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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

عادل خليل محمد القطان ـ 50 عاما ـ الرجال: المنصورية ـ 
حسينية األوحد ـ ت: 66500665، النساء: الرميثية ـ ق2 ـ ش25 

ـ م12.
مريم خليفة سعود الدهام ـ 54 عاما ـ الرجال: الدسمة ـ ق1 ـ ش17 
ـ م2 ـ ت: 99583666، النساء: الدسمة ـ شارع بلقيس ـ م29 ـ ت: 

.66359997
كبرى خلعتي مصطفى ـ زوجة عباس بوير جاسم عبداهلل ـ 64 
عاما ـ الرجال: العمرية ـ مسجد اإلمام علي بن أبي طالب ـ ت: 
66166000، النساء: العمرية ـ ق2 ـ ش5 ـ م29 ـ حسينية أم 

عبداهلل ـ ت: 99744499.
نور كهف مسهي الصانع ـ أرملة عبدالعزيز سليمان المواش ـ 86 
عاما ـ الرجال: مشرف ـ ق4 ـ ش10 ـ م10 ـ ديوان الصانع ـ ت: 
99888809، النساء: مشرف ـ ق4 ـ ش8 ـ م47 ـ ت: 25399757.

عمهوج عايد ثواب العازمي ـ 77 عاما ـ الرجال: الصليبخات ـ ق3 ـ 
ش112 ـ م17 ـ ت: 66010060، النساء: الصليبخات ـ ق2 ـ ش104 ـ 

ج11 ـ م52 ـ ت: 99012359.
كلثم سعيد ريحان ـ 86 عاما ـ النساء: الجابرية ـ قصر الشيخ 

سالم الحمود الجابر الصباح ـ ق8 ـ ش110 ـ م7 ـ ت: 94493395.
شيخة احمد عبدالعزيز النشمي ـ 62 عاما ـ الرجال: ضاحية عبداهلل 

السالم ـ ق4 ـ شارع عبدالوهاب الفارس ـ م35 ـ ت: 22560219، 
النساء: عبداهلل السالم ـ ق1 ـ شارع نصف اليوسف ـ ج18 ـ م2 ـ 

ت: 22547862.
فضة عبداهلل إبراهـيم الجوعان ـ أرملة أحمد سعود المضف ـ 72 
عاما ـ الرجال: القادسية ـ ديوان المرحوم عبداهلل جاسم المضف 

ـ ق6 ـ ش69 ـ م1 ـ ت: 22533970، النساء: كيفان ـ ق3 ـ ش32 ـ 
م6 ـ الدفن التاسعة صباحا.

شاهه بنيه مشعان السعيدي ـ أرملة دخيل ناصر الخزام السعيدي 
ـ 70 عاما ـ الرجال: الجهراء ـ الواحة ـ ق2 ـ ش5 ـ م39 ـ ت: 
99801211، النساء: سعد العبداهلل ـ ق7 ـ ش701 ـ م526 ـ ت: 

.24538012
بجاد عايض معيض العتيبي ـ 70 عاما ـ الرجال: الصباحية ـ ق1 ـ 

ش17 ـ م823 ـ ت: 99841569، النساء: األندلس ـ ق13 ـ ش2 ـ م2 
ـ ت: 66299219.

دليـل محـمد هـاجد العازمي ـ 72 عاما ـ بيان ـ ق8 ـ الشارع 
األول ـ ج3 ـ م57 ـ ت: 66777708 ـ 99059325 ـ 97933350 ـ 

الدفـن بعد صـالة العـصر بمقبـرة صـبحان.
عبداهلل غلوم حسين عفيفي ـ 91 عاما ـ الرجال: حسينية حجي 

أحمد عاشور ـ بنيد القار ـ ت: 66034555، النساء: حسينية السيد 
علي الموسوي بيند القارـ الدفن التاسعة صباحا.

داعية سعودي لـ »مفتي مصر«:
إمنا تسيء لنفسك بالنيل من علماء السلف

اجلامعة العربية متنح خادم احلرمني 
»وسام األبوة العربية«

الريــــاض ـ وكاالت: نيابة عن خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز تسلم سفير 
خادم احلرمني الشــــريفني لــــدى مصر ومندوب 
السعودية الدائم لدى اجلامعة العربية السفير 
أحمد قطان »وسام األبوة العربية« وذلك خالل 
احتفالية خاصة أقيمت بالقاهرة برعاية األمني العام 
للجامعة العربية د.نبيل العربي وبحضور لفيف 
من رجال السياسة والفكر واإلعالم والديبلوماسيني 
املصريني والعرب يتقدمهم رئيس احلكومة املصرية 
السابق د.عصام شرف ورئيس الوزراء األسبق 
د.علي لطفي. وخالل احلفل تسلم السفير قطان 
من سفيرة األمم املتحدة للخدمات اإلنسانية إلهام 
سعيد هرساني الوسام الذي قدمه األطفال العرب 
خلادم احلرمني الشريفني تكرميا وتقديرا له جلهوده 

اإلنسانية واخليرية.
وأعرب د.العربي في كلمته خالل االحتفالية 
عن بالغ ســــعادته وســــروره للمشاركة في هذا 
احلفل وقال إن اململكة خطت خطوات ملموســــة 
في مسار تطوير العمل العربي املشترك وجهود 
االرتقاء باإلنسان العربي وترسيخ القيم العربية 

اإلســــالمية األصيلة لديه، مشيدا بالدور املتميز 
للمملكة في استنهاض روح التضامن بني أعضاء 
األسرة العربية أساسا للنهوض باألمة واإلنسان 
وتقــــدم املجتمعات العربية وكذلك تعزيز ودعم 
اخلطط التنموية الشــــاملة في مجاالت األسرة 
والتربية والتعليم والثقافة واإلعالم التي تهدف 
إلى االرتقاء مبســــتوى املعيشة والرفاهية لدى 

املواطن السعودي والعربي.
من جانبه، عبر الســــفير قطــــان عن الفخر 
واالعتزاز لنيل هذا الشرف الرفيع وتسلم »وسام 
األبوة العربية« املقدم خلادم احلرمني الشريفني 
من أطفال الدول العربية مبناسبة شفائه وعودته 
ســــاملا إلى أرض الوطن، مؤكدا ان هذا الوســــام 
يعكس احملبة والتقدير واالحترام الذي يحظى 

به خادم احلرمني الشريفني.
وقال في كلمته: »إن خادم احلرمني الشريفني 
نال احترام ومحبة اجلميع من قادة وشعوب في 
مختلف دول العالم بأعماله اجلليلة وعدله وحزمه 
وصدقه ونقاء سريرته ونبل أخالقه ومحبته للخير 

واإلخاء ونبذه للعنف وسعيه للسالم«.

وفاة إدواردو باريتو رسام بامتان وسوبرمان 
بسبب مضاعفات التهاب السحايا

مونتيڤيديو ـ أ.ف.پ: توفي الرسام ادواردو 
باريتو من االوروغواي الذي اشــــتهر خصوصا 
برسمه بامتان وسوبرمان اخلميس عن 57 عاما 
بســــبب مضاعفات مرض التهاب السحايا الذي 
اصيــــب به العام املاضي على ما ذكرت وســــائل 

االعالم احمللية.
وكان ادواردو بدأ حياته املهنية في االوروغواي 
مطلع السبعينيات اال ان انطالقته الفعلية كانت 
عندما بدأ يعمل حلســــاب مجــــالت في الواليات 
املتحدة مكرسا وقته ملجالت القصص املصورة 

ومن ثم الى روايات مصورة.
والى جانب رســــمه لالبطال اخلارقني صمم 
باريتو شخصية »جادج باركر« املوجهة خصوصا 

الى اجلمهور النسائي.
فــــي العام 2009 وخــــالل مقابلة مع صحيفة 
»ال باييس« فــــي االوروغواي ملعرفة ما اذا كان 
ينزعج لكون اجلمهور يعرفه فقط النه رســــام 
بامتان وســــوبرمان رد الفنــــان قائال »كال بتاتا. 
ليس ذنبي اني عملت مع شخصيات شهيرة الى 

هذا احلد«.

فرض ان د.علي جمعة يرى خطأ 
أحد من هؤالء األئمة أو غيرهم 
فإن المنهج القرآني واألسلوب 
النبوي يقتضيان أن يتأدب في 
الرد والتعقب، جاء ذلك في عدد 
من آي الكتاب العزيز وأحاديث 

النبي األمين محمد ژ.
العالمـــة  الشـــيخ  وقـــال 
عبدالرحمن السعدي النجدي، 
رحمه اهلل، عند تفسير قول اهلل 
تعالى: )وقـــل لعبادي يقولوا 

التي هي أحسن ( .
قـــال: لما كان اإلنســـان ال 
يســـع الناس بمالـــه أمر بأمر 
يقدر به على اإلحسان إلى كل 
مخلوق وهو اإلحسان بالقول 
فيكون في ضمـــن ذلك: النهي 
عن الكالم القبيح للناس حتى 
للكفار ولهذا قال تعالى: )وال 
إال بالتي  الكتاب  تجادلوا أهل 

هي أحسن(«.
ويمضي الشـــايع موضحا 
الذي أدب  »ومن أدب اإلنسان 
اهلل به عباده: أن يكون اإلنسان 
أقواله وأفعاله غير  نزيها في 
فاحش وال بذيء وال شاتم وال 
مخاصم بل يكون حسن الخلق 
واســـع الحلم مجامال لكل أحد 
صبورا على ما يناله من أذى 
الخلق امتثاال ألمر اهلل ورجاء 
لثوابـــه، وثبت عن المصطفى 
ژ أنـــه قال: »ليـــس المؤمن 
بالطعان وال اللعان وال الفاحش 
وال البذيء« رواه الترمذي من 

. ÿ حديث ابن مسعود

د.علي جمعة مفتي مصر وقد 
استنكرت منه تهجمه على عدد 
من العلماء مثل: شيخ اإلسالم 
ابن تيمية والعالمة ابن القيم 
والحافظ ابن حجر العسقالني 
واإلمام محمد بن عبد الوهاب، 
رحمهم اهلل جميعا، وقد الحظت 
أن الشيخ علي جمعة تمادى في 
إساءاته لهؤالء العلماء إلى حد 
السخرية والتهكم بهم واتهامهم 
بما هم منه براء ووصفهم ملبسا 
بما يشوه سير هؤالء األئمة، 
وأهل اإلسالم قاطبة يعلمون 
حرمة هذا المسلك وعند وقوعه 
من شخص ينتسب للعلم فهو 

أشد حرمة وأكثر شناعة«.
ويرى الشايع حسب »سبق« 
ان د.علي جمعة لم يتبع المنهج 
القرآني واألسلوب النبوي في 
الرد والتعقب ويقول »وعلى 

 الرياض ـ وكاالت: استنكر 
الداعية السعودي د.خالد بن 
عبدالرحمن الشـــايع في مقال 
له بصحيفـــة »الحياة« تناول 
مفتي مصر د.علي جمعة بعض 
أئمة السلف األولين مثل: ابن 
تيميـــة وابن القيم وابن حجر 
بالسوء واالنتقاص من قدرهم، 
حسب الشـــايع، الذي قال في 
موعظة لجمعة وبيان للناس 
»اطلعت على عدد من الحلقات 
التلفزيونية المسجلة لبعض 
الشـــيخ  دروس ومحاضرات 

د.علي جمعة د.خالد بن عبدالرحمن الشايع

وفاة امرأة في مبنى بنيويورك بعدما دهسها مصعد
نيويوركـ  أ.ف.پ: توفيت امرأة تبلغ 41 عاما 
بعدما دهسها مصعد ارتفع فجأة عندما كانت 
تستعد لدخوله في مبنى فيه مكاتب في نيويورك 
وقد فتح حتقيق لتحديد أسباب احلادث، وقد 
وقـــع احلادث األربعاء في مبنى مؤلف من 28 
طابقا أمام أعني امرأة ورجل مذهولني كانا في 
املصعد. والضحية هي سوزان هارت وتعمل 
في شـــركة »واي اند آر« لإلعالنات في جادة 
ماديسون وكانت قد وضعت رجلها في املصعد 

الذي تستقله للوصول الى مكتبها عندما وقعت 
احلادثة، وتوفيت دهسا بني احلائط واملصعد 
واستغرق انتشال جثتها عدة ساعات، وبقي 
الشـــاهدان عالقني في املصعد ملدة ساعة بني 
الطابقني السفلي واألول وتضم نيويورك قرابة 
60 ألف مصعـــد لكن احلوادث من هذا القبيل 
جد نادرة وقد وقع العام املاضي 53 حادثا من 
بينها ثالثة حوادث مميتة بحســـب صحيفة 

»نيويورك تاميز«. 

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
3.03 ص 6.55 م

أدنى جزر:
10.12 ص10.46 م

حالة الطقس

غائم جزئيا والرياح 
شمالية غربية سرعتها 
من 12 ـ 35 كم/ساعة

العظمى: 20
الصغرى: 5

الفجر 5.11
الشروق 6.36
الظهر 11.44
العصر 2.34

املغرب 4.52
العشاء 6.15


