« اإللكتروني، كان 
من املقرر أن يعرض احلوض 33 
ألفا من األحياء املائية متثل حوالي 
85 نوعا من األحياء املائية املعروفة 
من بينها أكثر من 400 من أسماك 

القرش وأسماك الراي البحرية.

 اجلزائ����ر � العربية: توفى ام����س املدير العام 
لألمن الوطني اجلزائري العقيد علي تونسي متأثرا 
بجراحه في مستشفى إثر طلقة نارية تلقاها املغدور 
من مسدس عقيد في الشرطة. ويشغل هذا العقيد 
منصب مسؤول فرقة طياري الهيليكوبتر التابعة 
جلهاز الش����رطة في البالد، وبحس����ب وكالة أنباء 
اجلزائر أن نوبة جنون اعترت العقيد الذي أخرج 

مسدسه وأطلق الرصاص على علي تونسي.
وال توجد معلومات دقيقة حول مالبسات احلادث 
التي هزت جهاز الش����رطة ومختلف أجهزة األمن 
األخرى في اجلزائر. لكن مصادر »العربية.نت« نقلت 
سماع طلقة نارية في مكتب املدير علي تونسي. 

وقال����ت مصادر ان »الضابط قائد فرقة طياري 
الهيليكوبتر، وقام بفعلته انتقاما من العقيد تونسي 
بسبب نقله من منصبه«. وأفاد املوقع اإللكتروني »كل 
شيء عن اجلزائر« بأن »العقيد علي تونسي تعرض 

العتداء مسلح في مكتبه من أحد معاونيه«.
ونقل املغدور إلى مستشفى الشرطة في عيادة 
ليغليسني وسط العاصمة حيث توفى هناك. ويشهد 
مقر املديرية العامة لألمن الوطني في باب الوادي 
حاليا حالة من الضغ����ط الكبير. وقد حضر كبار 
مس����ؤولي األمن إلى املكان، في حني توجه آخرون 

إلى العيادة الطبية حيث توجد جثة الضحية. 
ويع����رف عن العقيد علي تونس����ي أنه ضابط 
س����ابق في جهاز املخابرات اجلزائرية، كما يعرف 

عنه انضباطه في العمل، وكان املغدور قد تعرض 
حملاولة اغتيال قبل ثالث س����نوات. من جهته أفاد 
مراس����ل »العربية« في اجلزائر في اتصال هاتفي 
بأنه ل����م يتم احلصول على مزي����د من املعلومات 
عن احلادث، وأن ما تسرب إلى اآلن هو خالف بني 
القاتل ومدير عام األمن الوطني. وقال املراسل إن 
القاتل ضابط متقاعد ويرجح أن يكون قد جاء إلى 
مكتب مدير عام األمن الوطني لطلب ما، ونش����ب 
خالف بينهما. وأضاف املراسل أنه ال يستطيع أن 
ينفي أو يؤكد األنباء التي ترددت عن انتحار القاتل 

عقب احلادث.

العقيد علي تونسي


