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 مكة املكرمةـ  كونا: دشن وزير املياه والكهرباء السعودي 46
م.عبداهلل احلصيني أمـــس عملية توزيع ماء زمزم املبارك 
على املواطنني واملقيمني وقاصدي بيت اهلل احلرام من خالل 

20 نقطة توزيع مت جتهيزها.
وقـــال الوزير احلصيني في تصريح نقلته وكالة األنباء 
الســـعودية عقب التدشـــني ان عملية توزيع املاء بعبوات 
بالستيكية خالل تلك النقاط التي مت جتهيزها مبوقع مشروع 

»امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لسقيا زمزم« ستقتصر على نقاط 
التوزيع املوجودة حاليا مبنطقة كدى في مكة املكرمة. 

وأضاف انه ســـيكون هناك نقاط توزيع أخرى مستقبال 
ملواجهة الطلب املتزايد على ماء زمزم مبينا ان الطاقة االنتاجية 
ملصنع إنتاج ماء زمزم تبلغ 200 ألف عبوة يوميا يتم توزيعها 
حاليا على اجلميع يدويا في حني ستستبدل خالل فترة احلج 

بالطريقة اآللية مع زيادة نقاط التوزيع الى 40 نقطة.

زمزم في عبوات بالستيكية لمواجهة زيادة الطلب

د. علي جمعة

أعلى وسام أردني لعمرو خالدمفتي مصر: الذين يحاربون التصوف ليلتهم أسود من قرن الخروب!
وكاالت:  ـ  عمان 
كرم العاهل األردني 
الثانـــي  عبـــداهلل 
الداعية اإلســـالمي 
د.عمرو خالد بوسام 
االستقالل من الدرجة 
الذي يعتبر  األولى 
أرفع جائزة تقديرية 
اململكة، ومنحه  في 
عضوية مؤسسة آل 

البيت.
جـــاء ذلك خالل 
مشاركة عمرو خالد 
في مؤمتـــر »البيئة 
في االســـالم« الذي 
أقيم في عمان خالل 
الفترة بني 27 و30 

سبتمبر املاضي. كما سلم امللك عبداهلل فضيلة األستاذ د.أحمد محمد 
أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف، جائزة امللك عبداهلل الثاني ابن 
احلسني للعلماء والدعاة، وشهادة الدكتوراه الفخرية التي منحتها 

له اجلامعة األردنية.
وحصــــل د.عبــــاس اجلراري، واألســــتاذ روســــمير محمود 
تشــــيهايتش، على وســــام الكوكب األردني من الدرجة األولى، 
ود.مصطفــــى احملقق الداماد، ود.يوســــف القرضاوي، ود.مراد 
هوفمان، ود.وهبه الزحيلي، ود.عمر جاه، والشيخ السيد علي 
بن السيد عبدالرحمن آل هاشم، ود.محمد تقي عثماني على وسام 

االستقالل من الدرجة األولى.

12 مليون مصري يعيشون
في العشوائيات

القاهرة ـ وكاالت: كشـــفت منظمة العفو 
الدوليـــة ان مصر اليزال بها نحو 12 مليون 
نسمة يعيشون في املناطق العشوائية، من 
بينهم حوالي 850 ألف شخص يقطنون 404 
مناطق، تطلق عليها السلطات املصرية اسم 
»مناطق غير آمنة«، ألنها مهددة بتســـاقط 
الصخور، أو ألنها بنيت مبواد مؤقتة، أو ألنها 

تقع حتت خطوط الكهرباء عالية اجلهد.
وأشـــارت املنظمة في تقرير لها، إلى أن 
السلطات املصرية وضعت خططا للتعامل 
مع هذه املناطق »غير اآلمنة« دون تشـــاور 
حقيقي مع احملليات، مضيفة أن األمم املتحدة 
تؤكد أن اســـتمرار اإلخالء القسري لهؤالء 

السكان سيدفع بهم للفقر املدقع.
ونبهت املنظمة حســـبما جـــاء بجريدة 
»املصري اليوم« إلى أن حقوق اإلنسان هي 
مفتاح األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة في 
مصر، مشيرة إلى أن احلكومة املصرية البد 
أن تلتزم، مثل ســـائر أعضاء األمم املتحدة، 
بتحسني حياة سكان األحياء الفقيرة )وهو 
واحد من األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة 
التي بدأ العمل عليها منذ عام 2000 ملعاجلة 

الفقر في العالم(.
وأشارت املنظمة إلى أنه بعد مرور عقد من 
الزمان على وعود أعضاء األمم املتحدة، فإن 
مصير هذه األهداف في موضع شك، الفتة إلى 
إصدار األمم املتحدة حتذيرا واضحا من أن 
هذه األهداف لن تتحقق في الوقت املناسب 
ما لم تبذل جهـــود مضاعفة في العديد من 

البلدان املشاركة.

مراسم الدفن مرتين 
لزوج االثنتين!

القاهـــرة ـ د.ب.أ: شـــهدت 
محافظة اجليزة جنوب العاصمة 
املصرية )القاهرة( واقعة غريبة 
سببها النزاع على جثة شخص، 
توفي داخل مستشـــفى، بني 
زوجتيه وأسرتيهما على مراسم 
الغسل والدفن. وذكرت صحيفة 
»األخبـــار« املصرية امس أن 
اخلالف تطور بني األســـرتني 
النار  وهدد كل طرف بإطالق 
الطرف اآلخـــر، وتدخل  على 
سكان املنطقة، ما دفع العقالء 

منهم لالستغاثة بالشرطة.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد 
وفاة الزوج باملستشفى أسرعت 
زوجته األولى وأبناؤه منها بأخذ 
اجلثة ووضعها فـــي منزلهم 
وغلـــق البوابـــة بجنزير ملنع 
الزوجة الثانية وابنها وأسرتها 
من الدخول. وجنحت جهود كبار 
العائلتني وبعض رجال الدين في 
تهدئة املوقف واالحتكام لقرار 
النيابـــة بعدما حاصرت قوات 
األمن املركزي املكان. وصرحت 
النيابـــة بتســـليم اجلثة إلى 
الزوجة الثانية فقام أفراد أسرة 
الزوجة األولى بتغسيل اجلثة 
والصالة عليها ثم تسلمتها أسرة 
الزوجة الثانية وأعادت تغسيله 

والصالة عليه، ومت دفنه.

فراس حاطوم ونانسي السبع تزوجا
 مدنيًا في قبرص وعادا إلى بيروت

ثامن رئيس تحرير للصحيفة منذ انطالقها 

تعيين جاسر الجاسر لرئاسة تحرير
»الوطن« السعودية بداًل من العقيلي

ناقة تلد توأمًا سياميًا ملتصقًا
من المؤخرة بشمال السعودية

الرئيس النيجيري أول رئيس لـ »فيس بوك«

ناشطات وصفن الوضع بأنه كالجمر تحت الرماد

سعوديات ينتفضن النتزاع حريتهن
في اختيار شريك العمر

سياسة موحدة إللزام طالبات 
مدارس إسالمية بريطانية بارتداء البرقع خادمة إندونيسية تعمل في السعودية 

تدعي تعرضها لالغتصاب من قبل 4 أشخاص

الرياضـ  يو.بي.آي: أجنبت ناقة في حائل بشمال 
السعودية توأما سياميا ملتصقا من املؤخرة في 

حالة يعدها املختصون نادرة.
وذكر موقـــع صحيفة »عكاظ« أمس أن والدة 
الناقة للتوأم السيامي حدثت في منطقة تبعد نحو 

40 كيلومترا شـــمال حائل وأشارت الى نفوقهما 
عقب الوالدة ببضع دقائق.

وانتقلت إلى موقـــع احلدث فرقة من مديرية 
الزراعة مبنطقـــة حائل ونقلت اجلثة إلى مقرها 

بهدف توثيق الظاهرة علميا وإجراء األبحاث.

دبي ـ ســــي.ان.ان: لم يغفل الرئيس النيجيري 
جوناثان غودالك الدور الذي ميكن أن يلعبه موقع 

التواصل االجتماعي الشهير على اإلنترنت »فيس 
بوك«، في مخاطبة شعبه، ليصبح أول رئيس 

دولة يستخدم املنبر اإللكتروني، إلعالن 
ترشحه خلوض االنتخابات الرئاسية 
املقبلة، املقــــرر إجراؤها مطلع العام 
املقبل. وان كان البعض يستغرب هذا 
املسلك من جانب رئيس واحدة من 
كبريات اجلمهوريات األفريقية، إال أن 
أسباب ذلك االستغراب تفقد أهميتها 

على الفور، مبجرد أن نعرف أن الرئيس 
غودالك، ويعني بالعربية »حظا سعيدا«، 

لديه ما يزيد على 260 ألف شخص يقومون 
بزيارة صفحته بشــــكل يومي.  ويزيد هذا 

الرقم كثيرا عن إجمالي عدد املعجبني الذين يقومون 

بزيارة صفحات كل من رئيس احلكومة البريطانية، 
ديڤيد كاميرون، واملستشارة األملانية أجنيال ميركل، 
ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، على املوقع 
نفسه. ومنذ إطالق الرئيس النيجيري صفحته 
على »فيس بوك«، في يونيو املاضي، أي 
قبل أقل من خمسة شهور فقط، نادرا ما 
مير يوم دون أن يضيف جديدا إليها، 
ويبدو أن الرئيس يقوم بكتابة تعليقاته 
بنفسه، على خالف غيره من الرؤساء 
أصحاب الصفحات املماثلة. وتتنوع 
تعليقات جوناثان غودالك على صفحته 
بني التطورات واألحداث اجلارية، سواء 
في نيجيريا أو في اخلارج، كما تتناول 
السياسات احلكومية احلالية، وبالطبع لم 
يغفل في تعليقاته ملف االنتخابات الرئاسية 

املقبلة، املقرر إجراؤها في يناير 2011.

الريـــاضـ  أ.ف.پ: تنتفض ســـعوديات على 
حتكـــم اوليائهن الذكور في قـــرار زواجهن فيما 
يعرف بـ»العضل«، وهن يسعني للحصول على 

قرارات قضائية متكنهن من الزواج.
وكانت محكمة ســـعودية في املدينة املنورة 
رفضت في منتصف يوليو املاضي دعوى تقدمت 
بها طبيبة سعودية )42 عاما( لنزع والية والدها 
واشـــقائها الذين مينعونها مـــن الزواج بزميلها 
اجلراح ألنه ال ينتمي للقبيلة نفســـها، واعتبرت 

احملكمة الطبيبة عاصية لعائلتها.
وفي حديث مـــع وكالة »فرانس برس«، قالت 
سهيلة زين العابدين من اجلمعية الوطنية حلقوق 
االنسان »لالسف لدينا تناقض غريب في املجتمع. 
فهناك زواج القاصرات حيث تزوج فتيات اعمارهن 
10 سنوات، فيما هناك عضل الراشدات وهو منع 

البالغات من الزواج بحجج واهية«.
وظاهرة منع املرأة من الزواج مبن تريده »كاجلمر 
حتت الرماد« بحسب ناشطات، وقد بدأت اصوات 

نسائية ترتفع للمطالبة بانهاء املشكلة.
وفي حديث مـــع »فرانس برس« ايضا، قالت 
امل صالح وهي استاذة جامعية ومؤسسة حملة 

»كفى عضال« على موقع »فيس بوك« للتواصل 
االجتماعي »نريد اجتثاث هذه الظاهرة اجلاهلية 
القدمية التي تشبه ممارسة وأد البنات، فبدل قتل 

البنت طفلة قتلوها قهرا برصاصة العضل«.
وعلى الرغم من تشـــجيع التعاليم االسالمية 
لزواج الشابة عندما يتقدم شخص مناسب، اال ان 
التقاليد االجتماعية في السعودية ال تزال تتحكم 

في الكثير من مناحي احلياة.
والعضل هو منع املرأة من الزواج اذا طلبت ذلك 

او من العودة الى زوجها بعد طالق رجعي.
ويضاف الى العضل ظاهرة التحجير اي »حجر« 

او حجز الفتاة البن عمها او احد اقاربها.
وال يجيز القضاء الســـعودي تزويج الشابة 
اال باذن وليها ســـواء كان االب او االخ او العم او 

اخلال في حال وفاة االب.
ويقوم عدد من اوليـــاء االمور مبنع الفتيات 
من الزواج لعدة اسباب من اهمها التقاليد القبلية 
التـــي متنع تزويج الفتاة مـــن خارج قبيلتها او 
»حجزهـــا« لقريب منذ صغرهـــا الى جانب عدم 
تزويج االخت الصغرى في حال تقدم شخص لها 

قبل اختها الكبرى.

لنـــدن ـ يو.بي.آي: ذكـــرت صحيفة »صندي 
تلغراف« امس أن ثالث مدارس إسالمية في بريطانيا 
اعتمدت سياسة موحدة جتبر الفتيات على ارتداء 
احلجاب أو البرقع أو النقاب أثناء حضورهن إلى 

املدارس وبعد خروجهن منها.
وقالت الصحيفة إن مدرسة مدني للفتيات في 
شرق لندن ومدرســـة جمعية الكوثر في مدينة 
النكستر ومدرسة أكادميية البنات في مدينة ليستر 
هي مؤسسات تعليمية خاصة وتتقاضى رسوم 

تسجيل للفتيات من سن 11 حتى 18 عاما.
وأضافـــت أن املنتقدين حذروا من أن مشـــهد 

الفتيات وهن يرتديـــن البرقع عند دخولهن إلى 
هذه املدارس في بداية الدوام وعند خروجهن منها 
بعد انتهائه »ميكن أن يلحق الضرر بالعالقات بني 

اجلاليات املسلمة وغير املسلمة«.
ونسبت الصحيفة إلى إد حسني مدير مؤسسة 
»كويليام« ملكافحة التطرف قوله »من الســـخف 
أن تقوم هذه املدارس بتطبيق شعائر عفا عليها 
الزمن وتوجه رسالة مدمرة بأن املسلمني ال يريدون 
املشاركة بشكل كامل في املجتمع البريطاني وعلى 
احلكومة ضمان أال حتصل هذه املدارس على التمويل 

من قبل دافعي الضرائب البريطانيني«.

الرياضـ  يو.بي.آي: ادعت خادمة إندونيسية 
تعمل في السعودية أنها تعرضت لالغتصاب 
من قبل 4 أشـــخاص وذلك بعدما عثر عليها 

وبجسمها آثار عنف وبعض اإلصابات.
وذكرت صحيفة »سبق« اإللكترونية امس 
أن شرطة محافظة الطائف بغرب اململكة فتحت 
حتقيقا في واقعة العثور على خادمة نقلت 
من الطائف الى منطقة ميســـان التي تبعد 
عنها قرابة املائـــة كيلومتر باجتاه اجلنوب 

وبـــدت عليهــــا آثـــــــار عنــــف وبعـــض 
اإلصابــات.

وقالت مصادر أمنية لـ »سبق« إن اخلادمة 
اإلندونيسية وهي هاربة في األصل من كفيلها 
بالطائف ذكرت خالل استجوابها أنها تعرضت 
لعملية اختطاف من قبل أربعة أشخاص اجتهوا 
بها الى منطقة العمران وتناوبوا جميعا على 
اغتصابها بعد أن أحدثوا بها بعض اإلصابات 

والكدمات واجلروح الدامية.

الريــــاض ـ العربيــــة: أصبح 
جاسر اجلاسر ثامن رئيس حترير 
لصحيفة »الوطن« الســــعودية، 
بعد إقالة رئيس التحرير املكلف 
ســــليمان العقيلي من املنصب، 
حسبما كشفت مصادر مقربة من 
الصحيفة، ولم تفصح املصادر 
عن طبيعة رئاسة اجلاسر، الذي 
كان مديــــرا ملكتب الصحيفة في 
الرياض، جلهة كونها باألصالة 

أو بالتكليف.
وفضال عن رئاســــته مكتب 
الصحيفــــة في الرياض، ســــبق 
للجاســــر أن تولى منصب نائب 
مدير حترير الصحيفة، كما كان 

مديرا لقناة »االقتصادية«.
وهو في املنصب اجلديد يخلف 
العقيلي، الذي تولى املنصب منذ 
استقالة رئيس التحرير األسبق 
جمال خاشــــقجي، بعــــد نحو 3 

سنوات من العمل.
ويحمــــل العقيلــــي شــــهادة 
البكالوريــــوس فــــي اإلعالم من 
جامعة امللك سعود، وسبق له أن 
عمل في عدة مؤسسات إعالمية.

 وتشــــير بعــــض التقاريــــر 
الصحافيــــة إلــــى أن مــــا أحدثه 
العقيلي مــــن تغييرات في هيئة 
التحرير والنشر وما نتج عنه من 
إقاالت ملن يعتبرون »رموزا« في 
التي  اجلريدة، كان من األسباب 

جاسر اجلاسر )ميني( والعقيلي )يسار(

نانسي وفراس

أدت لقرار اإلقالة. وكان أول رئيس 
حترير للصحيفة هو قينان بن 
عبداهلل الغامدي، الذي ترأسها ملدة 
عامني قبل إقالته ألسباب كثرت 
التكهنــــات حولها، قبل أن يعود 
لكتابة املقاالت في الصحيفة قبل 

ما يقارب العام.
 ثم تاله فهد العرابي احلارثي 
مشرفا على التحرير، ليتم تكليف 
جمال أحمد خاشــــقجي برئاسة 

حتريرها ملدة شهرين.
بعــــده تولى طــــارق إبراهيم 
رئاسة الصحيفة ملدة تزيد على 
العام لتتــــم إقالته ويتم تكليف 
د.عثمان الصيني رئيســــا مكلفا 
للتحرير ملدة عامني، ليعود جمال 

أحمد بن خاشقجي في عام 2006 
لتولي رئاستها من جديد، قبل أن 
يستقيل ليتسلم املنصب سليمان 
العقيلي بالتكليف، قبل أن يستقر 
اللقب، أخيرا، في عهدة اجلاسر.

وتعتبر جريدة »الوطن«، التي 
تتخذ من أبها جنوب السعودية 
مقرا لها، إحــــدى أحدث اجلرائد 
على الساحة الصحافية السعودية 
وأكثرها إثارة للجدل في الشارع، 
ملا تتسم به من جرأة غير معهودة 
في نقد الواقع السعودي خصوصا 
عندمــــا يتعلق األمــــر باجلهات 
الدينية الرســــمية أو بالتيارات 
غير الرسمية التي تتسم بالطابع 

الديني.

بيروتـ  وكاالت: 
أعلـــن اإلعالميان 
في قناة »اجلديد« 
فـــراس حاطـــوم 
ونانســـي السبع 
اليوم انهما تزوجا 
مدنيا في جزيرة 
وكتب  قبـــرص. 
فـــراس حاطـــوم 
عبر صفحته على 
بوك«  الـ»فيـــس 
يعلن خبر زواجه 
من زميلته اإلعالمية 
في قبـــرص فيما 
كتبت نانسي على 
صفحتها أيضا انها 
إلى بيروت  عادت 
مغيـــرة  اليـــوم 
اسمها الى »نانسي 
الســـبع حاطوم« 
العائلي  ووضعها 
الى »متزوجة من 
فـــراس حاطوم«، 
وقد دعت نانسي 
اصدقاءها للحضور 
إلى حفل يقام في 
بيروت باملناسبة.

أما د.أحمد عمر هاشم، رئيس 
اللجنة الدينية مبجلس الشعب 
السابق وعضو املجلس األعلى 
للطــــرق الصوفية، فقال: »إن 
إقامة مثل هــــذا الصرح ميثل 
أمال، ألنه يعد أول بناء ملشيخة 
الطــــرق الصوفية منذ صدور 
القرار اجلمهــــوري والقانون 
118 محمال جميع املســــؤولني 
في مصر وعن التصوف بناء 

ذلك املبنى«.

االتجاهات الدينية 

واشــــار إلــــى أن التصوف 
هو الوحيد من بني كل األفكار 
الدينية، بخالف  واالجتاهات 
األفكار األخرى كالسلفية وما 
حتتويــــه من بعــــض املغاالة 
في الدين، هو االجتاه الديني 
الذي ال يســــتطيع  الوحيــــد 
أحد أن يقــــول ان فيه تطرفا 
أو انحرافا، موجها كلمته إلى 
مجلس الوزراء ووزير املالية 
قائــــال: »إن لم تعملــــوا على 

ارتفاع شــــأن التصوف وبناء 
املبنى اخلاص بها فستكونوا 
قصرمت، ألن التصوف االسالمي 
الصحيــــح ال انحراف فيه وال 
غلو ويســــير على كتاب اهلل 

في مصر بلد األزهر«.

التصوف رسالة

وقال د. على جمعة، مفتى 
مــــّن  اجلمهوريــــة: »إن اهلل 
على مصر بأن وجد اإلســــالم 
بها ونرى األزهر الشــــريف ال 
ينتمي إليه إال من كان أشعريا 
أو صوفيا، فالتصوف رسالة 
من الرسائل التي يحافظ عليها 
الذي يعطي  املصريون، وهو 
الشريعة وسطيتها واإلسالم 
روحه ولهذا الدين معناه، ولقد 
عجبنا ممن يحاربون التصوف 
فكانت ليلتهم ظلماء وليلتهم 
أسود من قرن اخلروب، وفى 
نهاية كلمته أعلن عن تبرعه 
بـ 100 ألف جنيــــه من جيبه 

اخلاص«.

القاهرةـ  وكاالت: وضع عدد 
من مشــــايخ الطرق الصوفية 
الهادي  وعلى رأســــهم عبــــد 
القصبي، شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية، في حضور الشيخ 
اللطيف، وكيل  شــــوقي عبد 
وزارة األوقاف نائبا عن وزير 
األوقاف، ود. علي جمعة مفتى 
اجلمهورية، والســــيد محمود 
الشــــريف نقيب األشــــراف، 
ود. أحمد عمر هاشم، رئيس 
اللجنة الدينية مبجلس الشعب 
األسبق، وضعوا حجر األساس 
ملبنى مشيخة الطرق الصوفية 

اجلديد السبت املاضي.

تضافر الجهود

وقال القصبي في كلمته إن 
األمة حتتاج إلى تضافر اجلهود 
والوقوف صفا واحدا، مشيرا 
إلى أن الصوفيني جزء ال يتجزأ 
من أبناء هذه األمة ويرفعون 
شعار بناء األمل والثقة لبناء 
الوطن، فكلهم جنود في كتيبة 

عمل حتت قيادة الرئيس محمد 
حسنى مبارك.

ووصف الشيخ شوقي عبد 
اللطيف، نائب وزير األوقاف، 
التصـــوف بأنـــه: »ركن ركني 
والزمـــة من لوازم اإلنســـان 
املسلم«، مضيفا أن التصوف هو 
خشية من اهلل ومعرفة للخالق، 
وعلم وعمل وشريعة وحضارة 
وإميـــان وبناء، وأن التصوف 
له تاريخه وجذوره منذ فجر 
اإلســـالم أخذه الرســـول ژ  
وكان سمة من سمات الصحابة 
والتصوف حب هلل وعمل وأدب 
أئمة صاحلني  وجهاد، ورأينا 

كانوا قمة في التصوف.
كما أن التصوف حتدث عنه 
اهلل في كتابــــه الكرمي، ودعا 
الرسول  إليه اإلسالم ودعمه 
ژ وهناك أحاديث تتوعد من 
يهاجم املتصوفــــني، واألزهر 
واألوقاف يحتضنان التصوف 

ويعمالن على نشره.
من جانبه، قال السيد محمود 

الشريف، نقيب األشراف: »إن 
بـ  النقابة تتبرع للمشـــروع 
100 ألف جنيـــه«، مؤكدا على 

أن األشراف والصوفيني صف 
واحد يعملون من أجل خدمة 

الوطن.

في سابقة عالمية .. زرع قلب اصطناعي 
بشكل دائم لمراهق في روما

 روماـ  ا.ف.پ: زرع قلب اصطناعي دائم للمرة االولى في 
العالم ملراهق في اخلامسة عشرة في مستشفى الطفل يسوع 
في روما على ما ذكرت وكالة االنباء االيطالية )انسا(، واجرى 
العملية فريق متخصص بجراحة القلب في هذا املستشفى، 
واجلديد في هذه العملية ان عملية الزرع ليست مؤقتة كما 

هي العادة مع قلب اصطناعي، بل دائمة.
 ويفيد اخلبراء ان القلب االصطناعي املؤقت يســـتخدم 
عادة ملســـاعدة املرضى بانتظار توافر قلب مناسب لعملية 

الزرع.
 وهـــذه املرة قرر اخصائيو القلب فـــي روما زرع القلب 

االصطناعي بشكل دائم.
 وستعطى تفسيرات وتوضيحات عن هذه العملية خالل 

مؤمتر صحافي يعقد في وقت الحق.

الجزائريون يعتنقون البوذية
في والية أم البواقي 

اجلزائـــرـ  وكاالت: أوردت الصحيفة اجلزائرية »الفجر«: ان 
مصادر أمنيـــة محليــــة كشفت أنه مت في اآلونـــة األخيـــرة، 
وبالضبط منذ 3 أشهر، تســـجيــل حـــاالت نــــادرة ملواطنني 
ومواطنـــات بوالية أم البواقـــي اعتنقـــوا العقيدة البوذيـــة، 
مرتديـــــــن بذلك عـــن ديانتهــــم األصلية، اإلســـالم، ليضاف 
هذا املذهب إلى هاجـــس التنصيـــر والتشـــيـــع الذي يهـــدد 
اجلزائريني رغـــم االحتياطات القانونيـــة واإلجرائية، وكـــذا 

الفكريـــة ملواجهتـــه«.
هذا اخلبر الغريب واخلطير فـــي ذات الوقت، كان ميكن أن 
مير مرور الكرام إذا كان مجرد حاالت فردية معدودة ومعزولة 
وشاذة ال يقاس عليها، لكن األمر خطير ويحتاج إلى وقفة واعية 
وجادة، فحسب املصادر فإن عدد املواطنني الذين اعتنقوا الديانة 
البوذية على مســـتوى والية أم البواقي فقط يفوق 12 شخصا، 

غالبيتهم نساء.
وحسب ذات املصادر فإن هؤالء النساء البالغات من العمر ما 
بني 22 سنة و40 سنة تزوجن من صينيني يعملون في اجلزائر، 
ومنهن من سافرن إلى الصني برفقة أزواجهن وإلى منغوليا، تايوان 
وحتى أستراليا، موضوع اعتناق اجلزائريني للديانة البوذية، 
وحسب نفــس املصـــادر، ال يقتصــر على والية أم البواقي فقط 
بل ميتد إلى واليات جزائرية أخــرى، خاصــة تلك التي يتواجـــد 

فيهـــا اجلنس األصفــر، أي الصينيون، بكثافــة.

صحتك

عمرو خالد


