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صحتك عمدة لندن يدعو إلى صيام يوم واحد للتعرف على اإلسالم

شيخ مغربي أجاز المرأة حامل شرب الخمر

دبيـ  العربية.نت: دعا عمدة العاصمة البريطانية لندن بوريس جونسون 
الى تكوين تفهم اكبر للمجتمعات االســـالمية، معتبرا ان هناك الكثير مما 
يجمع االســـالم واملسلمني بديانات العالم الرئيسية االخرى، وناشد سكان 
لندن خاصة خالل شهر رمضان التعرف اكثر على االسالم وزيادة تفهمهم له 
ولتعاليمه وحتى صيام يوم واحد مع جار مسلم واالفطار في احد املساجد 
القريبة. وتزامنت دعوة جونسون مع اعتداء قامت به عصابة من املراهقني 
على مصلني بأحد مساجد لندن ما أدى إلى إصابة ٣ أشخاص أحدهم حالته 
حرجة.  وقال جونسون في رسالة وجهها الى سكان لندن خالل زيارة قام 
بها الى مسجد شـــرق لندن وإلى مركز مسلمي لندن مبناسبة حلول شهر 
رمضان «ان االســـالم في قلب كل مناحي املجتمع وإن مشـــاركة املسلمني 
تعود بالنفع على جميع ســـكان لندن فهناك رجال شرطة مسلمون وأطباء 
وعلماء ومعلمون وهم يشكلون جزءا أساسيا من نسيج املجتمع في لندن». 
وأضاف «ان النظام املصرفي االسالمي يسهم في اقتصاد لندن عبر تغيير 
طرق االستثمار واالدخار واالقتراض واالنفاق»، واعتبر ان هناك الكثير مما 
يجمع االسالم واملسلمني بديانات العالم الرئيسية األخرى وبغير املسلمني 
عما ميكن ان يفرقهم وأن االنســـجام والتناغم بني جميع ســـكان العاصمة 

لندن مهم من أجل جناحها. 

دبـــي - العربية.نت: دافع عالم دين مغربي عن فتـــوى أصدرها بناء على 
ســـؤال وجهته إليه امرأة أجنبية أشهرت إســـالمها وجاء فيه أنها تخشى على 
سالمة جنينها من وحام أصابها وأثار رغبة لديها بشرب اخلمر، حيث إنها كانت 
اعتادت على شرب الكحول قبل اعتناق الدين احلنيف، فأباح لها رئيس اجلمعية 
املغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل الشيخ عبدالباري الزمزمي ذلك، 

ما أثار ضجة كبيرة لدى الرأي العام املغربي.
وأوضح الزمزمي الذي يشـــغل معقدا في البرملـــان املغربي على موقعه في 
اإلنترنت أن ســـؤاال ورده من امرأة غربية نشأت على شرب اخلمر مع عائلتها 
قبل أن تسلم وتتزوج، وفي مراحل حملها األولى، أي الوحم، توحمت على اخلمر 
بالنظر إلى املاضي الذي كانت تعيشـــه، «فسئلت عن هذه الواقعة، عما إذا كان 
بإمكانها أن تشـــرب اخلمر وإال فإن الولد سيولد مشوها أو سيسقط، فأفتيت 
بأن ذلك يدخل في إطار الضرورة الشـــرعية حلماية النفس»، على حد تعبيره. 
وأضاف: «هذه هي حقيقة الفتوى وأصلها، وهي خاصة بحالة فردية، وليست 
عامة، وال تخص عامة النساء املسلمات في العالم اإلسالمي الالتي ال عالقة لهن 
بهذه احلاالت إطالقا، وبالتالي تصوير الفتوى على أنها إباحة اخلمر للحوامل 

مبالغات إعالمية لتصفية حسابات شخصية ضدي».

البروكلي يحمي شرايين القلب

لندنـ  رويترز: يسود 
اعتقاد منذ فترة طويلة 
بأن البروكلي مفيد للقلب 
ويعتقد علماء بريطانيون 
االن انهم يعرفون سبب 

ذلك.
باحثون  وتوصــــل 
فــــي امبريــــال كوليدج 
بلندن الى ادلة ان مادة 
كيماويــــة في البروكلي 
الورقية  واخلضراوات 
االخرى ميكن ان تعزز 
آلية دفاع طبيعية حتمي 

الشرايني من االنسداد الذي ميكن ان يسبب ازمات قلبية.
ووجد الباحثون في دراســــة مولتها مؤسســــة القلب 
البريطانية اخليرية واجريت على فئران ان السولفورافني 
وهو مركب يوجد بشكل طبيعي في البروكلي وخضراوات 
اخرى مثل الكرنب والقرنبيط ميكن ان »يشغل» بروتينا 
دفاعيــــا يكون غير فعال في اجزاء من الشــــرايني معرضة 
لالنسداد. وقال بول ايفانز من املعهد القومي للقلب والرئة 
في امبريال كوليدج «نعرف ان اخلضراوات مفيدة بشــــكل 
واضح لك ولكن الغريب ان االليات اجلزيئية وراء ســــبب 
ان هذه اخلضراوات مفيدة لك ظل غير معروف لســــنوات 
كثيرة، «هذه الدراسة توفر تفسيرا محتمال للطريقة التي 
ميكن ان يــــؤدي بها تناول اخلضراوات اخلضراء الى قلب 
صحي»، ويعرف العلماء بالفعل ان الشرايني ال تنسد بطريقة 
واحدة ولكن هناك انحنــــاءات وتفرعات لالوعية الدموية 
حيث يتعطل تدفــــق الدم او يتباطأ فتكــــون اكثر عرضة 
لتراكم لويحات دهنية تســــبب امراض القلب. وقال ايفانز 
ان بحثه خلص الــــى انه في املناطق االكثر عرضة للخطر 
يكون بروتني يحمي الشرايني بشكل طبيعي يعرف باسم ان 
ار اف ٢ غير نشط. واضاف ان «ما اظهرته دراستنا هي ان 
بامكان السولفورافني حماية تلك املناطق من خالل تشغيل 

(بروتني) ان ار اف ٢».

البشر أصبحوا أسرى هواتفهم النقالة

عمدة لندن في طريقة إلى احد املساجد مستخدما دراجة هوائية

الشيخ عبدالباري الزمزمي 

زوجة رئيس وزراء اليابان المقبل تأكل الشمس
طوكيو ـ CNN: لفتت مايوكي هاتوياما زوجة رئيس الوزراء الياباني 
املقبل، مؤخرا األنظار وذلك عبر تصريحاتها العجيبة التي تراوحت بني 
الزعم بأنها قادرة على أكل الشمس وصوال إلى الزعم بأن النجم األميركي 
توم كروز كان يابانيا في حياته الســـابقة. وســـتصبح هاتوياما، سيدة 
اليابان األولى بعد فوز حزب زوجهـــا يوكيو هاتوياما باالنتخابات هذا 
األسبوع ليصبح رئيس الوزراء املقبل بالبالد، ومن هنا بحسب مراقبني 
تصبح آراؤهـــا ذات أهمية ورمبا مدعاة للقلق. ففـــي مقابلة تلفزيونية 
أحملت هاتوياما إلى أنها تعرف املمثل توم كروز قائلة «أنا أعلم أن كروز 
كان يابانيا في حياته الســـابقة»، مؤكدة أنه إذا ما تسنى لها لقاؤه فإنه 
ســـيتذكرها ألنهما التقيا في حياتهما السالفة. وفي الوقت نفسه زعمت 
هاتوياما بأنها تأكل الشمس وأن زوجها يقوم بذلك فعال، وقامت بإظهار 
ذلك للمذيع عبر قيامها ببلع وامتصاص ما يبدو هواء أو شيئا خفيا في 

فمها، معتبرة أنها تقوم بذلك بأكل الشمس.
وقالت هاتوياما «أظن أنكم تتساءلون كيف آكل الشمس، ولكنني أقوم 

بشدها وآكلها وهو أمر يشعرني بالسعادة».
والالفت أنه حتى قبل فوز زوجها باالنتخابات، كانت هاتوياما قد شدت 
األنظار، وذلك عبر تأليفها لكتاب بعنوان «أشياء غريبة جدا واجهتها في 
حياتي»، والتي قالت فيه إن روحها ركبت في طبق طائر مثلث الشـــكل 
وأنـــه أخذها إلى كوكب الزهرة، مشـــيرة إلى أن الكوكب الصغير أخضر 
وجميل من الداخل. ومن جهته أكد احمللل السياسي الياباني توموهيكو 
تانيغوشـــي، بأن احلديث عن األطباق الطائرة من قبل الســـيدة األولى 
اجلديدة ال ضير فيه، مبينا «أنه ممتع ومســـل ويجذب الناس ملشـــاهدة 

املزيد منه، ألنها شخصية مختلفة جدا عن سابقاتها».

ثلث البشر ال يمكنهم العيش دون هواتفهم النقالة
سنغافورةـ  رويترز: أشارت 
نتائج مسح اجري على املستوى 
العاملـــي الى ان النـــاس باتوا 
يشعرون بأن الهواتف اخللوية 
اصبحت جزءا من اجلسم، حيث 
لم يعد معظم الناس يعيشون 
دون هواتفهـــم اخللويـــة وال 
يغادرون املنزل من دونه، وإذا 
تلقوا خيارا فـــي ذلك، ميكنهم 
التخلي بدال من ذلك عن حافظة 

جيبهم.
الـــذي  وقـــال االســـتطالع 
أجرته شـــركة بحوث االسواق 
«سينوفيت» الذي وصف الهواتف 
اخللوية بأنها «التحكم عن بعد» 
في احلياة ان الهواتف اخللوية 
أصبحت حتظـــى بوجود قوي 
لدرجة ان عـــدد الذين ميلكون 
هواتف خلوية زاد بشكل كبير 

بحلول العام املاضي.
وقال ثالثـــة أرباع أكثر من 
ثمانية آالف شخص أجابوا في 
الذين اجري عبر  االســـتطالع 
االنترنـــت في ١١ دولـــة بأنهم 
يأخذون هاتفهم اخللوي معهم 
الروس  في كل مـــكان ويعـــد 
اكثر تعلقا  والســـنغافوريون 

به.
كما قال اكثر من الثلث انهم 
ال ميكنهم العيش دون هاتفهم 
ويتصدرهم في ذلك التايوانيون 

وان اخلمس يرتبون اول اللقاءات 
عبر الرسائل النصية ويستخدم 
نفس العدد تقريبا نفس الطريقة 

النهاء عالقة غرامية.
والى جانب االتصال الواضح 
وارســـال الرســـائل النصيـــة 
القصيرة، تعد اهم ثالث مزايا 
تستخدم بشكل دوري في الهواتف 
اخللوية على املستوى العاملي هي 

املنبه والكاميرا وااللعاب.
وبالنسبة للبريد االلكتروني 
والدخول علـــى االنترنت، قال 
١٧٪ مـــن املجيبني انهم اطلعوا 
على صندوق الوارد لرسائلهم 
او يتصفحـــون االنترنت عبر 
هواتفهم، ويتصدر هؤالء سكان 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
ويدخل واحد من كل عشرة 
الشـــبكات  مجيبـــني مواقـــع 
االجتماعية على االنترنت مثل 
فيس بوك ومايسبيس بشكل 
دوري عبـــر الهاتـــف اخللوي 
ويتصدرهم في ذلك مرة اخرى 
ســـكان بريطانيـــا والواليات 
املتحدة. واجري مســـح شركة 
ســـينوفيت بشـــأن الهواتـــف 
اخللوية عبر االنترنت في يونيو 
٢٠٠٩ في كندا والدمنارك وفرنسا 
وماليزيـــا وهولنـــدا والفلبني 
وروسيا وسنغافورة وتايوان 

وبريطانيا والواليات املتحدة.

ــدو أن حظوظ لصوص  ــيـ  CNN: يب دب
الهواتف اجلوالة في تضاؤل، إذ ان اخلصائص 
املوجودة على هاتف ٣GS iPhone، التي تعمل 
على نظام حتديد املوقع العاملي GPS قد أثبتت 
فعاليتها وهي تتيح املجال أمام أصحابها للعثور 

على هواتفهم الضائعة أو املسروقة 
االنترنت، وتساعد في  عبر 

القبض على السارقني.
ــرز هذه  أب ويبدو 

ــص برنامج  اخلصائ
 «Find my iPhone»
الذي أطلقته «أبل» 
ــهر،  منذ عدة أش
والذي مكن العديد 
من األشخاص من 
ــم  ــاد هواتفه إيج

اجلوالة بعد ضياعها، 
بحيث باتت مثل هذه 

ــة على  ــص رائج القص
املدونات اإللكترونية.

Post-Gazette.» ووفقا ملوقع
com» فلقد متكن رجل تعرض للسرقة 

من قبل ثالثة رجال في ٢٩ أغسطس املاضي، 
أحدهم على ما يبدو هدده مبسدس، من إرشاد 
الشرطة إلى أماكن وجودهم بعدما سرقوا منه 
هاتفه ومحفظته وحصلوا على الرقم السري 

اخلاص ببطاقة ائتمانه ومتكن الرجل، الذي لم 
يفصح عن اسمه من االتصال بالشرطة، وأثناء 
ــن العثور على موقع اللصوص  ذلك متكن م
الثالثة وهو يقومون بشراء حاجياتهم من متجر 
«وملارت» الشهير ببطاقة االئتمان اخلاصة به. 
وتعليقا على هذه املسألة قال الكاتب 
بن بار «كلما أصبحت تقنية 
نظام حتديد املوقع العاملي 
سائدة بصورة، نأمل 
في السماع عن املزيد 
ــذه األحداث  من ه
القبض  التي فيها 
ــني،  ــى املجرم عل
ــا  ــا أنه خصوص
ستجعل اللصوص 
أكثر من  يفكرون 
مرة قبل أن يقدموا 
على أي عملية سرقة 
أو على أي جرمية خطرة 

أخرى».
ــن اخلدمات  النوع م وهذا 
ــتخدمني أن يشتركوا  يتطلب من املس
فيها قبل أن يضيعوا هواتفهم، ومن ضمنهم 
 Find برنامج «موبايل مي» الذي يحتوي على
ــددوا ثمن  my iPhone، بحيث عليهم أن يس

اشتراك شهري.

برنامج يحدد مكان هاتفك المسروق ويكشف اللص

يريدون ذلك بسبب خشيتهم ان 
يفقدوا شيئا ما.

وقالت جيني شـــاجن املدير 
االداري لسينوفيت في تايوان في 
بيان «الهواتف اخللوية توفر لنا 
االمان واالمن واحلصول الفوري 
على املعلومات. وهي االداة رقم 
واحد في االتصاالت بالنسبة لنا، 

ومرة اخرى السنغافوريون بينما 
يجد واحد من اربعة صعوبة في 
اولوية للهاتف اخللوي  اعطاء 

عن حافظة نقودهم.
ويذهب نحو ثلثي من شاركوا 
الفراش  الـــى  في االســـتطالع 
وهواتفهم اخللوية بجوارهم وال 
ميكنهم غلقها، حتى وان كانوا 

بل فـــي بعض االحيان يتجاوز 
االتصاالت وجهـــا لوجه. فهي 

اتصاالتنا مع حياتنا».
كما غيرت الهواتف اخللوية 
من طبيعة العالقات، حيث وجد 
املســـح ان نصف كل املجيبني 
الرسائل  تقريبا يســـتخدمون 
النصيـــة القصيرة في املغازلة 

مايوكي هاتوياما مع زوجها رئيس وزراء اليابان املقبل

الرئيس الكولومبي الفارو أوريبي ثاني رئيس دولة يصاب بانفلونزا اخلنازير في مكتبه بالقصر الرئاسي أثناء انعزاله بسبب إصابته بالوباء   (ا.ف.پ)

إغالق مدرسة ودار حضانة في األردن
بعد تسجيل ثالث إصابات بإنفلونزا الخنازير

عمان ـ أ.ف.پ: قررت احلكومة االردنية 
امس اغالق مدرسة ودار حضانة في عمان بعد 
اكتشاف ثالث اصابات بانفلونزا اخلنازير بني 
التالميذ. ونقلت وكالة االنباء االردنية الرسمية 
(بتـــرا) عن وزير الصحة نايف الفايز قوله 
انه «ثبت تسجيل اصابتني مبرض انفلونزا 
اخلنازير لطالبني في مدرســـة درة اإلسالم 
التابعة ملديريـــة التربية والتعليم اخلاص 
حملافظة العاصمـــة وثبوت اصابة طفل في 
روضة سفانة»، واضاف ان «االصابات الثالث 
لشقيقني عمراهما ٩ و١١ سنة يدرسان في صفني 

مختلفني ولطفل عمره ٥ سنوات».
من ناحيته، قرر وزير التربية والتعليم 
وليد املعاني «اغالق املدرســـة ملدة اسبوع 
واحلضانـــة ملـــدة اســـبوعني لتجنب نقل 
العدوى لبقية الطالب». وكان املعاني اعلن 
في العشـــرين من الشهر املاضي اتخاذ عدة 
اجراءات احترازية مع بدء العام الدراســـي 
اجلديد تتضمن «التعطيل املؤقت للصفوف 

واملدارس وريـــاض االطفال في حال ظهور 
اصابات بانفلونزا اخلنازير».

وبـــدأ العام الدراســـي اجلديد في معظم 
مدارس اململكة مع نهاية شـــهر اغســـطس 

املاضي.
وبهـــذه االصابات الثالث ترتفع حصيلة 
االصابات املســـجلة بڤيروس «اتش ١ ان١» 

الوبائي في اململكة الى ١٦٥ اصابة.
وســـجلت اولى االصابات باملرض في ١٦ 
يونيو املاضي لدى اشخاص قدموا من الواليات 

املتحدة.
من جانب آخر طالبت «اجلمعية الشرعية» 
في مصر املواطنني بعدم االعتكاف في املساجد 
خالل شهر رمضان، مؤكدة أنه ال مبرر إلحياء 
سنة االعتكاف هذا العام بسبب ظهور مرضى 
انفلونزا الطيور واخلنازير وانتشـــار هذه 
التزاحم  الڤيروســـية من خـــالل  األمراض 
والتواجد بشـــكل مكثف في مـــكان ضيق.
وأصـــدرت اجلمعية، التـــي يتبعها ٢٠ ألف 

مســـجد على مســـتوى اجلمهوريـــة، بيانا 
رســـميا اخلميس املاضـــي، اعتبرت فيه أن 
«االعتكاف ال يجب علـــى الناس فرضا، إال 
أن يوجب املرء على نفسه االعتكاف نذرا». 
وتابعت «بناء على إجماع حكم الشـــافعية 
واملالكية، فإن االعتكاف سنة مؤكدة في العشر 
األواخر من رمضان وغيـــره. ومن القواعد 
العامة في التشريع اإلسالمي أن الواجبات 
مقدمة على السنن واملندوبات ومن الواجبات 
احلفاظ على صحة اإلنسان واتخاذ األسباب 
البشرية للوقاية من األمراض مع االعتقاد أن 

األسباب ال تؤثر إال بإرادة اهللا عز وجل».
من ناحيته دعا وكيل وزارة االوقاف لشؤون 
الدعوة االسالمية املصرية سالم عبداجلليل 
املصاب مبرض معـــد لعدم الذهاب للصالة 
في املســـجد وادائها في البيت، مبا في ذلك 
«صالة اجلمعة» للحفاظ على حياته وسالمة 
االخرين. ومن حكمة املولى عز وجل ان «صالة 

اجلمعة» ال جتب اال على الصحيح.

وكيل «األوقاف» المصرية دعا المصابين العتزال الذهاب إلى المساجد

الصنيـ  يو.بي.آي: أوقفت شرطية كانت 
تقوم بدورية قرب سكة احلديد في إقليم 
سيتشـــوان الصيني امرأة حامل أثارت 
شكوكها لتكتشف أنها في احلقيقة رجل 

قام بلف أفعى ضخمة حول خصره.
ونقلـــت صحيفـــة «شـــاينا دايلي» 
الصينية عن الشـــرطية شو كو قولها 

«اكتفيت بنظرة واحدة إلى الشـــخص 
ألكتشف وجود خطب ما فقد كان قويا جدا 
وكث الشعر ما يعني أنه من املستحيل 

ان تكون امرأة».
وأوضحت أن الرجل لف األفعى حول 
خصره ومعدته وادعى أنه امرأة حامل 

ألنه ال ميلك رخصة نقل احليوانات.

صيني حامل بـ .. أفعى


