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القاهرة: أعلنت دار االفتاء املصرية ان السبت 46
املوافق التاسع من اكتوبر لعام 2010 هو أول أيام 

شهر ذي القعدة لعام 1431 هجريا.
وكان����ت عدد من ال����دول العربية قد اعتمدت 

السبت أول أيام شهر ذي القعدة.
وقالت دار االفتاء � في بيان مس����اء اجلمعة 
املاضية  انها استطلعت هالل ذي القعدة بعد غروب 

شمس اجلمعة التاسع والعشرين من شوال لعام 
1431 هجريا املوافق الثامن من اكتوبر لعام 2010 
بواسطة اللجان الشرعية العلمية املنتشرة في 
أنحاء اجلمهورية. وأضافت انه قد حتقق لديها 
شرعا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوت رؤية 
الهالل بالعني املجردة، وقد وافق ذلك احلس����اب 
الفلكي الذي بني ان القمر قد نزل حتت األفق بعد 

غروب الشمس مبدد ميكن معها رؤيته.
وتقدم����ت دار االفتاء بخال����ص التهنئة بهذه 
املناسبة للشعب املصري الكرمي وجميع الدول 
والشعوب العربية واالسالمية، داعني اهلل سبحانه 
وتعالى ان يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال 
هذه األيام املباركة باليمن واخلير والبركات واألمن 

والسالم، وهو نعم املولى ونعم املصير.

دار اإلفتاء المصرية تعلن »السبت« أول أيام ذي القعدة

العاهل السعودي يأمر بتوزيع  أكثر من 377 ألف نسخةً 
من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  بعشر لغات 

معرض عن األحداث الكبرى بعيون األطفال يثير جدالً في كندا  

مشايخ سعوديون يتحايلونأسماء العراقيين .. طهران وبعث وجربوع
 على »الفتوى« ويسمونها »استشارات«

ابن جون لينون يزيح الستار 
عن نصب تذكاري لوالده في ذكرى مولده

الرياض � العربية: بدأت املواقع اإللكترونية في 
السعودية بالتحايل على قرار منع الفتوى بإطالق 
اسم »استشارات« على مواقع »الفتاوى«، بحسب 

تقرير لقناة »العربية«.
وكانت مواقع إلكترونية عدة قامت عقب صدور 
القرار امللكي املنظم للفتيا بحذف األقسام املخصصة 
لإلفتاء. أما املواقع التي لم تتخذ هذا اإلجراء، فقد 
تعرضت حلظر التصفح على الشبكة العنكبوتية. 
وكان الق���رار امللكي لتنظي���م الفتيا قد صدر ملنع 

الفوضى، ومواجهة تص���دي البعض للفتيا وهم 
ال ميلكون املؤهالت الالزمة، وذلك بهدف الظهور 

اإلعالمي ومحاولة التأثير في الرأي العام.
وف���ي مواجهة عمليات التحاي���ل، قامت هيئة 
االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة بتشكيل 
جلان الختبار وفحص محتوى املواقع اإللكترونية 
ورصد املخالف منها متهيدا التخاذ قرار بحجبه. 
وقد منح قرار تنظيم الفتيا للمفتي صالحية حتديد 

األشخاص املؤهلني للفتيا.

ليڤربول � رويترز: ازاح جوليان 
ابن جون لينون وزوجته االولى 
سينثيا، الستار عن نصب تذكاري 
للمغني الراحل في الذكرى السبعني 
ملولده وقاال ان وقت احلزن على 
عضو فريق البيتلز الراحل انتهى.

ورفع الستار عن النصب التذكاري 
الذي تكلف 350 الف دوالر ويبلغ 
ارتفاعه حوالي ستة أمتار � وصمم 
لدعم الس����الم � من بني عدد من 
املناس����بات التي تقام في انحاء 

العالم لالحتفال بواحد من اكثر 
املغنني ومؤلفي االغاني تأثيرا في 
مجال موسيقى البوب والذي قتل 
في نيويورك عام 1980 وهو في 
االربعني من عمره.وأحيا محرك 
البحث على االنترنت غوغل ذكرى 
لينون بشعار مرسوم باليد ومقطع 
ڤيديو قصير مأخوذ من اغنيته 

الشهيرة »تخيل«.
وتعت����زم مانهاتن اقامة حفل 
موسيقي خيري يحمل اسمه ومن 

املقرر ان تقدم ارملته يوكو اونو مع 
ابنهما شني حفال لفرقة »بالستيك 

اونو باند« في ريكيافيك.
وأقيم النص����ب التذكاري في 
ليڤربول مسقط رأس لينون ورفع 
جوليان )47 عاما( وسينثيا )71 
عاما( الستار في الوقت الذي عزفت 

فيه فرقة موسيقية موسيقاه.
واحتشد جمع من عدة مئات 
في حديقة شافاس للمشاركة في 

احلدث.

 بكني � أ.ف.پ: اعلنت منظمة 
للدفاع عن حقوق االنسان ان زوجة 
املنش����ق الصيني ليو تشياوبو 
متكنت م����ن مقابلة زوجها االحد 
املاضي لتنقل اليه بالتأكيد خبر 
حصوله على جائزة نوبل للسالم 

للعام 2010.
والتق����ى الزوج����ان بعد ظهر 
امس بحسب مركز االعالم حلقوق 
االنسان والدميوقراطية ومقره في 
هونغ كونغ، كم����ا نقل بيان عن 

حماة املنشق.
وكان تع����ذر االتصال بزوجة 
املنشق الصيني ليو تشياوبو منذ 
مساء اجلمعة. وكانت اعلنت لوكالة 
»فران����س برس« انه����ا مع رجال 
شرطة قالوا لها انهم سينقلونها 
الى اقليم لياونينغ )شمال شرق( 
حيث يسجن زوجها لكي تتمكن 
من ابالغ����ه بنب����أ حصوله على 

اجلائزة.
واغلقت الشرطة امس الطرق 
املؤدية الى سجن تشينزهو حيث 
يعتقل ليو تش����ياوبو في اقليم 
لياونينغ حيث ال تسمح السلطات 
سوى مبرور املسؤولني او املقيمني 

في املنطقة.
ومنح ليو تشياوبو جائزة نوبل 
للس����الم 2010 اجلمعة »جلهوده 
املتواصلة وغير العنيفة من اجل 
حقوق االنسان في الصني«، كما 

اعلنت جلنة نوبل النرويجية.
ولي����و تش����ياوبو )54 عاما( 
يقضي حكما بالسجن 11 سنة بعد 
ان وقع على »امليثاق« الداعي الى 

صني دميوقراطية. وقد ادين بتهمة 
»املس بسلطة الدولة«.

واعتبرت صحيف����ة »غلوبال 
تامي����ز« الناطقة باس����م احلزب 
الشيوعي احلاكم السبت املاضي 
ان جلنة نوبل »أحلقت بنفس����ها 
العار« وان جائزة السالم »انحطت 
لتتحول الى اداة سياسية في خدمة 

سياسات معادية للصني«.

دبي � العربية: يش����عر بعض العراقيني باحلرج 
من أسماء آبائهم وأجدادهم، التي تدفع اآلخرين إلى 
إطالق الضحكات، بل إن بعضهم دفعته عقدة األسماء 
إلى املبالغة في إطالق املسميات احلديثة على املواليد 
اجلدد.لكن األسماء احلديثة لم تتمكن من تغيير ما 
ورثت����ه بعض العائالت من أس����ماء غريبة لآلباء أو 
األجداد، مثل جربوع وطهران وبعث، وبالنسبة إلى 
جرب����وع دخان دنان، وهو من إح����دى العوائل التي 
تسكن مدينة الكوت جنوب العراق، فقد قال لصحيفة 
»احلياة« اللندنية، يوم السبت املاضي »أكاد كل يوم 
أشعر باحلرج بسبب اس����مي )جربوع(، فهو بدائي 
ويدل على أحد احليوانات من صنف القوارض، كما 
أن اس����مي والدي وجدي فيهما مشكلة أيضا كونهما 
من األسماء البدائية«.وأضاف: »اخترت أسماء ولدي 
بتمعن )أحمد وريام( بعدما كنت ضحية جدي الذي 
اختار لي اسم جربوع«، مشيرا الى أن املشكلة تكمن 
حاليا فيما يواجهه ابناه من سخرية نظرائهما التالميذ 
بسبب اس����مه واسم والده.وفي املقابل، تتجه بعض 
العائالت نحو الدميوقراطية الختيار اس����م املولود 

اجلديد وتقيم جلس����ات للمشورة يقترح فيها أفراد 
األسرة مجموعة من األس����ماء، وهناك من يلجأ الى 

القرآن الكرمي الختيار اسم املولود.
وتعتقد أم علي أن »التوافق بني أفراد األس����رة أو 
الزوج والزوجة على األقل على اختيار اسم املولود 
اجلديد أمر ضروري في الوقت احلاضر للوصول الى 
االسم املناسب«. لكنها لم تخف أن خالفا حصل بينها 
وبني زوجها على تسمية آخر مولود لها، فاألب اختار 
له اسم »س����يف« وأدرجه في هوية األحوال املدنية، 
بينما تصر على أن تس����ميه »نور احلسني« ما جعل 
الطفل ينادى باالسمني معا.وبرزت أسماء كثيرة في 
العراق خالل عقد الثمانينيات كانت لها صلة بالواقع، 
ومن بينها: بعث ومتوز وقادسية وسيف سعد وصدام 
وغيرها، ويرى قسم من أصحابها أنها أصبحت عبئا 

ثقيال عليهم في الوقت احلاضر.
ويقول احلاج طهران عباس علوش )61 س����نة(: 
»مررت بظروف صعبة ومواقف محرجة إبان حرب 
الثماني س����نوات ب����ني العراق وإي����ران عندما كنت 

جنديا«.

اوتاوا � ا.ف.پ: أثار املصور الكندي جوناثان 
هوب���ني جدال في كندا في معرضه االخير.. صور 
الطفال يلعبون »11 س���بتمبر« بطائرة صغيرة، 
وأطفال يحاكون ما جرى في س���جن ابو غريب، 
ضمن معرض يصور االحداث الكبرى في العالم 

من منظور االطفال.
ففي هذا املعرض الذي يحمل اس���م »في قاعة 
اللعب«، والذي اقيم في دار عرض في اوتاوا، اراد 
جوناثان هوبني لفت نظر اجلمهور الى االثر الذي 

يتركه االعالم على الصغار.
فمن مقتل االميرة ديانا في حادث سير في العام 
1997، مرورا مبوجات املد البحري )سونامي( التي 
ضربت آسيا في العام 2004، الى التهديد النووي 
الذي تشكله كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ 
ايل، يقدم الفنان الكندي 12 صورة ابطالها أطفال 
يلعبون في غرفهم، وال تروق الفكرة هذه ألهالي 
االطفال.ويقول جوناثان هوبني في حديث مع وكالة 
فرانس برس »االطفال يأخذون ما يجري في العالم 
ويجسدونه في ألعابهم. اللعب أداة يستخدمونها 

ليكبروا ويفهموا العالم احمليط بهم«.
ويضيف هذا املصور ذو الشهرة احملدودة حتى 
اآلن »كل ما قمت به هو املبالغة في تصوير رؤية 

االطفال للعالم«.
ومن أكثر األعمال جذبا لالنتباه واثارة للجدل 
»ذا توينز« )البرجان التوأمان(، والذي يظهر صبيا 
عابس الوجه يعتمر قبعة، يوجه مجسما لطائرة 
باجتاه برجني من الطوب املصنوع من اخلش���ب 

يقفز عنهما عدة اشخاص.
وعلى العلم االميركي ايضا، يجلس صبي اشقر 
يعتمر قبعة رجال االطفاء ويوجه سيارة االطفاء 

الى مكان احلادث الطفاء النيران.
هذه احملاكاة الساخرة لهجمات 11 سبتمبر 2001 
اثارت عددا كبيرا من االنتقادات جتاه هذا املصور، 
السيما من قبل ذوي االطفال الذين ساءهم ان يروا 
االطفال يؤدون دور العارضني في مشروع كهذا.

وتقول املشرفة على املتحف الكندي للتصوير 
املعاصر اندريا كونارد ان الصور التي يظهر فيها 

اطفال، غالبا ما تثير »مخاوف كبيرة«.
وتضيف »لكن من خالل بعض االسئلة ميكننا 
ان نكون اكثر وعيا ملا يجري، وان جند وس���ائل 

للتعبير عما نرى«.
وأقر املصور الكن���دي ان »االطفال ينبغي اال 
يروا« صور احلروب والكوارث الطبيعية واالعمال 

البغيضة.

� يو.بي.آي:  الري����اض 
أصدر العاهل الس����عودي 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
أمس أمرا بتزويد عدد من 
الجهات في داخل المملكة 
وخارجها بم����ا مجموعه 
377.258 نسخة من مختلف 
إص����دارات مجم����ع الملك 
فه����د لطباع����ة المصحف 
الشريف في المدينة غرب 
المملكة وترجمات معاني 
القرآن الكريم بعشر لغات 

للخارج.
واللغات هي اإلنجليزية 
واألوردي���ة والفرنس���ية 
والفلبيني���ة والمليبارية 
واأللماني���ة والروس���ية 
والصيني���ة والكوري���ة 

واإلندونيسية.
وقال وزير الش���ؤون اإلس���المية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد المشرف العام على المجمع 

الشيخ صالح بن عبدالعزيز 
آل الش���يخ ف���ي تصريح 
ان أم���ر خ���ادم الحرمين 
الشريفين ش���مل تزويد 
الحملة الشعبية السعودية 
لمساعدة متضرري زلزال 
باكستان وتزويد كل من 
الع���دل في مملكة  وزارة 
البحري���ن ونائب رئيس 
الوزراء للشؤون  مجلس 
القانوني���ة وزي���ر العدل 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بالكويت والوفد 
الدائم للمملكة لدى جامعة 
العربي���ة والمعهد  الدول 
الكاتب���ي األدبي لتحفيظ 
الكريم بجمهورية  القرآن 
نيجيري���ا ووقف األعمال 
اللبنانية  الخيرية واالجتماعي���ة بالجمهورية 
ومؤسسة ومجمع مدارس ابن خلدون اإلسالمية 

)أ.ف.پ(في مدينة أكرا بغانا.  هوبني وسط معرضه  

)أ.ف.پ( ابن جون لينون يطفئ الشموع في ذكرى مولد والده 

ليو تشياوبو وزوجته

صحتك

نجاح برامج عالج السمنة
 باتباع الحمية ومزاولة الرياضة

ــيكاغو ـ رويترز: قال باحثون أميركيون إن وضع  ش
برامج متقنة ملساعدة من يعانون من زيادة الوزن او البدانة 
املفرطة كي يقللوا من الوجبات مع بذل املزيد من املجهود 

يسهم في حتقيق النجاح في معركة مكافحة السمنة.
واوضحت نتائج دراستني نشرت على املوقع االلكتروني 
لدورية اجلمعية الطبية األميركية ان أولئك الذين شاركوا 
ــة مبزاولة التمرينات  ــة الغذائية املقترن في برامج للحمي

الرياضية فقدوا الكثير من الوزن.
واوضحت الدراستان ان البدناء فقدوا اوزانهم عندما 
ــة الرياضة  ــتهلوا البرامج بتقليل الوجبات مع ممارس اس

في الوقت ذاته.
وقال بريت جودباستر من كلية الطب بجامعة بيتسبرغ 
ــرة اجلمعية الطبية األميركية »ميكن ان  وزمالؤه في نش
يتمخض التدخل املكثف في منط احلياة عن فقدان الوزن 

بطريقة ملموسة وصحيحة من وجهة النظر الطبية«.
ويعاني أكثر من 72 مليون أميركي في سن املراهقة ـ 
ــكان الواليات املتحدة ـ من السمنة  اي 26.7% من عدد س
ــى الصحة العامة  ــرا متزايدا عل ــة وهي متثل خط املفرط

واستنزافا ملنظومة الرعاية الطبية في البالد.
ــاعي شركات االدوية  ولم تكلل بالنجاح حتى االن مس
ــحري ميكن ان يذيب دهون اجلسم كما  إلنتاج قرص س
ــوبها بواعث  ــر من البرامج العالجية الواعدة تش ان الكثي

قلق تتعلق بالسالمة.
ــت االدارة األميركية لالغذية والعقاقير قد أمرت  وكان
بسحب عقار »ميريديا« للتخسيس من االسواق وهو احدث 

عالج تنتجه معامل ابوت للمستحضرات الدوائية.

مديرك في العمل يقرأ ما تكتبه على الـ »فيس بوك«.. فاحترس
برلين � د.ب.أ:  ال تش���عر 
باربي اليوم بالرغبة في العمل، 
وتكتب في حسابها الخاص على 
موقع »فيس بوك« للتواصل 
االجتماعي »إنه واحد من تلك 
األيام التي ال تستطيع أن تنجز 

فيها أي شيء«.
وتعرف بارب���ي جيدا ماذا 
تفعل ف���ي هذه األي���ام، ففي 
كل مرة يم�����ر في�ها مدي��رها 
تتصرف كما لو كانت منهمكة 

في العمل.
لكنها ربما تكون قد نسيت 
أنه ال يوجد ما يمنع رئيسها 
أو أي شخص آخر على وجه 
األرض من قراءة هذه الكلمات 
الت���ي دونتها على حس���ابها 

الخاص.
الس���طر الخاص  ويعتبر 
بالحالة النفس���ية للمستخدم 
الموجود في كثير من مواقع 
التواص���ل االجتماعي بمنزلة 
مرآة لحالة الشخص المزاجية 
بل ومسرح كبير للتعبير عن 
الذات، لكن المشكلة تكمن في أن 

كثيرا من المستخدمين ينسون 
وهم يكشفون عن أدق أسرارهم 
أن تلك العبارات التي يكتبونها 

يمكن أن يطلع عليها الكثيرون، 
ومن بينهم أش���خاص ربما ال 
يكون من المفضل أن يعرفوا 

تلك المواضيع.
التي ترد  التقاري���ر  ورغم 
باستمرار بشأن مشكالت حماية 

البيانات الشخصية،  فإن كثيرا 
من المستخدمين ال ينشغلون 

كثيرا بتلك المشكالت.
ويقول كالوس إيك مستشار 
شؤون االتصاالت في ندواته 
باس���تمرار »يعتقد الكثيرون 
أن التعليقات التي ينشرونها 
على مواقع التعارف االجتماعي 
تكون خاصة«، لكن »فيس بوك« 
وه�و أكب�����ر موقع للتواصل 
العالم يلفت  ف���ي  االجتماعي 
أنظار مستخ��دميه باستمرار 
إلى خيارات أمن البيانات التي 
الوس���يلة  يتيحها لهم، وهي 
الوحيدة التي تسمح للمستخدم 
بالتحكم فيمن يحق لهم االطالع 

على ما يكتبه.
وتقول متحدثة باسم موقع 
في���س ب���وك »يس���تطيع أي 
مستخدم أن يحدد األشخاص 
المسم��وح له��م باالطالع عل��ى 
ك�����ل ما يكتبه على حس���ابه 
إن  الخ��اص بالموقع س���واء 
كان رابط���ا أو صورة أو نصا 

أو ملف ڤيديو«.

خادم احلرمني الشريفني

زوجة ليو تشياوبو الحائز على نوبل
 تقابل زوجها في السجن

أميركي يعض كلبًا
واشنطن � أ.ش.أ: شن مواطن 
أميركي في مدينة »ويست هيفن« 
هجوما شرس���ا على كلب تابع 
لدورية الشرطة، وأوسعه ضربا 

وعضا.
واحلادث � كما تروي تفاصيله 
الليلة ش���بكة »فوكس نيوز« 
االخبارية األميركية � بدأ باقتراب 
اجلاني ويدعى رودريك لويس 
)23 عاما( وهو في حالة عصبية 
من ضابط الشرطة سكوت بلوم 
ليطلب منه كيسا للقمامة، وقد 
حاول الضابط دون جدوى تهدئة 
الرجل الذي سارع باالعتداء على 
الضاب���ط، فم���ا كان من الكلب 
لدى مش���اهدة هذه الواقعة إال 
أن س���ارع بالنزول من سيارة 

الدورية وعض الرجل.
الطريف في األمر أن الرجل 
لم يترك اعتداء الكلب عليه مير 
مرور الكرام، بل سارع باالعتداء 
على الكلب وأوسعه عضا وضربا 
باالرجل، ول���م يترك الكلب إال 
بع���د أن جذب���ه الضابط بقوة 

بعيدا عنه.
وم���ن املنتظر تقدمي لويس 
� الذي تع���رض لعضات مؤملة 
في ساقيه � الى احملاكمة بتهمة 
االعت���داء على ضابط ش���رطة 
وممارس���ة س���لوك غير الئق 
واالعتداء بش���كل وحشي على 
حيوان، وهو الكلب الذي يرقد 
العيادات  حاليا داخل اح���دى 
البيطرية للعالج من جروحه.

الـ »بي.بي.سي« تسأل: هل يستطيع الرئيس الشيشاني القضاء على هذه الظاهرة؟

إجراءات غير مسبوقة لمنع اختطاف العرائس في الشيشان
الشيشان � بي.بي.سي: قالت السلطات في جمهورية 
الشيشان التابعة لروسيا االحتادية إنها بصدد اتخاذ 
إجراءات غير مس���بوقة للقضاء على ظاهرة خطف 

الفتيات من أجل اجبارهن على الزواج.
وقد اعدت ال� »بي.بي.سي« فيلما وثائقيا عن عادة 
اختطاف الفتي���ات بقصد الزواج � وهو تقليد قدمي 
في املجتمع الشيش���اني � متسائلة عن مدى فاعلية 
هذه التدابير وهل يس���تطيع الرئيس الشيش���اني 
القضاء على هذه الظاهرة؟ وتقول مندوبة ال� »بي.

بي.س���ي«: قبل عامني بينما كنت أجتول بني مواقع 
اإلنترنت، عثرت بالصدفة على لقطات صادمة، وتظهر 
املشاهد التي التقطت بكاميرا هاتف محمول فتيات 
شيش���انيات وهن يختطفن من قب���ل رجال أقوياء 
البنية، ثم يحشرن في س���يارات.في البداية تبدو 
هذه اللقطات � املصورة على خلفية من موس���يقى 
رومانسية شعبية � لقطات مضحكة، لكنني سمعت 
بعد ذلك األصوات الطبيعية للشرطة وكانت عبارة 
عن صراخ ودوي طلقات نارية.كانت هذه اللقطات 
غير الواضحة متاما مقدمتي إلى هذا التقليد العجيب: 

اختطاف العرائس.
وقررت السفر إلى الشيشان في محاولة لفهم كيف 
تبدأ العديد من الزيجات هناك باالختطاف، كنت أريد 
كذلك أن أحقق في الدور الذي يؤديه املاللي احملليون 

للوساطة بني األسر بعد عملية االختطاف.
بعد وصولي، تعرضت زليخان � وهي طالبة في 
الثانية والعشرين من عمرها � لالختطاف في الشارع 
عندما كانت عائدة من الكلية، من قبل ش���خص ال 
تكاد تعرفه. وبعد أس���بوع من ذلك، ظهرت مرتدية 
فس���تان زفاف كبير الياقة، ومالمح تعلوها الكآبة، 

وهي تزف إلى بوغدان، مختطفها.
لقد حضرت معظم أطوار املفاوضات املتوترة بني 

جدها وممثلي أسرة العريس.
وبدأ يتضح لي شيئا فشيئا أن زليخان لن تكون 
له���ا أي كلمة في القضي���ة، كان القرار فيما يتعلق 
مبستقبلها من اختصاص عصبة من املسنني ومال 
شاب تبني فيما بعد أنه خطف الفتاة التي تزوج بها 
فيما بعد. وعندما سألت السلطات الشيشانية ملاذا 
تتغاضى عن مثل هذه املمارس���ات، رد علي الناطق 
اإلعالمي باسم الرئيس الشيشاني بالتأكيد على أن 

اختطاف العرائس شيء من املاضي.
واآلن تعلن هذه السلطات أن رجال الدين الذين 
يتوسطون في مثل هذه الزيجات سيتعرضون للعقاب 
ورمبا العزل. وفي األسبوع املاضي، أعلن الرئيس 
الشيشاني رمضان قديروف -بعد أن التقى مبفتي 
الشيشان سلطان ميرزاييف أن خطف العرائس تصرف 

ال إسالمي ينبغي »استئصاله من املجتمع«.


