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ـ وكاالت:  عواصم 
أدى ماليني املســـلمني 
العيـــد حيث  صـــالة 
الدول  احتفلت معظم 
العربية واإلســـالمية 
وعدد كبير من األقاليم 
اإلسالمية واملرجعيات 
الدينية اإلسالمية في 
أوروبا والصني بعيد 

الفطر السعيد أمس.
احتفل  وفي مصر 
املصريون في محافظة 
التاريخيـــة  األقصـــر 
الفطر باخلروج  بعيد 

اجلماعي للحدائق والشواطئ والشوارع وامليادين 
في احتفاالت التزال حتمل كثيرا من عادات وتقاليد 

أجدادهم الفراعنة في االحتفال باألعياد.
وبحسب ما يذكر املؤرخون أن قدماء املصريني 
اهتموا باألعياد التي كانت مناسبة لديهم إلقامة أفراح 
عظيمة تغني فيها أناشيد جماعية تنشدها السيدات 
النبيالت املشتركات في املواكب مع أصوات القيثارات 

واألناشيد املصاحبة حلركات الرقص.
ومن مظاهر االحتفـــال القدمية باألعياد، التزال 
باقية في صعيد مصر،  وأول مظاهر العيد في صعيد 
مصر هو »اخلبيز« ثم ارتداء اجلديد فزيارة مقابر 
املوتى صبيحة يوم العيد وحترص النساء وربات 
البيـــوت في األقصر على االســـتعدادات لالحتفال 

بالعيد مبكرا.
وفى صبيحة يوم العيد تقتصر مظاهر االحتفاالت 
على ارتداء اجلديد والصالة وزيارة األقارب ومصافحة 
األهل واجليـــران وتوزيع العيديـــة على الصغار 
ويحـــرص البعض على تنـــاول اإلفطار في ديوان 
العائلة ـ اي دار املناســـبات ـ ثـــم التوجه للمقابر 

لزيارة املوتى.

أمـــا فـــي ماليزيا 
فـــي االحتفال  يبـــرز 
الفطـــر املبارك  بعيد 
في البيـــوت املاليزية 
ومكاتبها وشـــوارعها 
وكل جزء فيها ســـمة 
طلب »الصفح والعفو 
ظاهرا وباطنا« حيث 
يعتبر املاليزيون عيد 
الفطر مناسبة للصفح 
والعفو من بني االنسان 
فـــي حـــني يعتبرون 
رمضان املبارك شـــهر 
طلب املغفرة والرحمة 

من اهلل سبحانه وتعالى.
ويتبادل املسلمون املاليزيون طوال شهر شوال 
عبارة )ســـيالمات هاري رايا عيد الفطري.. معاف 
ظاهـــر دان باطن( وتعني بالعربية »مبارك عليكم 
حلول عيد الفطر املبارك واطلب منك الصفح والعفو 
ظاهرا وباطنا« حيث تتجلى من ذلك اواصر احملبة 

واالخاء بني املسلمني.
ويردد املاليزيون هذه العبارة السمحة في عيد 
الفطر املبارك النهـــم يعدونه عيدا لتجديد االخوة 
واحملبة وطلب العفو عن كل خطيئة اقترفها جتاه 
اهله وصحبه وجيرانه واالعتذار ملن عرف ومن لم 
يعرف حتى اصبحت هذه العبارة ســـمة بارزة في 

هذه املناسبة يرددها الصغار والكبار.
ويصطف افراد االســـرة كبيرهـــم وصغيرهم 
مبالبسهم اجلديدة بعد اداء صالة العيد واالستماع 
الى اخلطبة لطلب الصفح والعفو من اجلد واجلدة في 
بيت العائلة القروي حيث يجتمع فيه افراد االسرة 
قبيل العيد لالحتفال بهذه املناسبة ثم يقومون بطلب 
الصفح والعفو من والديهم ثم من اعمامهم وعماتهم 

او اخوالهم وخاالتهم ثم باقي افراد االسرة.

الريــــاض ـ يو.بــــي.آي: هدد عدد من النســــاء 
الســــعوديات باستثمار فتوى »ارضاع الكبير« في 
اطار حملة لتحقيق مطلبهن بالســــماح لهن بقيادة 
السيارات. ونقلت صحيفة »غلف نيوز« أمس األول 
عن الصحافية السعودية امل زاهد قولها انه سيتم 
اطالق احلملة حتت شــــعار »اما ان تســــمحوا لنا 

بقيادة السيارات او سنرضع األجانب«. وقالت زاهد 
ان قرارهن يتبع فتوى اطلقها عالم دين ســــعودي 
بارز وتقول ان بامكان النساء السعوديات ارضاع 
سائقيهن األجانب من اجل حتويلهم الى ابناء لهن 
بالرضاعة. واضافت ان كل اسرة سعودية بحاجة 
الى سائق وحملتنا ستركز على حق املرأة في قيادة 

السيارة.وكان الداعية عبداحملسن بن ناصر العبيكان 
مستشار امللك وعضو هيئة كبار العلماء السعودية 
قد اصدر هذه الفتوى التي اثارت جدال واســــعا في 
املجتمع السعودي. وقال العبيكان في فتواه ان بامكان 
النساء ارضاع سائقيهن حتى يتحولوا الى ابناء لهن 

بالرضاعة ويصبحوا ايضا اخوة لبناتهن.

سعوديات: قيادة السيارات أو إرضاع السائقين!

)أ.ف.پ( اندونيسيات يؤدين صالة العيد قرب جبل بالي باجرا  

)أ.ف.پ( تايلنديون يوزعون العيادي على األطفال جنوب مقاطعة نارثوات بعد صالة العيد  

ايرانية تدعو خالل صالة العيد في مشهد  )أ.پ(

)أ.پ( صورة تلفزيونية للحريق الذي اتى على 53 منزال  

سعودي يحمل ابنته املتزينة بحلية العيد في مكة  )أ.ف.پ(

مسلم سيالني يدعو خالل صالة العيد امس في كولومبو )أ.ف.پ(

)رويترز( آالف املسلمني الصينيني يؤدون صالة العيد امس في العراء مبنطقة النزو  

العيد على الطريقة الفرعونية في مصر... وعيد »الصفح« في ماليزيا

الشقيري يعتذر للعثمانيين

طوكيوـ  أ.ف.پ: قال باحثون يابانيون اجلمعة انهم ابتكروا تكنولوجيا 
ملسح الكتب بسرعة توازي سرعة تصفحها. وسيتم في غضون سنتني 
تطوير جهاز مسح فائق السرعة قادر على رقمنة كتاب بدقيقة واحدة، 
حســــبما قال كبير الباحثني في كلية الدراســــات العليــــا للمعلوماتية 

والتكنولوجيا التابعة جلامعة طوكيو.
ونظام »املســــح بسرعة التصفح« مزود بكاميرا ميكنها التقاط 500 
صورة في الثانية، ما يتيح لها تســــجيل نحو 170 صفحة في 60 ثانية 

فيما يقلب املرء صفحاتها.

أعجوبة يابانية جديدة.. الكتاب الورقي 
يتحول إلى رقمي في دقيقة واحدة

منى زكي: حملي مجرد شائعة

محكمة: سياسة الجيش األميركي 
تجاه المثليين غير دستورية

لوس اجنيليسـ  ا.ف.پ: قررت محكمة فيدرالية كاليفورنية اخلميس 
ان القانون الذي مينع اجلنود االميركيني من اظهار ميولهم املثلية علنا 
غير دســــتوري النه ينتهك حرية التعبير واحلق في املساواة. وكتبت 
القاضية فرجينيا فيليبس في قرارها ان »قانون )ال تسل، ال تقل( يرغم 
العســــكريني املثليني على التزام الصمت حول ميولهم اجلنسية حتت 
طائلة طردهم من اجليش«. واضافت القاضية ان »للمدعي احلق في اعالن 
قضائي بهذا املعنى وبحكــــم نهائي مينع تطبيق القانون«، معتبرة ان 
االدلة التي قدمها اعضاء في منظمة »لوغ كابني ريبابليكانز« اجلمهورية 
للمثليني يظهر بوضوح ان هذا القانون غير منصف. وتابعت القاضية 
ان القانون الساري يحظر على املثليني التحدث عن عالقاتهم بينما يجيز 
لالسوياء ذلك. وقالت ان القانون ينتهك التعديل اخلامس في الدستور 
اذ يقيد امكانات اجلنود املعنيــــني باالعتراض على قرار بالطرد. اال ان 
احلكم القضائي الذي يفترض ان يعلق العمل بالقانون على كل االراضي 
االميركية لن يدخل حيز التنفيذ على الفور. ويعطي احلكم للمنظمة مهلة 
حتى 16 سبتمبر لتقدمي مقترحاتها واسبوعا بعده للحكومة لالعتراض 

عليها، كما ان بامكان احلكومة استئناف حكم احملكمة.

جدة ـ إم.بي.سي: اعتذر أحمد 
الشقيري ـ مقدم برنامج »خواطر 
6« الذي يعرض على قناة »ام بي 
ســــي« ـ عن خطأين سقط فيهما 
العثماني  العصــــر  عندما وصف 
بعصر »التخلف«، وانتقد حتويل 
الســــلطان العثماني محمد الفاحت 

كنيسة أياصوفيا إلى مسجد.
وشــــرح اإلعالمي السعودي 
املالبســــات التي أدت إلى وقوعه 
في اخلطأين عن غير عمد، مؤكدا 
أن اخلطأ طبيعة بشرية، منتقدا 
محاوالت البعض اســــتغالل تلك 
األخطــــاء، وتوجيــــه االنتقادات 

للبرنامج. وأكد أحمد الشقيري في حلقة البرنامج األربعاء أنه لم يوفق 
في وصف العصر العثماني بأنه عصر »التخلف«، وأن التعبير قد خانه 
فــــي هذا الوصف، ألن فيه تعميما غير منصــــف، وتابع قائال: »العصر 

العثماني به سلبيات كأي عصر، ولكن كانت فيه إيجابيات«.
وأشــــار الشــــقيري إلى أنه رصد خالل حلقــــات البرنامج كثيرا من 
إيجابيات هذا العصر، ومنها إبداع العثمانيني في احلروب واألســــلحة، 

وابتكاراتهم في مجال النظافة واحلمامات.
أمــــا التوضيح الثاني فهو ما يتعلــــق بحلقة التعايش التي عرضت 
يوم 21 رمضان، والتي حتدث فيها الشــــقيري عــــن محمد الفاحت وعن 
حتويله كنيسة أياصوفيا إلى مسجد. وأكد أنه أخطأ فيما يتعلق بحكمه 
القاطع على أن محمد الفاحت اســــتولى على كنيسة أياصوفيا، وحولها 

إلى مسجد بالقوة.

القاهــــرة ـ ام بي ســــي: نفت 
النجمة منى زكي صحة ما تردد 
عــــن تكتمها خبــــر حملها، وأنه 
السبب وراء عدم ظهورها إعالميا 
طوال شهر رمضان، مؤكدة أن ذلك 
مجرد شائعة، وأنه في حال حدوث 
احلمل فلن تتردد في اإلعالن عنه.
وفي الوقت الــــذي أكدت فيه أن 
انشغالها بفيلمها اجلديد »أسوار 
القمر«، وحرصها على قضاء شهر 
رمضان مع أسرتها، كان السبب 
في اختفائها إعالميا، وأشارت إلى 
أنها تســــتعد لعيد الفطر بشراء 
مالبس جديدة البنتها، إضافة إلى 

الكعك والبســــكويت وتزيني املنزل بالبالونــــات. وقالت منى زكي »كل 
ما يتردد عن حملي مجرد شــــائعة، وأنا لم أتعمد عدم الظهور، ولكني 
أفضل أن أكون متواجدة بجديد، باإلضافة إلى انشغالي بفيلمي اجلديد 

»أسوار القمر«.

صحتك

»إف دي أيه« تحذر من حقن الرنين المغناطيسي
ـ أ.ف.پ: وجهت وكالة  واشـــنطن 
األغذيـــة والعقاقير األميركية )اف دي 
أيه( حتذيرا إلى األطباء فيما خص مواد 
صيدالنية ثالث تستخدم في التصوير 
بالرنني املغناطيسي  )ام آر آي( بهدف 
رؤية األعضاء بشكل أوضح، وذلك على 
خلفية احتمال تسببها مبتالزمة نادرة 

قد تكون مميتة.
وأشـــارت الوكالة إلى أن التحذير 
األهم يجـــب أن يأتي على عبوات هذه 
املواد املخصصة للحقن »ماغنيفيست 

التـــي  وأومنيســـكان وأوبتيمـــارك« 
حتتـــوي علـــى العنصـــر الكيميائي 

»غادولينيوم«.
و»غادولينيوم« الذي يعرف بسميته 
بالنســـبة إلى الكبد، هو مادة معدنية 
تتمتع بخصائص مغناطيسية محددة 
تسمح مبراقبة أفضل لألعضاء خالل 
خضوع مريـــض ما للتصوير بالرنني 

املغناطيسي.
وقد تتســـبب هذه املادة في تصلب 
جلدي يصيب خصوصا األشخاص الذين 

يعانون من قصور كلوي، كما قد يؤدي 
إلى الوفاة.

وتشدد وكالة األغذية والعقاقير في 
حتذيرها على ضرورة فحص املرضى 
الذين يطلب منهم اخلضوع إلى التصوير 
بالرنني املغناطيســـي، للتأكد من عدم 

إصابتهم بقصور كلوي مزمن.
»ماغنيفيســـت«  وعقاقيـــر 
و»أومنيسكان« و»أوبتيمارك« تسوقها 
بالترتيب كل من: »باير هيلثكير« و»جي 

إي هيلثكير« و»كوفيديني«.

حريق يلتهم 53 منزاًل بسان فرانسيسكو 
ســــان فرانسيسكوـ  أ.ف.پ: قتل شخص 
واحد على االقل ودمر 53 منزل وتضرر 120 
منزال آخر في حريق ضخم نشب مساء اخلميس 
اثر انفجار في حي سكني بالضاحية اجلنوبية 

لسان فرانسيسكو، على ما افاد اطفائيون.
واكد دنيس هيغ قائد وحدات االطفاء في 
سان برينو قرب املطار، مصرع شخص وذلك 
في معرض تصريحات حول االنفجار الذي جنم 
على ما يبدو عن عطل في انبوب ضخم للغاز 
الطبيعي.وقال هيغ ان اجهزة االنقاذ حتتاج الى 
املزيد من الوقت للقيام بعمليات بحث كاملة 
في املنطقة املدمرة.وكانت السلطات احمللية 
وشهود افادوا في وقت سابق عن مقتل شخص 
واحــــد على االقل واصابة 30 آخرين بجروح 
في انفجار وحريق وقعا مساء اخلميس قرب 

مطار سان فرانسيسكو الدولي.
وحــــدث االنفجار على طــــول انبوب غاز 
طبيعي حتت االرض في حي سان برينو القريب 
من املطار حيث نفذت السلطات عمليات اجالء 
طارئة. واكد مصدر في مشرحة مستشفى سانت 

ماثيو ان شــــخصا قضى في االنفجار. ونقل 
اكثر من 30 شخصا الى مستشفيات املنطقة 
لتلقي العالج، بحسب متحدث باسم مستشفى 

كايزر بيرمننتي، كارل سونكني.
وقال املتحدث »انهــــا كارثة حقيقية )..( 

نبذل ما بوسعنا لعالج الناس«.

أحمد الشقيري منى زكي


