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الرياضـ  يو.بي.آي: أدى خالف على اختيار 50
إمام مســـجد في مدينة الدمام بالســـعودية 
بني املؤذن واملصلني إلى إغالقه بالسالســـل 

لنحو شهر.
وقالت صحيفة »احلياة« اللندنية امس 
انه على الرغم من فتح أبواب املسجد لصالة 
املغرب مساء اول من امس إال أنه أقيمت صالتا 

جماعة بإمامني مختلفني. فيما شهدت إحدى 
الصالتـــني محاوالت لقطع التيار الكهربائي 

عن املسجد.
وحاول مدير إدارة األوقاف في الدمام مسند 
القحطاني احتواء اخلالف بني األهالي واملؤذن 
مطالبا إياهم بـ »عدم الفرقة«. واختار اإلمام 

الذي رشحه أهالي احلي ليؤم املصلني.

الخالف على اإلمام أغلق مسجدًا بالسعودية 

دبيـ  العربية: ظهرت بوادر صراع ديني 
تلوح في األفق في السعودية، خصوصا 
بعـــد خطبة إمام الحرم المكي الشـــريف 
الشيخ عبدالرحمن السديس النارية، والتي 
طالب فيهـــا بـ »الحجر« على من وصفهم 
بـ »المتعالمين«، الذين خرجوا عن جماعة 

األمة وجمهورها.
ورأى مراقبـــون أن حديث إمام الحرم 
المكي، ونقده القـــوي لما اعتبره فوضى 
الفتاوى، موجها تحديدا للشيخ عبد المحسن 
العبيكان، الذي أفتى أخيرا بجواز إرضاع 
الكبير، والشيخ عادل الكلباني، الذي أفتى 
بجواز الغناء بالمعازف، حيث ذكر السديس 
في خطبته نصا »من اقتحموا مقامات الفتيا 
وهم ليسوا منها مثل فتاوى إرضاع الكبير 

وإباحة الغناء«.
وكانت فتاوى الشيخ العبيكان، والشيخ 
الكلبانـــي، أثارت ردود فعل واســـعة في 
األوساط السعودية، وتفاعلت معها مواقع 
إلكترونية، وصحف عربية، ووسائل إعالم 

غربية.
ولم يكن رد العبيكان بأقل قوة من خطبة 

الســـديس، حيث قال إن كالمه ال يعنيه، 
ســـواء كان مقصودا بخطبة السديس أم 
ال، لكنه سخر من بعض »الجهال« الذين 
ال يعلمون معنى المصطلحات، في إشارة 
لمصطلح »الحجر« الذي جاء على لسان 
الســـديس، حيث قال العبيكان في حديث 
لقناة »العربية« إن »الذين يعرفون معنى 
الحجر في الشريعة اإلسالمية يعرفون أنه 
الحجر على الســـفيه في ماله والتصرف 
فيه مثل الصغير أو الكبير غير متصرف 

تصرفا صحيحا.
لكن كثـــر الجهل بين النـــاس في هذا 
الزمن وأصبح النـــاس ال يعرفون معنى 
المصطلحات الفقهية والشرعية فيتكلمون 

بكالم ال يفهمونه وال يعرفون معناه«.
وأضاف العبيكان إنما يعنيني هو ولي 
األمر، فوالة األمر هم المعنيون بالمسؤول 
عن الفتوى ونحو ذلك من هذه األمور، وال 
يزل المسلمون منذ عهد الصحابة رضي اهلل 
عنهم يختلفون ويحتدم بعضهم بعضا، وقد 
قام العلماء في كثير من العصور بتأليف 
الكتب التـــي ذكروا فيها خـــالف العلماء 

وأقوالهم ويناقش بعضهم بعضا وال يعنف 
بعضهم بعضا في خالفه لرأيه، وهذه الكتب 
واآلراء والمناقشات موجودة في المكتبات 
وبين أيدي الجميع وتدرس في الجامعات 

ويمتحن بها الطالب.
 ومن أخذ قوال مـــن هذه األقوال فرأى 
أنه هـــو الصواب في رأيه فال يجوز ألحد 
أن يعنف عليـــه وأن يعتبره خارجا عن 
الطريق، بل الواجب أن تحترم آراء الفقهاء 

جميعا.
ومضى قائال: يجب أن تحترم آراء الفقهاء 
جميعا، ويجـــب على كل واحد أن يحترم 
آراء اآلخرين، ولكـــن بلينا في هذا الزمن 
بالمتطرفين والغالة الجهال الذين تسببوا 
في وجود هذا اإلرهاب، وشـــوهت صور 
اإلسالم والمسلمين بســـبب هذا التشدد 
والتنطع والتكلـــف الذي هو في الحقيقة 
أضر بديننا وأضر بسمعة بالدنا المباركة، 
وذلك ألنهم يقصون آراء اآلخرين ويرون 
أنهم فقط على الحـــق وكأنهم أخذوه من 
فم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دون 

غيره.

بعد تصريحات إمام الحرم النارية عن أصحاب الفتيا 

العبيكان: الحْجر ال يجوز إال على السفيه  والبعض ال يعرف معنى المصطلحات الفقهية

الشيخ عبداحملسن العبيكانالشيخ عبدالرحمن السديس

احتجاج »زوجة رجل مهم« في مطار القاهرة!
 القاهرة ـ د.ب.أ: شهد مطار القاهرة امس 
واقعة غريبة، حيث احتجت »زوجة رجل مهم« 

على إجراءات السفر ونهرت رجل أمن.
ففي إحدى صاالت السفر باملطار احتجت 
زوجة رجل األعمال املصري م.أحمد عز، أمني 
التنظيم باحلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم، 

على إجراءات التفتيش املتبعة لتأمني الركاب 
واملطار.وكانت الزوجة قد توجهت بصحبة ابنها 
للسفر على طائرة بريطانية إلى لندن وتولت 
مندوبة شركة الطيران إنهاء إجراءاتهما دون 
إبالغ منفذ الصالة بوجود جوزاي ســــفرهما 
معهــــا، وأثناء دخول الزوجة اعترضها رجل 

األمن إلبراز جواز سفرها.
فما كان من الزوجة إال أن نهرته وانتقدت 
اإلجــــراءات، قائلة: »إيه قلــــة الذوق دي« ثم 
اتصلت بزوجها وعندما استمع حلقيقة ما حدث 
قدم أسفه لرجل األمن ومت إنهاء إجراءات سفر 

الزوجة، وحررت الشرطة مذكرة مبا حدث.

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: فازت 
الكلبة برينسيس إيبي من نوع 
شيهواهوا من كاليفورنيا بلقب 
»أبشع كلبة في العالم« في معرض 
ســـونوما مارين الذي أقيم في 

مدينة بيتالوما األميركية.
وقد انتزعت برينسيس اللقب 
من منافسها بابس الذي حاز عليه 

السنة املاضية.
وذكرت صحيفة »سانتا روزا 
برس دميوكرات« األميركية أن 
برينسيس تعاني من حول في 
العني اليســـرى ومصابة بإعاقة 

في قدمها األمامية اليمنى.
وقالت صاحبتها التي جلبتها 
منذ 5 سنوات كاتلني فرانكيس 
إن الكلبـــة »تعاني من مشـــاكل 

كثيرة«.

أبشع كلبة في العالم

لينا األلمانية:
 كرة القدم.. ال تعنيني 

ڤييناـ  د.ب.أ: أكدت املغنية 
الشــــابة، لينا ماير،  األملانية 
الفائزة مبسابقة »يوروفيجن« 
ألفضل أغنية أوروبية للعام 
احلالي 2010، أنها ال تهتم بكرة 
القدم رغم مشاركة بالدها في 
كأس العالم التي تستضيفها 

جنوب أفريقيا حاليا.
وقالــــت لينا )19 عاما( إن 
جناحها فــــي الثانوية العامة 
وفوزها بلقب أفضل مغنية في 
أوروبا هما أهم خطوتني في 

مستقبلها الفني والعملي.

القاهرة ـ إيالف: للمرة األولى منذ فوزها بلقب 
ملكـــة جمال الواليات املتحدة األميركية، في حفل 
أقيم على أحد مسارح الس فيغاس، عادت اللبنانية 
ـ األميركية رميا فقيه إلى تلك املدينة للقيام بجلسة 
تصوير صيفية من أجل الترويج حلفل ملكة جمال 
الكون الذي ستشهده فيغاس في الثالث والعشرين 

من أغسطس املقبل.
وعلى شواطئ الس فيغاس، ارتدت رميا فقيه 
لباس بحر أصفر ســـاعد املصور ايريك كابيك في 

احلصول علـــى أفضل الصور الفوتوغرافية التي 
ستســـتخدم أيضا كدعاية ملســـابقة ملكة جمال 

الكون.
ومن جانب آخر، انتقدت بعض الصحف واملواقع 
اإللكترونية األميركيـــة، ارتداء رميا فقيه للباس 
أصفر، مشيرة أن ذلك اللون يعتبر عند اللبنانيني 
رمزا حلزب اهلل، وقد يكون ارتداؤه وسيلة للترويج 
لهذا احلزب، وهو األمر الذي ال يالئم طبيعة دور 

ملكة جمال الواليات املتحدة.

ريما فقيه متهمة بالترويج لـ »حزب اهلل« بالمايوه!

صحتك

القهوة تقي من اإلصابة بسرطان العنق والفم
دبي � س��ي ان ان: توالت الدراسات مؤخرا 
حول فوائد القهوة، وانصبت آخر الدراس��ات 
العلمي��ة في هذا الصدد، في صالح املش��روب 
األكثر شيوعا في العالم، إذ تقول دراسة أميركية 
إنها قد توفر احلماية من خطر اإلصابة بسرطان 

العنق والفم.
وتقول الدراسة، التي نشرت في دورية علمية 
تابعة »للجمعية األميركية ألبحاث الس��رطان«، 
واس��تندت الى حتليل تس��ع دراسات مختلفة 
ملشاركني يشربون حوالي أربعة أكواب، أو أكثر، 
من القهوة يوميا، ومقارنتها مبجموعة لم تشرب 

القهوة.

والح��ظ الباحث��ون تراجع مخاط��ر إصابة 
املجموعة األولى، بس��رطان الفم والعنق بواقع 

.%39
وأوضح البحث أن الرابط يكون أكثر موثوقية 
بني أولئك الذي يشربون القهوة بانتظام، وبأكثر 

من أربعة أكواب في اليوم.
وقالت د.ميا هاش��يبي، م��ن جامعة يوتاه، 
والتي ق��ادت البحث: »ما يجعل نتائجنا فريدة 
من نوعه��ا أنه كانت لدينا مناذج كبيرة للغاية، 
وطاملا جمعنا البيانات بعدد من الدراسات، توفر 
لدينا ق��وى إحصائية أكثر لرص��د الرابط بني 

القهوة السرطان«.

األرز لتصليح
 الهواتف النقالة!

هجرته.. فدهسها 
بسيارته!

واشنطنـ  د.ب.أ: املاء والهواتف 
النقالة، ضدان ال يجتمعان. إذا 
تسرب املاء إلى هاتفك النقال فإنه 
لن يتسبب فقط في إحداث عطل 
به أو حتى إفساده متاما، بل ميكن 
أن يؤدي إلى إلغاء شهادة الضمان 
اخلاصة بهذا الهاتف إذا كانت له 

شهادة ضمان.
لكن إذا تعرض هاتفك حلادث 
تســـرب مياه، عليـــك أن تنزع 
البطارية وتدفن الهاتف في أرز 
جاف ليلة واحدة. وأحيانا يكون 
هذا فقط هو احلل إلصالح هاتف 
كنت تعتقد أنه قد تدمر نهائيا.

ـ د.ب.أ: اختـــارت  إيطاليـــا 
إيطاليا هجر زوجها  زوجة في 
بعد مشـــادة حامية بالقرب من 

مدينة سيينا اإليطالية.
وخرجت الزوجة )30 عاما( 
تاركة منزل الزوجية بعد فشلها 
في تسوية اخلالف مع زوجها )40 
عاما( الـــذي لم يعجبه تصرف 

زوجته فطاردها بسيارته.
وذكرت الشرطة أمس أن الزوج 
دهس زوجته فقتلها في احلال 
لينهي األزمة الزوجية مبأســـاة 

عائلية.

رميا فقيه


