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لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: اعترفت 38
جنمـــة هوليوود الشـــهيرة كيت 
وينسلت بأنها ظلت تشعر باحلزن 
الشديد وتراودها الكوابيس املزعجة 
لفترة طويلة بسبب هامستر »وهو 

حيوان أليف يشبه الفأر«.
وقالت وينسلت في تصريحات 

نقلهـــا موقع »فيميل فيرســـت« 
اإللكترونـــي إنها أصيبت بصدمة 
شديدة عندما التهمت هامستر كانت 

تربيها صغارها.
وأوضحت جنمة فيلم »تايتانيك«: 
»أجنبت هامستر في بيتنا عندما 
كنت صغيرة ولم نكن نعرف حتى 

أنها كانت حبلى«.
وأضافت وينســـلت: »اتصلنا 
باحملل الذي اشترينا منه الهامستر 
وقالوا لنا إن علينا إبعاد صغارها 
عنها ولكننا لم نفعل ذلك وحدث 
مـــا كنا نخشـــاه حيـــث التهمت 

صغارها«.

كوابيس كيت وينسلت.. سببها »فأر«!

»لغة الضاد« تضيع بين مزيج اللغات في لبنان
جامعيون ال يحفظون األبجدية العربية

ملصقات حملة »بحكيك من الشرق بترد من الغرب«

لبنانية حتمل بعض الكتب العربية

)أ.ف.پ(  طالب لبناني يكتب بالعربية أثناء درس قواعد 

ملدرسي اللغة العربية، املشكلة تنشأ من العائلة.
وتشــــير هبة، وهي مدرســــة في احدى مدارس 
بيروت الــــى ان »عددا كبيرا مــــن االهالي يكلمون 

اوالدهم بالفرنسية او العربية.
اتواجد احيانا امام اطفال في السادسة ال يتحدثون 
لغتهم االم وصدمتهم الكبرى تكون حني يسمعون 

العربية الفصحى«.
واألسوأ من ذلك ان يحاول اآلباء، الذين ميلكون 
جنسية اخرى، لـ »اعفاء« اطفالهم من دروس اللغة 
العربية. وتضيف تلحوق »يطلب بعض االهل من 
املدرسني التكلم مع االوالد بالفرنسية او اإلجنليزية 
النهم ال يفهمون العربية. هذا امر مؤسف، يجدر بنا 

اال نخجل من لغتنا.
الفرنكوفونية تنفق مبالغ هائلة للمحافظة على 

الفرنسية، فلماذا ال نحذو حذوها؟«.

بيروت ـ أ.ف.پ: »هاي، كيفك؟ ســــافا؟« حتية 
باتت شائعة جدا في املجتمع اللبناني تنم عن اعتزاز 

اللبنانيني بإملامهم باللغات.
اال ان لهذه الظاهرة وجها آخر اذ تؤخذ على الشباب 
اللبناني لغته العربية الركيكة ما دفع الغيارى عليها 

إلى إطالق حملة للنهوض بها.
ويعد لبنان الذي خضع لالنتداب الفرنسي بني 
1920 و1943، اكثــــر ميال الى الغرب وقبوال لالمناط 

العاملية من الدول العربية.
ولبنان معقل للفرنكوفونية في الشرق االوسط 
لكن ذلك لم مينع زحف لغة شكســــبير اليه حيث 
باتت معظم املدارس تعلم الفرنســــية واإلجنليزية 

الى جانب العربية في سن مبكرة جدا.
وتأسف رئيسة جمعية »فعل امر« سوزان تلحوق، 
التــــي اطلقت حملة »بحكيك من الشــــرق بترد من 
الغرب«، ألن »اللغة العربية لغة حية لكن الشباب 

يبتعدون عنها«.
وتضيــــف »البعض عاجز عن كتابة نص عربي 
صحيح، حتى ان بعض اجلامعيني لم يتمكنوا من 
تالوة حروف االبجدية«. وتضيع بعض العبارات 
الشائعة بني العربية والفرنسية مثل »مرسي كتير« 
)شكرا جزيال( او »بوجنورين« )صباح اخلير مرتني( 
او »شرشورة« ومعناها »عزيزتي« وهي مشتقة من 

كلمة »شيري« الفرنسية او »يال باي« للوداع.
واذا كانت هذه العبارات تضحك البعض، فالعجز 
عن اجراء حديث بلغة واحدة يثير حفيظة آخرين. 
وتقر ناتالي، التي تدرس في الصف الثاني ثانوي 
بــــأن »حصة اللغة العربية ال تهمنــــي كثيرا... في 
املدرسة نعتبر ان التكلم بالفرنسية cool، ونستخف 

بالعربية عادة«.
من جهتها اعتبرت تلحوق التي اطلقت شعار »ما 
متحي هويتك حافظ على لغتك« ان االملام بلغة ثانية 
اداة مهمة، شرط عدم اهمال لغتنا االم«. وبالنسبة 

كيت وينسلت

10 توصيات من بيروت للتقريب بين الفقه والفلك أبرزها توحيد بداية األشهر القمرية
برعاية العالمة السيد حسين فضل اهلل ومشاركة العالم الفلكي د.صالح العجيري في مؤتمر أقامته مؤسسة الفكر اإلسالمي

ـ اإلسالمي.
6 ـ التشــــديد على التثبت 
قبل قبول شــــهادات الشهود 
برؤية والدة الهالل من حتقق 
املتطلبات الشرعية وموافقة 

املعطيات الفلكية.
ضــــرورة  تأكيــــد  ـ   7
عقــــد مؤمتــــرات وملتقيــــات 
العلماء  علمية يشــــارك فيها 
واملتخصصون في علمي الفلك 
والفقه في مختلف أقطار العالم 

اإلسالمي.
8 ـ إعــــادة تضمني العلوم 
الفلكية في املناهج التعليمية 

للمعاهد الشرعية.
ـ اســــتكمال بحوث هذا   9
املؤمتر بطرح ما يستجد من 
إشكاالت حوله في مناسبات 

الحقة.
10 ـ نشــــر بحوث املؤمتر 
في إصــــدار خاص يوزع على 
علماء الفقه ومراجع املسلمني 
في العالم اإلســــالمي تعميما 

للفائدة املرجوة.
وفي اخلتام وجه املؤمترون 
حتية تقدير واحترام ومحبة 
الســــيد محمد  لراعي املؤمتر 

حسني فضل اهلل.

وإجمــــاع علــــى ان الوصول 
الى صيغة مناســــبة لتحديد 
الشهور القمرية من شأنه ان 
يظهر احترام املسلمني للحقائق 
العلمية ويظهرهم أمة واحدة 
امام شــــعوب العالــــم وأممها 

أجمع.
هذا، وثّمن املؤمترون جهود 
الســــابقني والالحقني  الفقهاء 
الذين أخذوا مبعطيات حقائق 
علم الفلك وهم يوجهون الدعوة 
آرائهم  الى املعنيني لدراســــة 
مبوضوعية وجدية وانفتاح.

وبنــــاء علــــى ما جــــاء في 
مداخالت احملاضرين، توصل 
املؤمتر الى التوصيات اآلتية:

1ـ  اعتبار هذا املؤمتر متميزا 
في جمعه علماء الفقه والفلك 
من مذاهب إسالمية متعددة من 
مختلف أقطار العالم اإلسالمي 
بداية البد منها لعمل جدي واعد 
على توحيد زاوية النظر الفقهية 

الى حقائق علم الفلك.
2 ـ وضع البحوث الفلكية 
التــــي تقــــدم بها  والفقهيــــة 
فــــي تصــــرف  احملاضــــرون 
علماء الفقه لالســــتفادة منها 
أو لالســــتئناس بها، والتمني 

عليهم التعامــــل معها بجدية 
وموضوعيــــة في اســــتكمال 
بحوثهم الفقهية حول حتديد 
بدايــــات الشــــهور القمريــــة، 
خصوصا ان العديد من املراجع 
الدينيــــة قدميهــــا وحديثها، 
ومن كل املذاهب اإلســــالمية، 
 رأت في حقائق علم الفلك ما
ميكــــن الفقهاء مــــن حل هذا 

االشكال.
3 ـ دعوة علماء الفلك وعلماء 
الفقه الى فتـــح املعابر املعرفية 
بينهما والتحاور حول إشكاالت 
والتباسات شابت العالقة بينهما 
ردحا من الزمن يخلصون بنتيجتها 
الى قناعات مشتركة تؤسس لثقة 

متبادلة بني أهل العلمني.
4ـ  دعوة الفقهاء الى توحيد 
منهجيتهم في التعامل مع علم 
الفلك، ألن ذلك من شــــأنه ان 
يوحد مناســــباتنا اإلسالمية 
بحيث تتحول أعياد املسلمني 
ومناسباتهم العامة الى مظهر 

وحدة وقوة.
5ـ  تأكيد ضرورة التواصل 
العلمي واحلــــراك الفقهي بني 
اتبــــاع املذاهــــب اإلســــالمية 
املتنوعة بهدف التالحق الفكري 

املؤمتــــر التــــي توزعت على 
حفل افتتاح وخمس جلسات 
توالت على مدى يومني اخلميس 
واجلمعــــة املاضيني في قرية 
التراثية. وقد ساهم  الساحة 
النقاش حول إشكاالت محاور 
املؤمتــــر فــــي كســــر احلاجز 
اجلليدي الذي يقف حائال أمام 
حتقيق االستفادة املتبادلة بني 
الفقه والفلك، ودشــــن  علمي 
مساحة جديدة لتبادل املعارف 
واحلقائق حول نتاجات العلمني، 
مبا ينقل النقاش حول املوضوع 
من الدوائر الضيقة الى فضاء 

العالم اإلسالمي الواسع.
وكان التشديد من احملاضرين 
على ضرورة أخذ علماء الفقه 

بحقائق ما أنتجه علم الفلك.
وسجل احملاضرون أمرا غاية 
في األهمية وهو التقاء وجهات 
النظر حــــول منهجية حتديد 
بداية الشهر القمري ستكون له 
آثار ايجابية مفيدة وأكيدة لدى 
جمهور املســــلمني وهو مظهر 
مهم ومرغوب فيه، اذ انه يعزز 
مسألة مهمة من املسائل التي 

تفيد الوحدة اإلسالمية.
الى ذلــــك، كان هناك اتفاق 

بيروت: شارك العالم الفلكي 
العجيــــري في  د.صالــــح 
العالقة بني  مؤمتر »جدليــــة 
الفقه والفلــــك« والذي عقدته 
في بيــــروت مؤسســــة الفكر 
اإلســــالمي املعاصــــر برعاية 
العالمة الســــيد حسني فضل 
اهلل، واختتم أمس وشارك فيه 
علماء وخبراء من مختلف أقطار 
العالم اإلسالمي، وشارك فيه 
عدد كبير مــــن املختصني في 

علم الفلك والفقه.
وكان قد حتدث في جلسة 
االفتتاح كل من مفتي طرابلس 
الشــــيخ مالك الشعار ونائب 
مفتي سلطنة عمان د.كهالن بن 
نبهان اخلروصي وكلمة راعي 
احلفل ألقاها جنل العالمة السيد 
محمد حسني فضل اهلل، السيد 
علي فضل اهلل ومدير املؤسسة 
د.جنيب نور الدين، واستمرت 
اجللسات ملدة يومني حتدث فيها 
املشاركون عن مختلف القضايا 
وفي ختام املؤمتر عقدت جلسة 
التوصل  نقاشية مفتوحة مت 

فيها الى أفكار عملية.
التي  البحوث  أغنــــت  وقد 
طرحها احملاضــــرون محاور  العالم الفلكي د.صالح العجيري في مداخلة له خالل إحدى جلسات املؤمتر وفي االطار متوسطا علماء الفلك والفقه

صحتك

الغذاء المثالى لمرضى قرحة المعدة
القاهرة – وكاالت: يعانـــي الكثير من امراض قرحة 
املعدة واإلثنى عشر نتيجة الضغوط احلياتية. ويوضح 
د.أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية بكلية االقتصاد املنزلى 
جامعة حلوان في مصر حسب ما نشرته »اليوم السابع« 
أن مرضى قرحة املعدة واإلثنى عشـــر عليهم االهتمام 
بنوعية الطعام الذي يتناولوه ملا في ذلك من اســـتقرار 

حلالتهم الصحية، وذلك يتمثل في اآلتي:
1ـ  تناول ثالث وجبات قليلة احلجم ومتنوعة ومكتملة 

العناصر الغذائية كل يوم، بينهما وقت كاف.
2ـ  جتنـــب تناول الوجبات الغذائية التي تعمل على 
االحتكاك باجلزء املصاب مثـــل األطعمة احملتوية على 

قشور وبذور وألياف.
3 ـ تنـــاول مقادير كافية من البروتني وڤيتامني )ج( 

ألنهما يساعدان على شفاء جروح القرحة.
4ـ  عدم تناول املريض األغذية التي تسبب له اإلزعاج 

وهى تختلف من شخص آلخر.
5ـ  التقليل من تناول األغذية التي تثير إفراز العصارة 
املعدية كاملخلالت، واملايونيز، وإضافة اخلل إلى الطعام 

ومرق الدجاج واللحم.
6 ـ االبتعاد عن إضافة الشطة احلارة والبهارات إلى 

أطباق الطعام.
7ـ  التوقف عن التدخني ألنه يزيد من شـــدة احلاالت 
املرضية عن طريق تشجيع إفراز احلامض املعدي، ويقلل 
معدل شفاء القروح ويرتبط تكرار اإلصابة بقرحة اإلثنى 

عشر باستمرار املريض في التدخني.
8ـ  التقليل من شرب السوائل احملتوية على الكافيني 
كالشاي والقهوة والكاكاو ومشروبات الكوال ألنها تثير 

إفراز العصارة املعدية.

شرطة دبي: المبحوح تم تخديره قبل قتله
ووزير إسرائيلي يشيد بعملية االغتيال

البريطاني سيستجوب 8 من اصل 
12 إسرائيليا يحملون جوازات 
سفر بريطانية استخدمها قتلة 
املبحوح وســـيتم االستجواب 
البريطانية في تل  السفارة  في 

أبيب.
وسيتم اســـتجواب كل من 
مايكل لورانس بيرني وغابرييال 
بيرني وبول جون كيلي ومالفني 
آدم ميلدينـــر وجونثان لويس 
غراهام وستيفن هودس وجيمس 

الوندر وكالرك فيليب كار.

مشـــيرا إلى أن »املسألة تتعلق 
بوزن هذا الرجل في حركة حماس 
وعلى افتراض أن وزنه كبير فإن 
معرفة أنه باإلمكان الوصول إلى 
أي شخص وفي أي مكان وزمان 

هو أمر رادع بالنسبة لي«.
في غضون ذلك أقرت السفارة 
البريطانية في تل أبيب بأن طاقم 
محققني من الشرطة البريطانية 
وصل إلى إسرائيل بهدف التحقيق 
في قضية استخدام جوازات سفر 
مواطنني بريطانيني يسكنون في 
أفراد خلية  إسرائيل من جانب 

اغتيال املبحوح.
وســـيلتقي طاقـــم التحقيق 
املواطنـــني  مـــع  البريطانـــي 
اإلســـرائيليني الذيـــن يحملون 
جوازات سفر بريطانية استخدمها 
أفراد في خلية اغتيال املبحوح 

للدخول إلى دبي.
وذكرت صحيفـــة يديعوت 
أحرونوت امس أن طاقم احملققني 
وصل إلى إسرائيل بعد تنسيق 
بـــني الســـلطات اإلســـرائيلية 

والبريطانية.
وأضافـــت أن طاقم التحقيق 

  من جهة اخرى قال الوزير 
اإلسرائيلي بنيامني بن اليعازر 
العضو فـــي احلكومة املصغرة 
للشؤون السياســـية واألمنية 
القيادي  امس إن عملية اغتيال 
في حماس محمود املبحوح في 

دبي لم تكن فاشلة.
ورأى بن اليعازر الذي حتدث 
إلى إذاعة اجليش اإلسرائيلي أن 
»تصفية املبحوح في دبي ليست 
فشال« واستدرك »ال أعرف من نفذ 
ذلك لكن النتيجة االهم«، واعتبر 
أن عملية االغتيال حققت ردعا، 

دبي ـ أ.ف.پ: اعلنت شرطة 
دبـــي امـــس ان تقاريـــر الطب 
الشرعي اظهرت ان القيادي في 
حركة حماس محمود املبحوح 
خدر مبادة سكسينيل كولني قبل 
قتله خنقا في احد فنادق االمارة 

الشهر املاضي.
وقال بيان نشـــر على موقع 
الشـــرطة ان منفـــذي االغتيال 
قاموا باستخدام مادة سكسينيل 
كولـــني التـــي تعـــرف باســـم 
سوكســـاميثونيوم كلورايـــد 
لتخدير املبحوح الذي عثر عليه 
جثة هامدة في غرفته الفندقية 

في 20 يناير.
املادة »تستخدم  ان  واضاف 
في مراحل التخدير الكلي )العام( 
ملا لها من مفعول ســـريع يؤدي 
الرتخاء العضالت ويسبب فقدانا 

للوعي ملدة محددة«.
وأكد نائب قائد شـــرطة دبي 
اللـــواء خميس مطر املزينة في 
البيان ان »السيناريو الذي اعد 
من قبل اجلناة هو حقن املغدور 
به بهـــذه املادة وبعد ذلك خنقه 
بطريقة تبدو فيها الوفاة طبيعية 
)وال( تظهر عالمـــات للمقاومة 
مـــن جانب املجنـــي عليه قبيل 

موته«.

اللواء خميس مطر املزينة  املبحوح بعد اغتياله

اســــرائيليون في انتظار تســــلم ألقنعة 
الغاز والتي يتم توزيعها في مركز توزيع في 
أوريهودا جنوب تل أبيب. وقد بدأت اسرائيل 
في توزيع أقنعة الغاز اجلديدة الستخدامها 
في حاالت الهجوم الكيميائية أو البيولوجية 

احملتملة حسب تصريح للجيش.
وقد قررت احلكومــــة ان تقوم بتوزيع 8 

مليون قناع غازي جديد لكل فرد إسرائيلي 
بحلــــول 2013، ولطاملا تخوفــــت الدولة من 
استخدام األسلحة الكيميائية أو البيولوجية 
ضدها في صراعات مستقبلية بالتورط مع 
ايران أو سورية، لكن املسؤولني أصروا على ان 
توزيع األقنعة ال يأتي بسبب تهديد وشيك. 
)أ.ف.پ(

أقنعة الغاز اإلسرائيلية للوقاية من الهجوم الكيميائي


