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واشنطنـ  يو.بي.آي: 
صدر كتاب جديد يزعم 
ان جنمة املجتمع پاريس 
هيلتون عمدت مرة إلى 
إلى  تهريب املخـــدرات 
أوروبا في علبة سجائر 
أخفتها داخل جســـمها، 
وذكرت شـــبكة »ســـي 
ان  األميركيـــة  إن«  إن 
كتاب »فالش« يتضمن 
جزءا يتحدث فيه راين 
ســـيمكنز وهـــو أحـــد 
موظفي حبيب هيلتون 
السابق جو فرانسيس 
كيف أخفت جنمة املجتمع 
األميركية علبة سجائر 
من فرانســـيس مليئة 
بالكوكايـــن وحبـــوب 
الهلوسة داخل جسمها.

ويقول ســـيمكنز »أخذت إليها علبة سجائر كامل وسلمتها إياها 
فشكرتني وحتدثنا عن صعوبة تأمن املخدرات في أوروبا وسألتها 
إن كانت ستســـافر في طائرة خاصة فردت ال في طائرة جتارية ثم 
سألتها كيف تنوين نقل هذه املواد فحملت العلبة في يدها اليمنى ثم 

وقفت في وضعية محددة وكشفت كيف ستتخطى أمن املطار«.
وأوضح ان هيلتون »وضعت العلبة بن ســـاقيها وأدخلتها في 
جسمها«، يشار إلى ان هيلتون أوقفت في الس فيغاس الشهر املاضي 

بتهمة حيازة كوكاين.
يذكر ان الكتاب أصبح متوفرا على اإلنترنت وقد نشـــر ردا على 

دعوى قضائية رفعت ضد الناشر ملنع نشره.
ويرد في الدعوى ان فرانســـيس يتهم سيمكنز بانتهاك اتفاقات 
سرية بشأن هذا الكتاب. ولم يعلق فريق هيلتون على هذه املسألة 

عندما حاولت الـ »سي إن إن« االستفسار.

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: اعترفت املمثلة 
األميركية الشهيرة جن فوندا ألول مرة 
بأنها خضعت لعمليات جتميل الستعادة 
هيئتها الشابة. وقالت فوندا )72 عاما( في 
مقابلة مع محطة »إنترتينمنت تونايت« 
األميركية التلفزيونية األربعاء: »خضعت 
مؤخرا لعملية جتميل، لقد كان ذلك قرارا 

صعبا، لكني عاهدت نفســـي على قول 
احلقيقة«. وكشـــفت فونـــدا أنها تكتب 
حاليا كتابا عن الشيخوخة. وذكرت جنمة 
األيروبكس الســـابقة، التي أثارت ضجة 
في هذا املجال على مدار عقود من خالل 
ڤيديوهات اللياقة البدنية، أنها كانت تعاني 
من انسداد في مجرى الدمع حتت العن، 

وهو مـــا كان يجعل مالمح وجهها تبدو 
منهكة. وأضافت فونـــدا أن لديها حاليا 
مفصلي فخذ وركبة صناعين، موضحة 
أن هذا األمر ال يؤثر على لياقتها البدنية. 
وتعتزم فوندا طرح اثنن من التسجيالت 
اجلديدة لتمرينـــات اللياقة البدنية في 

األسواق نهاية نوفمبر املقبل.

جين فوندا تعترف بخضوعها لعمليات التجميل

)أ.ف.پ( مسلمون ألبان يؤدون صالة العيد أمس اخلميس أمام اجلامع الكبير في كوسوڤو 

بريتني سپيرزغادة عبدالرازق

باريس هيلتون

پاريس هيلتون تهّرب المخدرات
»داخل« جسمها

إيالف: بعد ان فاض بها الكيل 
وبعد رحلــــة طويلة من العذاب 
واملعــــارك القانونية مع جامعة 
األزهــــر، قررت ســــالي عبداهلل 
مرسي، أشــــهر متحولة جنسيا 
في مصــــر اللجوء الــــى محكمة 
االحتاد األفريقي حلقوق اإلنسان 
والشعوب ومقرها تنزانيا لكي 
تســــمح لها اجلامعة اإلسالمية 
باستكمال السنة األخيرة لها في 
كلية طب البنات لتحقيق حلمها 
بأن تصبح طبيبة بعد أن بلغت 
عامها الـ 48. وتأمل سالي عبداهلل 
التي  املتحولة جنسيا في مصر 

كانت حتمل اســــم »سيد« ســــابقا، في ان تساعدها 
محكمة االحتاد األفريقي التي ســــتنظر قضيتها في 
شهر نوفمبر املقبل في حتقيق طموحها بدعم حقوقي 
من املبادرة املصرية للحقوق الشخصية وجمعية 
املساعدة القانونية في ان حتصل على درجة الطب 
ملساعدة من يعانون من نفس مشكلتها في املجتمع. 
قبل 22 عاما تقريبا كانت سالي ذكرا وحتمل اسما 
مختلفا هو ســــيد، وأجرت عملية جراحية لتحويل 
جنســــها من ذكــــر الى أنثى في الـــــ 26 من عمرها، 
تقول سالي انها كانت تعيش حياة عادية ذكرا ولم 
تشعر بشيء غير طبيعي، ومرت السنوات والتحقت 
باملدرســــة االبتدائية ومن بعدها اإلعدادية على هذا 
احلال، لكن في سن الـ 14 بدأت تشعر بأنها مختلفة، 
بعدما بدأت عالمات أنوثة تظهر عليها. تقول سالي 
ان والدتها اصطحبتهــــا الى الطبيب، وطلب إجراء 
التحاليل الطبية والفحوصات وأظهرت النتائج خلال 
في توازن الهرمونات وان هرمون األنوثة يغلب على 
الذكورة بســــبب تناول والدتها حلبوب اإلجهاض 
أثناء فترة احلمل، ونصحوا بضرورة إجراء عملية 

جراحية لتغيير اجلنس. وفي عام 
1988 كان نقطة التحول في حياتها 
وإنهاء عالقتهــــا بعالم الذكورة، 
حيث حجزت في احد املستشفيات 
القاهرة، وخضعت  اخلاصة في 
لعملية تغيير جلنسها ملدة ساعات 
وحتولت بعدها من ذكر الى أنثى 
ومن طالب الى طالبة، إال ان ذلك 
لم ينه رحلة شقاء سالي، حيث 
انقلبت الدنيا عليها داخل جامعة 
األزهر. فعندما تقدمت بطلب لنقلها 
من كلية طب بنن الى كلية طب 
الى  الواقعة  بنات، مت تصعيــــد 
رئيس اجلامعة. وكانت سالي في 
السنة اخلامسة عندما اجتمع مجلس اجلامعة وأصدر 
قراره بفصلها من اجلامعة بدعوى إجرائها لعملية 
غير أخالقية وأنها أصبحت غير معروفة اجلنس. 
تقول سالي معلقة على القرار »كالم فارغ«، وتستطرد 
قائلة: »بعد فصلي، اشتغلت راقصة وتزوجت 3 مرات 
انتهت بالطالق لعدم إجنابي أطفاال«، مشــــيرة الى 
انها حاولت ان تثبت أنوثتها بالعمل في هذه املهنة، 
بيد انها لم تتخيــــل ان يحول عملها في هذه املهنة 
دون عودتها الى األزهر مرة اخرى. فعندما اجتهت 
الى محكمة القضاء اإلداري للطعن على قرار إدارة 
جامعة األزهر بفصلها من كلية الطب وحرمانها من 
استكمال دراستها، قدم دفاع األزهر عددا من الصور 
الفوتوغرافية لها ببدلــــة الرقص، وقضت احملكمة 
بعدم قبول الطعن، وأيدت قرار رئيس جامعة األزهر 
باعتبارها جامعة إسالمية. تقول سالي انها حتمل 
لشــــيخ األزهر الراحل، محمد سيد طنطاوي مكانة 
خاصــــة في قلبها حيث أصدر فتوى دينية ســــمح 
فيها بإجراء عمليات تغيير اجلنس، وتأمل ســــالي 

ان يساعدها ذلك في قضيتها مع األزهر.

غادة عبدالرازق مستاءة
من انتحال شخصيتها على »فيس بوك«

أشهر متحولة جنسيًا في مصر تشكو األزهر
أمام محكمة االتحاد األفريقي

بريتني سپيرز متهمة بالتحرش

أميركا وبريطانيا تهيمنان على تصنيف الجامعات

مفوضية لشؤون البقر في الهند

باريـــس ـ أ.ف.پ: مازالت الواليات املتحدة 
وبريطانيا تهيمنان الى حد بعيد على تصنيف 
دولي للجامعات أعدته مؤسســـة الدراســـات 
البريطانية كيو.اس ونشرته االربعاءاملاضي. 
وكان هـــذا التصنيف الـــذي يعده مكتب كيو.

اس للدراسات البريطانية، تصدره تاميز هاير 
ادوكايشن.

وقد نشر موقع مجلة لونوفيل اوبسرفاتور 
الفرنســـية علـــى شـــبكة االنترنـــت نتيجة 
التصنيف الذي اعده مكتب كيو. اس للدراسات 

البريطانية.
وقد حلت جامعة كامبريدج في شمال لندن 
في صدارة هـــذا التصنيف. وكانت في املرتبة 
الثانيـــة في 2009. وخطفـــت املركز االول من 
جامعة هارفرد االميركية التي انتقلت بالتالي 

الى املرتبة الثانية.
وحلت جامعـــة ييل »الواليـــات املتحدة« 
ويونيفرسيتي كوليدج لندن وماساشوستش 
انستيتيوت اوف تكنولوجي »ام آي تي«، في 

املراكز الثالثة التالية.
واجلامعة االولى في أوروبا القارية هي اي.تي.

اش في زيوريخ التي انتقلت من املرتبة العشرين 
الى املرتبة الثامنة عشرة.

ومن اجلامعات املائة األوائل، 31 في الواليات 
املتحدة ، وبريطانيا ،19 وأملانيا 5، واليابان ،5 
والصن 2 ،وفرنسا 2 )دار املعلمن العالي في 
باريس، يحتل املرتبة الثالثة والثالثن ومدرسة 
البوليتكنيك، املرتبة السادسة والثالثن(. وذكرت 
لونوفيل اوبسرفاتور ان هذا التصنيف ال يأخذ 
البحث العلمي كثيرا في االعتبار، وهو بالتالي 
الركن األساسي ملعايير التصنيف املنافس الذي 
تعده جامعة شانغهاي. وفي تصنيف كيو.اس، 
تدخل نسبة توظيف التالمذة ورأي الشركات 
ونسبة األساتذة والطلبة األجانب، بنسبة 40% في 
العالمة. والشهرة األكادميية للجامعة التي تقاس 
عبر استطالع للرأي يشمل أساتذة جامعين من 
جميع انحاء العالم، تدخل بنسبة 40% وجودة 

اعمال البحث بنسبة %20.

يودلهي ـ أ.ش.أ: ذكرت وكالة »اندو اشيان 
نيوز سيرفس« اإلخبارية الهندية امس اخلميس 
أن املجلس التشريعي لوالية هاريانا صادق يوم 
االثنن املاضي على قانون بتشـــكيل مفوضية 
للبقر في الوالية للعام 2010 وذلك في آخر يوم 

لدورة برملان الوالية خلريف هذا العام.
وقال متحدث باســـم حكومة والية هاريانا 
املتاخمة للعاصمة نيودلهي، ان قرار تشـــكيل 
مفوضية البقر تهدف الى احلفاظ على األبقار 
وحمايتها وتوفير االحتياجات األساسية لها مع 
مراعاة املواصفات العاملية والعلمية، إلى جانب 
إدارة استخدام املنتجات احليوية التي تخلفها 
هذه األبقار لالستفادة منها في إنتاج واستخدام 

السماد العضوي في الزراعة.
وقالت بعض املصادر ان اللجنة ســـتتكون 
من 12 عضوا مبا في ذلك رئيســـها الذي سيتم 
ترشيحه من قبل حكومة الوالية بينما سيتم 
اختيار األعضاء من عامة الشعب للمشاركة في 

رعاية األبقار، حيث ستعمل هذه اللجنة لتنفيذ 
القوانن بشكل سليم حلظر ذبح األبقار ومنع 
ممارسة القســـوة ضدها، كما ستتقدم بجملة 
من املقترحات لتحسن القوانن القائمة جلعلها 

أكثر فاعلية.
وتعد ظاهرة انتشار األبقار بصورة كبيرة 
في شوارع العاصمة الهندية أمرا الفتا لالنتباه 
بالنسبة لألجانب والزائرين، وان كانت قد بدأت 
هذه الظاهرة في االختفاء تدريجيا مع اقتراب 
دورة ألعاب الكومنولث التي تستضيفها نيودلهي 

خالل الفترة من 3  الى 14 أكتوبر املقبل.
وتعتبر مسألة األبقار من القضايا الهامة من 
السياسية والدينية والفكرية حلزب  الناحية 
بهاراتيا جاناتا الهندوســـي القومي املعارض 
وتنظيم »آر إس إس« الديني، إال أن حزب املؤمتر 
احلاكم في والية هاريانا الواقعة بشمال الهند 
أخذ زمام املبادرة من خالل اإلعالن عن تشكيل 

مفوضية تعنى بشؤون البقر. 

ام. بي. ســـي: عبرت الفنانـــة املصرية غادة 
عبدالرازق عن اســـتيائها الشـــديد واستنكارها 
لقيام فتاة مجهولة بانتحال شخصيتها على موقع 
التواصل االجتماعي الشهير »فيس بوك«، وحذرت 

جمهورها من التعامل معها.
وقالت غادة عبد الرازق إنها ال متتلك أي حساب 
على الــ »فيس بـــوك«، وإن هذه الفتاة املنتحلة 

لشخصيتها ستوقعها في مشاكل عديدة.
وأضافت غادة ـ في تصريح لـmbc.net  ـ أنها 
فوجئت باتصاالت عديـــدة من أصدقائها ـ منهم 
الفنان حجاج عبد العظيم الذي يجسد شخصية 
شـــقيقها خليل في مسلسل »زهرة« يخبرها بأن 
هناك فتاة حتمل اســـمها وتتحدث بلســـانها مع 
جمهورها على الــ »فيس بوك« وهو ما سيوقعها 

في مشاكل عديدة.
ودعت الفنانة املصرية محبيها إلى حذف هذه 
الفتاة مـــن قائمتهم، خاصة وأنهـــا ال حتمل أي 
حساب على موقع التعارف االجتماعي، وليس لها 
عالقة به من قريب أو بعيد، وذلك لعدم امتالكها 

ألي وقت فراغ.
وأبدت غادة عبد الرازق دهشتها من مثل هذه 
التصرفات التي وصفتها بالهمجية، وتســـاءلت 
ما الذي ستســـتفيده هذه الفتـــاة حينما تنتحل 
شـــخصيتي وتتحدث بلساني بردود ال ميكن أن 

أتلفظ بها؟
وكشفت أنها كلفت الفنان حجاج عبد العظيم 

ـ يو.بي.آي: رفعت  لوس أجنيليس 
دعوى قضائية ضد مغنية الپوپ بريتني 

سپيرز تتهم فيها بالتحرش اجلنسي.
وذكر موقع »تي إم زي« األميركي ان 
أحد احلراس األمنين السابقن لسپيرز 
الــــذي يزعم انه تعــــرض لتحرش من 
قبلها رفع دعوى يقول فيها ان املغنية 
األميركية تعرت أمامه واستغلت ولديها 

القاصرين.
وبحسب الدعوى التي حصل املوقع 
على نسخة منها فإن فرناندو فلوريس 
يزعم ان سپيرز راودته عن نفسه عدة 

مرات.
ومتضــــي القضية في وصف حاالت 
حترشت فيها بفلوريس كما تذكر حادثة 
طلبت فيها املغنية حزام فلوريس وضربت 

به ابنها الصغير »بريستون« مرتن.
كما اتهمت ســــپيرز بإطعام ولديها 
من سرطان البحر بالرغم من معرفتهما 
انهما يشكوان من حساسية جتاه ثمار 
البحر. ولم يرد فريق سپيرز على هذه 

املزاعم.

الذي تعتبره مثل شقيقها بكتابة رسالة حتذيرية 
على حسابه اخلاص يحذر من التعامل مع أي 
حســـاب يحمل اسم غادة عبد الرازق، ألن ذلك 
أوقعها في مشـــاكل، وطالب حجاج أصدقاءه 
بحذف هذه الفتاة التي تنتحل شـــخصية غاد 

من قائمتهم.

صحتك

أعمال الخير مفيدة للصحة

ذباب يكشف االضطرابات العصبية

لندن ـ بريطانيا ـ يو بي آي: أظهرت دراســـة جديدة 
نشرتها صحيفة ديلي اكسبريس ان أعمال اخلير تبدأ فعال 
من املنزل وتساعد على حتسن  الصحة وإزالة الكآبة.

ووجدت الدراســـة التي أجرتها جامعة ساســـيكس 
البريطانية ان اإلحسان يفيد الصحة اجلسدية والنفسية 
ويساعد على التخلص من اإلجهاد ويزيد السعادة ويعزز 

الثقة بالنفس ويقلل الغضب.
وقالت ان الباحثن طلبوا من أشخاص تتراوح أعمارهم 
بن 10 و55 عاما ممارسة عمل اخلير بصورة عشوائية في 
مجتمعاتهم فوجدوا انها ساهمت في رفع احترام الذات 

لديهم بنسبة 31% وتخفيض ضغوطهم بنسبة %36.
وأضافت ان عمل اخلير يفيد اجلميع ألن القيام بأشياء 
جيدة لآلخرين يضفي طابع اإليجابية على األفكار واملشاعر 

ويفيد الصحة أيضا.

لو جوال ـ يو.بـــي.آي: قال علماء أميركيون ان جينا 
جديدا للذاكرة اكتشف في ذباب الفاكهة ميكن أن يسلط 
الضوء على االضطرابات العصبية البشرية ومن بينها 
مرض الزهامير. وأشـــار الباحثون في معهد سكريبس 
لألبحاث في كاليفورنيا ان عمل اجلن املطلوب لتشكيل 
الذاكرة عند هذا النوع من الذباب ميكن أن يكون مماثال 

ملا عند البشر.
وأوضح العلماء »هذه هي املرة األولى التي نكتشف 
فيها جن تعلـــم وذاكرة جديد يقع خارج ما يعتبر أهم 

ممر أساسي لإلشارات«.

إيالف: بينما حتتفل معظم الدول 
االسالمية بعيد الفطر السعيد، حل 
العــــام امس اخلميس  العيد هذا 
بالنسبة الى مسلمي اوروبا وبعض 
بلدان شــــرق افريقيا بعد ان اكد 
املجلس االوروبي ان احلســــابات 
الفلكية اثبتت ان اخلميس هو اول 

ايام شهر شوال.
هــــذا واعلنت كل مــــن اململكة 
واالردن  الســــعودية  العربيــــة 
وفلسطن والكويت واالمارات وقطر 
واليمن والسودان ومصر وتونس 
وفرنسا والسنة في لبنان والعراق 
اليوم اجلمعة، بينما اعلن  العيد 
املجلس االوروبي لالفتاء والبحوث 
وبعض بلدان شرق افريقيا ان يوم 
اخلميس )امس( هو اول ايام عيد 
الفطــــر، وقال انه بنــــى ذلك على 

»حسابات فلكية دقيقة«.
وفي بلجيكا، اعلنت »تنفيذية 
الرسمية  مسلمي بلجيكا« اجلهة 
الدينية  الشــــؤون  املسؤولة عن 
للمسلمن ان يوم اجلمعة اول ايام 
عيد الفطر، وقال رئيس تنفيذية 
مسلمي بلجيكا سمستن اوغورلو 
في بيــــان ان حتديد اول ايام عيد 
الفطر جــــاء بناء على مشــــورة 
قدمها مجلس علماء الدين التابع 

للتنفيذية.

حسابات فلكية

من جهة اخرى، اعلن املجلس 

االوروبي لالفتــــاء والبحوث ان 
اخلميــــس )امس( هــــو اول ايام 
عيد الفطر، يأتــــي ذلك بناء على 
»حســــابات فلكية دقيقة«، وذكر 
املجلس االوروبي في بيان له ان 
الدقيقة اكدت  الفلكية  احلسابات 
ان امس اخلميس سيكون اول ايام 

شهر شوال.
كذلك احتفلــــت بعض البلدان 
العربيــــة اخلميس بأول ايام عيد 
الفطر لهذا العام وبينها من يتبعون 
اللبناني العالمة  املرجع الشيعي 
الراحل محمد حســــن فضل اهلل 
الذي اعلن مكتبه في بيان ان يوم 
اخلميس هو اول ايام عيد الفطر.

وامس، أدى آالف املسلمن صالة 
عيــــد الفطر املبارك في املســــاجد 
األملانية حيث قرر املجلس اإلسالمي 
في أملانيا أن امس )اخلميس( هو 

أول أيام عيد الفطر املبارك.

200 مسجد في ألمانيا

وقد أدى املســــلمون في املانيا 
صالة عيد الفطر في 200 مسجد 
و1200 زاوية ومركز ثقافي إسالمي، 
إال أن السفارات العربية واالسالمية 
اعتبرت اليوم هو املتمم لشــــهر 
رمضان حسب فتوى صدرت في 
بلدانهم األصلية. وعلى الرغم من 
حيرة املسلمن في أملانيا، للخالف 
حول رؤية هالل شهر شوال وحتديد 
يــــوم العيد إال ان اجلميع تبادلوا 

التجارية واملطاعم على  احملال 
امتداده الى مهرجان لعرض مالبس 
النســــاء احملجبات والطرابيش 
والعبايات والسجاجيد واملسابح 
واحللويــــات والكعك واألكالت 
التقليدية للمسلمن الصينين. 
وحرص أصحاب احملال التجارية 
على تعليق يافطات على واجهتها 
باللغة  األماميــــة كتب عليهــــا 
العربيــــة ـ الــــى جانــــب اللغة 
الصينيــــة الرســــمية املعروفة 
باســــم لغة املاندرين ـ »مطاعم 
املسلمن« وأخرى »محال لبيع 
اللحم احلــــالل« وثالثة »مخبز 
كعك العيــــد« ورابعة »مكتبات 
ألمهــــات الكتب«، وفــــي أقصاه 
يقف شامخا مسجد »نيو جيه« 
الذي يعود بناؤه لعام 996م إبان 
فترة حكم أسرة لياو، وقد أجريت 
له أربع عمليــــات ترميم أعوام 
1955 و1979 و1996و2005 على 
التوالي مما أفضى الى توسيع 
مســــاحته من 6 آالف متر مربع 
الى 10 آالف متر مربع في الوقت 
احلالــــي. وباالضافة الى ترميم 
املباني القدمية في مسجد »نيو 
جيــــه«، مت بناء مســــجد فرعى 
صغيــــر ملحق بــــه دورة مياه 
وخصص للنســــاء فقط كما مت 
تشــــييد صالة عــــرض للتحف 
التاريخية االســــالمية  واآلثار 

وقاعة للمآمت واألفراح.

رمضان يوافق الشهر التاسع من 
التقومي الهجري لذلك يكون على 

الدوام ثالثن يوما.

ال حاجة للرؤية

ولم يحدث مطلقا وعلى مدار 
القرون الطويلة أن كان رمضان 
في الصن منقوصا، كما تعرف 
بدايته ونهايته منذ اليوم األول 
للســــنة الهجرية اجلديدة فيما 
يتم االعالن رسميا عنه من قبل 
اجلمعية االسالمية الصينية فقط 
على سبيل التذكرة، خاصة أن 
التقــــومي الهجري ليس معموال 
به في الصن وال عالقه ملسلمي 
الصــــن في ذلــــك برؤية الهالل 
أو باحلســــابات الفلكية أو مبا 
العربية  اململكــــة  هو متبع في 
الســــعودية أو ســــائر الــــدول 

االسالمية األخرى.
الدين  الشــــيخ هالل  وأعلن 
تشن قوانغ يوان رئيس اجلمعية 
االسالمية أن ما اليقل عن ستة 
آالف مواطــــن مســــلم صينــــي 
يستعدون ألداء صالة عيد الفطر 
مبسجد »نيو جيه« أعرق وأكبر 
مساجد الصن والكائن في شارع 
»نيو جيه« وسط العاصمة بكن. 
وقد تزين شــــارع »نيو جيه« ـ 
والذي اشتهر منذ القدم بأنه حي 
املسلمن الصينينـ  بأزهى احللل 
احتفــــاال بعيد الفطر، وحتولت 

منذ دخول االسالم الى الصن، هذا 
التقومي يقسم العام الهجري الى 
قسمن األول يضم األشهر الفردية 
ويبلــــغ عدد أيامها 30 يوما بينما 
يضم القسم اآلخر األشهر الزوجية 
ويبلغ عدد أيامها 29 يوما علما أن 

ملســــلمي الصــــن( أن عيد الفطر 
اجلمعة وأن اخلميس )امس( هو 

املتمم لشهر رمضان املعظم.
يذكر أن مسلمي الصن يصومون 
رمضان ملدة ثالثن يوما كاملة كل 
عام وفقا لتقومي خاص اعتمدوه 

يتبعوا البلد املقيمن فيه.

مسلمو الصين

وألن مسلمي الصن يصومون 
30 يوما دائمــــا، أعلنت اجلمعية 
االسالمية الصينية )أعلى سلطة 

التهنئة بالعيد السعيد.
وقال إمام املركز الثقافي االسالمي 
في أملانيا الشيخ خضر إبراهيم ـ 
في تصريح ملراسلة »أ.ش.أ« في 
أملانيــــاـ  ان اليوم )امس( هو أول 
أيام عيد الفطر، املسلمون البد ان 

نصف المسلمين األلمان عّيدوا أمس.. والصينيون ألنهم »يصومون 30 يومًا دائمًا« يعيدون اليوم

 اليوم أول أيام عيد الفطر في معظم الدول العربية واإلسالمية

سالي عبداهلل


