
العاصفة الترابية وصلت حتى حدود الشواطئ ويبدو مواطنان يصطادان على الساحل رغم سوء االحوال اجلوية أمس وفي اإلطار د. صالح العجيري

بيروت � أ.ف.پ: منذ س����نتني، حتول م����روان الى مروج للحبوب 
املخدرة في مدرس����ته في بيروت التي يدخلها كل صباح وهو يخفي 
في جواربه »بضاعة« يبيعها الصدقائ����ه، تؤمن له مبالغ كبيرة من 

املال و»هالة من النفوذ والشهرة«، على حد تعبيره.
ويقول مروان )15 عاما( لوكالة فرانس برس ان العنصر املادي الذي 
تدره عليه التجارة بحبوب االكستسي احملفزة »ليس مهما«، بل املهم 
هو تلك »الهالة« التي متنحه القدرة على مد زمالئه مبا يحتاجونه من 

مخدرات. ويضيف انه يتاجر من اجل »الصيت والنفوذ«.
وتشير جمعيات غير حكومية تعنى مبعاجلة املدمنني على املخدرات 

الى توسع انتشار حبوب االكستسي في السنوات اخلمس املاضية.
وتقول املديرة التنفيذية في جمعية »س����كون« ناديا مكداشي ان 
السبب الرئيسي وراء ذلك يعود بشكل اساسي الى »غياب رقابة الدولة«، 
بينما يتحدث مسؤول عن مكافحة املخدرات عن اهمية التوعية ضمن 

العائالت حول خطورة الظاهرة.
وبدأت قصة مروان قبل عامني في حفل موسيقي ضخم في بيروت. 
عرض عليه حينها احد اصدقائه حبة اكستس����ي فاعجبه »مفعولها« 
وب����دأ يطلبها منه باطراد حتى حتول الى مش����تر له����ا، ثم الى تاجر 

ووسيط.
ويجني مروان الذي اليزال تلميذا، مبلغا قد يصل احيانا الى ثالثة 
آالف دوالر في الش����هر الواحد، في بلد ال يتجاوز احلد االدنى لالجور 
فيه 450 الف ليرة )300 دوالر(. والداه مطلقان، وهو يعيش مع والده 

الذي ميلك ثروة طائلة.
وال يخشى مروان رقابة يعتبرها »غير موجودة« في منزله، ويقول 

واثقا ان »والدي سيخرجني من السجن في حال دخولي اليه«.
ويقول رئي����س مكتب مكافحة املخدرات في لبن����ان العقيد عادل 
مشموش����ي لفرانس برس ان »انتشار املخدرات يكثر حيث االواصر 

العائلية ضعيفة«، مشددا على اهمية التوعية.
وتخضع حيازة االكستسي للعقوبات ذاتها التي تفرض على حيازة 

االفراد للمواد املخدرة اخلطيرة االخرى.
وتتراوح مدة س����جن املتعاطي بني ثالثة اشهر وثالث سنوات مع 
امكانية ف����رض غرامة عليه بقيمة مليوني لي����رة )1300 دوالر( الى 

خمسة ماليني )3300 دوالر(.
ويواجه بائعو هذه املواد ومروجوها عقوبة السجن مدى احلياة، 

ودفع غرامة قد تصل الى حوالى 50 مليون ليرة )33500 دوالر(.
ويقول مشموشي ان االكستسي »تهرب عادة من اخلارج، وبشكل 
خاص من بعض دول اوروبا الش����رقية، وفي مرتبة ثانية من اوروبا 

الغربية«.

ولينجتون � د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية واردة من سوفا عاصمة 
فيجي امس أنه جرى اعتقال شخصني بارزين لترويجهما نبوءات 
بوقوع زلزال في فيجي وذلك بعدما لم تشهد البالد وقوع أي هزة 
أرضي���ة. وأدت النبوءة الكارثية إلى إغالق بعض املدارس وإلغاء 
تش���ييع اجلنازات، باالضافة العتالء املواطنني لالماكن املرتفعة 

خوفا من وقوع موجات مد عاتية )تسونامي(.
وج���رى احتجاز القس الذي أطلق هذه النبوءة ورجل االعمال 
الذي أرسل حتذيرا لعدد من املنتجعات السياحية من اخلطر القادم 

حلني توجيه التهم لهما.

القدس � أ.ف.پ: اطلقت جمعية غيشا االسرائيلية حلقوق االنسان 
لعبة ڤيديو تدعو الالعبني الى محاولة االلتفاف على احلصار املفروض 

على قطاع.. اال ان الفوز فيها مستعص.
وهذه اللعبة التثقيفية تب����رز عاملني خصوصا من احلصار الذي 
تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2006 هما القيود املفروضة 

على انتقال الفلسطينيني الى الضفة الغربية وعلى الصادرات.
واللعبة بعنوان »ممر آمن« في اشارة الى مشروع الربط بني الضفة 
الغربي����ة وقطاع غزة اللذين يفصل بينهم����ا حوالي 30 كيلومترا من 
االراضي االس����رائيلية، الذي مت التطرق اليه في اتفاقات اوسلو وفي 

مفاوضات السالم االسرائيلية � الفلسطينية الحقا.
وط����ورت اللعبة بدعم مالي من االحتاد االوروبي وهي تقترح على 
الالعبني االختيار بني ثالث ش����خصيات: تاجر مثلجات من غزة يريد 
تصدير منتجاته الى الضفة الغربية وطالبة من غزة قبلت في جامعة 

في رام اهلل ورب عائلة غزاوي يحاول االلتحاق بزوجته وجنله املقيمني 
في الضفة الغربية احملتلة.

ف����ي كل من اخليارات الثالثة يضيع الالعب الذي ينتقل في ديكور 
شبيه بالرس����وم املتحركة في متاهات االجراءات العسكرية واالدارية 
االسرائيلية وتغلق االبواب كلها في وجهه. وقد ضمنت غيشا اللعبة 

وثائق تشرح القيود االسرائيلية ودوافعها.
وقالت ساري باشي مديرة املنظمة غير احلكومية التي تتابع احلصار 
املفروض على غزة منذ خطف اجلندي االسرائيلي جلعاد شاليط قبل 
اربع س����نوات »نركز على جانبني من احلصار لم يتغيرا وال مجال ان 

يتغيرا: الصادرات وحرية تنقل االفراد«.
في الع����ام 2009، ابرزت قضية طالبة فلس����طينية اصلها من غزة 
طردتها اس����رائيل من بيت حلم في الضفة الغربية قبل ش����هرين على 

االمتحانات، الفصل املتنامي بني املنطقتني الفلسطينيتني.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
موسى: اإلعالم العربي فاشل.

ـ من كثرة ما ترددون كلمة فشل بتنا نعتقد ان الفشل علبة مكتوب 
أسفلها »صنع في العالم العربي«.

»الصحة« تستعين بأطباء عالميين إلدارة المستشفيات.
ـ واهلل على حال مستشفياتنا ربعنا صاروا مثل اللي يستعين برئيس شركة 

أبواللطفواحدعالمية إلدارة بقالة!

متثل السلطات احلكومية 
السقف الذي يعيش الشعب 
حتت ظله، وكل سلطة متثل 
حسب اختصاصها مرجعية 
للناس حني يختلفون فيما 
بينهم او ح���ني يرغبون في 
البحث عن رأي او حل يخص 
مصلحتهم الفردية او مصلحة 
العموم، فالشرطي يحميهم من 
اللصوص، والقاضي يفصل 
في نزاعاتهم، ونائب البرملان 
ينظر في القوانني التي تنظم 

حياتهم.
فكيف ينظم حياة الناس 
او ينظر ف���ي القوانني التي 
حتق���ق مصلحتهم نائب في 
البرملان عاج���ز عن تنظيم 
املؤسسة التش���ريعية التي 
يش���ارك فيها، ويسعى الى 
ابعادها عن النظام واحلوار 
املسؤول، ويصر على دفعها 
الفوض���ى واخلناقات  نحو 
الصبياني���ة  والش���تائم 
واخلوض في سجاالت مذهبية 
ال يس���تفيد منها أحد سوى 
اخلصوم واألعداء واملتربصني 

بهذا الوطن؟
املذهبي���ة  االتهام���ات 
واس���تعراض  والس���باب 
العضالت ومحاوالت االعتداء 
التي  اجلس���دي على اآلخر 
حدث���ت يوم امس حتت قبة 
البرملان سقطة أخرى تضاف 
لسقطات السلطة التشريعية 
وسلوك مرفوض يسهم في 
تش���ويه صورة البرملان في 
عي���ون الناس، وإذا كان هذا 
حال املرجعية والنخبة فأين 
يشكو الشعب أمره؟ وعلى أي 

صدر يذرف دمعته؟

برلمان أبوعضل

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

أمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

فتوى األخ القارئ عادل الكلباني 
بإباحة الغناء أثارت جدال بني عوام 
الناس ولي����س العلماء وأهل االفتاء 
والعلم الش����رعي، ألن هذه الفتوى 
باختصار تخال����ف إجماع الصحابة 
واألئمة األربعة وغالبية سلف األمة 
من علماء وفقه����اء، كما انها مخالفة 

ألدلة صريحة جاءت في القرآن والس����نة الصحيحة ال 
ينبغي جتاوزها.

لقد فصلت في مقال سابق في الرد على االخ صالح 
الراش����د موضوع الرأي الشرعي في مسألة الغناء وال 
بأس أن اذكر باختصار الدليل من الكتاب والسنة على 
حرمة الغناء، اما من القرآن فهو قول اهلل تعالى: )ومن 
الناس من يشتري لهو احلديث ليضل عن سبيل اهلل...( 
قال الصحابي اجلليل عبداهلل بن مسعود: لهو احلديث 
ه����و الغناء، وأيده في ذلك حبر األمة وترجمان القرآن 
الصحاب����ي اجلليل عبداهلل بن عب����اس، كذلك هو رأي 
جموع كبيرة من الصحاب����ة والتابعني، واتفق االئمة 
االربع����ة، رحمهم اهلل، على حرم����ة الغناء واملعازف. 
واما من السنة النبوية فالدليل الصريح والقاطع الذي 
رواه البخاري وهو قول الرسول ژ »يأتي على الناس 
زمان يستحلون احِلر واحلرير والقينات واملعازف«، 
فشمل الرسول ژ الغناء مع كبائر احملرمات مثل الزنى 
ولبس احلرير للرجال، فهذه ادلة صريحة وصحيحة 

في حترمي الغناء. 
ام����ا فتوى االخ القارئ عادل الكلباني فقد رد عليها 
كبار العلماء مثل الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة 
كبار العلماء في اململكة العربية السعودية حيث طلب 
منه عدم التطرق لالفتاء وان ميكث في مس����جده اماما 
وقارئا. ومن املعلوم أن الكلباني ال يعتبر من العلماء او 
الفقهاء الذين تؤخذ منهم الفتوى وامنا هو طالب علم 
وقارئ للقرآن، وان ما قاله هو مخالف للقرآن والسنة 
واجماع األئمة، وحتى لو صدرت هذه الفتوى عن عالم 
اذا ما خالف الكتاب والس����نة فإن رأيه مردود كما قال 
االمام مالك رحم����ه اهلل »كل يؤخذ من كالمه ويرد، اال 
صاحب هذا القبر« وكان يشير الى قبر الرسول ژ. 

اما االخ����وة الفنانون واملطربون الذين طاروا فرحا 
به����ذه الفتوى فأنصحهم بالرج����وع الى احلق واتباع 
كتاب اهلل وسنة رسوله ژ ورأى العلماء املعتبرين، 
وأنصحهم بالتوب����ة واالقالع عن هذه املعصية واقول 
لهم: لن ينفعكم الكلبان����ي وال غيره عند اهلل ان انتم 
خالفتم اوامره وتعديتم حدوده، وصدق اهلل العظيم 
القائل )فإن تنازعتم في شيء فردوه الى اهلل والرسول 

ان كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر(.
أسأل اهلل الهداية لالخ عادل الكلباني الذي سمعت 
انه قد عدل عن هذا الرأي وصرح بخالفه وعاد الى احلق 

وجادة الصواب، فاحلمد هلل رب العاملني.

فتوى الكلباني!

البقاء هلل
مبارك دويلة مبارك الدويلة � 72 عاما � الرجال: ديوان الدويلة 
� العارضية � ق1 � ش1 � م40 � ت: 99462620 � النس���اء: 

العارضية � ق8 � ش7 � م37 � ت: 97872850.
دعجـة رجا منـاور الديحاني، زوجة صياح ف���الح الديحاني � 
48 عام���ا � الرج���ال: العارضي���ة � ق8 � ش7 � م5 � ت: 
97204488 � النس���اء: العارضية � ق10 � ش5 � ج2 � م28 

� ت: 97208383.
سـارة ناصر دويع العجمـي، زوجة علي سالم حمد كماد املري 
� 39 عاما � خيط���ان � ق6 � ش الوليد بن عبدامللك � ش 
نادي خيط���ان � م28 � ت: 97313113 � 66414114 � العزاء 

ليوم واحد.
بتلة مطلق ملحم العازمي، ارملة عيد عوض راع الدويحة العازمي 

� 92 عاما � الظهر � ق4 � ش1 � م51 � ت: 99621381.
أمل محمد عبداللطيف العماني، زوجة يوسف احمد عبدالعزيز 
الرق���م � 48 عاما � الرجال: النزهة � دي���وان الرقم � ت: 
99020212 � النس���اء: اليرم���وك � ق4 � ش4 � م14 � ت: 

25337406 � الدفن التاسعة صباحا.

 رمضان: احذروا لبس »الشورت« بين العاشرة والرابعة عصراً
كونا: مع بدء ما يعرف فلكيا وتقومييا مبصطلح 
)مربعانية الصيف( او )املنقلب الصيفي( منذ 21 يونيو 
تكون اشعة الشمس شبه عمودية بزاوية 84 درجة 
في أفق الكويت، مما يتطلب اخذ احليطة واحلذر من 

التعرض لها بشكل مباشر ولفترة زمنية طويلة.
وقال خبير التنبؤات اجلوية والبيئة عيسى رمضان 
ان زاوية الشمس في افق الكويت تكون خالل شهري 
يوني���و ويوليو في أقصى ارتفاع له���ا، اذ انها تبدأ 
بدرجة 75 في االفق مع مطلع شهر مايو وتستمر في 
االرتفاع الى ان تصل الى 84 درجة أليام عدة ثم تبدأ 
تدريجي���ا بالنزول في االفق لتك���ون في ادنى نزول 
في 21 ديسمبر من كل عام فتصل الى 37 درجة فيما 

يعرف مبصطلح )املنقلب الشتوي(.
وأش���ار رمضان الى جملة من االرشادات وطرق 

احلماية والوقاية من احلرارة العالية واشعة الشمس احلارقة.
وأوضح ان كل انس���ان يحتاج الى احلماية من اش���عة الشمس 
املباشرة، اذ ان أي شخص قد يكون معرضا لالصابة بسرطان اجللد 

اما كان لون بشرته.
وقال ان اول االرش���ادات يتمثل في التخطيط والتجهيز السليم 
قب���ل اخلروج الى البحر او املنت���زه او اي مكان آخر وذلك بتجهيز 
القبعات واملالبس التي تقي االنس���ان وعائلته من أش���عة الشمس 

مثل املظلة.
ونصح بأن تكون مواعيد اخلروج من املنزل 
ملمارسة اي رياضة في األوقات املناسبة لتحاشي 
أشعة الش���مس القوية والضارة نسبيا والتي 
تكون بني الس���اعة العاش���رة صباحا والساعة 

الرابعة عصرا.
وق���ال رمضان انه ميكن ألش���عة الش���مس 
ان تنعكس من س���طح املاء والتربة واألسطح 
الكونكريتي���ة وحتى الثلج كم���ا انها تنفذ عبر 
س���طح املاء لتصل الى جس���م االنسان وميكن 
للسحب ان حتجب اشعة الشمس وتنخفض بذلك 
درجة احلرارة ولكن ال ميكنها حجب االشعة فوق 

البنفسجية الضارة.
وحول اللباس املناسب نصح رمضان بارتداء 
اللباس املناس���ب الذي يحمي اجللد مثل الدشداشة او القميص ذي 
االكمام الطويلة والبنطلون وليس )الشورت( وضع القبعة او الغترة 

التي تقي رقبتك ووجهك واذنيك من اشعة الشمس.
وذكر ان الدراسات الطبية التي تنشر تشير الى ان بعض املضادات 
احليوية واألدوية ميكنها زيادة حساس���ية اجلس���م عند التعرض 
ألش���عة الشمس املباشرة، لذا فإن استشارة الطبيب وأخذ احليطة 

شيء مهم جدا عند تناول مثل هذه األدوية.

صورة تخيلية للجدة »لوسي« كما نشرها موقع »اليف ساينس« 

)أ.ف.پ( ضابط أمن لبناني يحمل طربة حشيش ختمت بشعار االرز  

)أسامة البطراوي(

اكستسي »اللبنانية«.. معامل تصنيع »النشوة«!

احتجاز شخصين بسبب نبوءة خاطئة
 عن وقوع زلزال في فيجي 

الجدة »لوسي« مشت بشكل مستقيم  قبل 3.2 ماليين سنة

لعبة ڤيديو إسرائيلية »كيف الوصول من غزة إلى رام اهلل؟«

د.الجبالي اليوم وياكم

العجيري: العاصفة الترابية تهدأ فجرًا وتعود ظهر اليوم 
»الداخلية« دعت المواطنين والمقيمين إلى توّخي الحذر

هاني الظفيري
شهدت البالد امس هبوب عاصفة رملية شديدة أدت 
الى انخفاض الرؤية الى مس����تويات متدنية، خاصة في 
املناطق البرية فيما بقيت في مستويات آمنة وسط املناطق 
املأهولة وقال العالم الفلكي د.صالح العجيري ان هبوب 
هذه الرياح الش����ديدة في مثل ه����ذا الوقت من العام أمر 
طبيعي خاصة اننا النزال في موس����م البوارح املعروف 
بالرياح التي تنشط احيانا. وأضاف العجيري: ينتظر ان 
تهدأ الرياح التي بلغت سرعتها 45 كيلومترا فجر اليوم 
عل����ى ان تعاود الهبوب بذات الس����رعة ظهرا وتهدأ ليال 
موضحا ان سرعة الرياح في ظل اجلفاف الشديد وارتفاع 
درجة احلرارة ادت الى إثارة الغبار بشكل كثيف خاصة 
في املناطق البرية املكشوفة وحتديدا في املنطقة البرية 
الفاصلة بني العبدلي والساملي، حيث تتضح هناك مدى 
قوة العاصفة اما في وسط املناطق املأهولة فيخف تأثير 
الرياح وتبقى الرؤية في مستويات معقولة. وكانت وزارة 
الداخلية قد أصدرت مساء امس بيانا دعت فيه املواطنني 
واملقيمني الى توخي احلذر بسبب هبوب العاصفة الترابية 

التي استمرت حتى وقت متأخر أمس.

عيسى رمضان

واشنطن � يو.بي.آي: أظهر اكتشاف هيكل عظمي جديد 
في إثيوبيا ان »لوسي« التي تعتبر واحدة من أسالف البشر 
مشت قبل 3.2 ماليني سنة بش����كل مستقيم على ساقيها. 
وأفاد موقع »اليف س����اينس« األميرك����ي ان املتخصصني 
في علم اإلنسان ناقش����وا طويال إن كانت »لوسي« األنثى 
قصيرة القامة متشي على ساقيها أم ال، مع العلم ان هيكلها 
العظمي هو الوحيد املعروف وكان طولها حوالي متر قبل 

3.2 ماليني سنة.
لكن يوهانس هايل سيالسي رئيس قسم األنتروبولوجيا 
اجلسدية في متحف كليفالند للتاريخ الطبيعي في أوهايو 
قال ان الهيكل العظمي غير املكتمل الذي أطلق عليه اس����م 
»الرجل الكبير« يتميز بساقني وذراعني كالتي عند اإلنسان 
احلديث. ولفت إلى ان الهيكل العظمي اجلديد يحتوي على 
معظم األج����زاء التي وجدت عند »لوس����ي« باإلضافة إلى 
أجزاء جديدة مثل القفص الصدري. وقال سيالسي ان كتف 
»الرجل الكبير« كان اكتشافا كبيرا إذ أظهر ان أكتاف أجدادنا 
والقفص الصدري عندهم شبيهة كثيرا بالتي عند اإلنسان 

احلديث بدرجة تفوق ما كان متوقعا من قبل.

برعاية »تمدين«
بيت العرب ُيصدر

نشرة »الجواد العربي«
ص 14

تستضيف »األنباء« اليوم 
اخلميس اخصائي عالج اللثة 
وزراعة األسنان، في مركز شمس 
لطب الفم واألس���نان د.أحمد 
اجلبالي بني الس���اعتني 7 و9 
مساء، وذلك للحديث عن أمراض 
الفم واللثة والتهابات وتآكل 
اللثوي  العظام، واالنحس���ار 
التجميلية  اللث���ة  وجراحات 
والرد على أسئلة القراء وذلك 
على الهواتف التالية: 24830514 
 �  24830322  �  24830238  �

داخلي: 131 � 318.


