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العربيةـ  نت: أكد مجمع البحوث اإلسالمية »أعلى 38
هيئة فقهية باألزهر« برئاســـة د.أحمد الطيب شيخ 
األزهر ألول مرة منذ توليه منصب شيخ األزهر »ان 
من يســـب صحابة رسول اهلل ژ يكون ارتكب إثما 
وكبيرة من الكبائر نظرا للمكانة العالية للصحابة في 
اإلسالم ودورهم في نهضة األمة، وضرورة االستفادة 
من حياتهم وتراثهم الستنهاض األمة اإلسالمية من 

جديد«، وذلك دون اإلشارة إلى تكفير من يسب الصحابة 
بحسب فتاوى بعض اجلهات العلمية الفقهية األخرى 
في العالم العربي، التي تقضي بتكفير صريح ملن يسب 
الصحابة. ومن املعروف أن عقوبة ارتكاب الكبيرة في 
اإلسالم أقل درجة من عقوبة التكفير. وصدق املجمع 
في اجتماعه أمس األربعاء على عدم ظهور العشـــرة 
املبشرين باجلنة والرسل واألنبياء في األعمال الدرامية 

مع جواز بحث امكانية ظهور أي من عظماء اإلسالم، 
وهو ما يعد تطورا جديدا في رأي األزهر بالنســـبة 
لظهور الصحابة في األعمـــال الدرامية. وأقر املجمع 
توصيات املؤمتر الـ 14 الذي عقد في فبراير واخلاصة 
بعدم شرعية متثيل العشرة املبشرين باجلنة في أي 
أعمال درامية وذلك تأكيدا لقرار املجمع الســـابق في 

هذا الصدد.

األزهر: سب صحابة الرسول ژ إثم وكبيرة من الكبائر

انتشال جثمان الشيخ أحمد بن زايد سليمًا من عمق 50 مترًا 
والمحققون ينتظرون شفاء قائد الطائرة لكشف لغز سقوطها

الدعاء على قبر الراحل أحمد بن زايد بعد أن واراه الثرى           )رويترز( رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مقدمة املصلني على جنازة الشيخ أحمد بن زايد      )رويترز(

أبوظبي - وكاالت: أبلغ غواصون شاركوا في انتشال 
جثمان الفقيد الشيخ احمد بن زايد آل نهيان انهم عثروا 
على جثمانه ســــليما على عمــــق 50 مترا بعد 5 أيام من 

البحث.
وكان شهود عيان من أبناء القرية أدلوا لكبار احملققني 
بأنهم شاهدوا الطائرة الشراعية تتمايل في السماء حلظات 

قبل ســــقوطها في البحيرة، وانها المست مياه البحيرة 
مرات قبل اصطدامها، ما يؤكد فرضية العطب التقني.

وقال مسؤول أمني مغربي جلريدة اإلمارات التي نقلت 
اخلبر ان جلنة من كبــــار احملققني املغاربة واإلماراتيني 
بقيادة قائد الدرك املغربي اجلنرال حسني بن سليمان، 
تواصل التحقيق في احلادث بإشــــراف من الفريق سمو 

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية. وذكر املسؤول ان »احتمال حدوث عطب 

تقني في الطائرة يبقى األكثر ترجيحا للحادث«.
وينتظر احملققون شفاء قائد الطائرة، اإلسباني راموس 
لوبيز، الذي اجرى عمليــــة جراحية في عموده الفقري 
وصفت بـ »الدقيقة« لكشــــف »لغز« سقوط الطائرة في 

البحيرة. وتفيد معطيات أمنية أعلنتها صحيفة »اإلمارات 
اليوم« في عددها أمــــس ان الفقيد قفز من الطائرة قبل 
ســــقوطها بثوان، إذ ان حزام األمان في مقعده بالطائرة 
كان مفتوحــــا، لكنه عجز فيما يبدو عن مقاومة األوحال 
التي كانت بالبحيرة، نتيجة الفيضانات التي شــــهدها 
املغرب اخيرا، والتي أدت الــــى تراكم األتربة واألحجار 

وغصون األشجار في البحيرة، وهي الوضعية التي منعت 
الغواصني املغاربة واإلماراتيني والفرنسيني واألميركيني 
من العثور على جثة الفقيد يوم ســــقوطها في البحيرة 
ظهيــــرة اجلمعة املاضي، ويتوقع ان تصدر الســــلطات 
األمنية املغربية بيانا حول مالبسات احلادث فور انتهاء 

التحقيقات اجلارية.

..وسقط جدول مواعيد الملكة

هيئة األمر بالمعروف: »ممنوع على النساء مالعبة أطفالهن«

زوجة ملك المغرب
الليالاّ سلمى .. 

في متحف قطر
األميـــرة ليالاّ ســـلمى 
العاهـــل املغربي  زوجـــة 
محمد الســـادس تســـتمع 
المرأة قطرية خالل زيارتها 
الفن اإلسالمي في  ملتحف 
أثناء زيارة  الدوحة وذلك 
قامت بها إلـــى قطر تلبية 
لدعوة من الشـــيخة موزة 
قرينة أميـــر قطر صاحب 
الســـمو الشـــيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.     
)أ.ف.پ(  

صــــورة مجمعــــة تظهر فتــــاة تنحني 
اللتقاط ورقة حتتوي على جدول مواعيد 

القداس للملكة اليزابيث ملكة بريطانيا أثناء 
مشاركتها في طقوس خميس الفصح أو ما 

يعرف بـ »خميس األسرار« في كاتدرائية 
ديربي في وســــط اجنلترا.        )رويترز(

الرياضـ  د.ب.أ: ألزمت هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر بالسعودية موقع ترفيه عائلي 
في شمال العاصمة الرياض بفصل األمهات عن 
ابنائهن ومنعهن من مالعبة أطفالهن وســــط 
أجواء أسرية طبيعية. وشدد الهيئة في بيانها 

الذي نشــــرته صحيفة »اجلزيرة« في عددها 
الصادرة امس على ضرورة وضع لوحة بارزة 
عند بعض األلعــــاب تتضمن عبارة »ممنوع 
لعب النســــاء«. وأضافت: ان هذا االجراء أثار 
استغراب عدد من األســــر كون املوقع يتمتع 

برقابة كافية من رجال األمن ومشرفي املوقع، 
اضافة الى كاميرات مراقبة رقمية، مما يجعل 
هذه االجراءات كفيلة بأن متنع احتمال حدوث 
اي احتكاك بني الرجال والنساء، معبرين عن 

استغرابهم من هذا التضييق »غير املبرر«.

صحتك

جين يبطئ الشيخوخة 
ويقاوم االلتهابات في الجسم

أطعمة البريطانيات 
تقصر أعمارهن

لندنـ  يو.بي.آي: اكتشف عالم بريطاني 
جينا يطيل العمر ويقاوم االلتهابات التي 

تصيب اجلسم.
وقال العالم البريطاني د.روبن ماي 
من جامعة بيرمنغهام الذي قاد البحث 
لصحيفة »األكسبرس« أمس إن اكتشاف 
اجلني »دي أي أف 16« سوف يساعد على 

صنع أدوية قد تبطئ الشيخوخة.
وأضاف ماي إن اجلني يعزز مقاومة 
اجلسم ضد اإلصابة بااللتهابات والتسمم، 
مشيرا إلى أنه قد يساعد على فهم الطريقة 
التي يشيخ بها الناس وملاذا ميتد العمر 

بالبعض دون غيرهم.
وتابع »أعتقد أنه سيكون باستطاعتنا 
صنع أدوية تبطئ الشيخوخة باستخدام 
هذا اجلني«، مضيفا »قد ال نستطيع وقف 
الشيخوخة متاما ولكننا نستطيع إبطاءها 

وهذا أمر واقعي جدا«.
وقال إن هذا اجلني مرتبط مباشـــرة 
بطول احلياة، معربا عن األمل في التوصل 
يوما إلى معرفة الطريقة التي تؤثر بها 
في اخلاليا وتؤدي إلى موت اخلاليا وهو 
ما سوف يساعد برأيه على صنع أدوية 
تبطئ عملية الشـــيخوخة وتقوية جني 

»دي أي أف 16« في أجسامنا.

لندنـ  يو.بي.آي: توصلت دراسة جديدة 
إلى أن احلمية الغذائية الرديئة وراء قصر 
عمر املرأة البريطانية وهو ما يجعلها تعيش 
لفترة أقصر مــــن تلك التي لنظيراتها في 
الكثير من الدول الشيوعية السابقة مثل 
سلوڤينيا. وذكرت صحيفة الدايلي مايل 
في عددها أمس أن البعض يشبه بريطانيا 
بامرأة أوروبا املريضة بسبب ضعف النظام 
الصحي الوطني في الكشــــف عن أمراض 
مثل الســــرطان وغيرها في مرحلة مبكرة 

وبشكل فعال.
وأشــــارت إلى أن العمر املتوقع للمرأة 
البريطانية هو 81 سنة 11 وشهرا في حني 
أن نظيرتها السلوفينية تعيش لشهرين 
أكثر على الرغم من ســــلوڤينيا تنفق أقل 

على نظام الرعاية الصحية.
وتراجعت معدالت أعمار النســــاء في 
بريطانيا العام املاضي من املرتبة الرابعة 
عشرة إلى املرتبة السادسة عشرة حسب 
اخلط البياني لألعمار في أوروبا إذ جاءت 
بعد سلوڤينيا ومالطا في حني حلت فرنسا 
في املرتبة األولى 85 سنة وإيطاليا 84 سنة 
8 وأشهر وأسبانيا 83 سنة 8 وأشهر وفنلندا 
والنمسا والسويد 83 سنة وشهرين في حني 
أن معدل عمر املرأة البريطانية هو 81 سنة 
11 وشهرا فقط وكذلك أتت پولندا في أسفل 

القائمة مبعدل 79 سنة و9 أشهر.

الترحيب بالموظفين الجدد.. 
تلميع حذاء!

البحث عن مستثمرين لقصور صدام

هيروشي تاجوتشي )إلى اليسار( موظف جديد في شركة كولومبس 
املتحدة املتخصصــــة في إنتاج أدوات تلميع األحذية يتعلم كيفية تلميع 
احلذاء كجزء من مراسم الشــــركة للترحيب باملوظفني اجلدد في طوكيو 
باليابان.                  )أ.پ(

مسؤول أمني يسير خارج قصر للرئيس العراقي السابق صدام حسني 
في محافظة صالح الدين بشـــمال بغداد، وكان صدام حسني قد جعل من 
قصوره أشـــبه باجلنة املهجورة ولكن اآلن جند أن مسقط رأسه يبحث 
عن مستثمرين أجانب لتحويل قصور الديكتاتور الراحل إلى أهم مقاصد 
السياحة.           )رويترز(


