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الرياض: طالب مفتي عام اململكة العربية السعودية 46
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ األئمة وموظفي الدولة 
بعدم ترك أعمالهم والذهاب الى العمرة إال بإذن رسمي 
من جهة العمل التي يعملون بها وحث األئمة على 
وضع الشخص الكفء وعدم ترك جماعة املسجد.

وقال آل الشــــيخ لـ »الوطن« السعودية ان من 
يترك مسجده من األئمة ويعطل عمل املسجد بقصد 

اخذ الثواب مــــن العمرة فهو آثم ومــــا يعمله من 
سنة ال يوازي ما ارتكبه من خطأ بتضييع األمانة 
واملسؤولية معا، مشيرا الى ان العمرة سنة ويؤجر 
فاعلها خصوصا خالل شهر رمضان ولكن اذا شاهد 
الشخص الزحام الشديد واراد ان يخفف على الناس 

قد يؤجر.
واضاف ان املسجد احلرام يشهد توسعة تراعى 

فيها كثرة الطائفني والزائرين الى بيت اهلل احلرام، 
مشيدا باجلهود التي تبذل خلدمة ضيوف الرحمن في 
كل عام سواء احلج او العمرة. وحث مفتي اململكة 
اولياء االمــــور على ان يربوا ابناءهم على االخالق 
الرفيعة مطالبا باالجتهاد فــــي التربية واحلرص 
عليها سواء في احلياة العامة أو بقرب احلرم الذي 

بجانبه يكون االحترام أولى.

مفتي السعودية لـ »األئمة«: من يترك مسجده ألداء العمرة فهو »آثم«

صحتك

األرق مميت للرجال
واش��نطن � يو.ب��ي.آي: حذر باحث��ون اميركيون من 
ان امل��وت يحيط بالرجال الذين يعان��ون من األرق املزمن 

وينامون أقل من 6 ساعات في الليلة.
وأفادت شبكة »سي.إن.إن« األميركية ان دراسة جديدة 
دامت 14 سنة ونش��رت نتائجها االربعاء في مجلة »نوم« 
تؤكد ان الرجال ال��ذي يعانون من األرق هم 4 مرات أكثر 

عرضة للموت من الذين »ينعمون بنوم جيد«.
ووج��دت الدراس��ة انه عن��د إضافة عاملي الس��كري 
وارتف��اع ضغط ال��دم يصبح الرجال الذين يش��كون من 
األرق 7 م��رات أكثر عرضة للموت من الذين ال يش��كون 
من مش��اكل في الن��وم. وقال املعد الرئيس��ي للدراس��ة 
د.ألكسندروس فغونتزاس زهو برفيسور في علم النفس 
بكلي��ة الطب في جامعة بنس��لفانيا »كنا نتوقع اكتش��اف 
ش��يء لكننا فوجئنا بحجم النتائج«. وأظهرت الدراسة ان 
األرق املزمن ونقص النوم عند النس��اء ال يتسبب ارتفاعا 
في نس��بة موت النساء. يشار إلى ان الدراسة شملت 1741 
شخصا من وسط بنسلفانيا، ألف امرأة و741 رجال معدل 
أعمارهم 50 سنة من بينهم 8% من النساء و4% من الرجال 
يشكون من األرق املزمن وينامون أقل من 6 ساعات ليليا. 
تبني ان من بني الرجال الذين ال يعانون من األرق توفي %9 
والذين يعانون من األرق وإمنا ينامون أكثر من 6 ساعات 
13% ماتوا في حني ان نس��بة الذين توفوا وكانوا يش��كون 

من األرق وينامون أقل من 6 ساعات بلغت %51.

مسلح يحتجز عدة رهائن بمقر قناة 
»ديسكفري« األميركية

األلمان ال يريدون إقالة مصرفي انتقد المسلمين

زوج زازا غابور يريد حفظ جسدها بـ »التمطيط«

واشنطنـ  د.ب.أ: جتري الشرطة األميركية مفاوضات 
مع مسلح احتجز عددا غير مؤكد من الرهائن األربعاء 
الفائت داخل مقر قناة «ديســــكفري« األميركية في 
منطقة ســــيلفر ســــبرينجس بوالية ماريالند، على 

مشارف العاصمة واشنطن.
وذكرت شبكة »سي.إن.إن« اإلخبارية األميركية أن 
الرجل يدعى جيمس لي، وهو أحد الناشــــطني الذين 
يحتجون على العبث بالبيئة والذي ينتقد شــــبكة 

«ديسكفري« التلفزيونية.
وترددت تقارير تفيد بأن جيمس لي دخل املبنى 
وهو يرتدي ما يبدو أنــــه عبوات معدنية في األمام 

واخللف، وأخرج مسدسا.
وقــــال تومــــاس ماجنــــر، قائد شــــرطة مقاطعة 
مونتجومري، إنه ال ميكنه التأكيد على إطالق طلقات 
نارية داخل املبنى. يذكر أن املسلح في الطابق األول 
من املبنى، الذي يعمل فيه 1900 موظف، ويضم املبنى 

أيضا مركزا للعناية النهارية، والذي مت إخالؤه.
وأشارت الشــــرطة إلى أن جميع األطفال ساملون 

ومع آبائهم، وأوضح ماجنر قائال: »نعتقد أن معظمهم 
)املوظفــــني( باخلارج، هناك عدد ضئيل من الرهائن 

معه«.
وقالت رسالة إلكترونية، بعثت إلى موظفي القناة 
ومت قراءتها على نظام اإلذاعة والنداء الداخلي: »لدينا 
ما يدعو إلى االعتقاد بأن هناك مسلحا في مبنى »وان 
ديسكفري بليس« )مقر القناة(، على جميع املوظفني 

االحتماء مبكاتب مغلقة في طوابقهم على الفور«.
وذكرت تقارير أن جيمس لي نشر بيانا طويال على 
موقع إلكتروني، يدعى »سيف ذا بالنيت بروتيست.

كوم« يطالب فيه بأن تتوقــــف القناة األميركية عن 
«التشــــجيع على والدة أي أطفال بشريني طفيليني 

آخرين«.
وقالت شبكة »سي.ان.ان« نقال عن البيان: »إن 
البشر هم أكثر املخلوقات تدميرا وفحشا وتسببا 
للتلوث في الوجود، ويدمرون ما بقي على كوكب 
األرض بســـلوكياتهم األخالقية اخلاطئة وثقافة 

التناسل«. 

برلني ـ رويترز: أشــــارت نتائج استطالع نشرت 
أمس األول الى ان غالبية األملان ال يعتقدون ان البنك 
املركزي األملاني ينبغي ان يقيل عضوا في مجلس ادارته 
أثار انقســــاما بني أبناء الشعب األملاني بتصريحات 

حتط من شأن املهاجرين املسلمني.
وحفلت عناوين الصحف على مدى األيام العشرة 
األخيرة بانتقادات تيلو ساراتسن عضو مجلس ادارة 
البنك املركزي األملاني للمسلمني في أملانيا وتصريحات 

زعم فيها ان اليهود لهم تكوين جيني مميز.
ووبخت املستشارة األملانية أجنيال ميركل ومجموعة 

من كبار الساسة ساراتسن البالغ من العمر )65 عاما( 
الذي قال ان املهاجرين ذوي األصول التركية والعربية 
يرفضون االندماج ويستنزفون الدولة ويخفضون 
معدل الذكاء في البلد. وحث املجلس املركزي لليهود 
في أملانيا البنك املركزي على إقالة ساراتســــن لكن 
البنك قال انه أجل اتخــــاذ قرار بخصوص مصيره. 
وأشارت نتائج االستطالع الذي أجرته مؤسسة امنيد 
حلساب قناة »ان 240« التلفزيونية الى ان 51% ممن 
شملهم االســــتطالع ال يرون حاجة إلقالة ساراتسن 

بينما يرى 32% رأيا مضادا.

برلنيـ  أ.ف.پ: قال زوج املمثلة زازا غابور انه يعتزم 
حفظ جثة زوجته بعد وفاتها باستخدام تقنية التطرية، 

على ما نقلت اخلميس صحيفة بيلد األملانية.
وكانـــت املمثلة البالغة من العمـــر )93 عاما( 
قد نقلت الى املستشـــفى مرات عدة خالل األشهر 
املنصرمة، وعادت الى املستشـــفى الثالثاء بعدما 
عثر عليها زوجها فردريك فون انهولت وهي فاقدة 

الوعي.
وقال فون انهولت انــــه ينوي توكيل هذه املهمة 
الى الطبيب األملاني املثير للجدل غونثر فون هاغنز 

املتخصص في علم التشــــريح، وامللقب بـ »الدكتور 
موت«.

وقال »طاملا حلمت زوجتي بأن يخلد جمالها )...( 
أريد ان أظهر جســــد زازا غابور احملفوظ بوضعية 

مستوحاة من أحد مشاهد أفالمها«.
وسبق ان نظم الطبيب األملاني عددا من املعارض 
في العالم عرض فيها جثثا محفوظة بواسطة تقنية 
التمطيط وهي تتخذ وضعيات طبيعية مختلفة، وقد 
جذبت هذه املعارض عددا كبيرا من املتفرجني، لكنها 

أثارت في الوقت نفسه جدال واستياء.

)رويترز( متظاهرون مسلمون في نيويورك يرفعون الفتات منددة بظاهرة »اخلوف من اإلسالم« في الواليات املتحدة  

أئمة مساجد نيويورك: المسلمون أميركيون
ـ رويتــــرز: في  نيويــــورك 
محاولة للســــيطرة على جدل 
بدا انهــــم يفقــــدون زمامه قال 
ائمة مسلمون في نيويورك إنهم 
أميركيون شأنهم في ذلك شأن 
معارضني إلقامــــة مركز ثقافي 
إسالمي ومسجد قرب موقع مركز 
التجارة العاملي الذي يشتبه بان 
تنظيم القاعدة دمره في هجمات 

11 سبتمبر عام 2001.
وجتمع أمس االول ائمة وقادة 
نحو 55 من املساجد واملنظمات 
االسالمية في نيويورك على درج 
مجلس بلدية نيويورك في ظل 
معارضة متزايدة ملشروع املركز 
االسالمي الذي يتكلف 100 مليون 
دوالر ويبعد مسافة بنايتني فقط 
عن موقع البرجني اللذين دمرا 

في هجمات سبتمبر.
وفي استطالع للرأي أجرته 
جامعــــة كوينابــــاك األميركية 
اعلنت نتائجه الثالثاء قال %71 
إنه  من سكان مدينة نيويورك 

يتعني تشــــييد املشــــروع على 
مسافة أبعد من املوقع املعروف 
باسم «نقطة الصفر« حيث لقى 
2752 شخصا حتفهم. ومتسك 
ساسة جمهوريون يأملون في 
انتزاع السيطرة على الكونغرس 
الدميوقراطيــــني بزعامة  مــــن 
الرئيس باراك أوباما في انتخابات 
التجديد النصفي في الثاني من 
نوفمبر بنتائج استطالعات رأي 
اخرى تظهــــر معارضة غالبية 
األميركيني لبناء مسجد بالقرب 

مما يعتبرونه أرضا مقدسة.
بــــدأ دميوقراطيون  وبينما 
يدافعون عن خطة بناء املسجد 
االلتزام بنبرة خطاب حذرة في 
وجه نفس اســــتطالعات الرأي 
نظم مسلمو نيويورك اجتماعا 
أمــــس االول للدفاع  جماهيريا 
عــــن أنفســــهم، وانضم بعض 
الدميوقراطيــــني ومــــن بينهم 
الســــناتور هاري ريــــد زعيم 
األغلبية الدميوقراطية مبجلس 

الشيوخ للمعارضني لبناء املركز 
اإلسالمي بالقرب من موقع حتطم 

البرجني.
وقــــال ظهير الديــــن املدير 
القيــــادة  التنفيــــذي ملجلــــس 
اإلسالمية بنيويورك »لسنا غرباء 
على هذا البلد وهذا البلد ليس 
بغريب علينا، بل على العكس 
لنا تاريخ طويل وارث للمسلمني 

في هذه األرض«.
وقال أحد األئمة إن 300 مسلم 
لقوا حتفهم في الهجمات وكان 
هناك مسلمون بني افراد الشرطة 
ورجال اإلطفاء الذين كانوا أول 
من تعامل مع احلادث وبني رجال 
الناجني  الذين ســــاعدوا  الدين 
في أعقاب الهجمات التي نفذها 
انتحاريون من القاعدة بطائرات 

مخطوفة قبل تسع سنوات.
وقال إمام اخر باملجلس يدعى 
طالب عبد الرشيد »نحن نعتقد 
أننا لســــنا صاحلني بقدر كاف 
آلن منوت ولسنا صاحلني مبا 

يكفي إلسداء النصح لآلخرين او 
صاحلني مبا يكفي للتعامل مع 
كارثة لكننا نعتقد اننا صاحلون 
مبا يكفي لبناء مكان نستطيع 
من خالله الصالة الى جوار املكان 

الذي عملنا ومتنا به«.
وعبر اخرون عن تعاطفهم مع 
أسر من لقوا حتفهم في هجمات 
11 سبتمبر لكنهم تساءلوا عما 
اذا كان القرب من »نقطة الصفر« 
هو القضيــــة احلقيقية بالنظر 
املراكز االسالمية  الى معارضة 
واملســــاجد في أماكن اخرى في 
مدينة نيويورك وفي كاليفورنيا 
وتنيسي وويسكونسن وايلينوي 
وكنتاكي. وقال االمني عبد اللطيف 
»هذا النوع من الهجوم اللفظي 
على االسالم واملسلمني ال مثيل 
له فــــي تاريخنا في هذا البلد«، 
واضاف »لقد قامت هذه االمة على 
الدينية والتسامح  قيم احلرية 
والنزاهة والعدالة والتعددية، 

نحن نعود للوراء«.

ردًا على المعارضة لبناء المركز اإلسالمي قرب موقع هجمات سبتمبر

»آبل« تطرح جهاز تلفزيون جديداً

كاميرون يريد إخراج جزأين من »أفاتار«

سان فرانسيسكوـ  د.ب.أ: كشف ستيف جوبز الرئيس التنفيذي 
لشركة اإللكترونيات األميركية العمالقة آبل االربعاء املاضي عن جهاز 
تلفزيون جديد من إنتاج الشركة يتيح للمستخدمني تنزيل وعرض 

مجموعة متنوعة وغير مسبوقة من األفالم وبرامج التلفزيون.
يأتي الكشــــف عن هذا اجلهاز اجلديد بعد أربعة أعوام من طرح 
أول أجهزة تلفزيون آبل والذي اعترف جوبز بأنه لم يحقق النجاح 
املرجو. لكن حترك آبل اجلديد في اجتاه تقدمي أفالم وبرامج التلفزيون 
للمســــتخدمني يأتي في الوقت الذي جتتهد فيه الشركات املنافسة 
األخرى مثل غوغل وأمازون وســــوني ونت فليكس من أجل توفير 

خدمة تنزيل األفالم وعرضها عبر اإلنترنت ألجهزة التلفزيون.
يصل ســــعر جهاز تلفزيون آبل اجلديد إلــــى 99 دوالرا ويتيح 
للمستخدمني مشاهدة األفالم بصورة عالية الوضوح بعد تأجيرها 
من مختلف شركات اإلنتاج الســــنيمائي في هوليوود مقابل 4.99 
دوالرات للفيلم الواحد وكذلك تنزيل وعرض برامج شبكات تلفزيون 
»ايه.بي.سي« و»فوكس« مقابل 99 سنتا للبرنامج. كما يتيح اجلهاز 
للمشتركني في شركة تأجير األفالم عبر اإلنترنت نت فليكس مشاهدة 

األفالم مباشرة عبر موقع الشركة على اإلنترنت.

باريسـ  د.ب.أ: إذا كان املخرج 
جيمس كاميرون قد حقق جناحا 
واســـعا برائعته »أفاتـــار« فمن 
حق عشاق أعمال هذا املخرج أن 
يترقبوا ظهور جزأين آخرين من 

تلك األسطورة ثالثية األبعاد.
أعلن كاميـــرون خالل مقابلة 
نشـــرت األربعاء فـــي صحيفة 
اليومية:  الفرنسية  »لوفيغارو« 
»إذا مت االتفاق..فســـيكون مـــن 
الرائع أن أخـــرج جزأين آخريني 

من أفاتار«.
وقال املخرج )56 عاما( الكندي 
األصل، إنه لم يبدأ العمل بعد على 

سيناريو اجلزء الثاني من أفاتار، «مازلت أدون مالحظات..أضع مخططات 
لـ »اجلزأين الثاني والثالث«.

غير أنه أكد أن األولوية اآلن لتحويل اجلزء األول من أفاتار والذي 
حقق أعلى إيرادات على اإلطالق إذ بلغت عوائده عامليا 2.7 مليار دوالر 
الى روايـــة، وقال كاميرون إن العمل على كتابـــة الرواية بدأ قبل عام 

ونصف العام وسوف تنشر أوائل العام املقبل.
وأشـــار إلى أن »هناك الكثير من العناصر التي لم تظهر في الفيلم 
وأريد أن أوضحها مبزيد من التفصيل..مثل ثقافة نافي..لم أرد ان يبتكر 

شخص آخر أشياء ويخرج علينا برواية مليئة باألخطاء«.
جدير بالذكر أن نســـخة جديدة من الفيلم ستصدر في فرنسا هذا 
االســـبوع حتت عنوان »أفاتار: نسخة خاصة« وحتتوي تلك النسخة 

على تسع دقائق إضافية. 

جيمس كاميرون

كاثرين زيتا جونز غاضبة من األطباء بسبب عدم 
التشخيص المبكر لمرض زوجها بالسرطان

شعبوال يجهز كفنه.. ويعيد زفافه
على زوجته بسبب نسيانه »الكوشة«

مهند يوقف مسلسالته لتصوير فيلم 
سينمائي مع إيفا جرين

املمثلة الفرنســـية إيفا جرين التي 
مثلت في فيلم مملكة الســـماء عام 
2005 وفي فيلم جيمس بوند كازينو 
رويال عام 2008، حيث فازت بجائزة 
النجمة الصاعدة في حفل االكادميية 
البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون 

البافتا 2007.

يتيم تخرج من دار االيتام ومخرج 
الفيلم سيكون املخرج املتميز عثمان 
صناف الذي اخرج العديد من االعمال 
املتميزة مثل وادي الذئاب )املوسم 
األول( وغيره من املسلسالت واألفالم 

السينمائية.
البطولة  كما ستشارك في دور 

لنــــدن ـ د.ب.أ: أعربت املمثلة 
البريطانية الشهيرة كاثرين زيتا 
جونز عن اســــتيائها من األطباء 
بســــبب عدم تشــــخيصهم مبكرا 
إلصابة زوجها، جنــــم هوليوود 
الشهير مايكل دوجالس، بسرطان 
احلنجرة. وقالت جونز في مقابلة 
مع صحيفة »ديلي ميل« البريطانية: 
أنا غاضبة جدا من أن االطباء لم 

يكتشفوا األمر مبكرا.
كان دوجــــالس كشــــف فــــي 
الثالثاء ان  تصريحات اعالميــــة 
الســــرطان الذي اصاب حنجرته 
بلغ مرحلة متأخرة اكثر مما كان 
متوقعا، إال انه اشــــار في الوقت 
نفسه الى تأكيدات االطباء بوجود 
فرص طيبة للتغلب على املرض.

لذلك ال أفكر فيه، ودائما أشـــعر بأنني سأموت 
بالليل، وال أعرف ملاذا هذا اإلحساس، لكني أرى 

ان اهلل مصدر األمان في حياتي«.

القاهرة ـ إم.بي.سي: كشف املطرب الشعبي 
املصري شعبان عبدالرحيم انه ال يخاف املوت، 
وانه يجهز كفنه في منزله، مؤكدا انه على رغم 
ذلك يفكر في تنظيم زفاف جديد له ولزوجته، 

ألنه نسي تفاصيل زفافهما األول.
شدد على ان عمله السابق »مكوجيا« حرمه 
من الزواج من حبيبته، حيث ان مهنته لم تكن 
مناســـبة لكي يتزوج منهـــا، الفتا الى ان ألوان 
مالبسه الغريبة ليست جلذب الناس، امنا يريد 

ان يعمل طابعا خاصا لنفسه.
وقال شعبان عبدالرحيم الشهير بـ »شعبوال« 
في مقابلة مع برنامـــج »أنا« على قناة »درمي« 
الفضائية الثالثاء: »املوت الشيء الوحيد الذي ال 
أخاف منه، وأجهز كفني في البيت حتى أدفن به 
عندما يأتي قضاء اهلل وقدره في املوعد والوقت 

احملدد«.
وأضاف: »ان املوت أمـــر مقدر في أي وقت، 

ام بي ســـي.نت: أوقـــف النجم 
التركي كيفانش تاتيلوجن الشهير 
بشخصية مهند في مسلسل »نور« 
تصوير كل املسلسالت الدرامية التي 
يشارك فيها، من أجل تصوير فيلم 
سينمائي مبشاركة النجمة الفرنسية 

إيفا جرين.
وقال مهند في تصريحات خاصة 
لصحيفة »حرييت« التركية انه اوقف 
كل مواعيده من اجل حتقيق حلمه 
باملشاركة في فيلم سينمائي ضخم 

االنتاج.
وأوضح النجم التركي انه من اجل 
الفيلم اوقف بشكل مؤقت تصوير 
االعمال الدرامية التركية التي يشارك 
فيها، كما أجل رحلته الى بريطانيا 
التي كان يعتـــزم خاللها االنضمام 
للدراسة في احد معاهد السينما، ومن 

اجل حتسني لغته االجنليزية.
وذكـــرت »حرييت« ان كيفانش 
تاتيلوجن يؤدي في الفيلم دور شاب 

مايكل دوجالس

شعبوال

إيفا جرين

كاثرين زيتا جونز

مهند

االعتكاف وحفظ القرآن بدالً من السجن

»قصة بال نهاية«.. الرواية المحببة للقراء في العالم

الرياضـ  د.ب.أ: أصدر قاض سعودي حكما قضائيا 
على ثالثة أحداث باالعتكاف باملسجد وحفظ جزأين 

من القرآن الكرمي بدال من السجن.
وذكرت تقارير اخبارية سعودية األربعاء أن الشيخ 
إبراهيم القفــــاري القاضي باحملكمة اجلزئية ببريدة 
)وســــط( السعودية أصدر حكما قضائيا على ثالثة 
سعوديني في العقد الثاني من أعمارهم متهمني بسرقة 
أغنام باالعتكاف باملســــجد وحفظ جزأين من القرآن 
الكرمي بدال من سجنهم. وأضافت التقارير أن القاضي 

»حكم عليهم )األحداث( بخمســــني جلدة لكل واحد 
منهم وسجنهم ثالثة أشهر مع وقف التنفيذ وإبداله 
باالعتكاف بالعشر األخيرة من شهر رمضان مع حفظ 
جزأين من القرآن«. ويأتي احلكم نظرا لصغر سنهم 
وعدم وجود سابقة عليهم وإظهارهم للتوبة والندم 
وأنه في حالة عدم االلتزام باالعتكاف واحلفظ فسينفذ 
احلكم عليهم بالسجن ويصبح احلكم واجب النفاذ، 
وقال القفاري إنه ستتم مخاطبة إمام اجلامع لكتابة 

تقرير عن املذكورين بعد االعتكاف.

برلنيـ  أ.ش.أ: احتلت »قصة بال نهاية« للمؤلف 
األملاني مايكل آندي صدارة اكثر الروايات احملببة 
للقراء في العالم، حيث تصدرت مســـابقة دولية 
برعاية معهد جوتة ملعرفـــة اكثر الكتب املفضلة 

في العالم باللغة األملانية.
وشـــارك نحو اربعة آالف شخص من 57 دولة 

من عمر 7 إلى 90 عاما في استبيان للمعهد حول 
أكثر الكتب األملانية احملببة لديهم.

كان آنـــدي قد كتب الرواية فـــي عام 1979 عن 
قصة صبي يحاول إنقاذ أرض اخليال مبســـاعدة 
مخلوق تنني له وجه كلب يسمى »فولكر« وحتولت 

الى فيلم.


