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إيالف: قب���ل ثالثة ايام عل���ى بداية العام 38
الدراسي اجلديد في السعودية يبدو ان املجتمع 
السعودي موعود بعاصفة من اجلدل خصوصا 
لدى اولياء امور طالب الصف األول االبتدائي، 
بعد ان تسربت نسخة عن كتاب )الفقه والسلوك( 
املخصص لطلبة الصف األول ممهورا بقائمة 
مؤلفني يتصدرهم رجل الدين املتشدد يوسف 

االحمد، وهو املفتي الذي اصدر فتوى سابقة 
بهدم احلرم.

وانتشر اخلبر برسالة نصية تواترت بني 
السعوديني على هواتفهم حتمل عنوان »االحمد 
هو من سيربي ابناءكم« االمر الذي صاحبه ردود 
فعل من متلقي الرسالة بني مصدق ومندهش، 

ومكذب يستبعد االمر متاما.

مفتي »هدم الحرم« يؤلف كتاباً يدرس رسمياً ألطفال السعودية

مادونا

جودي فوستر ميل غيبسون

صحتك

علماء يتوصلون 
لجينات مسؤولة 

عن الربو
لن����دن � د.ب.أ: عث����ر 
علم����اء مش����اركون في 
دراسة دولية على العديد 
من األشكال اجلينية ذات 
الصل����ة مب����رض الربو، 
أمام إيجاد  الباب  لتفتح 

فرص عالجية له.
كان من نتائج الدراسة 
الواسعة التي شارك فيها 
الباحثني من  العديد من 
عدة دول أن تبني للعلماء 
ال����ذي يصيب  الربو  أن 
األطفال والشكل اآلخر من 
الربو الذي يصيب البالغني 
ميك����ن أن يكونا مرضني 
مختلفني، حسبما أوضح 
باحثو جامعة »إمبريال 
كولي����دج« البريطاني����ة 
لن����دن. ولم  للعلوم في 
تعرف أس����باب اإلصابة 
بالرب����و بش����كل نهائي 
حتى اآلن. وتش����ير آخر 
املعلوم����ات التي توصل 
إليها البحث العلمي إلى أن 
مرض الربو الذي يصيب 
بضيق في التنفس ينتج 
بسبب مزيج من التأثيرات 
اجليني����ة والبيئية. ومت 
التي  الدراسة  خالل هذه 
نش����رت في مجلة »نيو 
اجنالند جورن����ال اوف 
مديسني« فحص جينات 10 
آالف طفل وبالغ مصابني 
بالربو وكذلك فحص 16 
ألف شخص سليم. وفي 
مقابل����ة مع هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي سي« 
امس، قال ويليام كوكسون 
من اجلامعة: »الربو مرض 
معقد ميكن أن تتداخل فيه 
الكثير من املناطق املختلفة 

للجهاز املناعي«.

الخفافيش تقتل طفالً في البيرو

سجين كردي سوري قذف أردوغان 
بالحذاء في إسبانيا

ملكة بريطانيا ال تدير شؤون قصرها المالي 
في إطار صفقة سرية مع الحكومة

»سوني« تكشف عن »بالي ستيشن« باألبعاد الثالثية

ليما � أ.ش.أ: أعلن مسؤولو الصحة في بيرو مقتل خامس طفل في 
البالد جراء تعرضه للعض من قبل خفافيش مصاصة للدماء.

وأضاف املسؤولون � حسبما ذكر راديو هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بى بى سى( امس اخلميس � »أنه مبقتل هذا الطفل ترتفع حصيلة 
القتلى جراء تفشى داء الكلب الذي نشرته تلك الثديات املصاصة 
للدم���اء في منطق���ة األمازون هذا العام إلى 20 ش���خصا بينهم 5 

أطفال«.
وأش���ار الراديو البريطاني إلى أن موظف���ي وزارة الصحة قد 
قام���وا بالفعل بتطعيم أكثر من 500 ش���خص تعرضوا لهجمات 

اخلفافيش.
وربط بعض اخلبراء بني هجمات اخلفافيش املصاصة للدماء 

على املواطنني وعمليات تصحير غابات األمازون.

أنقرة � أ.ش.أ: عاقبت محكمة اس����بانية أحد أكراد س����ورية 
يدعى حكمان جمعة باحلبس ثالث سنوات لقذفه رئيس الوزراء 
الترك����ي رجب طيب أردوغان باحل����ذاء أثناء تواجده في مدينة 
أش����بيلية االس����بانية في فبراير املاضي. كان حكمان جمعة قد 
القى بحذائه جتاه أردوغان أثناء دخول س����يارته لدى مغادرته 
إحدى قاعات املؤمترات في أشبيلية، حيث جرى تكرميه في 22 
فبراير املاضي، وهو يهتف »حتيا كردس����تان«، إال أن احلذاء لم 

يصب رئيس الوزراء التركي.
وبحس����ب وس����ائل اإلعالم التركية، قررت احملكمة بعد نظر 
الواقعة على مدى األش����هر الس����بعة املنقضية معاقبة السوري 
جمعة باحلبس ثالث سنوات. وتخوض تركيا حربا منذ أكثر من 
ربع قرن حربا ضد منظمة حزب العمال الكردستاني االنفصالية 
التي تطالب بانفصال جنوب شرق تركيا وإدماجها فيما يسمي 
بجمهورية كردس����تان التي تضم إلى جانب ذلك بعض أراضي 

إيران وسورية والعراق.

لندن � يو.بي.آي: كش���فت صحيفة »اندبندانت« امس أن ملكة 
بريطاني���ا إليزابيث الثانية أجبرت على التخلي عن حقها املطلق 
في إدارة الش���ؤون املالية لقصرها في إطار صفقة س���رية وقعها 
مساعدوها مع احلكومة. وقالت الصحيفة إن اجلانبني »توصال أيضا 
إلى مذكرة مالية إلضفاء الطابع الرس���مي على العالقة بني القصر 
امللكي ووزراء احلكومة البريطانية وضعت أيضا شروطا صارمة 
على الكيفية التي ميكن من خاللها للملكة إنفاق مخصصاتها التي 
يقدمها لها البرملان كل عام والبالغة 38.2 مليون جنيه إسترليني 
لتغطية تكاليف موظفيها وقصورها«. وأضافت أن املذكرة التي مت 
الكشف عنها مبوجب قانون حرية املعلومات حتتوي على 70 بندا 
حتدد العالقة بني امللكة واحلكومة ومتنح الوزراء احلق الدستوري 
لتولي اإلدارة املباشرة للثروة العامة للملكة في حال نشوب خالف 
على طرق منح اإلعانات أو إنفاقها وتضع القصر امللكي في موقف 
ضعيف في مفاوضاته اجلارية مع احلكومة للحصول على زيادة 

في مخصصات امللكة.

طوكيو � أ.ش.أ: كشفت شركة »سوني« اليابانية لاللكترونيات 
خالل أنش���طة معرض طوكيو لأللعاب الذي مت تنظيمه مؤخرا 
عن خطتها لتقدمي ألعاب ثالثية األبعاد »ثري دي« جلهاز »بالي 
ستيش���ن موف«، وذلك خالل إعالنها عن دع���م الڤيديو الثالثي 
األبعاد »ث���ري دي« على أقراص البلو راي ف���ي جهازها »بالي 
ستيشن 3« عبر حتديث لنظام تشغيل اجلهاز. ويتجادل خبراء 
الصناعة ومحللوها بشأن الطلب والنجاح احملتملني للتكنولوجيا 
اجلديدة في السوق العاملية، طبقا ملا ورد بوكالة األنباء الصينية 

»شينخوا«.
ومن جانبه، أكد اليل هول الرئيس التنفيذي لش���ركة ألعاب 
الڤيديو »هيفي أيرون ستوديوز«، أن التكنولوجيا الثالثية األبعاد 
»ثري دي« لن تكون جتربة ذات مغزى على مدى الس���نوات ال� 

5 املقبلة.
وقال هول إن أجهزة األلعاب احملمولة من ش���ركة »نينتيدو« 
املزودة بتكنولوجيا الثالثية األبعاد »ثري دي« قد تتجاوز أجهزة 
»س���وني« لتصبح أكبر بائع لتكنولوجيا األلعاب ثالثية األبعاد 

»ثري دي«، وذلك ألن أجهزتها ال تتطلب نظارات خاصة.

نيودلهي � د.ب.أ: صدم قطار بضائع مسرع سبعة أفيال كانت تعبر 
السكة احلديدية في والية غرب البنغال الواقعة شرق الهند.

وأفاد تقرير لوكالة »برس تراس���ت أوف إنديا« الهندية لألنباء 
أمس نقال عن مسؤولي ادارة الغابات ان القطيع كان يعبر القضبان 
مبنطقة جالبايجوري بوالية غرب البنغال في وقت متأخر أول من 
أمس عندما وقع احلادث. ونقلت الوكالة عن مسؤولة ادارة الغابات 
سونيتا غاتاك القول ان احلادث وقع عندما تعثرت أقدام اثنني من 
صغار األفيال لتنحشر بني القضبان خالل عبور القطيع ثم حاولت 
األفيال األخرى مس���اعدتهما بينما كان القطار قادما بسرعة فصدم 

األفيال.

قطار بضائع مسرع يدهس 7 أفيال في الهند

علماء مسلمون يدحضون إنكار هو كنج وجود خالق للكون

اعتراضات يمينية في إسرائيل على تخصيص مكان
في مطار »بن غوريون« لصالة المسلمين

اعتقال رجل يتعقب مادونا مرتين خالل 4 أيام

جودي فوستر تدافع عن ميل غيبسون 

� د.ب.أ: دافعت  نيوي���ورك 
الش���هيرة  املمثل���ة األميركية 
جودي فوستر عن صديقها، جنم 
هوليوود الشهير ميل غيبسون 
في وجه االتهامات املوجهة إليه 
بتهدي���ده لصديقته الروس���ية 
الس���ابقة أوكسانا جريجوريفا 
بالقتل وتسببه لها في أذى بدني 
ونفس���ي. وذكرت فوستر في 

مقابلة مع مجلة »مور« األميركية 
أنها عندما تعرفت على غيبسون 
خالل تصوي���ر فيلم »مافريك« 
منتصف تسعينيات القرن املاضي 
قالت لنفسها على الفور: »سأحب 
هذا الرجل طوال حياتي«. وأكدت 
فوستر أن غيبسون سيظل دائما 
صديقها الوفي، وقالت في إشارة 
إلى الصعوب���ات التي يواجهها 

حالي���ا على خلفي���ة خالفه مع 
الس���ابقة: »أمتنى أن  صديقته 
استطيع مساعدته في تلك األوقات 
الصعبة«. يذكر أن جريجوريفا 
)40 عاما( تتهم غيبسون )54 
عاما( بأنه أساء معاملتها واعتدى 
عليها بالضرب خالل مشاجرة 
عندما كانت حتم���ل بني يديها 

رضيعتهما لوسيا.

نيويورك � يو.ب���ي.آي: اعتقلت 
الشرطة األميركية رجال يتعقب ملكة 
البوب مادونا مرتني خالل 4 أيام أمام 

شقتها في نيويورك.
وذك���رت صحيف���ة »نيويورك 
املتقاعد  بوس���ت« أن رجل اإلطفاء 
روبرت لينه���ارت )59 عاما( حمل 
الفت���ات اول م���ن أمس أمام ش���قة 
مادونا في ويست سايد كتب عليها: 
»مادونا احتاج إلي���ك« و»قولي لي 

نعم أو ال«.
وقبض رجال األمن اخلاص مبادونا 
على الرجل وسلموه للشرطة التي 
وجهت له تهم حمل سالح بعدما وجد 
بحوزته على سكني جيب والسلوك 
املنتظم والرسم على اجلدران  غير 

العامة ومقاومة االعتقال.
وكانت الشرطة قد اعتقلت لينهارت 

يوم السبت املاضي أيضا. 
يشار إلى أن مادونا تعرضت لعدة 
مضايقات من معجبني مهووسني أثناء 
مسيرتها االحترافية. وقد أطلق أحد 
حراسها في تسعينيات القرن املاضي 
النار على رجل هدد بقتلها في حال 

لم تتزوجه.

إم.بي.سي: رد علماء دين وأكادمييون مسلمون 
على نظرية جديدة للعالم البريطاني ستيفن هو كنج 
ينفي فيها وجود خالق للكون، معتبرين ان هو كنج 
مضطرب نفسيا، ألنه سبق ان أكد في نظرية أخرى 

ان هناك خالقا للكون.
ووصف د.زغلول النجار عالم وأستاذ اجليولوجيا 
� ف���ي حوار عبر األقمار الصناعية مع صباح اخلير 
يا عرب األربعاء املاضي هو كنج بأنه عالم فيزيائي 
عظي���م، ولكنه يعاني من ش���خصيته املهزوزة من 
الداخ���ل. ورأى ان تراجعه عن فك���رة وجود خالق 
للكون، نابع عن اضطراب نفس���ي يعاني منه، ألن 
املتأمل في الكون يدرك متام اإلدراك انه منضبط في 
كل أمر من أموره، وال ميكن ان تؤدي املصادفة الى 

بناء بهذا اإلحكام.
ولف���ت د.النجار ال���ى ان تناقض هو كنج وصل 
ال���ى انه ذكر في إحدى الصفحات بكتاب س���ابق له 
ان ه���ذا الكون البد له من خالق عظيم، وفي صفحة 
أخرى بالكتاب نفس���ه يق���ول: »ال داعي للجوء إلى 

اإلميان باهلل«.
وأوضح ان هو كنج عارض نفس���ه كثيرا، ففي 
كتابه »موجز تاريخ الزمن« اعترف في فقرات كثيرة 
من الكت���اب بأن هذا الكون له خال���ق عظيم. وقال 
باحل���رف الواحد: »نحن نعلم اآلن ان هذا الكون بدأ 
بعملية انفجار، وان من طبيعة االنفجار ان يؤدي الى 

تناف���ر املادة وبعثرتها، لكن انفجارا يؤدي الى بناء 
شديد اإلحكام في ضبط الكتل والكثافات واألحجام 
واملسافات والسرعات، ال ميكن إال ان يكون قد نتج 
عن عق���ل كبير دبر لهذا الكون مس���اره منذ حلظة 

االنفجار الى اآلن«.
ورفض ما قاله هو كنج في كتابه اجلديد »التصميم 
العظيم« ب���أن يكون الك���ون ناجتا م���ن تفاعالت 
كيميائي���ة عن طريق املصادفة، قائ���ال: »هذا الكالم 
غير صحيح، واملصادفة ال ميكن ان تؤدي الى بناء 

بهذا اإلحكام«.
وأكد د.النجار ان قضية اخللق بأبعادها الثالثة 
خلق الكون واحلياة واإلنسان إذا خاض فيها أي عالم 
من العلماء بغير تسليم بحقيقة اخللق، فإنه يدخل 
بذلك في نف���ق مظلم، ألن علم الفلك ال يدرك اال أقل 

من 1% مما هو موجود في احلقيقة بالكون.
وتساءل د.النجار: »إذا كان هناك قانون للجاذبية 
فمن الذي وضعه وأوجده؟« مؤكدا ان جميع األمور 
العلمية لم تأت باملصادفة، داعيا الى ان يكون التفكير 

بهذا املنطق.
من جانبه، قال خليفة عزت � إمام مسجد لندن، في 
تقرير لصباح اخلير يا عرب � إن األديان جميعها تقوم 
على أساس ان لهذا الكون إلها وهو اخلالق والرازق 
واملسير لهذا الكون، وإنكار مثل هذه األشياء ال يتفق 

مع الدين اإلسالمي أو غيره من الديانات.

القدس احملتلة � وكاالت: ذكرت 
التيارات  أن  مصادر إسرائيلية 
اليمينية في فلس���طني احملتلة 
حذرت من اس���تجابة االحتالل 
في مطار »بن غوريون« ملطالب 
املسلمني من عرب 48 بتخصيص 
مساحة داخل املطار لبناء مسجد 
يؤدي فيه الركاب واملس���افرون 

املسلمون صلواتهم.
وبحس���ب صحيفة »اللواء« 
اللبنانية قالت املصادر ان نشطاء 
مييني���ني يس���تعدون لتنظيم 
مظاه���رات احتجاجية في حالة 
إدارة املطار ملطالب  اس���تجابة 

كهذه، معتبرة أن هذه اخلطوة 
محاولة من عرب 48 للحصول 
على االعت���راض في واحدة من 
كب���رى املؤسس���ات التي متثل 

اسرائيل.
الناش���ط السياس���ي  وكان 
الفلسطيني أمير عاصي قد تقدم 
بطلب من إدارة سلطة املطارات 
لتخصيص مساحة في مطار بن 
غوريون ألداء املسلمني صلواتهم 
فيه، مؤكدا انه ال ميكن االستهانة 
أبدا بأعداد املسلمني املسافرين 
عبر هذا املطار والذي قد يصل 
إلى مليوني نس���مة مع حلول 

ع���ام 2020، وبالتالي يحق لهم 
احلصول على خدمات تليق بهم 

وبحرية عبادتهم.
وأكد أنه من األهمية تخصيص 
مكان كهذا للمس���لمني ألنه حق 
شرعي يجب احترامه بكل هدوء 
ودون إزعاج ومراقبة من أحد أو 

اضطهاد.
ادارة  من جانبه���ا، صرحت 
مط���ار ب���ن غوري���ون بأنها لم 
إلى  الطلب لكن أرجأته  ترفض 
وقت االنتهاء من بناء صالة رقم 
3، مشيرة إلى امكانية االستجابة 

لطلب كهذا.

75% من شباب مصر يوافقون على ضرب زوجاتهم

»الجزيرة« ترفض عرض »األهرام« للمصالحة في قضية اتهامها
بتعرض خمس من مذيعات القناة للتحرش بعد تقدمهن باستقالتهن

وكاالت: كشفت دراسة حديثة أصدرتها 
األمم املتحدة بالتعاون مع مركز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء في مصر 
عن ان 75% من الش����باب املصري يوافقون 

على ضرب الزوجات.
ووفقا للدراسة التي أجريت على 50 ألف 
ش����اب، وعرضها برنامج »صباح اخلير يا 
عرب« الثالثاء 21 اجلاري فإن نسبة 33% من 

أفراد العينة أيدوا ضرب الزوجة إذا ما أهدرت 
أمواال، بينما وافق ثلث العينة من الشباب 
على ضربها إذا رفضت ممارسة اجلنس معه، 
وأيد 25% ضربها في حالة اجلدل، في حني 

أكد 7.5 ضربها إذا أحرقت الطعام.
آراء  البرنام����ج اس����تطلعت  كامي����را 
الفتيات،  الش����ارع املصري، وقالت احدى 
ان تعنيف الزوجات يقع بصورة أكبر في 

األماكن العش����وائية اخلالية من أي مظاهر 
م����ن التحضر، بينما أع����رب رجل آخر عن 
استعداده لضرب زوجته إذا فعلت أي خطأ 
في حقه، أو حاولت استفزازه.  من جهته، 
أرجع د.س����عيد صادق � أستاذ علم النفس 
باجلامعة األميركية في القاهرة � اس����باب 
ميل األزواج الى العنف قائال: ان هناك تراثا 
تاريخيا وثقافيا وتفسيرات خاطئة للدين، 

تدفع األزواج ملمارس����ة العنف، مضيفا ان 
قبول املرأة للضرب وعدم معارضتها للعنف 
يرجع الى التربية والعادات املنزلية. ومن 
جانبها، أشارت د.سحر ابراهيم � أستاذ علم 
االجتماع بالقاهرة � الى ان املرأة في اختيارها 
للزوج عموما تفضل ان يكون زوجها أقوى 
منها ولكن ليس املقصود بذلك ان يستخدم 

الضرب كوسيلة للسيطرة عليها.

املستندات في هذا الشأن.
وطبق���ا ملصادر قضائية فإن 
املفاجأة الثانية واألهم هي تقدمي 
د.محمد سليم العوا محامي قناة 
اجلزيرة حافظة مستندات شملت 
اعتراف���ا من املذيع���ات اخلمس 
املستقيالت بخط اليد لكل مذيعة 
على حدة بأنه ال صحة مطلقا ملا 
نشر في »األهرام« من تعرضهن 
ألي حترشات جنسية في القناة او 
في غير القناة، كما شملت املفاجأة 
الثالثة إقرارا موثقا رسميا من كل 
مذيعة من املذيعات اخلمس بأنهن 
استقلن برغبتهن الشخصية ودون 
اي ضغوط من اي نوع، واملفاجأة 
الرابع���ة ان كل مذيعة تقر بأنها 
تضررت نفسيا وماديا واجتماعيا 
وأدبيا مما نشرته »األهرام« عن 

التحرش اجلنسي بهن دون اي 
وجه للحقيقة.

وتشير املصادر الى انه أمام 
ذلك ق���ررت محكمة جنح مدينة 
نصر يوم األحد املاضي تأجيل 
نظر دعوى التعويض التي أقامتها 
»اجلزيرة« ضد مؤسسة »األهرام« 
الى نوفمبر املقبل لتقدمي أوراق 

الدفاع.
وأوضحت املصادر القانونية 
ان نفس املستندات قدمتها قناة 
»اجلزيرة« في دعوى التعويض 
التي أقامتها ضد »األهرام« أمام 
احملاك���م اإلجنليزية، والتي من 
املنتظر أن يصدر احلكم فيها قبل 
نهاية العام احلالي، حيث تطالب 
»اجلزيرة« »األهرام« بتعويض 

مادي وأدبي.

عدم حضور اي مس���ؤول كبير 
القانونية باألهرام  من الشؤون 
وحضر فقط محام شاب لم يقدم 
اي مستندات تثبت ادعاءاتها، على 
الرغم من زعم بعض مسؤوليها 
من قبل ان األهرام متلك العديد من 

والتلفيقات التي نشرتها »األهرام« 
ضد قناة اجلزيرة.

وكانت اجللس���ة األخيرة في 
جلس���ات احملاكمة التي رفعتها 
القناة ضد »األهرام« بالقاهرة قد 
شهدت العديد من املفاجآت، أوالها 

إيالف: قالت مص���ادر بقناة 
»اجلزي���رة« ان القن���اة رفضت 
الطلب الرسمي الذي تقدمت به 
صحيفة األه���رام املصرية عن 
طري���ق محاميه���ا للتصالح في 
القضية التي رفعتها القناة ضد 
»األهرام« تتهمها فيها بسب وقذف 

عدد من قياداتها ومذيعاتها.
وأوضح���ت املص���ادر ذاتها 
التي  القطرية  جلريدة »العرب« 
نقلت اخلبر ان صحيفة األهرام 
وبعد تأكدها من ضعف موقفها 
القانون���ي عرضت م���ن خالل 
مستش���ارها القانون���ي د.أحمد 
أبواملجد وبخطاب رسمي  كمال 
موجه للقناة التصالح في القضية 
لك���ن إدارة القن���اة رفضت ذلك 
بسبب الكم الكبير من األكاذيب 

ستيفن هو كنج


