
حـــــولالعـالم
الجمعة

27  اغسطس 2010

47 القاهرة ـ يو.بي.آي: أعلنت وزارة الثقافة 
املصريـــة االربعاء املاضي عن الكشـــف عما 
وصفته ببقايا أقدم منطقة ســـكنية وإدارية 
متكاملة يتم العثور عليها في واحة اخلارجة 
جنـــوب غرب البالد حتى اآلن يعود تاريخها 

لنحو 3500 عام.
وقالت الوزارةـ  في بيانـ  إن البعثة األثرية 

املصرية ـ األميركية من جامعة »يل« كشفت 
عن بقايا املنطقة أثناء أعمال املســـح األثري 
الـــذي تقوم به لتحديد وتصوير وتســـجيل 
طرق التجارة التي استخدمت قدميا بني مصر 

والسودان.
وأضاف البيان ان هذه املنطقة السكنية عثر 
عليها بالقرب من جبل غويطة في منطقة أم 

املواجير بواحة اخلارجة )حوالي 580 كيلومترا 
جنوب غرب القاهرة(.

وأشار البيان الى أن هذه املنطقة السكنية 
متتد بطول كيلومتر من الشمال إلى اجلنوب 
وعرض 250 مترا من الشرق إلى الغرب كما 
أنهـــا كانت تقع على طريق القوافل التجارية 

بني مصر ودارفور غرب السودان.

مصر تكشف عن »أقدم« منطقة سكنية وإدارية يعود تاريخها لنحو 3500 عام

تطوير قرنيات 
اصطناعية إلعادة 
البصر للمكفوفين

جمعة: ال يجوز إطالق كلمة »عيد« إال على الفطر واألضحى

القرنيات  إيالف: متنح 
االصطناعيـــة التـــي منت 
في املختبـــر األمل ملاليني 
األشخاص املكفوفني، ومن 
شـــأنها أن تقلـــص الئحة 
االنتظار اخلاصة بعمليات 
زرع القرنية، خصوصا مع 
نقص املتبرعني، إذ ميكن أن 
يســـاعد هذا االكتشاف في 
حل املشكلة بتكلفة بسيطة. 
ففي كشـــف علمي وطبي 
جديد رمبـــا يرقى لوصفه 
إذ  العلمي«،  بـ »اإلعجـــاز 
متكن باحثون سويديون 
من إمناء قرنيات اصطناعية 
داخل املعمل لزرعها للمرة 
األولى فـــي أعني املرضى، 
ضمـــن عمليـــة جراحية 
من شـــأنها أن متنح األمل 
للماليـــني من األشـــخاص 

ضعاف البصر.
أن  العلمـــاء  ويأمـــل 
يساعدهم هذا االجناز اجلديد 
أيضا على تقليص الئحة 
االنتظار اخلاصة بعمليات 
زرع القرنية التي ال ترقى 
إلى أكثر من 500 شـــخص 

في بريطانيا وحدها.
التقنيـــة  وتشـــتمل 
الطبية اجلديدة، حســـبما 
ذكرت صحيفـــة »الدايلي 
البريطانيـــة،  تلغـــراف« 
على إمناء أنسجة بشرية 
أو كوالجني فـــي املختبر، 
وأن يتم تشكيلها بعد ذلك 
باســـتخدام قالـــب خاص 

بالعدسات الالصقة.
وبعدها، تتم إزالة األنسجة 
التالفـــة أو املصابة بندوب 
من اجلزء األمامي للعني، ثم 
يخيط البديل احليوي املركب 

في مكانها.

وكاالت: نهى د.علي جمعة 
مفتــــي الديــــار املصرية عن 
تسمية األشياء بغير حقيقتها، 
خاصة ان كل لفظة في اإلسالم 
لها ضوابطها الشرعية، مؤكدا 
انه ال يجوز نطق كلمة »عيد« 
على عيد العمال مثال او عيد 
األم او عيد الطفولة، مصداقا 
لقول النبي ژ »العيد عيدان.. 

عيد الفطر وعيد األضحى«.
وأوضح مفتي مصر خالل 
حديثه لبرنامج »نور احلق« 
على فضائية »اقرأ« ان العيد 
له شــــعائر إسالمية وأحكام 

ربانية، فاالحتفال بالعيد في اإلسالم يبدأ بالصالة 
والتكبير كما ان العيد لــــه ضوابطه وأحكامه 
وصلواتــــه، منبها الى ان العيد لفظة شــــرعية 
ال يجوز ان نخلطهــــا بغيرها من األلفاظ حتى 
ال تختلط املصطلحات في اإلســــالم، فال يجوز 

االستهانة بتلك املصطلحات.
وفيما يخــــص االحتفال مبولــــد النبي ژ 
وشــــرعيته، اكد فضيلة املفتي ان االحتفال به 
سنة حسنة، الفتا الى ان الشافعي ملا جاء مصر 

وجــــد املصريني يكبرون في 
العيــــد بتكبيراتهم املعروفة 
فلم ينكرها عليهم رغم انها 
لم تكن من السنة الواردة عن 

النبي.
وأشــــار الى ان االحتفال 
النبي هــــو احتفال  مبولــــد 
بيوم مــــن أيام اهلل، مصداقا 
لقوله تعالى )وذّكرهم بأيام 
اهلل(، مشــــيرا الى ان اليوم 
الذي ولد فيه النبي ژ أفضل 
ايام اهلل، موضحا انه حينما 
العباس بن عبداملطلب  رأى 
في منامه ابالهب فسأله ماذا 
فعل اهلل بك؟ قال له أبولهب ان اهلل يخفف عنه 
العذاب يوم االثنني، وهو اليوم الذي أعتق فيه 
أبولهــــب جاريته ثويبة حينما علم منها مبولد 

الرسول ژ وفرح مبولده.
وقـــال مفتي مصر: »إذا كان هذا شـــأن أبي 
لهـــب »الكافر« حينما فـــرح مبولد النبي ژ، 
فماذا عن شأن املسلم الذي يجب عليه ان يفرح 
بقدوم نبيه الذي أخـــرج الناس من الظلمات 

الى النور؟!«.

الشيخ علي جمعة

أميركي يطعن سائقًا مسلمًا بعد معرفة دينه
ورئيس بلدية نيويورك يدين الحادثة 

خط مباشر في برلين لمساعدة المسلمين

نادية الجندي: عمري ما عملت عملية تجميل 
وأعتمد على كريمات البشرة!

مسلسلها »امللكة نازلي« مت بيعه لعدد كبير 
من القنوات الفضائية وللتلفزيون املصري 
منذ ان كان مكتوبا على الورق، وقبل ان يبدأ 
تصويره، وعندما سألها عمرو الليثي عن 
كونها جنمة شـــباك حتى اآلن ام ال، واشار 
الى جناح عادل امام املستمر وانه مازال جنم 
شـــباك.. اجابت نادية بأنها تعتبر نفسها 
مازالت جنمة شباك، وانها لو ارادت ان تقوم 
بعمل بطولة فيلم سيحقق ايرادات مثل التي 
حققها فيلم »الباطنية« و»وكالة البلح« كما 
اشارت الى ان آخر فيلم قدمته »الرغبة« جنح 
جناحا ساحقا، فنيا وجماهيريا وماديا، على 
حد وصفها، واعتبرت ان االيرادات اجليدة 
مصدر امان بالنسبة لها، وعادت واستوقفت 
عمرو الليثي قبل ان يكمل كالمه لتقول له إن 
عادل امام حتى يومنا هذا عندما يقدم عمال 
جيدا ينجح وعندما يقدم عمال سيئا يفشل، 
مثلما فشـــل فيلمه االخير على حد قولها، 
حتدثت نادية اجلندي في احللقة كذلك عن 
ذكرياتها وتفاصيل زواجها من الفنان عماد 
حمدي ثم املنتج محمد مختار الذي عاشت 
معه عشرين عاما والذي اكدت انها مازالت 

على عالقة جيدة جدا به حتى اآلن.

واكدت بالرغم من ذلك انها مازالت مطلوبة 
في السوق جدا ـ على حد تعبيرها ـ ولديها 
كم كبير من الســـيناريوهات، ولكنها تقوم 
برفض العديد من االدوار بهدف اال تنزل عن 
مستواها الذي عرفها به اجلمهور فال تريد ان 
تفقد الثقة التي بينها وبني الناس، مضيفة ان 

وكاالت: نفت الفنانة املصرية نادية اجلندي 
ان تكون قد اجرت اي عملية جتميل، وجاء 
نفـــي اجلندي في لقائها مع اإلعالمي عمرو 
الليثي في برنامجـــه »أنا« الذي بدأه معها 
بسؤال غريب بعض الشيء: »عمرك حاولتي 
تتخني؟« فأجابت بأنها حتاول طوال الوقت 
ان تنقص وزنها وحتافظ على لياقتها من 
اجل احلفاظ على صحتها ولكي تقوم بتأدية 
اعمالها بشكل جيد ايضا، اكدت نادية خالل 
احلوار انها لم جتر اي عمليات جتميل وقالت 
ان وجهها ومالمحها لم يتغيرا في كل اعمالها 
منذ ان بدأت حتى اآلن، وكل ما تعتمد عليه في 
احلفاظ على جمالها هو الڤيتامينات وكرميات 
البشرة كأي امرأة عادية، ولو احتاجت للقيام 
بهذه اجلراحات فال جتد اي مشكلة في ذلك 
وال جتده عيبا، وعما يعطيها عدم شـــعور 
باالمان قالت نادية اجلندي ان الوسط الفني 
تغير كثيرا وقالت موضحة: الوسط مابقاش 
هو الوســـط اللي بدأت فيه مابقاش هدفهم 
انهم يعملوا عمل جيد بقيت بحس ان دول 
ناس ماعرفهمش ناس نازلني من الفضاء، 
من العالم اخلارجي كلهم اختلفوا متاما مش 
حاســـة ان ده مجتمعي اللي اترتبيت فيه، 

برلنيـ  أ.ف.پ: أنشئ في برلني، وبتشجيع من السلطات، خط مباشر 
ملساعدة املسلمني الذين يعانون من عدم االندماج في املجتمع او يواجهون 

مشاكل اجتماعية، وهي مبادرة فريدة من نوعها في املانيا.
ويعمــــل هذا اخلط الهاتفي يوميا من الظهر وحتى منتصف الليل، 
ويقــــوم عليه اثنان واربعون متطوعا يعملــــون في مجاالت مختلفة، 
فمنهم املهندس وســــائق التاكســــي، ومنهم الطبيب والتاجر، ومنهم 
الطالب وربة املنزل، لكنهم جميعهم مسلمون، وقد تلقوا 160 ساعة من 
التدريــــب وهم يجيدون اللغة االملانية. يقول عمران صغير )36 عاما( 

مدير هذه املجموعة »نرفض كل اشــــكال التطرف الديني، وفي الواقع 
نحــــن ال نقدم نصائح دينية، لكن كال منا يعرف القرآن، هذا ضروري 
حتى يثق املتصلون بنا«. ويضيف »هدفنا ان نفتح كوة في الســــجن 
الذي يعيشون فيه«. وتبدو هذه احلاجة بالنسبة لعمران صغير ملحة 
في بلد يعيش فيه اربعة ماليني مســــلم من أصل 82 مليونا يشكلون 
اجمالي عدد السكان. ويقول »املسلمون غالبا ما يواجهون صعوبات في 
املانيا. كثيرون منهم ال يشعرون انهم افراد في هذا املجتمع«، مؤكدا ان 

80% ممن يتصلون بجمعيته ال يتصلون بأي رقم آخر في املانيا.

واكد له انه »ال مــــكان للتمييز العرقي او الديني في مدينتنا«. وأعلن 
العمدة ان شريف قبل دعوته للقائه في دار البلدية يوم الثالثاء. واضاف 
بلومبرغ ان »هذا االعتداء يناقض جميع ما تؤمن به نيويورك، بغض 
النظر عن الدين الذي نعتنقه«. واستنكر تكتل مدينة نيويورك لوقف 
اخلوف من اإلســــالم االعتداء واصفا اياه بانه »مثير للقلق الشديد في 
إطار األجواء املسممة باخلوف من اإلسالم الذي يولدها رافضو مشروع 
املركز اإلسالمي الثقافي«. كما حذر مجلس العالقات اإلسالمية االميركية 
من اخلطاب التوتيري الناجم عن اجلدل حول املركز يخلق أجواء خطرة. 
ويقول مدير املجلس التنفيذي نهاد عوض »رأينا مع األسف كيف يدفع 
تشويه السمعة املتعمد لإلسالم ببعض األفراد الى ارتكاب أعمال عنف 
ضد األبرياء«. واضاف ان »خطاب الكراهية يؤدي الى جرائم كراهية«. 
وقال شــــريف في تصريحات نشرها احتاد سائقي سيارات االجرة انه 
»حزين جدا«. واضاف »أعيش هنا منذ أكثر من 25 عاما واعمل سائق 
ســــيارة أجرة منذ أكثر من 15 عاما وأوالدي الـ 4 ولدوا هنا. لم أشعر 

قط باليأس وانعدام األمان كالذي أشعر به اليوم«.

نيويوركـ  وكاالت: أقدم أميركي 
يدعى مايكل إنرايت )21 عاما( على 
طعن سائق ســــيارة أجرة عندما 
عرف دينه، وقالت نقابة سائقي 
سيارات األجرة في والية نيويورك 
إن سائق سيارة تعرض للطعن، 
األربعاء، من قبل أحد الركاب الذي 
سأل السائق على ما يبدو إن كان 

مسلما أم ال.
ونقلت شبكة »سي ان ان« عن 
بايرافي ديســــاي املدير التنفيذي 
لنقابة سائقي سيارات األجرة في 
نيويورك قوله ان الســــائق الذي 
تعــــرض للهجوم هو أحمد حميد 
شريف )43 عاما( وهو مسلم ملتزم، 
ويرقد باملستشفى وحالته مستقرة. 
وأضاف ديساي »عندما ركب إنرايت 
ســــيارة األجرة مع شــــريف ليل 
الثالثــــاء، جتاذبا أطراف احلديث 
الودي، وسأل الراكب السائق عن 

أصله، ومنذ متى قدم إلى أميركا، وعما إذا كان مســــلما أم ال، وإن كان 
يصوم رمضان«. وتابع ديساي »بعد بضع دقائق من الصمت، بدأ إنرايت 
يشتم بعنف على شريف وهو يصرخ: السالم عليكم، لقد وصلت نقطة 
تفتيش«، الفتا إلى انه »سارعه بعد ذلك بنحره في الرقبة بأداة حادة«. 
وقالت الشرطة ان السائق متكن من الفرار واستعان بأحد أفراد الشرطة 
في موقع احلادث، والذي متكن من القبض على إنرايت، الذي كان ثمال 
للغاية، وفقا ملصادر الشرطة. قال املتحدث باسم شرطة نيويورك مارك 
نيــــل إن 4 تهم مت توجيهها إلنرايت، مبا في ذلك الشــــروع في القتل، 
واتهامات بارتكاب جرائم كراهية. وشــــريف، هو أب لـ 4، وهاجر مع 
عائلته إلى الواليات املتحدة من بنغالديش منذ 25 عاما، ويقود سيارة 
أجرة ألكثر من 15 عاما، وفقا لبيان من نقابة ســــائقي سيارات األجرة 
في نيويورك. هذا وأدان نيويوركيون بينهم رئيس البلدية ومنظمات 
أميركية اخرى بشــــدة يوم األربعاء املاضي الهجوم على سائق األجرة 

شريف الذي يعتقد حتى اآلن انه استهدف ألنه مسلم.
وقال رئيس بلدية املدينة مايكل بلومبرغ انه حتدث الى شــــريف 

السائق شريف في املستشفى بعد تعرضه للطعن

النجمة نادية اجلندي

تهريب نسخة نادرة للتوراة 
من العراق إلسرائيل

ذكرت القناة السابعة من التلفزيون االسرائيلي 
انه قد وصل مؤخرا الى مركز »أحفاد يهود بابل« 
مبدينة »أور يهودا« نسخة نادرة جدا من التوراة 
القدمية مت تهريبها الى اســـرائيل من العراق عن 

طريق رشى مالية.
وقالت القناة بحســـب جريدة »اليوم السابع« 
املصرية ان النسخة متت كتابتها في القرن الـ 18 
ولها غطاء مصنوع من الفضة اخلالصة ومرصع 
بأنواع من اخلرز والزجاج، وموجود عليه ايضا 
قطع من األلواح التوراتية وكذلك شمعدان له سبع 
فوهات ونقش عليه صـــورة للهيكل، مضيفة ان 
النسخة النادرة موجودة حاليا في معرض مركز 
»أحفاد يهود بابل« ومت تهريبها من العراق مبساعدة 
شخصيات عراقية مت رشوتهم ليوافقوا على نقل 

النسخة الى اسرائيل.
وأشارت القناة السابعة الى ان هذه ليست املرة 
األولى التي يتم فيها تهريب قطع أثرية نادرة من 
العراق الى اسرائيل ففي العام املاضي مت تهريب 
نسخة نادرة أخرى من التوراة وكذلك بعض القطع 
التي تعـــود للعهد البابلي وهي تعرض حاليا في 

مركز »احفاد يهود بابل« بإسرائيل.

كاشف فضائي ربما يعثر على الكون المضاد
جنيڤـ  رويترز: قال علماء في الفيزياء 
األربعاء املاضي إن كاشفا ضخما للجسيمات 
سيوضع على منت احملطة الفضائية الدولية 
العام املقبل يحتمل أن يعثر على دليل على 
وجود الكون املضاد الذي يكثر احلديث 

عنه في قصص اخليال العلمي.
وبينما كان يجري وضع مقياس الطيف 
املغناطيسي ألفا الذي يبلغ وزنه 8.5 أطنان 
على منت طائرة شحن تابعة لسالح اجلو 
األميركي مبطار جنيــــڤ قال العلماء إن 
برنامج األبحاث الذي سيستمر 20 عاما 
ســــيكون خطوة عمالقة إلى األمام نحو 

فهم الكون.
وقال العالم األميركي صامويل تينج 
الفائز بجائزة نوبل خالل مؤمتر صحافي 
»إذا كان يوجد كون مضاد رمبا هناك بعد 
حافة كوننا فيحتمل جدا أن يتمكن كاشفنا 
املوجود في الفضاء من جلب عالمات على 

وجوده. الكون هو املختبر النهائي«.
وتينج البالغ من العمر 73 عاما واألستاذ 
مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هو 
الباحث الرئيسي في املشروع الذي يشارك 
فيه زهاء 500 عالم وفني في أنحاء العالم. 

ويقول علماء الكون إن املادة ومضاد املادة 
اللذين يفني أحدهما اآلخر عند التقائهما 
لتنتج عن ذلك طاقة البد أن االنفجار العظيم 
أوجدهما بكميات متساوية قبل 13.7 مليار 
ســــنة، لكن الكون الذي نتج تغلب املادة 
على تكوينه. ويأمل العلماء أن يكتشف 
مقياس الطيف املغناطيسي ألفا أدلة توضح 
ما حدث ملضاد املــــادة وما إذا كانت ثمة 
أماكن أخرى مكونــــة بالكامل تقريبا من 
مضاد املادة موجــــودة على حافة الكون 
املعروف ومطابقة لكوننا ولكل ما فيه مبا 

في ذلك احلياة بشكل معاكس.
والهدف الرئيســــي للكاشــــف املزود 
مبغناطيس فائق القوة في قلبه هو البحث 
عن املادة »املعتمة« الغامضة غير املرئية 
التي تكون مع الطاقة املعتمة قرابة %95 

من الكون املعروف.
ويأمل العلماء أيضا أن يتمكن مقياس 
الطيف املغناطيسي ألفا من تقدمي معلومات 
تفصيلية عن األشعة الكونية املشحونة 
بالطاقة وهو مجال للبحث لم يتم ســــبر 
أغــــواره وال ميكــــن استكشــــافه إال في 

الفضاء.

صحتك

رجل دين سعودي: من يطل الخطبة ال يفقه في السنة
الرياض: اكد وكيل وزارة الشؤون االسالمية 
لشؤون املساجد والدعوة واالرشاد د.توفيق 
السديري ان الوزارة حثت االئمة واخلطباء 
على اتباع السنة النبوية، وان يراعوا احوال 
الناس، مشـــددا على ان هذه االمور من فقه 

االمام.
واضاف السديري، بحسب جريدة »عكاظ« 
السعودية: دائما ما تؤكد الوزارة على هذه 
االمـــور وتتابع احلـــاالت املخالفة التي ترد 
حولها شكاوى، كما انها تهتم باملالحظات التي 
تأتيها من افرع الوزارة في مناطق اململكة، 
وتؤكد خالل لقاءاتها مع االئمة والتعاميم التي 
ترسلها على ضرورة اتباع السنة كما ورد في 
حديث الرسول ژ طول صالة الرجل وقصر 

خطبته مئنة فقه، او كما قال ژ.
ودعا د.السديري االئمة واخلطباء الى اتباع 
الســـنة النبوية في خطبهم ومراعاة احوال 
الناس وعدم ارهاقهم بطول اخلطبة واالمتثال 

للهدي النبوي رحمة باملسلمني.
وارجـــع رئيس جلنة اعادة تقييم االئمة 

واخلطباء في فرع وزارة الشؤون االسالمية 
في الرياض د.عزام الشويعر اطالة اخلطباء 
للخطب بقلـــة الفقه، وقال: من يفعل ذلك ال 
يفقه ســـنة النبي ژ ألن سنة الرسول ژ 
في خطـــب اجلمعة قصر اخلطبـــة واطالة 
الصالة، مشـــيرا الى ان خطب الرسول ژ 
كانت قصيرة موجـــزة بليغة مع ان الناس 
في عهده حديثوا عهد في االســـالم وبحاجة 

لفهم االمور الشرعية.
وشدد د.الشويعر على ان الدراسات النفسية 
واالجتماعيـــة اثبتت ان اطالة اخلطبة تقفد 
اخلطبة اهميتها اذ يصيب املصلني بالسرحان 

وعدم التركيز.
واوضح د.الشويعر ان سبب اطالة خطب 
اجلمعة من خالل احلاالت التي مت ضبطها في 
املساجد كانت اغلبها تتركز في جهل اخلطيب 
بالفقه، مبينا ان الـــوزارة تقوم بلفت نظر 
اخلطيب وبعدها يتم توجيه ان قصر اخلطبة 
هي الســـنة وليست اطالتها، مشددا على ان 

كثيرا منهم يحب اخلير فيبدأ باالقتناع.


