
البقاء هلل

عبداحملسن أحمد محمد علي 
النجدي ـ 41 عاما ـ الرجال: 
اجلابريةـ  ق11ـ  حسينية 
البلــــوش ـ ت:  67711168 
النســــاء:   ،99806233 ـ 
اجلابريــــة ـ ق11 ـ ش4 ـ 

م26 ـ ت: 25315995.
بزه محمد علي العمرـ  78 عاما 
ـ الرجــــال: الدعية ـ ق4 ـ 
ش حمزة ـ م23 ـ ديوان 
العمــــر واملطاوعة ـ ت: 
22516751 ـ 99759080، 
النساء: الساملية ـ ق12 ـ 
ش أبوهريرة ـ ج9 ـ م11 

ت: 25627737.
س�يف س�عد غالب الغزازي 
العازميـ  75 عاماـ  الرجال: 
مبارك الكبيرـ  ق6ـ  ش15 
ـ م33 ـ ت: 66689466، 
النساء: الصباحية ـ ق1 ـ 

ش1 ـ م30.
يوسف عبدالرزاق عثمان الشارخ 
ـ 80 عاماـ  الرجال: ديوان 
الشارخ ـ الروضة ـ ق5 ـ 
ش الكرامةـ  ت: 22571909 
النســــاء:  ـ  ـ 99080470 
النزهة ـ ق2 ـ ش النزهة 
ـ  ـ م29 ـ ت: 22522889 
22522886ـ  الدفن التاسعة 

صباحا.

مقاالت الزمالء كتاب 
الصفحة األخيرة ص55

مواقيت الصالة 
والخدمات ص47

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
خبراء عرب يبحثون تنسيق المواقف العربية في قمة المناخ بالمكسيك.
»االحتباس  وشجب  األوزون«  »ثقب  بإدانة  مشاركتهم  ستنتهي  إذن   �

الحراري«.

التموينية. المواد  تهريب  شاحنات  قضية  ومالحقة  بالتحقيق  تعد  »التجارة« 
لحقوا وبعدين  جيوبنا  نتف  اللي  األسعار  غالء  تحقيق  من  باألول  خلصوا   �

أبواللطفواحد وراء »تناكر الماي« لو حبيتوا.

إغالق صفحة مدعي األلوهية 
على facebook بعد اعتراض عشرات اآلالف

صاحبها انشأ مجموعتين جديدتين بنفس المضمون

 دبيـ  العربية: جنحت مجموعة احلمالت 
اإللكترونية التي شارك فيها عشرات آالف 
الشباب، عبر موقع facebook في إجبار إدارة 
املوقع على إغالق صفحة »مدعي األلوهية«، 
إال أنها لم متنع األخير من استحداث صفحتني 
جديدتني باسمني مختلفني، واصل من خاللهما 

التجديف على الذات اإللهية. 
وكانت صفحة »مدعي األلوهية« أثارت، 
على مدى االســـبوع املاضي، موجة عارمة 
من »االحتجاج اإللكتروني«، بلغت ذروتها 
بإعالن مقاطعة املوقـــع االجتماعي )امس 
الثالثاء(، لكن مؤســـس الصفحة اســـتبق 
املقاطعة بإنشاء صفحتني جديدتني تضمنتا 
الرسالة ذاتها. واستدعت الصفحة املستفزة 
استحداث حمالت مناهضة اجتذبت أكثر من 
100 ألف مســـلم، خاصة أن املدعي اختص 
بالتعرض اإلسالم واملسلمني، مع حتريف 
اآليات القرآنية بألفاظ نابية. ومن احلمالت 
املناهضة »حملة 20 مليون إلغالق جروب 
الكافر الذي يدعي انه اهلل استحلفك باهلل 
ان تنشرها«، التي جمعت، في وقت قياسي، 
أكثر من 52 ألف شخص، فيما جمعت دعوات 
مقاطعة املوقع عشرات آالف املؤيدين، منهم 

37 ألفا انضموا لصفحة »هنقاطع الفيس بوك 
من اجل اغالق صفحة املعتوه الذي يدعي انه 
اهلل«. كما جمعت »حملة لغلق جروب الكافر 
الذي يدعي انه )اهلل( يال يا مسلمني« أكثر 
من 16 ألف مشارك، وهو قريب مما جمعته 
حملة »لنجمع اكبر عدد ممكن إلغالق جروب 

صاحبه يدعي انه »اهلل« املشابهة. 
بينما تضم »حملة ملقاطعة الفيس بوك 
اذا لم يتم غلق اجلروب الذي يقول انه اهلل 
عز وجل« أكثر من 15 ألف شخص، و10 آالف 
غيرهم انضموا إلى »عايزين جنمع اكبر عدد 

ممكن لغلق صفحة املدعي بأنه »اهلل«.
العارم، يبدو  ورغم موجة االســـتنكار 
أن الصفحـــة جنحت في اســـتقطاب عدد 
من املؤيدين، الذيـــن خدع عدد كبير منهم 
باالشتراك بهدف »هداية« املدعي، ما زاد من 
أعداد داعميه. وهـــو ما دفع إحدى حمالت 
املقاطعة للتحذير من الوقوع في الفخ، مع 
تفصيل خطوات إلغاء االنضمام إلى الصفحة، 
التي منعت اإلمارات العربية املتحدة الوصول 

إليها. 
في املقابل، بادر »مدعي األلوهية« إلنشاء 
صفحتـــني جديدتني، حتمـــالن مضمونني 

متشـــابهني، كما أن أســـلوب الكتابة يعود 
لنفس الكاتب. 

ويؤكد في الصفحة اجلديدة أن »صفحة 
اهلل عادت رغما عن أنوفكم«، بعدما أكد ان 
الصفحة »لم تغلق امنا انا قررت ان أجلس 
بهدوء في السماء ألفكر بحل ملشكلتكم، ولكن 
أزعجتني كثرة الرسائل واالستغفارات التي 
وصلتني منكم فقـــررت ان اغلق الصفحة 
اليوم لكي اجلس بهـــدوء ونعمة وصفاء، 

لتعود غدا صباحا بحلتها اجلديدة«.
وتتضمن إحدى الصفحتني مجموعة من 
14 سؤاال »إحلاديا«، من قبيل »نسخ القرآن 
من اإلجنيل«، وحرية االختيار، وسبب نزول 
الوحي باللغة العربية، وغيرها من األسئلة 

املستفزة. 
 ورغم أن منشـــئ هذه املجموعات غير 
معروف، إال أن »املرصد اإلســـالمي ملقاومة 
التنصير« يتحدث عن »معلومات موثقة« 
تشير إلى أن صاحبه هو »طالب فاشل بكلية 
الطب« بجامعة مصرية، وتشاركه صديقته 
»وهي خريجة فنـــون جميلة« من جامعة 
مصرية أخرى. ويؤكـــد املرصد أن االثنني 

»ينشطان في الترويج للتنصير«.

الصفحة الرئيسية ملدعي األلوهية على الفيس بوك

حسين حبيب اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« 
النادي  اليـــوم العـــب 
العربي لكرة اليد حسني 
حبيب ما بني الساعتني 4 
و6 مساء، وذلك للحديث 
حول أســـباب تألقه مع 
العربي، حيث كان عامال 
أساسيا في تفوق فريقه 
وتأهله الى دوري الكبار، 
والنجم األول في البطولة 
التنشـــيطية لكرة اليد 
العربي،  والتي أحرزها 
بجانب الرد على أسئلة 

القراء، وذلك على الهواتف التالية: 24830514ـ  24830238 
ـ 24830322 داخلي: 131 ـ 318.

باكستانيان يتهمان عسكريًا بسلبهما
هاني الظفيري

تقدم وافدان باكســـتانيان ببالغ يدعيان فيه أن عسكريا كان 
يرتدي زيه الرسمي قام بسلبهما حتت التهديد وإحلاق األذى.

وقال الباكســـتانيان في بالغهما الذي حظي باهتمام العميد 
محمد طنا مدير امن اجلهراء انهما كانا في منطقة سكراب أمغرة 
حينما اوقفتهما مركبة عسكرية وكان بداخلها شرطي وأبلغهما 
بأنهما لصني ثم طلب حافظتي نقودهما وســـلب من األول مبلغ 

350 دينارا ومن الثاني 150 دينارا الى جانب هاتفني نقالني.
واشـــار املصدر إلى أن العميد طنا أمر بتسجيل قضية بحق 
العسكري وابالغ إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء للتحقيق 

في صحة هذا االدعاء. 
على صعيد آخر أحال العميد طنا ايضا 35 شـــابا مت ضبطهم 

أمام عدد من مدارس اإلناث في اجلهراء.
وقال مصدر أمني ناظرات بعض املدارس أبلغن عمليات الداخلية 
عن تسكع شـــباب مقابل املدارس وقت خروج الطالبات ليشكل 
العميد طنا فرقة قامت بحصد الشباب وإحالتهم متهيدا لتوقيعهم 

أو ذويهم على تعهدات بالتزام حسن السير والسلوك.


