
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الـ »إف بي آي« تسعى لقانون يتيح لها الحصول على سجالت إلكترونية شخصية.

ـ ولماذا ال يستفيدون من تجربة الشرق األوسط الرائدة في هذا المجال؟

شوارتزنيغر يأمر بإجازات إجبارية للموظفين بسبب عجز الميزانية.

ـ واهلل وزاراتنا اللي صج يبي لها شوارتزنيغر بس عشان يجبر موظفينا يداومون.
أبواللطفواحد

كرمية، ل���م تبخل علينا 
بأوراقه���ا وثمارها وبذورها 
وأغصانها، منحتنا الظالل قبل 
املراوح ومكيفات  أن نعرف 
الهواء، وفرت لنا الطعام قبل 
أن نعرف الفاكهة املستوردة،، 
قدمت لنا العالج للعديد من 
أمراضنا وجبرت كس���ورنا 
قبل أن نعرف املراهم احلديثة 
وأدوية الصيدليات املناوبة، 
أعطتنا فرصة غسل وتنظيف 
شعورنا وأجسادنا بأوراقها 
قب���ل أن نع���رف الصابون 

والشامبو املعطر.
وبع���د أن دارت األف���الك 
دورته���ا وتدف���ق النفط في 
جيوبن���ا وامتلكنا الثروات، 
تنكرنا لش���جرة »الس���در« 
وصرنا نهيم عشقا باألشجار 
األخرى. فأي نكران أكثر من 
تنكرنا لهذه الشجرة املباركة 
التي عاش���ت معنا األوقات 
العصيبة، وأعطتنا وأكرمتنا 
إلى  دون من���ة؟! فالناظ���ر 
مزارعنا وشوارعنا وبيوتنا 
وساحاتنا العامة يجد األشجار 
املختلفة، ووحدها الس���درة 

املظلومة تغيب عن املشهد.
فهل نحن نتعمد تغييبها 
عن املشهد اليومي في حياتنا 
احلاضرة ألنها تذكرنا بأيام 
اجلوع والفقر وشدة الهجير 
وقسوة احلياة في املاضي؟ 
وهل نحن نكره تاريخنا إلى 
ه���ذه الدرج���ة املوجعة من 
النكران؟ نتحدث عن فاكهة 
الكيوي وزه���رة الغاردينيا 
وننس���ى الكن���ار وس���درة 

العشاق؟!
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الكلباني يتراجع عن فتواه بإباحة الغناء: المطربون »فسقة«
دبي � العربية: تراجع الشيخ عادل 
الكلباني، وبشكل جزئي عن فتوى سابقة 
له أباح فيها الغناء، وأثارت حولها جدال 

طويال.
وق���ال الكلباني انه بع���د حوارات 
أجراها مع علماء وش���خصيات مؤثرة 
في بالده، توصل إلى قناعة بأن »الغناء« 
الذي أباحه بالكلية، منه ما يستوجب 

التحرمي.
وأكد في حوار مع صحيفة احلياة، في 
طبعتها السعودية أمس أنه »بعد التأمل، 
واحلوار مع أش���خاص أعزهم وأجلهم 
كثيرا مثل وزير الش���ؤون اإلسالمية، 
أصبحت مقتنعا قناعة تامة بأن الغناء 
الذي رأيت إباحته لم يعد موجودا، إال في 
اليسير جدا، ولذلك فأنا أرى املشتغلني 
بالغناء فسقة، وأنصح كل من عافاه اهلل 
من الس���ماع بأال يسمع الغناء، وإنني 

ال أجيز ألحد أن يس���مع الغناء بناء على القول الذي قلته«.  
وأضاف في س���ياق حديثه الذي قال إنه سيكون »األخير« 
عن هذا املوضوع: »غالب الغناء اليوم وما يصاحبه، فجور 
وشناعة وفحش، وحتى احملافظ منه الذي يجد فيه بعض 
العلماء رخصة، أقل أحواله أنه من »اللغو« الذي جعل اهلل 

من صفات املؤمنني اإلعراض عنه«.
وكان الكلباني قد أفتى س���ابقا بأن الغناء مباح شريطة 
أال يصحبه مجون أو س���كر أو تلفظ بكالم ماجن، موضحا 
أنه ال يوجد نص صريح في الكتاب أو الس���ّنة ينص على 
حترميه. وانتقد كل من اتهمه باإلتيان بشيء جديد أو انتقده 

بشكل شخصي.
ودافع الكلباني في بيان أصدره في وقت سابق ونشره على 

موقعه الرسمي على اإلنترنت عن فتواه 
التي أباح فيها الغناء، مؤكدا أن الغناء 
مباح بكل حاالته سواء كان باملوسيقى 
أو بدونها، شريطة أال يصاحبه مجون 

أو سكر أو التلفظ بكالم ماجن.
وانتقد كل من اتهمه باإلتيان بشيء 
جديد، أو منتقدا إياه بشكل شخصي، 
ومؤكدا أنه ال نص صريحا في الكتاب 
أو الس���ّنة ينص على حترمي الغناء، 
معتبرا أن ه���ذا األمر كان مثار خالف 
كبير بني الفقهاء في مختلف العصور، 
قائال إن »وج���ود اخلالف يعني انه ال 

يوجد نص صريح للتحرمي«.
وأضاف الكلباني »ليس في ش���رع 
اهلل تعالى أال يستمتع اإلنسان بالصوت 
الندي احلس���ن، بل جاء فيه ما يحث 
عليه ويش���ير إليه، كما في قوله ژ: 
»علمها بالال، فإنه أندى منك صوتا«،، 

وإمنا عاب اهلل تعالى نكارة صوت احلمير«.
وتابع: »صح عن عمر ÿ، أنه قال: الغناء من زاد الراكب، 
وكان له مغن اس���مه »خوات« رمبا غنى له في سفره حتى 

يطلع السحر.
وقد تنازع الناس في الغناء منذ القدم، ولن أستطيع في 
رسالة كهذه أن أنهي اخلالف، وأن أقطع النزاع، ولكني أردت 
فقط اإلشارة إلى أن القول بإباحته ليس بدعا من القول، وال 
شذوذا، بل وليس خروجا عن اإلجماع، إذ كيف يكون هناك 
إجماع على حترميه وكل ه���ؤالء القوم من العلماء األجالء 
أباحوه؟.. ومن أكبر دالئ���ل إباحته أنه مما كان يفعل إبان 
نزول القرآن، وحتت سمع وبصر احلبيب ژ، فأقره، وأمر 

به، وسمعه، وحث عليه، في األعراس، وفي األعياد«. 
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الشيخ عادل الكلباني

العجيري: امتزاج الغبار بالرطوبة مزعج.. وليس مخيفًا

هاني الظفيري
كشف العالم الفلكي د.صالح 
الغبار  امت���زاج  العجيري ان 
بالرطوبة في مثل هذه االيام 
يتسبب في تأثير سيئ يجعل 
من الغب���ار ملحوظا حتى ان 
كانت الرياح بسيطة، فالرياح 
جنوبية شرقية هادئة خالل 

هذه الفترة، ويثور معها الغبار 
احيانا ولكن اذا ما صادف الغبار 
رطوبة في اجلو كما حدث في 
اليومني املاضيني فهذا يزيد من 
تأثير الغب���ار ويجعل الناس 
يشعرون برائحته في أنوفهم 
بشكل أقوى، وأضاف: مثل هذا 
األمر مزعج ولكنه ليس خطيرا 

كما يتصوره البعض.
وأشار العجيري الى ان يومي 
العطلة اليوم وغدا سيكونان 
يومني هادئ���ني وال يتوقع ان 
يشهدا اي مفاجآت في الطقس 
وستكون سرعة الرياح معتدلة 
والرطوبة عادية لن تتجاوز 

معدالتها الطبيعية.

توقع نهاية أسبوع خالية من المفاجآت

)كرم ذياب(العاصمة امس حتت موجة الغبار والرطوبة التي سيطرت على األجواء صباحا وفي اإلطار د.صالح العجيري
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تخّلصنا من الرجعيين
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