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39 القاهرة: قامت القناة العاشرة اإلسرائيلية في تل ابيب بإذاعة 
حوار تلفزيوني للفنان شريف منير واإلعالمي هشام فريد يقول 
فيه إن إسرائيل دولة رائعة. وكان قد قام بتسجيله خالل االحتفال 
ببداية تصوير مسلسل »بره الدنيا« الذي سيعرضه خالل رمضان 

املقبل.
شريف أكد أنه سجل اللقاء للتلفزيون االسباني وليس القناة 
العاشرة اإلسرائيلية، مشددا على أنه اتفق مع طاقم الفريق على أن 

يتم بث التسجيل كما هو دون حذف أي من كالمه عن إسرائيل.
وأشار إلى أن التلفزيون اإلسرائيلي بث التسجيل بعد أن قام 
بعمل مونتاج لكالمه، وهو األمر الذي أثار اس���تياءه، مؤكدا أنهم 
اس���تغلوا جتسيده لشخصية ضابط إس���رائيلي في فيلم »والد 
العم« ونسبوا إليه الكالم، وأوضح منير أنه قال إن إسرائيل دولة 
رائعة في املباني اخلارجية فقط، لكنها متتلئ بالعنصرية على 

عكس ما يحاولون أن يخبروا العالم به.

شريف منير: إسرائيل دولة رائعة!

الشيخ يوسف األحمد: عبارة 
»هدم المسجد الحرام« التقطت عنوة

زواج مع وقف التنفيذ في لبنان

بيروت: أطلق عشرات الشابات والشبان وقد ارتدوا
ثياب الزفاف البيض والبدالت الس���ود اول من امس 
اخلميس حملة أهلية في لبنان للمطالبة بإقرار قانون 
مدني لألحوال الش���خصية في بلد تتولى فيه الطوائف 
رعاية األحوال الشخصية من الزواج والطالق إلى اإلرث. 
وحتت شعار »عرس مع وقف التنفيذ« تقدم املشاركون 
في وسط بيروت على وقع الزغاريد وأمامهم فرق تؤدي 

رقصة الدبكة الفلكلورية، واحتشد املشاركون على درج 
املجلس النيابي، حيث سلموا املبادئ األولى ملشروع قانون 
مدني لألحوال الشخصية س���تعلن عنه قريبا جمعية 
»شمل« )شباب مواطنون ال عنفيون ال طائفيون( املنظمة 
لالحتفال. وأوضح املنظمون في بيان وزع خالل االحتفال 
أن »التحرك جزء من حملة وطنية ش���املة ستقوم بها 
»شمل« من اجل إقرار قانون لبناني لألحوال الشخصية 

لتعزيز روح املواطنة وتوحيد البلد«.
وذكر البيان بتجربة الع���ام 1998 عندما أقر مجلس 
الوزراء بالغالبية مشروع قانون مدني اختياري لألحوال 
الش���خصية لم يتابع طريقه إلى البرملان ليصبح نافذا. 
وأضاف »بهذا التحرك نكرس يوم 18 مارس يوما وطنيا 
حلرية االختيار، بعرس جماعي ولكنه مع وقف التنفيذ إلى 
حني إقرار قانون لبناني متكامل لألحوال الشخصية«.

دراسة سعودية توصي بسجن المرأة 
»المجرمة« في منزلها بدالً من السجن

الدمام � وكاالت: حتت عنوان »جرائم النس����اء«، 
أوصت دراسة سعودية حديثة ب� »العمل على إيجاد 
بديل لسجون النساء يتمثل في سجن املرأة في منزلها، 
واستخدام التكنولوجيا لتحديد موقعها«، وهو ما جاء 
في دراسة قدمها مؤخرا مركز الدراسات والبحوث في 
جامعة ناي����ف العربية للعلوم األمنية، ضمن أحدث 
إصدارات عام 2010، وقد مت عرضها في معرض الرياض 
الدولي للكتاب الذي اختتم قبل أيام. وحسب جريدة 
»الشرق االوسط« امس، أوصت الباحثة بسمة السناري 
عبر الدراسة التي تناولت »العوامل االجتماعية املؤدية 
إلى ارتكاب امل����رأة للجرمية«، بالنظر في اإلجراءات 

املستخدمة حاليا اخلاصة بوجود الفتيات في خلوة 
غير شرعية )األماكن العامة(، معللة ذلك بكون »إبالغ 
ولي األمر قد يؤدي إلى تدمير أس����رة بكاملها كطالق 
األم مثال، أو زيادة الضغوط االجتماعية والنفس����ية 
على الفتاة، مما يجعلها تندفع نحو ارتكاب اجلرمية 

ردا على الوصمة االجتماعية من قبل األسرة«.
وأوصت الدراسة كذلك ب� »تكثيف البحوث العلمية 
التي تتناول دور العوامل االجتماعية في ارتكاب املرأة 
للجرمية، مع إجراء مقارنات بني جرائم السعوديات 
وغير الس����عوديات للتعرف على س����مات التنشئة 

االجتماعية التي توجه املرأة نحو اجلرمية«.

دبي � العربية: قال الداعية 
وعضو هيئة التدريس بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
سابقا يوسف األحمد ان عبارة 
»هدم املسجد احلرام« التقطت 
من حديثه »عنوة«، مؤكدا رفضه 
القاطع للعناوين »املستفزة« 
التي خرجت بها بعض املواقع 
اإللكترونية إثر إعادة بث لقائه 
التلفزيوني م����ن خالل موقع 

»يوتيوب« واسع االنتشار. 
وأثار حدي����ث األحمد حول 
هدم املسجد احلرام وإعادة بنائه 
بشكل دائري »ملنع االختالط«، 
والتوسعة على املسلمني، ردود 
فعل واسعة، وتناقلته املنتديات 
واملواقع كما رد عليه عدد من 
العلماء من داخل الس����عودية 

وخارجها.
من جه����ة أخ����رى، رفض 
القاض����ي باحملكم����ة اجلزائية 
في الرياض د.عيس����ى الغيث، 
املطالبة بهدم املس����جد احلرام 
وإعادة بنائه، مطالبا بوضع حد 
ملثل هذه اآلراء، نقال عن تقرير 
لصحيفة »الوطن« السعودية 

امس.
من جانب آخر، حذر عدد من 
علماء الدين املصريني وأساتذة 
بجامعة األزه����ر، من خطورة 
الفت����اوى التي متنع االختالط 
في إحداث فتنة إسالمية كبيرة، 
واعتبروها إساءة إلى اإلسالم 
الذي حرر املرأة من أيام الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم، والذي 
أباحه في مسجده، وفي غزواته، 
فكانت النساء يطبنب اجلرحى 
ويسقني العطشى، كما كن يصلني 

خلف الرجال في املسجد. 
مؤكدي����ن أن االختالط في 
املسجد احلرام جائز في صحيح 
الدين، ألن الرجل يكون مع أمه أو 
شقيقته أو زوجته، وأن الرجل 
واملرأة ذهبا معا رافعني أيدي 

وأض����اف: إن حديثي مبني 
على دراسة علمية أجريتها بعد 
الدكتوراه، حيث  نيلي شهادة 
قامت على أهمية توسعة املطاف 
ومعاجلة االختالط بني الرجال 
والنساء بسبب االزدحام، وهو 
مبني على »قواعد ش����رعية« 
لتكوين مش����روع مس����تقبلي 
متكامل في توس����عة املس����جد 
احلرام واالستفادة من الوسائل 

التقنية والهندسية احلديثة.
وتطرق في حديثه إلى قناة 
»بداية« ال����ذي بث قبل يومني 
إلى موضوع اخللوة واالختالط 
ومن ثم احلديث عن االختالط 
أثناء الطواف في املسجد احلرام. 
وقال مبا نصه »كيف نفصل؟.. 
اهلل أعطانا الوسائل«، ثم أضاف 
»وش املانع أن يهدم املس����جد 
كامال ويبنى من جديد.. ويكون 
أضعاف أضعاف املوجود حاليا 
وبدال أن يكون دائريا وضخما 
وكبي����را فيك����ون 10 أو 20 أو 
30 دورا وتكون هناك وسائل 

تقنية«.

التضرع إلى اهلل ليغفر لهما.
 وقال الشيخ يوسف األحمد 
عقب الضجة املثارة: كل ما طالبت 
ب����ه هو إعادة توس����عة املطاف 
ليستوعب أضعاف العدد احلالي 
)من املصلني(. وح����ول عبارة 
»هدم« املس����جد احلرام وإعادة 
بنائه م����رة أخرى والتي جاءت 
ف����ي مداخلته، أوضح أن عبارة 
هدم »التقطت عنوة« ولم أقصد 
بها املعنى الذي مت تداوله بشكل 
موس����ع، »فهل يعقل أن يطالب 
أح����د بهدم املس����جد احلرام؟«، 
وشبه »احملرفني« لكالمه في هذا 
املوضوع مبن يقول »ال تصلوا« 
ألن اهلل تعال����ى يق����ول »ويل 

للمصلني« ما يفسد املعنى.
وفيما يتعلق بالنس����اء قال 
األحمد: ال أعتقد أن أحدا يوافق 
على احتكاك زوجته أو قريبته 
بالرجال في املطاف، فحفاظا على 
حقوق املرأة وإكراما لها لتأخذ 
راحتها في العبادة وأداء الصالة 
طالبت بتوسعة املطاف وإنشاء 

مواقع مخصصة لهن.

الشيخ يوسف األحمد

مدخل سجن الدمام

ام احد اجلنود البريطانيني الذين قتلوا بالعراق امام صور البنها              )رويترز(

طوابع بريدية تخلد قتلى الحرب في العراق
لندن � رويترز: دعا املخرج السينمائي البريطاني الشهير 
ستيف ماكوين احلائز جائزة تيرنر إلى إصدار طوابع بريدية 
حتمل صور اجلنود البريطانيني الذين قتلوا في احلرب في 
العراق. وحث ماكوين � أثناء املعرض الوطني للصور في لندن 
� اول من امس اخلميس اجلمهور ووس����ائل اإلعالم على دعم 

حملته التي لم جتد آذانا صاغية في هيئة البريد امللكي.
وقال للصحافيني بينم����ا كان يقف بجوار خزنة حتتوي 
على 120 رس����ما عموديا يحتوي كل منها على رسم لطوابع 
حتمل صورة جلندي قتل في العراق: »الشيء املهم بشأن هذا 
املعرض اليوم هو اننا نحتاج الى مساعدتكم«. واضاف قائال 
»اننا نحاول ان نفعل الشيء الصحيح ونحن نحاول أن نفعل 
الشيء اجلدير باالحترام والعمل من اجل إصدار هذه الطوابع«. 
وقال »نحن ال نسعى إلثارة املشاعر وال نسعى ألي شيء سوى 
عمل الشيء الصحيح«. وحتدث ماكوين عن شعور باإلحباط 
حيال هيئة البريد امللكي وقال إن غالبية عائالت اجلنود الذين 

قتلوا في احلرب في العراق يؤيدون فكرة الطوابع.

)محمود الطويل(عريس وعروسة مع وقف التنفيذعرائس وعرسان في وسط بيروت أثناء احلملة

قيلولة.. فوق البرتقال!!
عاملتان في الهند تنامان وقت القيلولة على تالل من البرتقال في سوق 
»جاردي���ان راما« في حيدر آباد. حيث تعد الزراعة هناك أحد أهم القطاعات 
االقتصادية.            )أ.ف.پ(

صحتك

تفاحة واحدة.. تكفي

� أ.ش.أ: تنصح  نيوي���ورك 
األبح���اث الطبية بأهمية تناول 
تفاحة يوميا حيث تعمل األلياف 
الطبيعية املتواجدة بها على تعزيز 
كفاءة وقوة اجلهاز املناعي لتقلل 
من عالمات االلتهابات املتعلقة 
بالبدانة. أوض���ح الباحثون ان 
األلياف الطبيعية التي حتتوى 
عليها ثم���رة التفاح تعمل على 
تغيي���ر وتعزيز آلي���ة دفاعات 
اجلهاز املناع���ي لتحول خالياه 
من مرحلة مقابل االلتهابات وامليل 
إلى تكوين االلتهابات إلى خاليا 
شافية صحية تعمل على التغلب 
والشفاء السريع من االصابات 
والع���دوى. يعمل تناول التفاح 
على تعزيز قدرة وكفاءة اجلهاز 
املناعي إلفراز بروتني يطلق عليه 
»أنتر لوكني-4«املضاد لاللتهابات. 
التج���ارب األولي���ة  وأوض���ح 
واملعملية التي أجريت على فئران 
التجارب بعد أن تناولوا التفاح 
لنحو 3 أس���ابيع زي���ادة كفاءة 
اجلهاز املناعي لديهم وزيادة إفراز 
بروتني »أنترلوكني-4« املضاد 

لاللتهابات.


