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دبي ـ العربية: أصبح الداعية السعودي 
املعــــروف محمد العريفي حديث الســــاحة 
اإلعالمية بعد حديثــــه األخير في برنامجه 
»ضع بصمتك« في قناة »اقرأ« بأنه سيقوم 
بتصوير إحدى حلقاته مــــن داخل القدس 
احملتلة. وقال العريفي: »ســــأصور احللقة 
املقبلة من برنامج »ضع بصمتك« في القدس 

األسبوع املقبل«، مؤكدا أن »لفلسطني حقا 
على املسلمني«. كما وعد املشاهدين عبر قناة 
»اقرأ« الفضائية مبفاجآت في احللقات املقبلة 
من البرنامج تتضمن زيارات ألماكن وعمل 
تقارير من املؤكد أنها ستدهشهم، ولم يخف 
العريفي خوفه من الغدر وقال: »نسأل اهلل 
السالمة والعافية«. ولم يفصح العريفي عن 

طريقة حصوله على التأشيرة التي تسمح 
له بالدخول وال اجلهة التي منحتها له، وفي 
حال متكنه من تسجيل برنامجه من القدس 
ستكون هذه سابقة بالنسبة لعلماء الدين في 
العالم اإلسالمي في ظل مقاطعة دولهم ألي 
زيارات لألماكن املقدسة في فلسطني احملتلة 

لوجودها حتت االحتالل االسرائيلي.

الداعية السعودي محمد العريفي يزور القدس

د.نسار مسؤول مشاريع االستنساخ باملركز

اجلهاز اجلديد يعاني من عيوب تقنية

د.احمد الطيب شيخ األزهر

)أ.ف.پ(فتيات يرفعن يافطات منددات بالطبيب 

شيخ األزهر: السنة أهل المنطق.. ولن أتراجع عن آرائي
القاهرة ـ العربية: أكد د.أحمد 
الطيب شيخ األزهر، أن تصريحاته 
األخيرة عبــــر برنامــــج »واجه 
الصحافة« ال تثير أي فتنة، وان 
السنة هم أهل املنطق، وانه دارس 
للمنطق ويعي ما يتحدث فيه جيدا 

من قضايا ومسائل دينية.
وقــــال اإلمام األكبر انه ال يرد 
على ما ذهب إليه آية اهلل هاشم 
بوشهري الذي فسر تصريحاته 
للبرنامج الــــذي عرض في قناة 
»العربية« بأنها تصريحات ناعمة 
وحساسة ومتعصبة، مضيفا أنه 
ال يرد على تعليقات ألحاديث أدلى 
بها في وقت سابق، وأكد فيها على 
بعض املســــائل الدينية املتعلقة 
بقضايا الساعة، »ألن ما يصدر مني 
في أول مرة ال ميكن أن أتراجع عنه 
فيما بعد، ويجب أال ادخل في جدل 
وسجال مع آخرين حول أحاديث 
أو فتاوى تصدر من األزهر كأعلى 
مرجعية إسالمية سنية في العالم 
الن ما حتدثــــت فيه بالتأكيد هو 

الرأي األصوب«.
وشدد شــــيخ األزهر على أنه 
ليس مسؤوال عن الرد على كل ما 
يثار حوله مرة أخرى، قاصدا ما 
قاله في برنامج »واجه الصحافة« 
الذي أثار جدال كبيرا في الشارع 

املصري والعربي واإلسالمي.
 ورفض اإلمام د.احمد الطيب 

أن يــــرد علــــى أي تصريحــــات 
تخلق أجواء متوترة أو أن تكون 
ذريعة ألي خالف بني دول العالم 
اإلسالمي، وأكد ان ما ذكره بشأن 
الشيعة والسنة في جامعة األزهر 
وكلياته هو الذي يؤكد عليه دون 
إبــــداء أي تغييــــر. وجاء تعليق 
د.الطيــــب ردا على مــــا قاله آية 
اهلل هاشم بوشهري، إمام صالة 
اجلمعة في »قم« وعضو مجلس 

خبراء القيــــادة اإليرانية من أن 
تصريحات شيخ األزهر األخيرة 
حول السنة والشيعة بأنها رسائل 
حساسة وتصريحات متعصبة ال 
حتل مشاكل املجتمعات اإلسالمية، 
واصفا الشيعة بأنهم »أهل املنطق«. 
معتبرا أن الشيخ د.أحمد الطيب 
يخلق بتصريحاته »أجواء متوترة 
ومنح الذريعة للذين ال يعرفون إال 

لغة التخويف واإلرهاب«.

عيوب تقنية في »آي باد« تصيب 300 ألف شخص بخيبة أمل! رفض اتهام بوشهري له بإثارة الفتنة
إيالف: على الرغم من قيام أكثر 
من 300 ألف شخص بشراء جهاز 
اآلي باد الذي طرحته شــــركة آبل 
مؤخرا، إال أن بعض هؤالء املشترين 
أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد أن 
الحظوا أن أجهزة اآلي باد تعاني 
من مشاكل تقنية في استقبال إشارة 
الواي فاي، وأشار بعض املشترين 
إلى أنهم وجدوا أن استقبال أجهزة 
اآلي باد إلشــــارات الواي فاي في 
بعض املناطق محدودا أو ال يعمل 
نهائيا في الوقت الذي تعمل فيه 
األجهزة األخرى بصورة طيبة في 

نفس املناطق.
ويقول »كاســــا دي تريفينو« 
من واليــــة كاليفورنيا في حديثه 
جلريدة تاميز أونالين: »أن اتصال 
أجهزة اآلي باد بشبكة الواي فاي 
ضعيف ومتغير باستمرار، ولقد 
فقدت اإلشــــارة عدة مــــرات أثناء 
دخولي على الشبكة، بينما ظهرت 
إشارات االستقبال واضحة متاما 
في اثنني من أجهزة األي فون دون 
أي تغيرات، وآمل أن يتم حل هذه 
املشكلة قريبا، ألن األمر كان مخيبا 

آلمالنا«. 
وبالرغم من إشــــادة اخلبراء 
واملســــتهلكني بالتصميم األنيق 
للجهاز الذي يساعد على سهولة 
اســــتخدامه، إال أن هناك شكاوى 
أخرى من عدم احتوائه على كاميرا 
ڤيديو يتم استخدامها في الدردشة، 
كما أن اجلهاز ال يدعم تقنية الفالش 

بالير التي تســــتخدم في تشغيل 
الڤيديو على العديد من املواقع.

ويبدو أن اإلقبال على جهاز اآلي 
باد كان أقل مما كان متوقعا، فسبق 
وتوقع بعض اخلبــــراء أن تصل 
مبيعاته خالل األربعة وعشرين 

ســــاعة األولى ألكثر من 650 ألف 
جهاز، ووصف خبير التكنولوجيا 
هاري ماكراكني الضجة التي أثيرت 
حــــول اآلي باد بأنهــــا كانت أكثر 
من الالزم. ويشــــير الكاتب )إيد 
أوزوالد( في تقريره امس في موقع 

)عالم الكمبيوتر( إلى أن االختبار 
احلقيقي ملدى صالحية هذا اجلهاز 
سيظهر في خالل األسابيع القادمة، 
وسنرى إن كانت مبيعاته ستزداد 
أم ال، خاصة بعد الطفرة األخرى 
التي ستحدث في آخر هذا الشهر 

حينما سيتم إصدار طراز آخر يعمل 
بتقنية اجليل الثالث، وســــيلعب 
عامل السعر املقترح للجهاز دورا 
كبيرا في املبيعات، خاصة أن شركة 
آبل قالت إنها ستقوم برفع سعر 

الطراز اجلديد.

مسنة تقتحم صالون 
التجميل بسيارتها 

لتصفف شعرها 
ميتشيغنـ  يو.بي.آي: 
اقتحمت امرأة مسنة من 
والية ميتشيغن األميركية 
صالون جتميل بسيارتها 
عرضيا فيما كانت حتاول 
ركنهـــا، لكنهـــا تركـــت 
السيارة لتصفيف شعرها 

حسب موعد مسبق.
وذكرت محطة »دبليو 
أو أو دي« التلفزيونيـــة 
األميركية ان ماريسون 
زوك )82 سنة( وصلت 
إلى صالون »كالسيك هير 
ديزاين« وداست عن طريق 
اخلطأ على دواسة البنزين 

بدال من املكابح.
ونقلت عن زوك قولها 
»لم يستغرق الوقت طويال 
وكل ما كنت أفكر به هو 
انه  أين املكابح وظننت 
سيتم توقيفي لكن ذلك 

لم يحصل«.
وذكرت الشـــرطة ان 
احلادث تســـبب بإصابة 
شخصني لكن زوك بقيت 
في الصالـــون والتزمت 
لتصفيـــف  مبوعدهـــا 

شعرها.
وقالت »جلست هناك 
ووضعت يدي على وجهي 
ألنني كنت أشعر بإحراج 

كبير«.
وأشارت الشرطة إلى 
ان املرأة قد تتلقى إنذارا 
بسبب القيادة املتهورة.

أسبوع الموضة في كراتشي
عارضة ازياء في زي محتشـــم اثناء اســـبوع املوضة 
بباكستان التي استهلت اسبوعها اجلديد بافتتاح مبهر عقب 

بعض االضطرابات السياسيةبب التي جرت هناك.
)أ.ف.پ(

اإلسراف في تناول سكر 
الفواكه يضّر بالقلب

ميونيخ ـ إيالف: أثبتت دراسة لعلماء في املعهد 
األملاني للتغذية البشرية في مدينة بوتسدام األملانية 
مخاطر اإلسراف في تناول واستهالك سكر الفواكه 
»الفراكتـــوز« واحللويات الصناعية واألغذية التي 

يدخل في تركيبها وصناعتها.
تقول الدراسة حســـب »اليوم السابع« إن سكر 
الفواكه ال يسبب السمنة فقط امنا ميثل دورا كبيرا 
في اإلصابـــة بأمراض الدم والشـــرايني وأمــراض 

القلــب.
وتبدو هنا أسئلة منطقية حول اهمية ذلك بالنسبة 
الى طعام اإلنسان، وهل يجب جتنب الفواكه مثال؟ 
وما  اخلطر احلقيقي الذي ميثله ســـكر الفراكتوز 
الصناعي الذي يدخل في تركيب الكثير من األغذية 

اجلاهزة؟
واذا كان يدخل السكر العادي في تركيب منتجات 
كالبسكويت والشوكوال واللنب واملشروبات الغازية؟ 
ماذا عن ســـكر الفراكتوز وهل هنـــاك علم ودراية 

باألطعمة التي يدخل في تركيبها؟
تؤكد الدراسة ان كثيرا من األطعمة واملشروبات 
ذات املــــذاق احللو كالعصائـــر واملربى واحللويــــات 
واأللبان وحتى ســـلطة الطماطم التي تطــرح في 
األسواق، واخلاصـــة بالرجيـــم ال حتوي سعـــرات 
حراريـــة وال بلـــورات السكر، بـــل هي في اغلـــب 
األحيــــــان خادعـــة ويدخــــــل »الفراكتـــوز« في 

صناعتهــا.

ثاني جمل مستنسخ في العالم يرى النور في دبي  رجل ميت بصحبة سيدتين
لندنـ  كونا: ألقت الشرطة البريطانية القبض 
على سيدتني في مطار ليڤربول بعد محاولتهما 
اصطحاب جثة متوفى الى داخل الطائرة التي 
ــمي  كانت متجهة الى برلني. وقال متحدث رس
باسم شرطة ليڤربول لوسائل االعالم احمللية امس 
ان »رجال أمن املطار اشتبهوا في أمر سيدتني 
بعد محاولتهما املرور على قسم جوازات املطار 
وفي صحبتهما رجل يرتدي نظارة سوداء في 
الرحلة املتجهة الى برلني«. واضاف املتحدث ان 
ــابق  »الرجل يعتقد انه قد توفي في اليوم الس
ــاء وجودهما في  ــا اثن من الرحلة وكان جالس
صالة املطار على كرسي متحرك«، مشيرا الى 
ــيدتني وجهت لهما تهمة عدم تقدميهما  ان الس

شهادة إخطار بحالة الوفاة.

دبي ـ العربية: في إطار العمل على استنساخ عدد كبير من اإلبل، 
خصوصا هجن السباق وانتاج احلليب، أعلن مركز إكثار االبل في إمارة 
دبي عن والدة ثاني جمل مستنسخ في العالم في 23 فبراير املاضي، 
وأطلق عليه اسم بن سوقان. وصرح د.نسار أحمد مسؤول مشاريع 
االستنساخ باملركز بأن »بن سوقان« هو أول جمل يتم استنساخه من 
خاليا جلد جمل بالعالم«. وقال نسار وهو رئيس مختبر البيولوجيا 
اإلجنابية في املركز ان »اجلمل ولد بعد فترة حمل استمرت 383 يوما 
دون أي مضاعفات«. وأوضح »ان قدرة خاليا اجللد على اعادة برمجة 
نفسها والتحول الى خاليا جنينية قد سهل عملية استنساخ االبل ذلك 
كونه من الســــهل احلصول على هذا النوع من اخلاليا«. وأشار نسار 
إلى ان املركز سجل العام املاضي والدة اول ناقة مستنسخة بالعالم، 
وسميت »اجناز«، مشيرا الى ان »هذه الناقة سوف تكمل هذا االسبوع 

عامها االول، وتتمتع بصحة جيدة«.

مادونا.. مزارعة 
في ماالوي

النجمة الشهيرة مادونا حترث االرض كاملزارعني وتضخ املاء لتروي التربة 
وذلك اثناء جولتها لوضع حجر االســـاس ملبنى اكادميية البنات الذي سيتم 
)رويترز( انشاؤه بأموال اجلمعية اخليرية التي تترأسها.    

بيسيبول
الرئيس أوباما 

الرئيس األميركي باراك اوباما في اربع صور مجمعة 
يلقي بالكرة االولى االفتتاحية لدوري لعبة البيســـيبول 
 وذلك قبل مباراة بني واشـــنطن ناشـــيونالز وفيالديفيا
فيليز.               )رويترز(

عشاق ملك البوب 
يهاجمون طبيب جاكسون

لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: تعرض كونراد موراي طبيب مايكل جاكسون 
لهجوم شديد من قبل اســــرة جنم البوب األميركي ومحبيه وذلك لدى 
حضوره جلســــة إجرائية قبيل بــــدء محاكمته في القضية التي يواجه 

فيها اتهاما باإلهمال الذي ادى إلى وفاة املغني الشهير.
وواجه كونراد والدي جاكســــون جوي وكاثرين واشقاءه جيرمني 
وجانيت وراندي داخل قاعة احملكمة بعد ان كان العشــــرات من محبي 
ملك البوب الراحل قد اصطفوا عند مدخل احملكمة وهم يرددون »العدالة 

من اجل مايكل« عند دخول الطبيب.
وخالل جلســــة قصيرة أحال كبير قضاة احملكمة بيتر اســــبينوزا 

القضية إلى دائرة القاضي مايكل باستور.
وأقــــر موراي بأنه غير مذنب في تهمة القتل اخلطأ املنســــوبة إليه 
وأنه ســــيؤكد في دفاعه ان جنم البوب حقن نفسه بجرعة املهدئ التي 
أدت إلــــى مقتله في 25 يونيو، وفقا ملــــا ذكره موقع »تي إم زد« املعني 

بأخبار املشاهير.


