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باريسـ  أ.ف.پ: من املقرر ان ميثل مغني الراب الفرنسي صاحب 46
ڤيديو كليب »أطلقوا النار على رجال الشرطة« أمام محكمة في باريس، 
على ما أفادت مصادر قضائية امس مؤكدة ما نشـــرته صحيفة لو 
باريســـيان.  وأوقف املغني ويدعى »عبد إكس« على ذمة التحقيق 
ثم أطلق سراحه الى حني أخذ أقواله. وقد أقر بأنه هو كاتب كلمات 
األغنية. ونقلت صحيفة لو باريسيان عن مصدر قريب من التحقيق 
قوله ان املغني، وبعد استجواب دام 5 ساعات مساء اجلمعة »قدم 

اعتـــذاره، مؤكدا ان كلمات األغنية ال تعكس طريقة تفكيره«. وعن 
السالح الذي يظهر في يده في الڤيديو كليب قال انه سالح »مزيف«. 
ويوم اخلميس املاضي، نددت نقابات رجال الشـــرطة بهذا الڤيديو 
كليب طالبة من وزيـــر الداخلية إجراء املالحقات بحق من يقفون 
وراءه. وقال بريس هورتفو انه قدم الشـــكوى في الصباح نفسه 
الذي شـــاهد فيه »رجال يدعى عبد اكس ميتهن غناء الراب« مؤكدا 

انه يفعل األمر نفسه »كلما جرى املس بشرف الشرطة«.

مغني الراب أمام القضاء بسبب »أطلقوا النار على الشرطة«

إشادات من مصر واألردن باألمر الملكي

غموض حول مصير »شيوخ الفضائيات«
مع بدء تطبيق »حصر الفتوى«

الرياض ـ العربية: تواصلت ردود الفعل املؤيدة 
لقرار خادم احلرمني الشريفني قصر الفتوى على هيئة 
كبار العلماء. فمع دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي، 
بات على أكثر من 40 عاملا ســــعوديا يتولون مهمة 
اإلفتــــاء في عدد من البرامج التلفزيونية في قنوات 
فضائية احلصول على إذن من ســــماحة مفتي عام 
السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي خوله 

القرار بإجازة من يراه مناسبا للفتوى.
وأكد وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ان 
على جميع العلماء وطلبة العلم واملشايخ السعوديني 
الذين يرغبون في الظهــــور في برامج الفتوى على 
الفضائيات حتى غير الســــعودية منها أن يحصلوا 
على موافقة وإذن من الشــــيخ عبدالعزيز آل الشيخ 
باإلفتاء الفضائي، وأكد الوزير السعودي »أنه ومبوجب 
القرار امللكي ال يحق ألحد من طلبة العلم الشــــرعي 
السعوديني اإلفتاء بغير إذن، وهذا أمر حسمه التوجيه 

امللكي«.
وشدد وزير الشؤون اإلسالمية على أن قصر الفتوى 
على اجلهات الشــــرعية والعلماء املخولني بها ليس 
أمرا جديدا بل هو أمر راســــخ ومعروف منذ القرون 
األولى املباركة، وقال »ليســــت الفتوى مباحة ألي 
أحد بل هناك جهات مخولة لها. أما الفتوى اخلاصة 
باألشخاص وأســــرهم فهي بني السائل واملفتي وال 
تعمم، وهي في أمور العبادات واملعامالت واألحكام 
الشرعية، وال تتطرق إلى العقائد والتكفير«. وتابع 
»من لديه مسألة من طلبة العلم والدعاة والشرعيني 
في أمر الدعوة أو االحتساب فعليه أن يوصلها إلى 
اجلهات الشرعية املختصة، وأن يكون ذلك في سرية 
تامــــة، وال يجب أن يفصح عنها، أو يتحدث بها إلى 
وســــائل اإلعالم، وإذا أفصح عنهــــا أو أعلنها يكون 
قد دخل في ســــوء القصد، ألن إعالن العمل الصالح 

يتطلب إخالص النية«.
من جهة أخرى، أكد املفتي العام الشيخ عبدالعزيز 
آل الشيخ، في أول ردة فعل رسمية له، أن األمر امللكي 
الكرمي مبشر باخلير. وســــيضبط وضع الفتوى«. 
مؤكدا أنه »سيحل بإذن اهلل قضية تضارب الفتاوى«، 
نافيا وجود حجر على أحد، وأكد أن »من لديه علم 
وفقه هو الذي يتحدث، لكن هذا ســــيمنع من ال علم 

عنده أن يقول على اهلل بغير علم«.
وتابع »ســــتوضع آلية جتمــــع املصالح ومتنع 
املفاسد بالنسبة إلى برامج الفتاوى في الفضائيات، 
لتحقق مصلحة الدين واألمة والوطن«، مطالبا اإلعالم 
السعودي بتفعيل األمر امللكي، وأن يكون هناك تعاون 

مع العلماء وطلبة العلم.
ورأى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية د.قبس 
آل شيخ مبارك لـ »العربية« أن األمر امللكي أكد خطورة 
الفتاوى في الشأن العام، أي في قضايا اجلمهور، وهي 

ما يسميها العلماء بالقضايا اجلمهورية.
وأردف: أما القضايا املتعلقة بالشؤون اخلاصة 
للمســــلم، فيما يتعلق بعباداته ومعامالته وأحكام 
الزواج، فقد نص البيان علــــى منع أي فتاوى فيها 
أقوال شاذة مهجورة رفضها العلماء لضعف مدركها 
وضعــــف دليلها. لذلك أرى أن صدور هذا األمر جاء 
في وقته بعد أن صدرت بعض الفتاوى الشاذة التي 
لألسف أساءت للفقه اإلسالمي، وشوهت نضارته، 
فكان البد من موقف واضح وحازم من خادم احلرمني 
الشريفني للحيلولة دون هذا الشذوذ الذي أخجلنا 
أمام العالم. ومن مصر، رحب علماء أزهريون باألمر 
امللكي، واعتبروه إجراء حكيمــــا وتطبيقا صريحا 
ملــــا جاء في القرآن الكرمي، مطالبني بتطبيق اإلجراء 
نفسه في مصر، بحيث يقصر اإلفتاء على دار اإلفتاء 
املصريــــة ومجمع البحوث اإلســــالمية كما أيد ذلك 

علماء من االردن.

احلذاء فوق رأس رئيس الوزراء

القاهرة ـ أ.ف.پ: مع مطلع شهر 
رمضــــان بدأت احلكومــــة املصرية 
تطبيق »األذان املوحد« لتثير بذلك 
غضب أنصار األذان التقليدي الذي 
يؤديــــه منذ قرون آالف املؤذنني في 

القاهرة ولكن مؤيديه كثر كذلك.
واختارت وزارة األوقاف املصرية 
بداية شهر الصيام إلطالق املرحلة 
االولى من مشروع »األذان املوحد« 
الــــذي مت تأجيله عــــدة مرات خالل 
السنوات االخيرة بسبب االعتراضات 

التي واجهته.
وفي القاهرة، مدينة األلف مئذنة، 
4500 مسجد يرفع في كل منها األذان 5 

مرات يوميا لقاطني العاصمة املصرية 
الذين بلغ عددهم قرابة الـ 20 مليون 

نسمة غالبيتهم من املسلمني.
وقالــــت وزارة األوقــــاف انه بدأ 
تطبيــــق األذان املوحــــد األربعــــاء 
املاضي املوافــــق األول من رمضان 
في بعض أحياء مناطق مصر اجلديدة 
ومدينة نصر وبالقرب من أهرامات 

اجليزة.
وزودت املساجد التي سيتم تطبيق 
هذا النظام اجلديد فيها بجهاز استقبال 
مربوط باستديو مركزي يبث األذان 

بصوت مؤذن مت اختياره بعناية.
ويتيح هذا النظــــام التحكم في 

مســــتوى الصوت بحيــــث ال يكون 
مرتفعا أكثر مما ينبغي.

وواجــــه تطبيــــق األذان املوحد 
بعض املشكالت الفنية في عدد من 
املساجد لكن السلطات أكدت انه سيتم 
حلها بسرعة وانه سيتم تعميم هذا 
النظام تدريجيا ليشمل كل مساجد 

العاصمة.
ويهدف هــــذا النظام الى جتنب 
التنافس بــــني املؤذنني والفارق في 
التوقيت بني رفع األذان في املساجد 
املتجاورة والقدرات الصوتية املشكوك 
فيها لبعض املؤذنني وكلها مشكالت 

يشكو منها سكان القاهرة.

بدء تطبيق »األذان الموحد« في مدينة األلف مئذنة ضابط يقذف رئيس وزراء والية جامو وكشمير بالحذاء

مقتل 6 سعوديين من أسرة واحدة في حادث مروري
الرياضـ  يو.بي.آي: تسبب حادث مروري في 
مقتل 6 اشـــخاص من اسرة سعودية واحدة بعد 
انفجار اطار السيارة التي كانوا يستقلونها على 

طريق الطائف ـ الرياض.
وقال مصدر أمني سعودي لـ »يونايتد برس 
انترناشونال« ان احلادث ادى الى قتل ستة اشخاص 
من أســـرة ســـعودية مكونة من ثمانية افراد ما 
بني نســـاء واطفال، فيما تعرض اثنان الصابات 

توصف بالطفيفة.

وقال املصدر ان السيارة انحرفت عن مسارها 
الرئيسي على الطريق بالقرب من احدى االستراحات 
لتنقلب مرات عدة بســـبب انفجـــار احد اطارات 

السيارة ذات الدفع الرباعي.
وقد باشرت اجلهات األمنية واالسعافية موقع 

احلادث.
وكشف تقرير حديث ملنظمة الصحة العاملية 
ان اململكة تسجل اعلى نسبة وفيات في حوادث 

الطرق على املستويني العربي والعاملي.

نيودلهي ـ أ.ش.أ: قام ضابط برتبة مســـاعد 
مفتش شـــرطة امس بقذف رئيس وزراء والية 
جامو وكشمير عمر عبداهلل باحلذاء خالل العرض 
العسكري مبناسبة االحتفال بعيد استقالل الهند 
عن احلكم البريطاني وسط اجراءات أمنية مشددة 

بستاد »باخشي« مبدينة سرينجار.
وذكرت مصادر رسمية بوالية جامو وكشمير 
في تصريح للصحافيني، أن هذا احلادث تســـبب 
فـــي حدوث حالة من الذعر األمني، مشـــيرة إلى 
أن الضابط بدأ يردد هتافات ضد رئيس الوزراء 
وهو في طريقه إللقاء خطابه مبناسبة االحتفال 
بعيد االستقالل ورفع راية سوداء، ثم قام بقذف 
عمـــر عبداهلل باحلذاء في نهايـــة املطاف، إال أنه 

لم يصبه.
وأشارت املصادر إلى أن قوات األمن ألقت القبض 
على الضابط املتمرد على الفور، حيث لم يعرف 

بعد االجراءات التي ستتخذه ضده.
وفي رده املباشر على احلادث قال عمر عبداهلل 
متأثرا »أنا لســـت مستاء من أن الشخص احتج، 
ولكن في احلقيقة أنه رمى حذاء وليس حجرا«.

اوباما يسبح مع ساشا في خليج املكسيك امللوث

.. وميارس لعبة اجلولف مع ميشيل 

أوباما يسبح في مياه خليج المكسيك 

فلوريداـ  د.ب.أ: قام الرئيس األميركي باراك أوباما بالسباحة 
في مياه خليج املكسيك التي تضررت بكارثة التسرب النفطي، 
وذلك خالل العطلة التي يقضيها مع أسرته في والية فلوريدا. 
ونشر البيت األبيض صورة ألوباما في مياه البحر مع ابنته 

ساشا )9 أعوام(. 
وســـبح أوباما في خليج املكسيك أمس السبت خالل رحلة 
له مع األســـرة للوقوف مباشرة على محاوالت قطاع السياحة 
للتعافي من أزمة بقعة النفط الناجمة عن تسرب من منصة »ديب 
ووتر هورايزون« التابعة لشـــركة النفط البريطانية العمالقة 

»بريتش بتروليوم«.

البحارة الهولندية وصلت البرتغال .. بحرًا 
الهاي ـ أ.ف.پ: وصلت البحارة الهولندية 
املراهقة لورا ديكيـــر )14 عاما( برفقة والدها 
إلى البرتغال على منت مركبها الشـــراعي على 
أن تنطلـــق قريبا في جولتهـــا املنفردة حول 
العالم بحســـب ما أعلن وكيل أعمالها لوكالة 

»فرانس برس«.
وقال بيتر كالرنبيك ان »لورا بلغت ميناء 
بورتيماو البرتغالي )جنوبا( في ساعات الصباح 
األولى«. لكنه لم يتم اإلعالن عن املكان الذي 

يرسو فيه مركبها نزوال عند رغبتها.
وأشـــار إلى أن »رحلتها رائعة حتى اآلن. 

وقد شاهدت دالفني وحوتا«.
وكانت لورا ابحرت مبرافقة والدها ديك ديكير 

من ميناء دين أوسي الهولندي في الرابع من 
أغسطس اجلاري، وهي انطلقت من هذا املرفأ 
الذي يقع جنوبـ  شرق البالد على منت مركبها 
الشراعي »غوبي« بهدف اختباره على مدى 10 
أيام واكتشاف أي أعطال تقنية محتملة قبل 

انطالقها في رحلتها املنفردة.
وأوضح كالرنبيك أن لورا تغادر البرتغال 
»خالل األســـبوع املقبل«، علـــى أن يعلن عن 

املوعد احملدد في األيام املقبلة.
ولفـــت وكيل أعمالها إلى أنها »كانت محط 
أنظار وســـائل اإلعالم خالل الفترة املاضية. 
لذا رأت أنهـــا بحاجة إلى بعـــض من الوقت 

للراحة«.

الصيام فرصة كبيرة لالقالع عن التدخين
القاهرة ـ وكاالت: أوضحت د.سامية علي 
القاضي، أســـتاذ القلب واألوعيـــة الدموية 
مبعهـــد القلب القومي في القاهرة ان شـــهر 
رمضان فرصة حقيقية لكل املدخنني لالمتناع 
عن التدخني مما يســـهل االمتناع عنه متاما 
باعتباره من أهـــم عوامل اخلطورة ملرضى 

قصور الشرايني التاجية.
وباعتبار أن ارتفاع مستوى الكوليسترول 
واملرتبط بتعاطي الدهون من عوامل اخلطورة 
فإن الصيام يقلل من مستوى الكوليسترول 
على شرط أال يزيد تعاطي الدهون بعد اإلفطار، 
كما ان الصيام يقلل من كمية تناول األمالح 
اليومية وهذا بـــدوره مينع ارتفاع الضغط 

والـــذي يعتبر عامل خطـــورة آخر لتصلب 
الشـــرايني، كذلك فإن ارتفاع مستوى السكر 
في الدم مرتبـــط بحدوث أزمات قلبية وهذا 
ال يحدث مع الصيام. ولقد أجريت دراســـة 
بالدوحة على 465 مريضا يعانون جميعا من 
قصور بالشرايني التاجية بعد صيامهم شهر 
رمضان كامال كشفت النتائج عن أن 93.3%من 
هؤالء جميعا اســـتطاعوا الصيام بدون أي 
مضاعفات وأن النسبة املتبقية والتي متثل 
6.7% تدهورت حالتهم مع الصيام، ومن هنا 
ميكن أن نستنتج أن تأثير الصيام آمن على 
مريض القلب ذي احلالة املستقرة وأن معظم 

مرضى القلب يستطيعون الصيام.

صحتك

خالد الجندي: شرب الخمر جائز في ظروف معينة!

الداعية خالد اجلندي

القاهرةـ  وكاالت: أكد الداعية 
خالد اجلنـــدي، عضو املجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية، ان 
الزمان  الفتوى متغيرة حسب 

واملكان.
وشدد على أن األحكام ثابتة، 
فمثال شرب اخلمر حكمه حرام 
وهذا ثابت، أما أن يكون هناك 
شـــخص في الصحـــراء ومعه 
زجاجة خمر واشتد عليه العطش 
لدرجة أنه أوشك أن يلقى حتفه، 
هنا يسمح له بشرب القليل من 
اخلمر والذي يعينه على املرور 
من تلك األزمة. وأسهب اجلندي 
خالل الندوة التي عقدت مبلتقى 
الفكر اإلسالمي في شرح حديث 
»احلالل بني واحلرام بني وبينهما 
أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير 
من الناس، فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع 
في الشـــبهات وقع في احلرام، 
كالراعـــي يرعى حـــول احلمى 
يوشـــك أن يرتع فيـــه، أال وإن 
لكل ملك حمـــى، أال وإن حمى 
اهلل محارمه، أال وإن في اجلسد 
مضغة إذا صلحت صلح اجلسد 
كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله 

أال وهي القلب«.
وأكد اجلندي أن هذا احلديث 
يحتوي على ما يقرب من ثلث 
أحكام الشريعة اإلسالمية، مشيرا 
إلى أن في احلديث داللة على أن 

األشياء من حيث احلكم هي حالل 
خالص ال شـــبهة فيه كاملالبس 
واملطاعم واملراكب املباحة، وحرام 
خالص ال شبهة فيه كشرب اخلمر 
والربا والزنى وأكل مال اليتيم 
ونحوها مما نص الشرع على 
حترميه، ومشـــتبه بني احلالل 
واحلـــرام كاملعامالت واملطاعم 

التي يتردد في حكمها. 
وأضاف الداعية خالد اجلندي 

أن تفسير قوله »فمن وقع في 
الشـــبهات وقع في احلرام«، أن 
من تساهل في مباشرة الشبهات 
وكثر تعاطيه لها ال يأمن على 

نفسه إصابة احلرام.
وإن لم يتعمد ذلك، وأن من 
اعتاد التساهل في ذلك ومترن 
على الشبهات يتطور به األمر إلى 
أن يتجرأ على انتهاك احملرمات 

ويذهب عنه تعظيم الشعائر.

.. وحظر استخدام مكبرات الصوت في مساجد البحرين
املنامـــة - العربية: مر التعميم الذي أصدرته 
إدارة األوقاف السنية األسبوع املاضي حول حظر 
استخدام السماعات اخلارجية لغير األذان واإلقامة 

في شهر رمضان، بهدوء هذه املرة.
وقالت إدارة األوقاف السنية في بيان لها إنها 
طلبت من املؤذنني حظر اســـتخدام الســـماعات 
اخلارجية، وأضافـــت أنها اتصلت بجميع األئمة 
واملؤذنني عبر إرسال الرسائل النصية اإللكترونية 
)SMS( للتأكيد على ضرورة االلتزام بهذا القرار 
وذلك حرصا على راحة جميع املواطنني والقاطنني 
بجوار اجلوامع واملساجد«، وأشار البيان إلى أن 
التعميم جاء النتفاء املصلحة الشرعية الستعمال 

املكبرات اخلارجية.

وتتهم احلكومة مبحاولة فرض الوصاية على 
املساجد، لكنها ترفض هذه االتهامات، وتشير إلى 
أن املوضـــوع ال يتجاوز القوانني التنظيمية. في 
املقابل، ال تبدو أن املساجد واملآمت )احلسينيات( 
الشيعية معنية بالقانون ألن كثيرا منها تتمتع 
باستقاللية عن الدولة، عالوة على أن إدارة األوقاف 
اجلعفرية لم تصدر تعميما كالذي أصدرته نظيرتها 

السنية.
وفي تصريح مقتضب قال رئيس إدارة األوقاف 
الســـنية في اتصال هاتفي مع »العربية.نت« إن 
توجيه إدارته »ال جديد فيه«. وأضاف الشـــيخ 
ســـلمان بن عيســـى آل خليفة »حتدثنا في هذا 

املوضوع العام املاضي«.

تراجع الحرائق قرب ساروف
والدخان يعود إلى موسكو

موسكو ـ أ.ف.پ: أعلنت السلطات ان عدد احلرائق في منطقة 
مركز ساروف النووي )500 كلم شرق موسكو( تراجعت بينما انتشر 

الدخان الذي حملته الرياح في العاصمة الروسية من جديد.
وقالت وزارة االوضـــاع الطارئة ان عدد احلرائق في منطقتي 
نيجني نوفغوالود وموردوفيا املتاخمتني ملركز االبحاث النووية 

في ساروف، تراجع.
واضافـــت مكاتب الوزارة في منطقـــة الفولغا »على الرغم من 
درجات احلرارة املرتفعة بدأنا ننتصر على حرائق الغابات ونشهد 

توجها فعليا الى انخفاضها للمرة االولى في االيام االخيرة«.
ويقوم اكثر من 1200 شخص ونحو 151 آلية مبكافحة احلرائق 
الكبيرة في قريتي بوبوفكا وبوشـــتا احملمية الطبيعية الواقعة 

في موردوفيا.

سحابة دخان في سماء موسكو


