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31 دار السالمـ  أ.ش.أ: أعلن داڤيد باالجنيو املسؤول اإلداري 
عن منطقة »موانزا« الواقعة شمال تنزانيا مصرع 18 تلميذا 

في حادث غرق زورق في بحيرة »فيكتوريا« بالبالد.
وقال باالجنيو ـ حسبما ذكر راديو »أفريقيا 1« ـ أمس 
ان التالميذ، الذين تتراوح أعمارهم بني 5 و14 عاما، كانوا 
في طريقهم إلى املدرسة التي تقع في جزيرة »إيتينديلي« 

عندما وقع احلادث.

وأضاف املســـؤول التنزاني أنه مت إنقاذ 19 تلميذا بني 
37 كانوا على منت الزورق من قبل الشـــرطة وصيادين 
وفالحني، مؤكدا انتشـــال 10 جثث، فيما تتواصل عملية 

البحث عن باقي املفقودين.
وأوضحـــت املعلومات األوليـــة للتحقيق أن الزورق 
كان مكتظـــا بحمولة زائدة، كمـــا هبت رياح عاتية وقت 

وقوع احلادث.

مصرع 18 تلميذًا غرقًا في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

)إ.پ(  هيروشيما قبل.. وبعد  جانب من االحتفال

الفيضانات اغرقت باكستان

اخلتم احلالل على املنتجات

مياه الفيضانات تصل لجنوب باكستان 
وعمليات اإلجالء مستمرة

إســـالم آباد ـ د.ب.أ:  ذكر مسؤولون في باكستان أن السلطات 
نقلت مزيدا من األشـــخاص إلى مناطق أكثر آمنا امس حيث هدد 
ارتفاع منســـوب املياه في نهر إندوز بغرق مناطق واسعة بإقليم 

السند جنوبي البالد.
ودمرت الفيضانات الناجمة عن األمطار الغزيرة التي انهمرت 
بشكل غير طبيعي األسبوع املاضي أجزاء واسعة من شمال غرب 
البالد وأغرقت مئات القرى بوسط باكستان وقتلت أكثر من 1600 

شخص.
وتتدفق املياه الهائجة اآلن في نهر اندوز الذي يبلغ طوله 3320 

كيلومترا ومير عبر إقليم السند.
وقال كومار عزمان شـــودري رئيس هيئـــة األرصاد اجلوية 
الباكستانية »في الوقت احلالي يتدفق 962678 قدما مكعبة )27263 
مترا مكعبا( في الثانية من املياه عبر نهر إندوز في السند وتزداد 

منسوبها«.
وعزز مئات اجلنود وعمال اإلغاثة اجلسور على األنهار وجرى 

إجالء السكان من املناطق املنخفضة.
وقال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في بيان: 
إن إحدى عشـــرة منطقة تواجه خطر الفيضان في الســـند حيث 
جرى نقل أكثر من 500 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمنا والتزال 

عملية اإلجالء متواصلة.

حظر لحوم الخنزير والكحول والقنوات »اإلباحية«

»فندق حالل« لطمأنة الزبائن المسلمين يثير جداًل في بلجيكا
هناك مؤسســـات تعطي شهادة 
»حالل« غير معتـــرف بها، وال 
تتـــردد في طلب مـــا يقارب 20 
ألف يورو لقاء منحها، متحدثا 
عن »فساد« يطاول هذا اجلانب، 
وعن منتجات عليها ختم »حالل«، 

لكنها تخالف ذلك.
غرفة جتارة بروكسل لفتت 
إلى أن الشهادة التي متنحها هي 
شهادة أوروبية، ومعترف بها في 
كل العالم، وتكلف حوالي 1500 
يورو، مشـــيرة إلى أنها نفقات 
تغطـــي نقل إمام مـــن اجلزائر 
تتعامـــل معه لهـــذه الغاية، إذ 
يبقى للمراقبـــة والتفتيش في 
مكان اإلنتاج اخلاص بالشركة 
طالبة الشـــهادة، قبل أن يعطي 
إذا كانت حتترم شـــروط  رأيه 

»احلالل« أم ال.
وال ينتهي األمر عند ذلك، إذ 
تقول غرفة التجارة إن املنشآت 
التي حتصل على شهادة »حالل« 
ستكون خاضعة لزيارات مفاجئة، 
للتأكد من أنهـــا التزال ملتزمة 

باملعايير والشروط.

املسلمني«؟
هذا التســـاؤل قاد برنار إلى 
العام للشـــهادة  إعداد اإلطـــار 
اجلديـــدة، موضحـــا أن منحها 
للراغبني ســـيكون اعتبارا من 

مطلع العام 2011.
وينبغي على الفنادق »احلالل« 
احترام عدة شـــروط، في غرف 
محددة فيها، أهمها مراعاة عدم 
وجود حلوم اخلنزير أو أي مواد 
أخرى منه فـــي األطعمة، وعدم 
وضع الكحول في برادات الغرف، 
وحجب القنوات »اإلباحية« التي 
توفرها عادة في خدمة تلفزيون 

الفندق.
لكن وســـائل إعالم بلجيكة 
لم تنتظر بدء العمل بالشـــهادة 
حتى تثير نقاشا حولها، ومنها 
من أكـــد أن فندقني حصال على 
شهادة »حالل« والتزما معاييرها، 
وهو خبر سارعت وسائل إعالم 
في إيطاليا وأملانيـــا إلى تلقفه 
بدورها قالت وسائل اإلعالم إن 
فندق »بلوم«، الواقع في اجلزء 
الشمالي من بروكسل، صار »فندقا 

مؤكدة في الوقت نفسه أن الفندق 
سيؤمن لزبائنه املسلمني كل ما 
يطلبونه دون احلاجة إلى شهادة 

بذلك.
الفندق اآلخر كان »راديسون 
بلـــو رويـــال«، لكن مســـؤولة 
التسويق فيه أكدت بدورها أن خبر 
حصوله على شهادة »حالل« هو 
»غير صحيح«، وقالت »ال نحتاج 
إلى شهادة لنثبت للمسلمني أنه 
ميكننا تقـــدمي كل ما يريحهم«، 
الفندق يتضمن  أن  إلى  مشيرة 
مسبقا مكانا خاصا بالصالة وأن 
الكافية« لتلبية  فيه »املرونـــة 

طلبات زبائنه.
في هذه األثناء خرجت غرفة 
جتارة بروكسل لترد على ما أسمته 
»انتقادات« بأن »شهادتها« تساعد 
على نشر اإلســـالم في بلجيكا، 
وأكد ممثلها أولفييه ويلوكس أن 
»هناك سوء تفاهم«، وأن هدف 
مشروعهم »تأسيس شفافية في 

بيئة كثيرا ما تفتقدها«.
وأوضح ويولكس، في حديث 
لصحيفة »ال ليبرو بلجيك«، أن 

هذه الشهادة«.
وتوضح املسؤولة في الفندق 
أنهم يريدون  الطـــراز  احلديث 
البقاء »حياديني«، فيما يتعلق 

بالدين وغيره.
وتقول إنهم يخشون من أن 
الناس  هذه الشهادة »ستخيف 
اآلخريـــن« الذين ســـيبدو لهم 
الفندق وكأنه خاص باملسلمني، 

حـــالال«. إال أن مديرة اخلدمات 
فيه، مارغـــو موريس، تقول إن 
غرفة جتارة بروكســـل عرضت 
شهادة »حالل« عليهم، وتضيف 
»انتشرت معلومات غير صحيحة 
أن الشهادة صارت معتمدة بالفعل 
عندنـــا، وأثار ذلـــك ردود فعل 
ســـلبية«، قبل أن تؤكد »فكرنا 
بشكل جيد وقررنا أننا لن نطلب 

بروكســـل ـ أ.ف.پ: لم تعد 
عالمة »حالل« مجرد كلمة يطبعها 
بعض بائعي اللحوم وغيرهم على 
واجهة محالتهم، لطمأنة زبائنهم 
من املسلمني أن بضائعهم تراعي 
الشريعة اإلسالمية، بل صارت 
في بروكسل شهادة »صناعية« 
رسمية تصدرها غرفة التجارة، 
وتشـــمل مجاالت كثيرة، وهي 
تثير نقاشا واتهامات حاليا بعدما 
امتدت أخيرا لتفسح أمام وجود 

»فنادق حالل«.
مستشار غرفة جتارة بروكسل 
املكلف بإصدار  برونو برنـــار، 
شـــهادات »حالل«، يقـــول إنهم 
فكروا في إنشاء شهادة خاصة 
للفنادق على اعتبار أن بروكسل 
هي عاصمة أوروبا، وفيها الكثير 
من الســـياح وممثلي بلدان من 

العالم اإلسالمي.
ويضيف متسائال »ملاذا ال نقدم 
فنادق تتوافق مع حاجات هؤالء 
الناس، هناك فنادق لهواة الغولف، 
وأخرى خاصة بالعائالت، فلماذا 
ال توجـــد فنادق تراعي حاجات 

جنني ـ د.ب.أ: فتحت السينما 
الوحيدة في مدينة جنني شــــمال 
الضفة الغربية أبوابها من جديد 
اخلميس املاضي مبهرجان سينمائي 
ملدة ثالثة أيام، بعد اغالقها قبل 23 
عاما. وانطلق املهرجان السينمائي 
الفيلم املصري »حســــن  بعرض 
ومرقص« بطولة النجمني املصريني 
الكبيرين عمر الشريف والزعيم 
عادل امام، كما عرض فيلم »قلب 
جنني« للمخرج األملاني ماركوس 
فيتر والفيلم الوثائقي »ديب بلو« 
من انتاج هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي ســــي(. وأغلقت »سينما 
جنني« أبوابها في أثناء االنتفاضة 
الفلسطينية األولى ضد إسرائيل، 
التي اندلعت في نهاية عام 1987، 

بعد ان حلق بها الدمار.
وبدأت إعادة إعمار دار السينما 
قبل عامني بدعم ومتويل من جانب 
ألف  احلكومة األملانية قدره 430 
دوالر، إضافة الى تبرعات خاصة 

من أفراد ومنظمات وشركات.
أكثر من 300 متطوع  وساعد 
في جتديد دار السينما، بينما تبرع 
روجر ووترز املغني في فرقة »بينك 

فلويد« بنظام صوت للدار.
وتســــتوعب دار سينما جنني 
ـ التي تهدف الى حتسني أسلوب 
احلياة في املنطقة ـ 325 شخصا، 
كما توجد منطقة مفتوحة خلف 
الســــينما بها مقى وصالة  مبنى 
بلياردو صغيرة وشاشــــة عرض 
كبيرة، في ساحة تستوعب حوالي 

700 متفرج.

»حسن ومرقص« يعيد 
الحياة لسينما جنين 

بعد غياب 23 عامًا

القاهـــرة ـ وكاالت: قبل أيام 
من رمضان، اســـتعدت محافظة 
اجليزة في مصر الستقبال الشهر 
الكرمي، بوضع رمـــوز مرورية 
ترشد الصائمني إلى أقصر طرق 
العبادة والفوز بفضائل الشهر، 
حيث انتشرت بوسترات عليها 
عالمات مرورية خاصة في منطقة 
بني السرايات حتث على الصالة 
في املســـاجد، وبوستر ممنوع 
االنتظار دون استغفار لقوله ژ 
»من لزم االســـتغفار جعل اهلل 
له من كل ضيـــق مخرجا ومن 
كل هم فرجا ورزقه من حيث ال 

يحتسب«.
وحسب »املصري اليوم« أمس 
أشـــاد د.كمال عبدالباقي الشني، 
أســـتاذ النقد بجامعـــة األزهر، 
التـــي طرحها مصممو  باألفكار 

اإلبداع والتفكيـــر والتدبر، ألن 
املسلم بطبعه مبدع، مؤكدا على 
ضرورة أن يطلق املسلم لنفسه 
عنان اخليال فيمـــا يفيد وفيما 
يقدم للناس النفع ويحثهم على 
الطاعة واالستغفار والتقرب إلى 

اهلل في كل وقت وحني.

البوسترات، وشدد على ضرورة 
التجديد في األفكار واإلبداع في 
إيصالها للمجتمعـــات بصورة 
مبتكرة، حتى ال ميل الناس من 
التوجيهات والدعوات النمطية، 
مشـــيرا إلى أن اإلسالم يبغض 
اجلمود ويحث املســـلمني على 

وقفة احتجاجية ضد استنساخ الحيواناتالفتات مرورية في القاهرة.. ممنوع االنتظار دون استغفار

هيروشيماـ  أ.ف.پ: حضر امس ممثل عن احلكومة 
االميركية الول مرة انشطة احياء ذكرى قصف مدينة 
هيروشيما قبل 65 عاما بقنبلة ذرية اميركية اوقعت 

ما ال يقل عن 140 الف قتيل.
وحضر ممثلو اكثر من سبعني بلدا الى جانب عشرات 
اآلالف الذين جاءوا للمشاركة في الذكرى املؤثرة امام 
نصب السالم حتت سماء زرقاء تذكر بسماء السادس 
من اغســـطس 1945 فوق مدينة هيروشيما قبل ان 

تتحول الى جحيم.
كذلك ارسلت فرنسا وبريطانيا، حليفتا الواليات 
املتحدة في احلرب العاملية الثانية، ديبلوماسيني الى 

املدينة الشهيرة، الول مرة منذ استسالم اليابان في 15 
اغسطس 1945 في مبادرة دعم حلركة نزع االسلحة 

النووية في العالم.
وتدعـــو اليابان، البلد الوحيـــد الذي تعرض الى 
هجومـــني نوويني في الســـادس من اغســـطس في 
هيروشيما والتاســـع من أغسطس في نغازاكي منذ 
زمـــن طويل الى التخلص من جميع اســـلحة الدمار 

الشامل.
والواليات املتحدة التي تؤكد دائما ان ذلك القصف 
كان ضروريا النهاء احلرب، لم تقبل ابدا االعتذار ملقتل 
حوالي 210 آالف شخص معظمهم من املدنيني سقطوا 

عند القاء القنبلتني على املدينتني او الحقا متأثرين 
باالشعاعات واحلروق.

واعلن رئيـــس الوزراء اليابانـــي ناوتو كان في 
خطاب ان »اليابان كونها الدولة الوحيدة التي كانت 
ضحية قصف نووي زمن احلرب، تتحمل مسؤولية 
اخالقية في ان تقود معركة بناء عالم خال من االسلحة 

النووية«.
ووقف اجلميع دقيقة صمتا في اللحظة التي انفجرت 
فيهـــا القنبلة فوق املدينة، وبعـــد ذلك القى رئيس 
بلدية هيروشـــيما تداتوشي اكيبا خطابا ثم اطلقت 

الف حمامة رمزا للسالم.

للمرة األولى.. أميركا تشارك في إحياء الذكرى الـ 65 لهيروشيما 

موســـكو ـ رويترز: لم متنع 
حرائق الغابات في موسكو عريسا 
وعروسه من االحتفال بزواجهما 
وسط أدخنة النيران التي التهمت 
الغابات في روسيا.    )أ.ف.پ(

عريس وعروسه
وسط الحرائق!

متظاهرون يرتـــدون أقنـــعة على صورة رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤـيد كاميرون أثناء وقفة احتجاجية ضد استنـساخ 
احليوانات في وســـط لندن، وكانت األخبار قد تناقلت حول 
ذبح وتناول بقرة مستنســـخة دون علـــم من تناولها، وهـو 

مـــا يراه املتظاهرون ميثل تهديـــدا للنظام الغذائ الطبيـعي 
للبريطانيني ويدعون لفرض قيـود على استنساخ الـحيوانات 

من أجل تسمينها والتغذي عليها.
)أ.ف.پ(

صحتك

الصيام مفيد لمرضى 
ارتفاع ضغط الدم

القاهرةـ  وكاالت: يؤكد د.جمال 
القلب  شعبان استشاري أمراض 
بالقاهرة ان الصيام يفيد مرضى 
ارتفــــاع ضغط الدم مــــن الدرجة 
األولــــى أو الثانيــــة، كمــــا يفيد 
األصحاء الذين هم عرضة لإلصابة 
بالشــــرايني التاجية، حيث يرفع 
من نســــبة الكولســــترول النافع 
الكثافة« ويقلل من نسبة  »عالي 
الهوموسييتني الذي يؤدى لإلصابة 
بأزمات القلب والسكتة الدماغية، 
الروحانية  كما تســــاعد األجواء 
املصاحبة للصيام في الوقاية من 
أزمات القلب واألوعية الدموية، لذا 
فإن مريــــض القلب البد أن يرجع 
املعالج الستشــــارته  إلى طبيبه 
بإمكانية الصيام ومدى تأثير ذلك 
على حالته الصحية، حيث إن كل 
إنسان حالة مســــتقلة ال تنطبق 

عليها قواعد عامة.
وحسب »اليوم السابع« يضيف: 
ال يستحب الصيام ملرضى القلب 
الذيــــن يعانون مــــن قصور في 
الشرايني التاجية مع أعراض الذبحة 
الصدرية غير املستقرة وآالم الصدر 
املتناوبة، والذين أصيبوا بجلطة 
حادة في الشريان التاجي، الذين 
يعانون من هبــــوط احتقاني في 
القلب ويتعاطون العقاقير املدرة 
للبول، كما يحظــــر الصيام على 

مرضى القلب.


