
35السبت 16 اكتوبر 2010  
الدنمارك تنفي اعتذارها عن الرسوم المسيئة للرسول ژ

كوبنهاجنـ  رويترز: نفت وزيرة 
اخلارجية الدمناركية انها اعتذرت 
أثناء جولة في الشــــرق األوسط 
عن الرسوم الكاريكاتيرية املسيئة 
للنبي محمد ژ التي نشرتها في 
بادئ االمر صحيفة دمناركية عام 
2005 وأثــــارت غضــــب كثير من 

املسلمني.
وذكــــرت وســــائل اعــــام في 

الشرق األوسط من بينها صحيفة 
»إجيبشيان جازيت« املصرية التي 
تصدر باالجنليزيــــة وتلفزيون 
العربية ان الوزيرة لني اسبرسن 
اعتذرت عن الرسوم خال زيارتها 
للقاهــــرة، لكن اسبرســــن قالت 
للتلفزيون الدمناركي اخلميس انها 

لم تقدم أي اعتذار عن الرسوم.
وقالت »مبقدوري أن أنفي بكل 

وضوح أنني قدمت أي اعتذار، لكن 
بوسعي أن أؤكد انني قلت ان حرية 

التعبير ليست واسعة با حد«.
ونقلت صحيفة »إجيبشــــيان 
جازيت« عن شــــيخ األزهر أحمد 
الطيب قوله ان اسبرســــن كررت 
اعتذار بلدها عن نشر هذه الرسوم 
وأشارت الى جهود الدمنارك لسن 

قانون يجرم ازدراء األديان.

صحتك

طعام الشرق األوسط التقليدي  الغني بزيت 
الزيتون والخضر يحمي من السكري

نيويوركـ  رويترز: اوضح باحثون انه ميكن 
ــرق االوسط  للطعام التقليدي في منطقة الش
الغني بزيت الزيتون واخلضر ان يساعد كبار 
السن على تقليص خطر اصابتهم بالسكري دون 
ــعرات  اللجوء الى خفض الوزن او قياس الس

احلرارية.
وخلص باحثون اسبان درسوا حاالت أكثر 
من 400 شخص بالغ ان من يأكلون هذه االطباق 

التقليدية تتدنى عندهم فرص االصابة 
بالسكري مقارنة مبن يتبعون 

ــا الدهون.  ــة تقلل فيه حمي
ــة في  الدراس ــرت  ونش

ــة »رعاية مرضى  دوري
السكري«.

ــة  ــام منطق وطع
ــط  ــرق االوس الش
السيما شرق حوض 
البحر املتوسط غني 
عادة بزيت الزيتون 
واخلضر واحلبوب 
ــاف  بااللي ــة  الغني

ــمك  ــول والس والبق
ومصادر دهون نباتية 

غير مشبعة خاصة زيت 
ــون واجلوز والبندق  الزيت

وهو أيضا طعام مقل في اللحوم 
ــات االلبان الغنية  احلمراء ومنتج

بالدهون.
وخالل الدراسة تابع الباحثون بقيادة خوردي 
ساالس سالفادو من جامعة روبيرا اي برجيلي 
ــبانية حالة 418 شخصا بالغا  اين رويس االس
ــن 55 و80 عاما كان كل  تراوحت أعمارهم ب
ــم لديه على االقل ثالثة عوامل تزيد خطر  منه
االصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم 

او التدخن.
وقسمت املجموعة بشكل عشوائي التباع 
ثالثة أنواع من احلميات الغذائية حمية شرق 
أوسطية تركز على استهالك أكبر لزيت الزيتون 
ــع التركيز على الدهون غير  وحمية مماثلة م
املشبعة املأخوذة من البندق وحمية ثالثة تخفض 

كل أنواع الدهون.
ــن املجموعات  ــم يطلب من اي م ول
الثالث خفض سعراتها احلرارية 

او ممارسة الرياضة.
وبعد متابعة استمرت 
ــنوات أصيب  ــع س أرب
ــن 10 و11% من  ــا ب م
اللتن  ــن  املجموعت
الشرق  اتبعتا حمية 
بالسكري  االوسط 
بينما ارتفعت النسبة 
الى 18% في املجموعة 
الثالثة التي قللت كل 

أنواع الدهون.
وقالت كونستانس 
براون ريجز املتحدثة 
باسم الرابطة االميركية 
ــج  ــكري ان النتائ للس
اليها هذه  التي توصلت 
الدراسة تتماشى مع نصائح 
احلمية القائمة التي تقدم ملرضى 
السكري ومن هم معرضون لالصابة 
ــرق االوسط قائلة انه  به.وامتدحت طعام الش
صحي للكل، لكنها أوضحت ان الدراسة »ال تقول 
بأي شكل من االشكال ال متارسوا الرياضة«، 
كما حذرت ايضا من عدم االهتمام بالسعرات 
ــحرية ضد  او اعتبار زيت الزيتون وصفة س

مرض السكري.

الكعبة تتزين بثوبها الجديد في 9 من ذي الحجة المقبل
الرياضـ  أ.ش.أ: يسلم الرئيس العام لشؤون 
املســـجد احلرام واملسجد النبوي الشيخ صالح 
احلصني، في األول من شهر ذي احلجة املقبل ثوب 
الكعبة اجلديد لكبير ســـدنة الكعبة عبدالعزيز 
الشيبي متهيدا الستبداله بالثوب احلالي للكعبة 
املشرفة وهو مصنوع من احلرير اخلالص وذلك 

يوم التاسع من نفس الشهر.
وفي سياق متصل يجري العاملون في مصنع 
كسوة الكعبة الشريفة بالعاصمة املقدسة اللمسات 
األخيرة على ثوب الكعبة الشريفة اجلديد الذي 
تزيد تكلفته على عشرين مليون ريال ويشتمل 
على ســـتارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع 
وهي من احلرير بارتفاع ستة أمتار ونصف املتر 
وبعرض ثاثة أمتار ونصف املتر مكتوب عليها 

آيات قرآنية محاطة بزخارف إسامية.
وتتكون الكســـوة من خمس قطع تغطي كل 
قطعة وجها من أوجه الكعبة املشرفة والقطعة 
اخلامســـة هي الســـتارة التي توضع على باب 
الكعبة، حيث يتـــم توصيل هذه القطع بعضها 
ببعض لتبدو كأنها ثوب واحد يكســـو الكعبة 

من كل اجلهات.
ويبلغ ارتفاع ثوب الكعبة 14 مترا، ويوجد في 
الثلث األعلى منه حزام يبلغ عرضه 95 سنتمترا 
وطوله 47 مترا ويتألف مـــن 16 قطعة محاطة 
بشكل مربع من الزخارف اإلسامية وتوجد حتت 
احلـــزام آيات قرآنية كتـــب كل منها داخل إطار 
منفصل ويوجد في الفواصل التي بينها شـــكل 
قنديل مكتوب عليه »يا حي يا قيوم، يا رحمن 
يا رحيم، احلمد هلل رب العاملني«. واحلزام مطرز 
بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب، 

ويحيط بالكعبة املشرفة بكاملها.

الئحة طعام لبنانية 
بطريقة »برايل« للمكفوفين

أغلى هاتف في العالم

بيروتـ  يو.بي.آي: سيتم حتويل 
جميع قوائم الطعام في مطاعم ومقاهي 
بيروت الى طريقة »برايل« ليتمكن 

الزبائن املكفوفون من قراءتها.
وقالت اجلامعــــة األميركية في 
بيروت في بيان لها امس ان »مركز 
االلتــــزام املدني وخدمــــة املجتمع« 
في اجلامعة وبالتعاون مع جمعية 
»الشــــبيبة للمكفوفني )ياب(« قام 
إلى حتويل  بإطاق مشروع يهدف 
جميــــع قوائم الطعام فــــي مطاعم 
ومقاهي بيــــروت إلى طريقة برايل 
ليتمكــــن الزبائــــن املكفوفــــون من 

قراءتها.
الطريقة تعتمــــد نظام  وهــــذه 
احلــــروف البارزة التي تســــتطيع 
األصابع قراءتهــــا باللمس. وقد بدأ 
هذا املشروع في احد مقاهي شارع 
احلمراء.ومت فــــي املقهى إطاق أول 
قائمة طعــــام طبعت بطريقة برايل 
في 24 سبتمبر املاضي. كما تضمن 
املشروع تدريب املوظفني على كيفية 

التعامل مع املكفوفني.

لنــــدن ـ يو.بي.آي: كشــــف في 
بريطانيا عن الهاتف اخللوي األغلى في 
العالم وهو من نوع »آي فون« مرصع 
باملاس وثمنه 8 مايني دوالر. وذكرت 
البريطانية  صحيفة »دايلي مايل« 
امس ان علــــى جانبي اخللوي أكثر 
من 50 حبة املاس تعادل 100 قيراط 
باإلضافة إلى حبة املاس زهرية كبيرة 
وزنهــــا 7.4 قراريط إلى جانب حبة 
املاس نــــادرة وزنها 8 قراريط وفي 
اخللف 53 حبة املاس ترفع كلها ثمن 

الهاتف إلى 8 مايني دوالر. 

الرئيس التركي يفرض حجاب زوجته على العلمانيين
 أنقرة ـ أ.ش.أ: قرر الرئيس 
التركي عبـــداهلل جول إدخال 
تغيير على برتوكول االحتفال 
بيوم اجلمهورية، الذي يوافق 
التاسع والعشرين من أكتوبر 
مـــن كل عام.واعتاد جول منذ 
توليه رئاســـة اجلمهورية في 
27 أغســـطس من عـــام 2007 
علـــى إقامة حفلـــني منفصلني 
بهذه املناسبة، أحدهما صباحي 
العسكريون  القادة  إليه  يدعى 
والسياســـيون دون زوجاتهم 
ويحضره الرئيس جول مبفرده 
جتنبا للصدام مع العسكريني، 
الذين اتخذوا موقفا متشددا من 
حجاب زوجته »خير النســـاء 
جول«، وإقامة حفل في املساء 

للصحافيني والفنانني وممثلي 
املنظمات املدنية والرياضيني 
ورجال األعمـــال مع زوجاتهم 

وبحضور زوجته.
لكن جول قـــرر تغيير هذا 
التقليـــد وإقامة حفـــل واحد 

بحضـــور زوجته، وأبلغ بذلك 
أركان اجليش اجلنرال  رئيس 
اشـــيك كوشـــنير جتنبا ألية 

مفاجآت غير متوقعة.
وقالت مصادر في رئاســـة 
التركيـــة إن قادة  اجلمهورية 
اجليش سيشـــاركون في حفل 
االستقبال الذي سيقيمه جول مع 
قرينته بعد أن كانوا يتجنبون 
حضور حفات الدولة الرسمية 
التي جترى في األعياد الوطنية 
احتجاجا على مشاركة العديد 
من زوجات كبار مسؤولي الدولة 
احملجبات، وفى مقدمتهن قرينة 
الرئيس »خير النســـاء جول« 
وقرينة رئيس الوزراء »أمنية 

أردوغان«.

دبـــيـ  العربية: علق الداعية 
اإلسامي الشيخ راشد الزهراني 
علـــى طريقة اســـتخدام تنظيم 
القاعدة لآليات القرآنية واألحاديث 
الشـــريفة في شـــرائطهم بأنهم 
يستخدمون نفس مناهج االستدالل 
التي استخدمها اخلوارج من قبل 
لتبرير أفعالهم، فعلى سبيل املثال 
آيات  كان اخلوارج يستخدمون 
نزلت في املشـــركني ويطبقون 
أحكامها على املسلمني.جاء ذلك في 
حلقة جديدة من برنامج »صناعة 
اذاعته »العربية«،  الذي  املوت« 
امس وركزت احللقة على حتليل 
مضمون أحدث شـــرائط تنظيم 
القاعدة في اليمـــن الذي يروي 
تفاصيل احملاولة الفاشلة الغتيال 
األمير محمد بن نايف، مســـاعد 
وزير الداخلية الســـعودي، قبل 
أكثر من عام.وقد ظهر من الشريط 
أن التنظيـــم يتحرك بســـهولة 
وحرية في اليمن، كما يتم التركيز 
الشـــباب الستقطابها  على فئة 
وجتنيدها في التنظيم، كما ظهر 
أيضا أن الشباب السعودي يتم 
اســـتخدامه داخل بنية التنظيم 
لتنفيـــذ العمليـــات االنتحارية 
املناصب  بينمـــا يتـــم وضـــع 
الذي  القيادية لليمنيـــني، األمر 
جعل الصحافي السعودي خالد 
املشوح يصف ذلك بأن الشباب 
السعوديني داخل التنظيم أصبحوا 
 مســـيرين وليســـوا مخيرين.

وعلق الشيخ راشد الزهراني على 
األحاديث النبوية الشريفة واآليات 
القرآنية التي حرص التنظيم على 
إدراجها في الشريط قائا ملقدم 
احللقـــة محمـــد الطميحي: »إن 
مناهج االســـتدالل عند القاعدة 
جتعلهم يسيئون تفسير األحاديث 
الشريفة ويستخدمونها في غير 
محلها، ألن حسن الفهم للنصوص 
الشـــرعية ال يتأتى إال من خال 

العلم.

»القاعدة« تستخدم منهج 
الخوارج في تفسير 
القرآن لتبرير أفعالها

عبداهلل غول وزوجته

الشيخ راشد الزهراني

أحمد القبانجي: إعطاء الذكر مثل حظ األنثيين 
حكم يحتاج إلعادة نظر!

..وجدل متصاعد بين التأييد والرفض
إلزالة آثار إسالمية بمكة والمدينة

إدانة سيدة فرنسية مزقت نقاب إماراتية في باريس

دبـــي ـ العربية: قال األمني 
العام لتيار اإلسام الليبرالي في 
العراق أحمد القباجني إن إعطاء 
الذكر مثل حظ األنثيني هو حكم 
النظر،  قابل لاجتهاد وإعادة 
ألن الرؤيـــة للمـــرأة تطورت 
كثيرا حتى أصبحت املساواة 
جزءا من هذا العصر، داعيا إلى 
مساواتها بالذكر في »امليراث«، 
وقال إن هذا الرأي جديد لم يقل 
به املتقدمون، ألنهم لم يعيشوا 
ثقافة هذا العصر والتطور في 

حقوق اإلنسان واملساواة.
وأكد فـــي حديثه لبرنامج 

»إضاءات« على »العربية« امس أن التغيير طال 
أفكار وأســـس املذهب الشيعي اإلمامي، فمفهوم 
الدولة كان غائبا ألنه مرتبط بعودة املهدي، لكن 
اخلميني جنح في إحياء والية الفقيه وجتسيدها 
في منوذج الثورة اإلســـامية التي حتكم إيران 
منذ ثاثة عقود. وقال إن الذين يعتبرون اإلسام 

دينا ودولة يقومون بـ »حتريف 
خطير«.

وعـــن مفهـــوم اإلمامـــة 
واخلافة، قـــال إنه بعد بحث 
في مطاوي التاريخ اكتشف أن 
املشروعية تعطى من الناس إلى 
احلاكم حتى يســـير بهم وفق 
أنه بحث  إلى  العدالة، مشيرا 
في كل الروايات التي يستدل 
بها الشيعة، ووجد أنها كلها ال 
تدل على منصب اخلافة، وأن 
خافة أبي بكر كانت مشروعة 
منطلقا من التفريق بني اإلمامة 

الدينية واإلمامة الدنيوية.
ويقدم القباجني نفســـه باعتباره رجل دين 
علمانيا ليبراليا، لكنه يرفض كل الدعوات خللع 
عمامته، ألن من يطالبونه بذلك همـ  حسب وصفه 
ـ من يريدون أن يحتكروا الدين ويقدموا إساما 
مزيفا، لكنه يرى أن الولي الفقيه إذا كان منتخبا 

من الشعب فحكمه دميوقراطي.

دافع عدد من المهتمين ورجال الدين عن اآلثار 
اإلسامية التي تقع في مكة المكرمة والمدينة 
المعنية بحمايتها  الجهات  المنورة مطالبين 
من خطر الهدم الذي يتهددها، مشددين على أن 
التراث اإلسامي بات على وشك االنقراض إذا 

ما تواصلت إزالته ألسباب يرونها واهية.
وعاد الحديث عن اآلثار اإلسامية في المدينة 
المنورة ومكة المكرمـــة بعد تجدد مطالبات 
هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإزالة 
ســـبعة مواقع أثرية بحجة أن بعض الناس 
يتبركون بها، وكانت من قبل طالبت بشـــكل 

رســـمي بإزالة شاهد جبل الرحمة في عرفات 
حيث وقف الرسول ژ في حجة الوداع، للحجة 
ذاتها، على الرغم من وجود قرار رسمي يقضي 
بعدم إزالة أي مبان أو آثار إال بعد معاينتها من 
وكالة اآلثار، حتى تتمكن هيئة السياحة من 
تقويمها.ومن أهم األماكن التي طالبت الهيئة 
بإزالتها حســـب تقارير صحافية موقع مولد 
النبي الكريم الذي تقع فوقه حاليا مكتبة مكة 
المكرمة جوار البيت الحرام، وموقع قبر والدة 
النبي األكرم السيدة آمنة بنت وهب في منطقة 

األبواء شمال مكة المكرمة.

باريسـ  وكاالت: في إطار ارتفاع حالة العداء 
للحجاب والنقاب في فرنسا، نشرت صحيفة 
»الغارديان« تفاصيل واقعة قامت فيها سيدة 
فرنســـية تبلغ من العمر )63 عاما( بتمزيق 
النقـــاب وخلعه عن وجه ســـائحة قادمة من 
اإلمارات، وقد طالبت النيابة بمعاقبة السيدة 
الفرنسية وهي مدرسة لغة إنجليزية متقاعدة 
بالحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وتغريمها 
750 يورو، وكــانت تلك الســـيــدة وتــدعى 
مارلين روبي قد شـــعرت بالغضب الشـــديد 
عندما رأت امرأتين ترتديان النقاب تتسوقان 

في باريس.

وقالت إنهـــا لم تكن تعـــرف أن المرأتين 
أجنبيتان وقامت في بداية األمر بخلع النقاب 
عـــن إحداهما، وبعد لحظات قليلة زاد غضب 
السيدة الفرنسية مرة أخرى عندما استبدلت 

السائحة اإلماراتية نقابها الممزق بآخر.
واعترفت مارلين بأنها أرادت أن تخلق نوعا 
من الفضيحة لهاتين السيدتين، وأشارت إلى 
أن غضبها الشديد نابع من مشاهدتها للطريقة 
التي تعامل بها المرأة في الشـــرق األوســـط، 
حيث عملت بالتدريس، وقالت إنها تعتقد أنه 
يجب اال يتم ارتـــداء النقاب في دولة تحترم 

حقوق اإلنسان.

لن اسبرسن 

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:

24831692 - 24830304 - 24830322
www.alanba.com.kw

أحمد القباجني


