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قام شاب فرنسي مبسح يده بقميصه مباشرة 58
بعد مصافحة الرئيس الفرنس���ي ساركوزي 
مبديا التقزز من خالل تعابير وجهه ما جعل 
الرئيس الفرنس���ي يبدي استياءه ويخاطب 

الشاب الفرنسي قائال له يا حقير.
وذك���رت مجلة »لونوفال اوبس���رفاتور« 
الفرنسية، ان حشدا من أبناء مقاطعة سافوا 

بوسط غرب فرنس���ا فوجئوا بالشاب وهم 
يتزاحم���ون على س���اركوزي لنيل ش���رف 
مصافحته بالرئيس الفرنسي، فوجه تعنيفا 

للشاب قائال له ثالث مرات »ال تتخابث«.
يذكر ان الرئيس ساركوزي قد قام بزيارة 
منطقة سافوا مبناسبة احتفال املنطقة مبرور 

150 عاما على انضمامها الى فرنسا.

شاب فرنسي يستفز ساركوزي »مسح يده بعد مصافحته«

السعودية � إيالف: طالب باحث شرعي بإعادة 
النظر في مس����ألة إغالق احملالت التجارية للصالة 
حيث انه ال أس����اس له من دي����ن او عقل بعيدا عن 
املواقف املبتدعة التي تقول: إنا وجدنا آباءنا على 
ملة وإنا على آثارهم مقتدون، فلم تأت به الشريعة 
وال يقتضيه العقل السليم بل انه يتضمن مخالفة 
للشريعة. وأشار عبداهلل العلويط الباحث الشرعي 
الى ان مسألة إغالق احملالت في الصالة غير صحيح 
من عدة أوجه منها انه يعد بدعة وفق املعنى السائد 
للبدعة وهو فعل ش����يء لم يفعل في الصدر األول 
من اإلس����الم كما ان به الزاما بق����ول فقهي وحمل 
الناس عليه قسرا كما أن اإلغالق يخالفها من جهة 
انه يجبر الناس على الصالة في أول الوقت مع ان 
أوقات الصالة موس����عة فهم قد خالفوا الشارع في 
جعلها ذات وقت مضيق كما ان به ضررا على الناس، 
والشريعة جاءت برفع الضرر ويتمثل هذا في تقليل 
وقت احلركة املتاح للشخص في تسوقه او أعماله 
او غيرها سواء من خالل إنقاص الوقت او صعوبة 
ترتيب أعماله، وأيضا ب����ه إجحاف بحق أصحاب 
محالت اخلدمات ألنهم يضطرون إليقاف استقبال 
الزبائن قبل ربع س����اعة من اإلغالق فوقت اإلغالق 
سيصبح أطول بالنسبة لهم، وان به مخالفة لبعض 
النصوص الش����رعية الصحيحة مخالفة صريحة 
فإغالق املطاعم مع األذان وإخراج من يأكل بداخلها 
يخالف األمر باالستمرار باألكل مع بدء اإلقامة فكيف 
باألذان وقد تضافرت النصوص بذلك مثل »إذا أقيمت 

الصالة وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء )البخاري 
.)5465

كما أنه يتسبب في حوادث سرقة فكم من محل 
تعرض للسرقة أثناء إغالقه للصالة حتى ان اجلهات 
األمني����ة فرضت على بعض احمل����الت إغالق الباب 
احلديدي وال يكتفى بإغالق الزجاج هذا فضال عن ان 
البالغات وحركة الدوريات ستزداد والبد ان تكون 
جاهزيتها اكبر في فترة اإلغالق في حني انه لو كانت 
احملالت مفتوحة فلن يكون هناك عبء على الدوريات 
فمن باب سد ذريعة السرقة فانه يجب فتح احملالت 
وهذا هو معنى سد الذريعة ال االحتماالت البعيدة 

ففتحها سدا لذريعة السرقة واجب.
من جانبه اوضح الشيخ سعود الفنيسان عميد 
كلية الش����ريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود أن 
إغالق احملالت التجارية وقت الصالة هو استعداد 
للصالة والتهيؤ لها وهو أمر مش����روع بخالف من 
قال انها بدعة والقرآن ين����ص على ذلك حيث قال 
تعالى )يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم 
اجلمعة فاسعوا إلى ذكر اهلل وذروا البيع ذلكم خير 
لك����م إن كنتم تعلمون( وهذا أمر يطبق على صالة 
اجلمعة وغيرها من الصلوات املفروضة وان البدعة 
من قال إنها بدعة، وأما أنها لم تكن في صدر اإلسالم 
فالصحابة والتابعون كانت أكثر أعمالهم طاعات ولم 
يشتغلوا بالتجارة كما هو اآلن، وخالصة القول ان 
من قال إغالق احملالت بدعة ولم يكن في اإلسالم فهذا 

غير صحيح ولم يدل عليه قرآن أو سنة.

باحث شرعي سعودي: إغالق المحالت أثناء الصالة
لم تأت به الشريعة وال يقتضيه العقل السليم

تقرير لهيئة رقابة أميركية: تصفح المواقع اإلباحية
سبب األزمة المالية العالمية!!

واشنطن � سي.إن.إن: كشف 
تقرير لهيئ���ة رقابة حكومية 
الساحقة  الغالبية  أن  أميركية 
من موظفي هيئة األوراق املالية 
والتداول في الواليات املتحدة، 
والتي ين���اط بها مهمة مراقبة 
البورصة والش���ركات، كانوا 
طوال فترة األزمة املالية التي 
أدت إلى دفع أميركا والعالم إلى 
حافة االنهيار غارقني في متابعة 
املواقع اجلنسية وحتميل صور 

العراة.
ويقول التقرير ان املوظفني 
والعاملني بدوامات جزئية في 
الهيئة، ويبلغ عددهم 33 شخصا 
أمضوا ساعات طويلة كل يوم 
في استخدام أجهزة الكمبيوتر 
احلكومية ألهداف جنس���ية، 
الوظيفية  متناس���ني مهماتهم 
التي يتقاض���ون عليها رواتب 
تتراوح بني 90 و223 ألف دوالر 

سنويا.
ويشمل التقرير أدلة واضحة 
وتفصيلية، بينه���ا أن مديرة 

خمس س���نوات، ما يعني أنها 
حصلت ف���ي الفترة التي بدأت 
املالية  فيها إش���ارات األزم���ة 
بالظهور، واستمرت بعد وصول 

األزمة إلى الذروة.
النائب اجلمهوري،   وعلق 
داريل عيسى، العضو في اللجنة 
البرملانية لإلص���الح ومراقبة 
احلكومة عل���ى تقرير املفتش 
األميركي بالقول: »من احملزن 
أن نكتشف أن موظفني كبارا في 
املالية والتداول  هيئة األوراق 
كانوا ميضون وقتهم في تصفح 
املواد اجلنسية عوضا عن القيام 
مبا يل���زم ملواجهة األمور التي 
أوصلت اقتصادنا إلى ش���فير 
الهاوية«. وس���ارع عيسى إلى 
الغمز من خطط اإلصالح التي 
قدمها البي���ت األبيض بالقول: 
»يج���ب أن تدفع الصدمة التي 
أحدثها هذا التقرير اجلميع إلى 
إعادة النظر في اخلطط الرامية 
املهام االقتصادية  إلى توسيع 

لهذه الهيئة«.

الكمبيوتر، فبدأ بحفظ األفالم 
عل���ى أقراص ممغنط���ة نقلها 
إلى منزل���ه بالصناديق نظرا 

لكثرتها.
وبحسب التقرير، فإن هذه 
املمارسات تس���ود الهيئة منذ 

وفي املركز الرئيسي للهيئة، 
قام أحد احملامني بتصفح هذه 
املواقع ملدة ثماني ساعات يومية، 
أي معظم وقت دوامه، ومن ثم 
حمل أفالما خالعية كثيرة إلى 
حد استهلك معه كل سعة ذاكرة 

الفرعية دخلت  املكاتب  إحدى 
إباحي���ة 1800 مرة  إلى مواقع 
خالل أس���بوعني، باس���تخدام 
أجهزة حكومية، وقامت بتحميل 
600 صورة جنسية على جهاز 

كمبيوتر رسمي.

خالد الغندور د. أحمد زكي بدر

األزمة العاملية أغرقت العالم

سجين يختار اإلعدام.. 
رميًا بالرصاص!

 سلم موسيقي
في مترو أنفاق سانتياغو

مخالفة مرورية
بسبب حصان! 

واش����نطن � يو.بي.آي: اختار 
سجني أميركي حكم عليه باإلعدام 
في والية يوتاه األميركية تنفيذ 

عقوبته رميا بالرصاص.
وذكرت شبكة »س����ي إن إن« 
األميركية امس أن قاضيا في والية 
يوتاه وافق على إعدام روني لي 
غاردنر الذي أدين بتهمة قتل محام 
عام 1985 بينما كان يحاول الهرب 
من احملكمة رميا بالرصاص بعدما 
اختار هذه الوسيلة للموت. وقال 
غاردنر ردا على سؤال القاضي حول 
الطريقة الت����ي يريد أن يعدم بها 
قائال »أختار فرقة إطالق النار من 
فضلك«. وستكون هذه املرة األولى 
التي تستخدم فيها والية يوتاه هذه 
الطريقة في اإلعدام منذ عام 1996 
حني اختار جون ألبرت تايلر املتهم 
باغتصاب طفلة وقتلها اإلعدام رميا 
بالرصاص إلح����راج الوالية التي 
تعتب����ر الوحيدة التي تقدم خيار 

اإلعدام بهذه الطريقة.

باريس � أ.ش.أ: في محاولة 
انفاق  لتش���جيع ركاب مترو 
سانتياغو عاصمة شيلي على 
بذل املجهود البدني للحفاظ على 
الصحة العامة وامتالك قلوب من 
حديد، مت وضع سلم موسيقي 
له نغمات البيانو نفس���ها الى 
جان���ب الس���لم الكهربائي في 
إح���دى محطات املت���رو حتى 
تصعد عليه اجلماهير في إطار 
حملة للترويج ملمارسة الرياضة 
بعد أن تزايدت االمراض القلبية 

بسبب قلة احلركة.
وذكرت صحيفة »لوموند« 
الفرنسية أن إحدى الشركات 
اخلاص���ة قامت ببناء س���لم 
موسيقي مصنوع من البالستيك 
يصدر نغمات مماثلة لنغمات 
البيانو في كل مرة تضغط فيها 
قدم راكب على احدى درجات 

السلم.
واس���تغل بع���ض ه���واة 
املوس���يقى الس���لم املوسيقي 
ليعزفوا مقطوعات فنية شهيرة 
بالصعود والنزول على السلم 
مثل سيمفونيات بيتهوفن في 
محاول���ة جلذب انتباه الركاب 
للصعود على الس���لم الثابت 
املوسيقي بدال من السلم املتحرك 

الكهربائي.
وأش���اد رئي���س رابط���ة 
الصحة والقلب في سانتياغو 
البروفيسور جورج بارتولوتشي 
باملبادرة، مؤكدا أن صعود السلم 
بشكل منتظم لالشخاص الذين 
ال يعانون من أمراض االوعية 
الدموية كفيل بتقليل مخاطر 

تعرضهم لألزمات القلبية.
ومن املقرر أن يتم تعميم هذا 
العديد من محطات  السلم في 
مترو سانتياغو اذا القت التجربة 

احلالية قبوال لدى اجلماهير.

عمان � أ.ش.أ: أوقف شرطي من 
السير في مدينة »البتراء«  إدارة 
السياحية في األردن شابا يؤجر 
حصانه للسياح. وحسب القانون، 
كما نشرت صحيفة »العرب اليوم« 
األردنية امس »كان على الشاب أن 
يؤجر حصانا واحدا لسائح واحد 
فقط، إال انه خالف القانون وأجر 
حصانني لسائحني مما جعله حتت 

طائلة العقوبة.
وقالت الصحيفة »إن الشرطي 
خالف الشاب مرة أخرى لعدم وضعه 

رقما على أحد احلصانني«.

وزير التعليم المصري يجازي مدرسًا أهالويًا
أساء لـ »الزمالك« في امتحان اللغة العربية

أحمد عفيفي 
في حلقة »الرياضة اليوم« بقناة درمي الفضائية 
ابدى مقدم البرنامج خالد الغندور دهش���ته من 
مدرس اهالوي صاغ اسئلة اختبار اللغة العربية 
بطريقة ينتقد فيها صراحة سلوك العبي الزمالك 
في مباراتهم مع احتاد الشرطة التي شهدت شجارا 
كبيرا بعد انتهائها وتناولت االس���ئلة سخرية 
واضحة من العبي الزمالك وبخاصة الالعب حازم 
امام الذي مت طرده اثناء املباراة النتزاعه الكارت 

االصفر من يد احلكم والقائه على االرض.
وع���ن طريق البرنامج ع���رف وزير التربية 
والتعليم د. احمد زكي بدر بالواقعة فأمر بالتحقيق 
فيها وثبت بالفعل ت���ورط املدرس الذي وضع 
االسئلة وبناء عليه قرر د.أحمد زكي بدر، خصم 
10 أي���ام من راتب املدرس مع حرمانه من أعمال 

االمتحانات ملدة عام.
وحسب جريدة »اليوم السابع« امس كان 
إبراهيم محمد إبراهيم، مدرس اللغة العربية، 
قد أعد امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني 
االعدادي لش���هر مارس، وورد باالمتحان في 
التعبير »أن العقل السليم في اجلسم السليم، 
حتدث عن أثر الرياضة واألخالق التي يجب أن 
يتحلى بهما الرياضي مقدما نصيحة لالعبي 

الزمالك للتحلي بهذه الروح«.
كما ورد في س���ؤال القواعد بذات االمتحان 
سؤال كتب فيه »ان الرياضة أخالق وان الالعب 
غير اخللوق ال يستحق االحترام.. وان الالعب 
يع���د مثاال لعدم احترام الالع���ب لناديه، وعدم 
التخلي بالروح الرياضية فال تقتد بهذا الالعب 
وحتل بالروح الرياضية«، وأسس واضع االمتحان 
على هذه القطعة مجموعة من األسئلة في قواعد 

اللغة العربية.
وقد وردت لوزارة التربية والتعليم عدة شكاوى 
حول هذا االمتحان، وأمر د.أحمد زكي بدر، وزير 
التربية والتعلي���م، بإجراء حتقيق فوري فيها، 
وجاءت نتيجة التحقيق بأن املفترض في سؤال 
التعبير أال تتم اإلساءة ألحد، وأن واضع االمتحان 
أساء لالعب معني باالسم في سؤال النحو، وكان 
يتوجب على واضع االمتحان أن يراعي عدم ذكر 
أسماء، وأال يوجه لوما أو عتابا وأال يسخر من 

تصرفات أحد.
وأكد بدر أن املعلم صاحب رس���الة تربوية 
وعليه احملافظة على قدس���ية االمتحان وهدفها 
الترب���وي، بعيدا عن أي مؤث���رات أو انتماءات 
تسيء إلى املنظومة التعليمية ولن نسمح بأي 

جتاوزات.

ألفيس »التقليد« يرّوج لرئيس الوزراء البريطاني
مقلد )ألفيس بريسلي( مارك رايت )يسار( يصافح رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 
قبيل حفل أقيم للترويج حلزب العمال البريطاني في كلية »لودج بارك« للتكنولوجيا في مدينة 
)رويترز( كوربي، وذلك في إطار االنتخابات املزمعة إقامتها قريبا في بريطانيا.  

العالج بالطاقة
فرانك ويليس معالج بالطاقة، يس���تخدم 
أدوات غير تقليدية إلرسال اهتزازات صوتية 
للمتطوع راندال رودريجز وذلك أثناء مؤمتر 
عقد حول »الطب املتكامل« في جامعة ميامي 
ميلر للطب في والية فلوريدا، وتشمل مجاالت 
للطب غير التقليدي. وفي الصورة األخرى إحدى 
املتطوعات أثناء خضوعها لعالج أعصاب الدماغ 
عن طريق احلث الكهربائي.         )أ.ف.پ(

قتال تاجر أدوات كهربائية ومّثال بجثته

إحالة أوراق أستاذ بكلية الطب
وممرض إلى المفتي

القاهرة � أ.ش.أ: أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة 
املستشار جمال القيسوني، في جلستها امس أوراق الطبيب محمد 
أحمد غريب، األستاذ بكلية طب جامعة عني شمس، ومحمد عيد 
املمرض الذي يعمل معه ف���ي عيادته، إلى فضيلة املفتى التخاذ 
رأي���ه في إعدامهما بعد اتهامهما بقت���ل محمد مختار أحمد تاجر 
أدوات كهربائية والتمثيل بجثته داخل العيادة، وحددت جلسة 

25 مايو املقبل للنطق باحلكم.
أح���داث القضية تعود إلى عث���ور مباحث القاهرة على كيس 
بالستيك أس���ود بداخله رأس آدمية وكفان وذراعان، إضافة إلى 
كي���س آخر بداخله بنطلون وقميص وح���ذاء في أماكن مختلفة 
من القاهرة، ومبعاينة اجلثة تبني أنها مقطعة بواس���طة منشار 
كهربائي، وأن مرتكب احلادث أشعل النار فيها ودهسها بسيارته 

إلخفاء معاملها.
أفادت حتري���ات املباحث بأن الطبيب املته���م كان بينه وبني 
املجني عليه خالفات بسبب رفض األخير إعادة 170 ألف جنيه، 

كان حصل عليها من الطبيب الستثمارها.
وقد تعثر املجتي عليه في س���دادها، واس���تطاع الطبيب أن 
يحصل على حكم بحبسه ثالث سنوات واتصل به يوم احلادث 
وطلب منه احلضور إلى عيادته اخلاصة مبنطقة مصر اجلديدة، 

لتسوية األمر.
وقد أحضر املجني عليه 15 أل���ف جنيه، كجزء من املديونية 
وطلب حترير ش���يكات عليه باملبلغ املتبقي مقابل حصوله على 
مخالصة يقدمها للمحكمة إلس���قاط احلك���م الصادر ضده، لكن 
املتهم رفض، فأخبره التاجر بأن عليه اللجوء للقانون للحصول 
على حقه، إال أن الطبيب أخرج سالحه الناري وأطلق الرصاص 

على التاجر.

القاهرة � وكاالت: أوضحت صحيفة آي بي سي 
اإلس���بانية، أن آالم الظهر هي واحدة من األمراض 
األكثر شيوعا التي نواجهها كل يوم، وقد أوضحت 

10 نصائح سهلة للمتابعة كل يوم.
اولها: من الضروري احلفاظ على وضع جيد للنوم 
والوقوف واجللوس، والتأكد من اس���تقامة الظهر 
والعمود الفقري ومن أسباب زيادة هذه اآلالم عند 
الش���باب هي ارتداء الكعب العالي وارتداء املالبس 

الضيقة.
ثانيا: البد من تقليل الوزن حيث إن زيادته يؤثر 

على العظام ويجعلها تتحمل وزنا أكبر.
ثالثا: إذا كان عملك يتطلب اجللوس لس���اعات 
طويلة يجب أن تق���وم بتدريبات أثناء يوم العمل 
لتجن���ب األلم، على األقل مرة واح���دة حيث تقوم 
بأخذ اس���تراحة ملدة ساعة تقوم فيها بالسير على 
األقدام، أيضا تطلب احلصول على كرس���ي مريح 

ملنع تفاقم اإلصابة.
رابعا: ه���ناك حاالت مت��طورة تصل لدرجة أن 
يتأثر الظهر بأي عمل بس���يط حتى من انح��ناء اجلسم 
لربط احل���ذاء وف���ي ه���ذه احلاالت يرج��ع السبب 
إلى ص���البة في اجلسم، ولذا الب��د من تقوية عضالت 

الظهر وعمل تدريبات ملدة 10 دقائق يوميا.
خامسا: من األسباب التي تسبب آالم الظهر التهاب 
املفاصل، ومشاكل الكلى، وإصابات النخاع الشوكي، 
وعند وجود هذه احلاالت يستحس���ن زيارة طبيب 

مختص على الفور لتلقي العالج.

صحتك

5 نصائح لتجنب آالم الظهر 


