
51االربعاء 10 نوفمبر 2010  
طبيب يقتحم خطبة 

جمعة في جدة 
ويطلب فتح روما

اقتحم طبيب عربي في محافظة جدة صالة 
اجلمعة، مطالبا بفتح روما بعد ان ألقى خطبة 
في هذا الش����أن، ثم توجه الى مصلى النس����اء 
وافزعهن، ما دعا الى ابالغ االجهزة االمنية اليقافه 
والتحقيق معه.وبحس����ب اخلبر الذي نشرته 
جريدة »عكاظ« السعودية اكد مصدر امني، ان 
شرطة جدة تلقت البالغ من جانب مصلني في 

حي الزهراء، ومت ارسال فرق امنية للقبض على 
الطبيب واخضاعه للفحص النفسي، والذي اثبت 
اصابته بانفصام ذهاني.وقال املصدر ان الشرطة 
ابلغت املستشفى الذي يعمل فيه الطبيب باحلادثة، 
وطالبتها بسرعة انهاء اجراءته وترحيله الى 
بالده قبل ان يلحق االذى بنفسه واآلخرين.في 
حني اوضح ل� »عكاظ« شهود عيان ان الطبيب 

العربي يعمل اختصاصيا في االمراض اجللدية 
والتناسلية في مستوصف اهلي، اذ سجلت عليه 
قضية مشابهة سابقا عندما اقتحم مصلى النساء 
في عيد الفطر املاضي.وامام ذلك، استجابت ادارة 
املستشفى االهلي الذي يعمل فيها الطبيب، لطلب 
شرطة املدينة في انهاء اجراءاته وعقده، استعدادا 

لترحيله الى بالده في اقرب فرصة.

الشريف الحسني: عبدالحليم حافظ صعيدي 
وال نسب سعوديًا له وليس من األشراف

العوا: يجوز شرعًا تولي مسيحي حكم مصر

تغريد الطيور يساعد على فهم 
كيفية عمل دماغ اإلنسان

يونيفرستي بارك � يو.بي.آي: راقب باحثون أميركيون نشاط 
دماغ الطيور املغردة وتوصلوا إلى نتائج ميكنها أن تساعدهم على 

فهم كيفية عمل دماغ البشر حتى يتمكنوا من الكالم.
وقال الباحثون في جامعة بن ستايت األميركية ان طريقة ربط 
الطيور املغردة للنغمات ميكن أن يكون موازيا لكيفية تعلم الدماغ 

البشري لغة ما وتوليده كالما.
وقال البروفيسور املس���اعد في الفيزياء ديتشي جني »خالفا 
للكالب والقطط تتعلم الطيور التغريد بالطريقة عينها التي يتعلم 

بها البشر لغة ما وذلك عبر االنتقال الثقافي«.
وأضاف جني: »قررنا دراس���ة ما يج���ري بالتحديد في اخلاليا 

الدماغية عند تغريد الطيور«.
ولفت إلى ان البش���ر والطيور املغ���ردة جتمع مقاطع صوتية 

تعلمتها للتواصل.
وأوضح انه بالرغم من ان طريقة الطيور أسهل منها عند البشر 

إال ان ما توصلنا إليه مازال يعتبر منوذجا للكالم البشري.

اإلفتاء المصرية: ال يجوز استغالل الشعارات 
الدينية أو اآليات القرآنية في االنتخابات

القاهرة � وكاالت: فيما فسره المراقبون بضربة 
مباغتة لجماعة اإلخوان المس���لمين قبيل أقل 
من ثالثة أس���ابيع من االنتخابات البرلمانية 
والتي تشهد اهتماما واسعا حرمت دار اإلفتاء 
المصرية استخدام الشعارات الدينية في العملية 

االنتخابية مهما كان مقصدها.
واعتبرت الدار التي يرأسها د.علي جمعة لجوء 
بعض األفراد او الجماعات لرفع أي شعارات ذات 

صبغة دينية بأنه أمر ال يبيحه الشرع.
كما اعتبرت الفتوى التي حملت رقم 75416 
اللجوء إلى االستعانة باآليات القرآنية أنه مناقض 
تماما لقداسة النص اإللهي، وقالت ان الشخص 
الذي يستغل اآليات القرآنية في أغراض انتخابية 
أو دعائية يعرضه���ا لإلهانة، وبما يتنافى مع 
جاللها وقدسيتها، من خالل استخدامها في غير 
موضعها ولخدمة أغراض شخصية، في محاولة 

للتأثر على إرادة الناخبين.
وأك���دت الفتوى ان توظيف اآليات القرآنية 

والشعارات المستمدة من نصوص مقدسة في 
الدعاية االنتخابية واستخدام الشعارات الدينية 
أمر غير جائز شرعا وال يمكن القبول به لكون 
أصحاب تلك الش���عارات يسعون في األساس 
من ورائها للعب على مشاعر األفراد وميولهم 
الدينية مما يسفر عن حالة من الكذب والنفاق 

وهو ما يجرمه اإلسالم.
وحذرت الفتوى من استخدام اآليات القرآنية 
الدعاية االنتخابية،  الدينية في  والش���عارات 
ألن القرآن نص مق���دس ال ينبغي أن يدفع به 
على الالفتات بغ���رض الصفقات والصراعات 
بين المرشحين لذا ينبغي الحفاظ على قدسية 
تلك النصوص اإللهية وتنزيهها عن األغراض 
الشخصية واألمور النفعية التي يرجو الشخص 
من ورائها التربح أيا كان شكل هذا التربح ماال 
أو نفوذا أو منصبا مرموقا ألن القرآن الكريم كما 
وصفه اهلل تعالى كتاب هداية، فقال )ويهديهم 

إلى صراط مستقيم(.

القاه���رة � وكاالت: نف���ى 
رئي���س مؤسس���ة الرابط���ة 
العلمي���ة العاملية لالنس���اب 
الهاشمية ورئيس وفد بيعة 
االش���راف الشريف محمد بن 
علي بن عقيل احلسني صحة 
ما أثير عن أن نس���ب املطرب 
الراحل عبداحلليم حافظ يعود 
إلى أصول سعودية، كما نفى 
أن تك���ون عائلته »ش���بانة« 
مس����جلة في نقابة االشراف 

برقم 92 ع.
وأكد الشريف أن ما نشر غير 
صحيح ومتناقض، موضحا 

أنهم قالوا إنه ينتسب إلى بني متيم وحتديدا 
إلى االمام علي والسيدة فاطمة الزهراء، رغم أن 
بني متيم ليست لهم عالقة بقريش، واالمام علي 

والسيدة فاطمة الزهراء من بني هاشم.
وأضاف ف���ي حديثه جلريدة »س���بق« ان 
عبداحلليم من الشبانات، وهي فرع من إحدى 
قبائل الصعيد تسمى الهوارة وتنقسم إلى: عائلة 
أبي سنبل وأبي زقزوق وبيت حسني وبيت موسى 

وكلهم يطلق عليهم أبوالدوم 
وقد نقل قدميا هو وأس���رته 
من الصعيد إلى الفالحني في 
الشرقية ولهم عالقة في بني 

متيم من االساس.
وردا على سؤال ل� »سبق« 
عن كيفية التع���رف على أن 
الشخص الفالني يتبع لشجرة 
االشراف وعائالتهم سواء في 
داخ���ل اململكة أو في خارجها 
قال الش���ريف: أسر االشراف 
معروفة منذ القدم من الناحية 
السياس���ية أوال حيث كانت 
حتكم احلجاز وبالتالي كانت 
لها مثل احلكومات املوجودة في زمننا هذا سجالت 
ومؤرخون وقضاة ولها أيضا مهتمون في دائرة 
االنساب في احلكومة التي امتدت في احلجاز 
من عام 300ه� إلى 1344ه�، فكل هذه محفوظة 
وموجودة وهناك كتب مدونة بهذا الشيء، فكل 
قرن من القرون لدينا يوجد له مؤرخون والكتب 
التاريخية واالعالم واجلرود النسبية )أشجار 

النسب( لكل 100 سنة محفوظة.

القاهرة � وكاالت: قال املفكر 
اإلسالمي محمد سليم العوا انه 
يجوز أن يتولى املسيحي حكم 
مصر، ودعا املسلمني إلى اخلروج 
للدفاع عن الكنائس في البالد.

وفي محاضرته التي حملت 
عنوان »الفتح اإلسالمي ملصر« 
مبسجد رابعة العدوية السبت، 
قال العوا: ان الدستور ليس به 
ما مينع تولي مس���يحي احلكم 
مبصر ألنه لم يحدد ديانة احلاكم 
وإمنا اشترط أن يكون من أبوين 
مصريني، كما انه يجوز شرعا 

تولي قبطي حكم مصر.
وأضاف: »إذا حدث هجوم 
على إحدى الكنائس املصرية 
فمن الواجب على كل املصريني 
الدف���اع عنها ألنه���ا جزء من 
الوطن«، مشيرا إلى أن تهديدات 
تنظيم القاعدة بالعراق لكنائس 
مصر فبركة إعالمية، مستبعدا 

وج���ود م���ا يس���مى بقاعدة 
العراق من األساس في الوقت 

احلالي.
واستطرد: »حتى لو كانت 
هناك قاعدة ف���ي العراق فلن 
تكون منشغلة بنا، وإن كانت 
القاعدة ق���د بلغت التفاهة ان 

تهدد مصر فقولوا على القاعدة 
السالم«.

يذكر ان تنظيم »دولة العراق 
املوالي للقاعدة  اإلس���المية« 
الذي استهدف  الهجوم  تبنى 
كنيسة سيدة البشارة للسريان 
الكاثولي���ك في ح���ي الكرادة 
ببغداد األحد املاضي، وقال انه 
نفذ عملية العراق ملا أس���ماه 
»نصرة ألخواتنا املس���لمات 
املستضعفات في مصر«، وأمهل 
الكنيسة 48 ساعة لإلفراج عن 
مسلمات »مأسورات في سجون 

اديرة«.
وحت���دث الع���وا ع���ن فتح 
املسلمني ملصر، قائال: »إن مصر 
فتحها 12 ألف جندي وليس 4 
آالف كم���ا زعم أخون���ا«، على 
حد قوله، في إشارة إلى اجلدل 
بينه وبني األنبا بيشوي حول 

املوضوع.

محمد سليم العوا

عبد احلليم حافظ


