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إسالم اباد � أ.ف.پ: أنش����أ الباكستانيون موقعا إسالميا للتواصل االجتماعي 38
ملنافسة موقع »فيس بوك«، يأملون في ان يشترك فيه نحو 1.6 مليار مسلم وذلك 
بعد غضبهم العارم من مسابقة أطلقها احد مستخدمي »فيس بوك« الغربيني لرسم 

صور متثل النبي محمد ژ اعتبرها الباكستانيون إساءة لإلسالم.
وقامت مجموعة من س����تة من العاملني في مج����ال تكنولوجيا املعلومات من 
الهور، العاصمة الثقافية لباكستان، بإطالق موقع »مللتفيس بوك.كوم« لتواصل 

املسلمني عبر االنترنت واالحتجاج على ما يعتبرونه اساءة لإلسالم.

وجاء املش����روع اخلاص بعد ان أمرت محكمة باكستانية بحجب موقع »فيس 
بوك« حتى 31 مايو بعد املسابقة التي اعتبرت »مسيئة لإلسالم«.

وجاء على املوقع ان »مللتفيس بوك.كوم هو اول موقع باكس����تاني للتواصل 
االجتماعي، وهو من املس����لمني وإلى املس����لمني يرحب كذلك بكل شخص دمث من 
دين آخر«. وقال احد مصممي املوقع ان محترفني في مجال تكنولوجيا املعلومات 
يعملون على مدار الساعة لتوفير مزايا في املوقع مشابهة لتلك التي يقدمها »فيس 

بوك« األصلي.

موقع إسالمي منافس لـ »فيس بوك« في باكستان

صحتك

إنجاز علمي خارق لذوي القلوب المعتلة 
إيالف: مت التوصل الى اجناز علمي مهم بامكانه مساعدة 
ذوي القلوب املريضة وسيكون ممكنا أن تطرأ حتسينات 
على االختالالت التي تصيب القلب بعد تشخيص فريق 
من العلماء اجلني املشترك وراء هذه العلل. ويتمثل هذا 
االكتشاف في حتديد جزء من كروموسوم يبدو أنه وراء 
كل االختالالت القلبية مثل الثقوب في القلب التي تؤثر 

على 5% من األطفال املولودين حديثا.
وأصبح هؤالء العلماء مقتنعني بأن هذا اخلرق العلمي 
سيقود إلى معاجلة أفضل وقال د.بيتر غروبر أبرز املؤلفني 
للبحث من مستشفى األطفال في فيالدلفيا ملراسل صحيفة 
الديلي تلغراف اللندنية: »قد نكون أكثر قدرة على فهم 
كيف أن األطفال يس���تجيبون للعملية. ففهم أفضل ملا 
يجري في داخل اجلزيئات في مرحلة مبكرة يقربنا أكثر 

إلى العالج املفصل حسب كل شخص«.
ودرس د.غروبر وفريقه عينات من احلمض النووي 
ألكثر من 1500 طفل يعانون من أوضاع مرضية مع 8000 

طفل أصحاء آخرين.
وأثبتت االختبارات أن التحويرات التي تقع في اجلني 
»آي أس أل 1« لها عالقة بأمراض القلب اخللقية. وصدرت 
هذه الدراس���ة في مكتبة ببلي���ك ال يبرري للعلم األول، 
ويعني اكتشاف اجلني أن األطباء سيتمكنون من تفحصه 

وتقدمي العالجات لألطفال مبكرا.
وتؤثر اختالالت القلب على طفل واحد من 20 مولودا 
للتو، لكن معظمهم يتماثلون للشفاء مع منوهم وهناك 
1 من كل 100 منهم في حالة خطيرة ويحتاج إلى عملية 
جراحية.  وهناك بعض األطف���ال من دون أي عالمات، 
بينما قد يظهرون أعراضا تتضمن قصر النفس والتعرق 

وقصور في منو األطراف واألعصاب. 

عال غامن

مفيد فوزي: نعم سألت عال غانم.. هل أنت غانية ولم تفهم المعنى
وقلت لحاملة رسالة الدكتوراه التي لم تجد عماًل: »اشتغلي رقاصة«!

فتح النار على برامج »التوك شو« وقال: مللتها بل كرهتها

المذيعة الوحيدة التي تبهرني بثقافتها ووعيها المتفرد.. اللبنانية جيزيل خوري

)رويترز ـ ا.پ( القطار منقلبا على جانبه وفي اإلطار تبدو أيادي بعض الضحايا وسط احلطام 

جيزيل خوري مفيد فوزي

لكن ه����ذا لم يح����دث ويكفي 
ان أقول لك ان جلس����ات محاكمة 
هشام طلعت مصطفى في قضية 
سوزان متيم تنقل باحلرف الواحد 
في جميع البرامج التي تسمونها 
»التوك شو«، واحملامي يخرج من 
درمي ليذهب الى احملور ومن بعدها 
الى األوربت ليعيد ويكرر ما قاله 

في جميع اللقاءات السابقة.
 وق����ال مفيد فوزي ان املذيعة 
الوحي����دة التي تبه����ره بثقافتها 
ووعيها ومعلوماتها هي اللبنانية 
جيزيل خوري على قناة العربية، 
فهي متمكنة من أدواتها متكن القادر 
على إدارة حواره ايا كان من يجلس 
أمامها.. سؤالها دائما يحمل معلومة 

وله ايحاء، وميكن ان تلتقط من 
اجابة الضيف خيطا لتبادره بسؤال 
رمب����ا او بالتأكيد ل����م يكن ضمن 

أسئلتها املعدة سلفا.
وعن اغرب ما وقع فيه من خطأ 
على الهواء وندم عليه ندما شديدا، 
يقول مفيد فوزي: كنت في برنامج 
»القاهرة اليوم« مع عمرو اديب، 
وفي مداخلة من فتاة حصلت على 
شهادة الدكتوراه ولم جتد عمال، 
وذهبت الى احد املدراء في مؤسسة 
ما فرفض تعيينها.. وعندما سألته: 
أبعد كل هذا العذاب في الدراس����ة 
والتحصي����ل ال أجد وظيفة تليق 
مبا اجتهدت فيه وحصلت عليه.. 
فرد عليها املدي����ر ببرود عجيب 

اقعدي في بيتكم  وغير مسؤول: 
واجتوزي أحسن.

أثارتن����ي االس����تاذة الفاضلة 
بحكايتها وعندما س����ألتني ماذا 
تفعل؟ اجبتها دون تفكير: اشتغلي 
رقاص����ة! واحلقيقة لم اكن اقصد 
اإلس����اءة اليها بحال من األحوال 
لكنن����ي كنت فقط أري����د ان اهزأ 
العلم  من مجتمع احم����ق اليقدر 
حق قدره، مجتمع جعل الراقصة 
تتقاضى في ليلة رأس السنة 100 
الف دوالر عن ساعتني تهز فيهما 
وسطها وتتمايل، وطالبة علم ال 
جتد رمبا ما يسد رمقها، بل واألغبى 
ان جت����د من يهزأ بها، وال ينحني 

امامها تقديرا واحتراما. 

قاتل بائعات 
الهوى

ألقت الشرطة القبض 
على قاتل بائعات الهوى 
ف���ي بريطانيا حيث قام 
بقت���ل 3 غاني���ات وفي 
الص���ورة غ���واص من 
الشرطة يستعد للنزول 
إل���ى نهر أير ف���ي بلدة 
شيبلي بشمال اجنلترا 
للبحث عن جثث الضحايا 
التي ألقى بها القاتل في 
النه���ر والقات���ل يدعى 
ستيڤن غريڤيتش ويبلغ  
من  العمر 40 عاما، وجار 
محاكمته.           )أ.پ(

ألول مرة.. يوم الكلب 
في ألمانيا

� د.ب.أ: يعيش في  أملاني����ا 
أملاني����ا حاليا نح����و 5 ماليني 
كلب، تع����د من أكثر احليوانات 
املنزلية املفضل����ة لدى األملان. 
وقررت رابطة جمعيات الكالب 
األملاني����ة ف����ي دورمتوند غرب 
إقامة »ي����وم االحتفال  أملاني����ا 
بالكلب« هو األول من نوعه في 
أملانيا، يوم السادس من يونيو 
املقبل حيث س����تقام أنش����طته 
في جميع أرجاء البالد. وقالت 
الرابطة ان االحتفال بيوم الكلب 
يشمل مسابقات، واستعراضات 
لكالب اإلنقاذ وسوقا ملستلزمات 
الكالب ومسابقة للسباحة بينها 

وغيرها.
وسيشارك في أول يوم سنوي 
للكالب أكثر م����ن 600 جمعية 

لرعاية الكالب في أملانيا.
البيطرية  الكليات  وتعتزم 
وعي����ادات ع����الج احليوانات 
املش����اركة هي األخرى في هذا 
االحتف����ال من خالل محاضرات 
وتقدمي معلوم����ات وتعليمات 
حول التعام����ل األمثل مع هذه 

احليوانات.

محمد هنيدي مرة بعد ش����هرته 
الطاغية: هل تعرف معنى العوملة 
فضحك بسذاجة وأجاب إجابة ال 
أقول مضحكة بل مخجلة. هذا هو 
ياسيدتي مستوى بعض فنانينا 
الذين يعتبرهم أوالدنا قدوة، لكنهم 
حقيقة »اليعرفون األلف من كوز 

الذرة«.
وعن برامج التوك ش����و التي 
انتشرت بشكل مبالغ فيه قال: انا 
اكره هذه البرام����ج ألنها ال تقدم 
جديدا وال تتميز عن بعضها البعض 
فجميعها دون استثناء تعتمد على 
احلدث اليومي في الشارع املصري، 
فما أراه في برنامج »90 دقيقة« أراه 
لو غيرت احملطة في »احلياة اليوم« 

وبعد س����اعة أراه في »العاش����رة 
مساء«، وبعد ساعة أخرى اراه على 
»القاهرة اليوم«، وهذا عبث وعجز 
كبير عن االنفراد بش����يء متميز، 
ولو ان هن����اك معدا واعيا، يهرب 
من احلدث الوقتي الذي ستذيعه 
جميع القنوات، فمثال لو ان هناك 
اعتصاما كم����ا هو حادث االن في 
ش����وارع القاهرة وانا كمعد اعلم 
يقينا ان كل الكاميرات الفضائية 
سترصده، فما سيضيرني لو لم 
التفت اليه؟ مادام احلدث سيكون 
عند اجلميع لم يعد انفرادا، إال اذا 
بحثت فيم����ا وراء احلدث وجئت 
بشيء جديد يتعلق به وتفوقت على 

البرامج األخرى بااللتفات اليه.

أحمد عفيفي 
معروف عن مفيد فوزي جرأته 
الشديدة في حواراته التلفزيونية 
والصحافية، وهذه اجلرأة ال تختلف 
سواء كان هو احملاور او كان ضيفا، 
وقد استضافت املذيعة روال خرسا 
في برنامجها »احلياة والناس« على 
قناة احلياة الفضائية مفيد فوزي 
ف����ي حلقة أمس األول على الهواء 
مباشرة وأطلق سهامه في كل اجتاه، 
ال يهمه من تصيب، حيث حتدث 
عن برامج »التوك شو« واملذيعني، 
وحتدث أيضا في السياسة، لكن 
كان اغرب ما قاله حني سألته روال 
خرسا: هل حقيقة انك قلت إلحدى 
الفنانات: أنت غانية؟ فرد بجرأة 
غير مسبوقة: وملاذا تقولني إحدى 
الفنانات والتذكري االسم.. ان كنت 
في حرج فأنا أقول.. نعم س����ألت 
الفنانة عال غامن: هل أنت غانية؟ 
لكنها لم تفهم معنى الكلمة، وقد 
كان ذلك أثناء لق����اء لي معها في 
برنامجي »حديث املدينة«، وشرحت 
لها املعنى بشيء من التهذيب: هل 
تقبلني ان تكوني صديقة لشاب ما 
مثال؟ وبعد ذلك دار احلوار حول 
أفالمها التي تثير ضجة بس����بب 
املش����اهد الس����اخنة مثل فيلميها 
األخيرين »أحاس����يس« و»بدون 

رقابة«.
يقول مفيد ف����وزي ان معظم 
الفنانني مستواهم الثقافي ضحل 
او صفر ان أردت الدقة، وقد سألت 

مقتل ما ال يقل عن 65 شخصًا في تصادم قطارين شرقي الهند
ورقتان من الماويين بالقرب من قضبان السكك الحديدية: نحن مسؤولون عن الحادث

نيودلهي � وكاالت: 
لقى ما ال يقل عن 65 
شخصا حتفهم امس 
عندما اصطدم قطاران 
ف���ي والية ويس���ت 
بنغال ش���رقي الهند 
بعدما خرج احدهما 
عن مس���اره بسبب 
عملية تخريب يعتقد 
ان منفذيها متمردون 

ماويون.
وقال وزير السكك 
احلديدي���ة مامات���ا 

بانيرجي للصحافيني ان املاويني فجروا السكك 
احلديدية، في حني قال مسؤولو شرطة الوالية 
ان املتمردين ازالوا جزءا من القضبان يبلغ طوله 

45 سنتيمترا.
وصرح رئيس شرطة ويست بنغال بهوبيندر 
سينخ للصحافيني »اننا عثرنا على بيانني للجنة 
الشعبية ملكافحة فظائع الشرطة في املوقع الذي 

اعلنوا املسؤولية عن الهجوم فيه«.
وقال وزير داخلية الوالية سامار جوش في 
كولكاتا عاصمة الوالية »جرى انتشال 65 جثة 
من موقع احلادث، متابعا »حصيلة القتلى مرشحة 
لالرتفاع«، واضاف جوش ان اكثر من 200 راكب 

اصيب���وا ومت اخراج 
الكثيرين من العربات 
ال� 13 التي خرجت عن 
مس���ارها في موقع 
احل���ادث الذي يبعد 
135 كيلومترا جنوب 

غرب كولكاتا.
وذك���رت وكال���ة 
الهندي���ة  األنب���اء 
األس���يوية ان هناك 
50 ش���خصا مازالوا 
محاصري���ن داخ���ل 
العربات التي حتطمت. 
ويؤكد املاوي���ون انهم يقاتلون من أجل حقوق 
املواطن���ني القبليني املعدمني الفقراء. وينش���ط 
املاويون في 200 من مناطق الهند البالغ عددها 
626 منطق���ة وعادة ما يس���تهدفون املنش���آت 
احلكومية والسكك احلديدية ومسؤولي الشرطة 

في الهند. 
ونقل���ت وكالة »برس ترس���ت« الهندية عن 
املفتش العام في الشرطة اس. كارابوراكاياسثا 
قوله إن »اللجنة الش���عبية ضد فظائع الشعب 
)املدعومة من املاويني( تركت ورقتني بالقرب من 
السكة احلديد تشيران بوضوح إلى مسؤوليتها« 

عن الهجوم. 

إخراج جثة طفلة من القطار

أحياء.. في القبور
خنادق تشبه القبور ينام فيها جنود املارينز في اقليم 
هلمند بأفغانستان وكأنهم يترحمون على زمالء لهم قضوا 
هناك ومات منهم قرابة األلف جندي.            )أ.ف.پ(

حافلة في ميامي حتث على ترك اإلسالم

إعالنات أميركية على الحافالت 
تحث على ترك اإلسالم

أثارت جداًل كبيرًا في ميامي ونيويورك

نيويورك � إيالف: تس����ير في مدينة نيويورك ومنذ الرابع عشر 
من الش����هر اجلاري حافالت وضعت عليه����ا إعالنات تقدم معلومات 
لألش����خاص الذين يرغبون في ترك اإلس����الم، وفيم����ا يتوقع ان يتم 
الترويج لتلك االعالنات في مدن اميركية اخرى، بعد ميامي ونيويورك، 
أثير جدل واسع حولها رغم ان الناشطة التي أطلقتها تؤكد انها غير 
مسيئة للمس����لمني. فقد أثارت ناشطة أميركية محافظة جدال واسعا 
بعد أن وضعت سلسلة من اإلعالنات على حافالت للركاب في والية 
نيويورك، تقدم معلومات لألشخاص الذين يرغبون في ترك العقيدة 

اإلسالمية.
وتوج����ه تلك اإلعالنات، التي جاءت حتت عن����وان »هل تود ترك 
اإلسالم؟«، القراء إلى موقع إلكتروني يعرض على املسلمني معلومات 
متكنه����م من التخلي عن الديانة اإلس����المية، دون أن يكون لديهم أي 
تخوف من العواقب، وهي اإلعالنات التي ينتظر أن يتم وضعها على 

30 حافلة على األقل ملدة شهر. 
وقالت »الدايلي ميل« ان الناشطة التي تدعى باميال غيلر، وتترأس 
منظمة يطلق عليها »أوقفوا أسلمة أميركا« أوضحت أن الهدف من تلك 
اإلعالنات هو توفير موارد للمسلمني اخلائفني من ترك ديانتهم. وأضافت 
في هذا السياق بقولها: »ال تعتبر تلك اإلعالنات مسيئة للمسلمني، بل 
إنها مرتبطة باحلرية الدينية. كما أنها ال تستهدف املسلمني املمارسني، 
فهي ال تقول »تخلوا عن ديانتكم«، وإمنا تقول »التخلي وإلى جانبها 
عالمة استفهام«. كما أشارت غيلر إلى أن اإلعالنات كلفت ثمانية آالف 
دوالر )5500 جنيه إس����ترليني(، وأن قراء مدونتها ومجموعة مواقع 
أخرى قد ساهموا في ذلك املبلغ.  وقد القت هذه احلملة اعتراضا كبيرا 
من املسلمني في أميركا ومن غير املسلمني أيضا الذين ال يريدون إثارة 

الفتنة بغير منطق وحدوث ما ال حتمد عقباه.


