
 (كرم ذياب)  العاصمة كما بدت امس اثر موجة الغبار وفي اإلطار الباحث الفلكي عادل املرزوق 

اململكة   واس: فنــــد مفتــــي 
ورئيــــس هيئة كبــــار العلماء 
السعوديني الشيخ عبدالعزيز 
آل الشيخ الفتوى املكذوبة على 
اللجنــــة بأنها تذكر ان اســــامة 
بــــن الدن وتنظيم القاعدة على 
احلــــق ظاهريــــن وأن التنظيم 
خالفة اسالمية الى آخر ما جاء 
في الفتوى من البهتان والزور 
والكــــذب على اللجنــــة الدائمة 
وجاءت الفتوى حول ما نشر في 
بعض مواقع الشبكة العنكبوتية 
من فتوى مزورة ومكذوبة على 
اللجنة، وقد اعطيت رقما وتاريخا 

من فتوى اخرى ومهرت بتواقيع مركبة لألعضاء لتبدو وكأنها حقيقية، 
وجاء في بيان لهيئة كبار العلماء املفندة للفتوى املكذوبة: لقد تضمنت 
هذه الفتوى املكذوبة ان اللجنة الدائمة تذكر ان اسامة بن الدن وتنظيم 
القاعدة على احلق ظاهرين، الى آخر ما جاء في هذه الفتوى من البهتان 
والزور والكذب على اللجنة الدائمة. وبناء على ذلك فإن اللجنة الدائمة 
تبني األمور اآلتية: ما نســــب الى اللجنة في هذه الفتوى املزورة كذب 
وبهتان ال نقر به وال نرضى عنه. وال يخفى حكم الشريعة فيمن تقول 
على شخص كالما لم يقله، ونسب إليه ما لم يصدر عنه، وأنه بفعله 

هذا آثم مرتكب جلرم يستحق عليه العقاب الشرعي. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 ١٩ مليون عاطل في العالم العربي عام ٢٠٢٠.

  ـ ولو استمرت حركة التغيير في العالم العربي على منوالها فلن يكون هناك 
عاطلون عام ٢٠١٢ سوى الساسة!

 معنويات المستهلكين في بريطانيا تسجل هبوطا حادا في يناير الماضي.
  ـ على هذا المعدل معنويات مستهلكينا الزم تكون بحالة تجمد.

 أبواللطف  واحد 

 البقاء هللا 
 مداد عيد محمد الهرير العازميـ  ٧٢ عاماـ  الفردوس 

ـ ق٦ ـ ش١ ـ ج١٠ ـ م١٦ ـ ت: ٩٩٤٦٠٤٤٩.
  فاطمة زيد راشد العازمي، زوجة فالح سعد ظاهر 
الشماليـ  ٦٤ عاماـ  صباح السالمـ  ق٩ـ  ش٤ 

ـ ج١٩ ـ م٤١ ـ ت: ٦٦٥٦٢٣٨٠ ـ ٦٦٨٣٨٠٧٢.
  فاضـل محمـد عقلـة الفضلي ـ ٦٨ عامـــا ـ الرجال: 
جنوب السرة ـ الشهداء ـ ق١ ـ ش١٠١ ـ م٨٤ ـ 
ت: ٦٦١٨٢٥٢٦ ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق١ ـ 
ش١٢ ـ م٨ ـ ت: ٩٩٥٥٦٧٦٢ ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
  حسن صالح حسن الضبيبـ  ٧٢ عاماـ  الروضةـ  ق٣ 

ـ ش٣٠ ـ م٤ ـ ت: ٩٩٥٥٦٨٠٠ ـ ٢٢٥١٠٤٦٨.

  نورة راجح عمير العجمي، ارملة حسني محسن حسني 
العجمـــي ـ ٨١ عاما ـ الصباحية ـ ق٢ ـ ش٨ ـ 
م١٤١ ـ ت: ٩٩٦٥٩٦٥٢ ـ ٩٩٧٦٩٠٠٠ ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
  صيتة حمد عايض العجمي، ارملة ســـالم بن سعيد 
املفلح العجمـــي ـ ٩٠ عاما ـ بيان ـ ق٩ ـ ش١ 
ـ ج١٣ ـ م٩ ـ ت: ٦٦٢٤٢٢٧١ ـ الدفن التاســـعة 

صباحا مبقبرة صبحان.
  ضوية عوفي عنيزان، ارملة حمدان ضاحي الفضلي 
ـ ٧٤ عاما ـ الرجـــال: الفردوس ـ ق٦ ـ ش١ ـ 
ج١٣ ـ م٩ ـ ت: ٦٥٥٥٥١٩٠ ـ النساء: األندلس ـ 

ق١٣ ـ ش١٢ ـ م١٠٧ ـ ت: ٩٩٧٩٩٩٣٨. 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٦  الفجر 
 ٦٫٢٦  الشروق 

 ١٢٫٠٢  الظهر 
 ٣٫١٤  العصر 

 ٥٫٣٩  المغرب 
 ٦٫٥٦  العشاء 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 حاصوا وباصوا

 بعـــد أن أكمل الشـــعب 
املصري ثورته ومتكن من 
خلع الرئيس السابق، َوَقَع 
العديد من الكتاب واملعلقني 
الذين اســـتخفوا بالثورة 
وحاولوا التشويش عليها في 
«حيص بيص» فارجت عليهم 
األمر، وحاصوا وباصوا حني 
تكشفت للعاملني، جهارا نهارا، 
سوءة الفساد الذي استشرى 
في مصـــر وحجم الغضب 

الشعبي العارم هناك.
الكتـــاب،    مـــن هـــؤالء 
الصحافي صـــالح منتصر 
الذي اتهم الثورة الشعبية 
قبل انتصارها بالتحول الى 
ثغرة للترويع والســـرقة 
ووصف استمرار التظاهرات 
بالفوضى واالمواج والرياح 
التي ستجرف  والعواصف 
الوطن فـــي حـــال إصرار 
الثوار على رحيل الرئيس، 
وان مصر ستصبح صومال 
جديدة ما لم يستمر الرئيس 
في منصبه، مهددا باملصير 
املجهـــول الـــذي تتآكل في 

فوضاه أحالم الشباب.
الكاتـــب    العجيـــب ان 
الصحافي عاد، بعد انتصار 
الثورة، واستدار على الرئيس 
الطاعن بالسن، وراح يقرعه 
بالتقصير ويتهمه بأنه «لم 
قـــراءة توقعات  يســـتطع 
الثـــورة» وكأن الصحافي 
منتصر هو الذي متكن من 
قراءة التوقعات التي جاءت 
بعكس حتذيراته، فالرئيس 
متت تنحيتـــه ولم تتحول 
مصر الى صومال جديدة.. 

ولن تتحول. 

 عبداحملسن الروضان 

 تعترف على شاشة «الراي» الساعة ١٢ بعد منتصف الليل 

 «هوشة بنات» تدخل مالك المخفر
  في احد األماكن العامة 

 عضو هيئة كبار العلماء السعودية: 
  يجوز للمخطوبين التحدث عبر الهاتف

وعدم االستمرار فيها بحجة أنه 
ظهر من املكاشفات أن هذه الفتاة 
املخدوعة ال تصلح زوجة حيث 
استلمت خلداعه ولم يحفظ لها 
ثقتها فيه وتســـليم نفسها له 

مصدقة أنه زوج املستقبل».
العائالت    وتســـمح بعـــض 
والقبائل في السعودية للعريس 
خالل فتـــرة اخلطوبـــة برؤية 

عروسه واخلروج معها.
  وفي بعض املناطق يتم اختيار 
العروس في الغالب إما عن طريق 
اخلاطبة أو عن طريق ترشيح األم 
واألخوات وبعد اختيارها يتقدم 

أهل العريس خلطبة الفتاة.
املوافقة يســـمح    وفي حالة 
للعريس مبا يسمى «الشوفة» 
أي الرؤية الشرعية ويكون هذا 

علمنا من قصص مرت علينا أن 
ذلك أوصلهم إلى احلرام بخديعة 
مفسدة ثم انتهت بإلغاء اخلطبة 

 الرياضـ  يو.بي.آي: قال عضو 
هيئة كبار العلماء الســـعودية 
الشيخ عبداهللا املطلق إنه ال بأس 
مبحادثة املخطوبني هاتفيا خالل 
فترة اخلطبة ما قبل عقد الزواج 
إن كان ذلك ملصلحة العقد بعلم 

األهل أو حضور أحدهم.
  وشـــدد املطلق في تصريح 
خـــاص لصحيفـــة «اجلزيرة» 
نشـــرته امس، شـــدد على عدم 
جواز احملادثة الهاتفية إذا تطرقت 
الى املغازلة واجلنس «فال بأس 
بذلك ويجب احلذر من خطوات 
الشيطان وهي تدرج احملادثة إلى 
املغازلـــة والتزلف إلى احلديث 
في اجلنس»، ولفت عالم الدين 
السعودي إلى ضرورة احلذر من 
خطوات الشـــيطان بقوله «وقد 

 حتدثت الفنانة الشابة مالك وبكل صراحة 
عن ســـبب دخولها الى املخفر اكثر من مرة 
وذلك على حسب قولها نتيجة «هوشة مع 
بنات» في احد األماكن العامة مما اســـتدعى 

دخولها الى املخفر.
   يأتـــي هذا االعتراف بعـــد ان قام بطرح 
الســـؤال عليها املذيع الشـــاب عبداحملسن 
الروضـــان في برنامـــج «الكابوس» والذي 
يعرض الليلة حصريا على شاشة تلفزيون 
«الراي» عند الساعة ١٢ بعد منتصف الليل، 

حيث تدور فكرة البرنامج حول استضافة 
شخص مشهور داخل بيت مهجور والتنقل 
معه في عده مراحل وكل مرحلة مير بها يأخذ 
معه كلمة ويجد نفسه في النهاية محبوسا 
داخل البيت وعليـــه ان يرتب اجلملة حتى 
يتسنى له ان يجد املفتاح ويستطيع اخلروج 
منه قبل فوات األوان، يذكر ان البرنامج فكرة 
وإعداد عبداحملسن الروضان وصالح الدويخ 
وتقدمي عبداحملســـن الروضان ومن إخراج 

ياسر احليدري وعبداهللا العيدان. 

 المرزوق: الغبار يستمر اليوم وغدًا
  و«الزهرة» يقترن بالقمر أول مارس

 قال الباحث الفلكي عادل يوسف املرزوق ان درجة البرودة 
ستتراجع اليوم وغدا ما يعني ان عطلة املولد النبوي خالل 
اليومني القادمني ستشهد موجة غبار تعلق في اجلو. وكانت 
البالد قد تأثرت امس برياح بلغت ســـرعتها ٤٠ كيلومترا 
في الساعة اثارت الغبار وادت الى انخفاض الرؤية في عدد 
من مناطق البالد حيـــث قدمت في وقت مبكر من اجلهراء 
الى ما دون الـ ٥٠٠ متر ولكن ســـرعان ما انقشعت موجة 
الغبار وعادت الرؤية الى معدالتها الطبيعية ظهرا. والرياح 
ستكون جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية مثيرة 
للغبار العالق. من جهة اخرى لفت املرزوق انتباه املهتمني 
بالفلك والظواهر الـــى اقتراب موعد اقتران كوكب الزهرة 
مع القمر وقال ان ذلك ســـيتم يوم الثالثاء االول من شهر 
مارس املقبل ومبعدل درجتني من القمر مشيرا الى امكانية 
مالحظة ورصد وقوع هذه الظاهرة املميزة بوضوح. واشار 
الى ان موقع الزهرة سيكون في اجلهة اجلنوبية الشرقية 
من القمر وان انسب وقت للرؤية في متام الساعة الرابعة 
والعشرين دقيقة صباحا في جهة الشرق قبل شروق الشمس 
موضحا ان شـــروق الشمس ســـيقع في الساعة السادسة 
وثالث عشرة دقيقة صباحا بينما يشرق القمر في الثالثة 
وخمس وخمســـني دقيقة صباحا وتشرق الزهرة في متام 

الرابعة صباحا. 

فـــي وجود أحـــد محارمها وإذا 
نالت استحسان العريس يقوم 
بتلبيسها ســـوارا أو طقما من 
أمهـــا مبلغا من  الذهب ومينح 
املال تأكيدا منه على الزواج من 
ابنتها ثم يتم االتفاق على تكاليف 

الزواج واملهر والشبكة.
  ويأتـــي بعد ذلك ما يســـمى 
التي  «امللكـــة» وهي املرحلـــة 
تعقب عقـــد القران وهي مبثابة 
فترة اخلطوبـــة هناك من يرى 
أنه ميكـــن االكتفاء باالتصاالت 
الهاتفية في هذه الفترة كوسيلة 
للتواصل بني املخطوبني وآخرون 
قد يسمحون للعروسني باللقاء 
في وجود أحد محارم العروس 
وقلة هم الذين يســـمحون لهم 

باخلروج معا.  

 الشيخ عبداهللا املطلق 

 آل الشيخ يكّذب فتوى «أسامة بن الدن 
وتنظيم القاعدة على الحق ظاهرين»

 شهادة ثانوية  في الـ ٨١ من العمر

 ٢٦ مليار رسالة خالل عيد الربيع في الصين

 بيتسفورد ـ يو.بي.آي: تســــلم نيويوركي ترك املدرسة في العام 
١٩٤٦ لاللتحاق باجليش األميركي شهادة الدراسة الثانوية من جلنة 

التعليم في بيتسفورد بعد بلوغه الـ ٨١ من العمر.
  وأفادت صحيفة «روشســــتر دميوكرات إند كرونيكل» األميركية 
ان سيغفريد واينتال تسلم شهادته من مجلس املدرسة بعدما اقترح 
قســــم البطالة في وزارة العمل األميركية اسمه في إطار برنامج منح 
شهادات لألشخاص الذين تركوا املدرسة الثانوية للخدمة خالل احلرب 
العاملية الثانية أو احلرب الكورية أو حرب ڤيتنام. وقال رئيس مدرسة 
«بيتســــفورد ماندون» الثانوية كارل ثيلكينغ «كانت أول مرة أتلقى 
فيها هذا الطلب الطيب واتصلت فورا باملعنيني وبدأ العمل»، من جهته 
قال واينتال «هذا أمر لم أتوقعه أبدا هذه مفاجأة كبيرة بالنســــبة لي 
بعد مرور ٦٠ سنة». وأشار إلى انه لم يحاول احلصول على شهادته 

الثانوية بعد مغادرة اجليش ألنه كان يعمل في قيادة الشاحنات.  

 الصــــني ـ يو.بي.آي: أعلن اجلهاز املنظــــم لصناعة االتصاالت في 
الصني ان عدد الرســــائل النصية التي مت تبادلها بني الصينيني خالل 
عيد الربيع بلغ ٢٦ مليار رســــالة.وأفادت وكالة أنباء الصني اجلديدة 
«شينخوا» ان املركز التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات 
أصــــدر بيانا اوضح فيه ان مســــتخدمي الهواتف اخللوية وجهوا ٢٦ 
مليار رسالة نصية خالل عطلة عيد الربيع التي استمرت سبعة ايام 
وانتهت في الثامن من فبراير احلالي. وذكر البيان ان الرقم يشــــكل 
زيادة بنسبة ١٣٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي. يشار إلى 
ان الرسائل القصيرة أصبحت واحدة من أكثر الطرق شعبية لتبادل 
التهاني خالل العطلة التقليدية للعام اجلديد في الصني وهو وقت لم 
شــــمل األسر. وبحسب أرقام الوزارة فقد مت إرسال ١٥٫٦ مليار رسالة 
عشية عيد الربيع وخالل يوم العام القمري اجلديد الذي وافق ٣ فبراير 

٢٠١١ بارتفاع قدره ٢٠٪ مقارنة بالعام املاضي. 

  مخدرات في مساحيق الغسيل
 موســـكو ـ أ.ف.پ: اعلنت االجهزة الروسية 
ملكافحـــة االجتار باملخدرات في منطقة ســـامارا 
الروسية انها اوقفت جتار مخدرات كانوا يبيعون 
بضاعتهم مخبأة في علب مســـاحيق تنظيف في 

متجر في منطقة توغلياتي.
   واوقف سبعة اشخاص من بينهم الكيميائي 
ومنظمو الشبكة على ما قالت الناطقة باسم هذه 

االجهزة اولغا شيليست.
   واوضحت املتحدثـــة ان املتجر كان له االف 
الزبائن الذين كانوا يشـــترون املخدرات مخبأة 
في علب مســـاحيق تنظيف او مبيدات حشرية. 
واملخـــدرات التي كانت تباع هي من نوع «ام دي 

بي في» املثيرة للنشوة والرغبة اجلنسية والتي 
حظرت في روسيا اعتبارا من نوفمبر فقط.

   وكانت هـــذه املخدرات املوضوعة في اكياس 
صغيرة تباع بســـعر ٢٥٠٠ روبـــل (٦٣ يورو) 
للغرام الواحد.  وفي مطلع يناير فككت الشرطة 
الروســـية شبكة واســـعة لتجار مخدرات كانوا 
يبيعون بضاعتهم على انها «امالح لالستحمام»، 
وقد وجه االتهام الى نحو ٢٠٠ شخص واوقف ٩٣ 
شخصا.  وكانت االموال الناجمة عن هذه الشبكة 
وهي اكبر الشركات التي تفكك في روسيا تغسل 
عبر نشاطات قانونية والسيما فريق لكرة القدم 

على ما اوضحت السلطات الروسية. 
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