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نظا} جديد 
للتحقق من ��وية

سرقة  جر�ئم  ظل   k
�خلاصة  %�ملعلوما/  �iوية 
لسحـب  %�ستخد�مها 
من  �لضحايا  �مو�^ 
 %� �لبنكية  حساباִדم 
سفر  جو���/  �ستخر�� 
%%ثائق قانونية �خرà Iو^ 
للمجرمني �ستخد�مها على 
عـكفت  %�سع..    Nنطا
�ملختصة  �لشركا/  بعض 
مناسـبة.  حلو^  إل�ا7 

%قد توصلو� �خ"� *) نظا> 
�iوية  من  للتحقق  جديد  
 (* �لتعر�  على  يعتمد 
منو[� شبكة �أل%عية �لدموية 
k �إلصبع %يتم [لك بتمرير 
على   nحلمر��  Nفو �شعة 
rتلفة،  �%�يا  من  �إلصبع 
�أل%سط  �إلصبع  %ُيستخد> 

.Ñذ� �لغرi
عملية   nجر�* %ميكن   
�لشخصية  من  �لتحقق 
بسيطة  �لة  باستخد�> 
حائط  على  مثبتة 
çها�  موصولة  %تكو( 

�لتحقق.  بعملية  يقو> 
iوية  حتديدها   k تعتمد%
شبكة  على  �لشخص 
7قيقة من �أل%عية �لدموية 
موجو�7 حتت جلد *صبع 
�لشخـص.  %�صبـحت 
مستخدمة  �لتقنية   uهذ
حيث  %�سع   Nنطا على 
�ألسر�  ��ا   n�cخل�  Iير

%�ألكثر كفا�n %�ماًنا. 
 �7G%ير%( �نه بسبب �أل%
�جلسم  �7خل  �ملوجو�7 
%غ" �ملرئية للعني �ملجر�7 
 %� تزييفها  �لصعب  فمن 

 �Gصو بينما  تقليدها. 
من  �ألصابع  بصما/ 
عليها،  �حلصو^  �ملمكن 
تصوير شبكية  كما ميكن 
 aGيد  )�  )%7 �لعني 
%لكن  [لك،  �لشخص 
�حلصو^ على صو�G شبكة 
�أل%k �7G *صبع �لشخص 
عليها  �حلصو^  يصعب 

7%( علم صاحبهـا.

مسـا�ــة �لصديـق
�ملسكي   Gعما �مد 
(لند()
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 فا�.. 
مدينة �لتر�� &�ألصالة
�لعربية &�إلسالمية 

يرجع تاGيخ تأسيس مدينة 
فا| *) �اية �لقر( �لثامن 
�ملو)   nي� *با(  �مليال7` 
�ملغر�   (* �أل%^  *G7يس 
بنيت  حيث   ،<٧٨٩ سنة 
على  للمدينة  �أل%)  �لنو�� 
فا|.  لو�7`  �ليم³  �لضفة 
�سس   <٨٠٨ سنة   k%
*G7يس �لثا� مدينة جديد� 
على �لضفة �ليسرI لو�7` 
نسبة  �لق"%�نيني  Ðي  فا| 
 �Gملنحد� ساكنته  �صل   (*
بإفريقية. �لق"%�(  من 

�ألندلسيني  عد%�  %كانت 
àترقها   ،Gباألسو� �اطة 
مسجد  %iا  �بو��  ستة 
�لقدمية  �ملدينة   k% جامع. 
�لثا�  *G7يس  قا>  �ملقابلة 
كذلك ببناn سوG %مسجد 

  Nباإلضافة *) قصر %سو
 n7عا لنا  �ملؤGخو(  %نقل  
عند  �هللا  به  7عا  قص"� 
�بتد�n �لعمل k حفر �سا| 

�لنا|  فأّمن  قدير»   nشي
عرفت  %قد  7عائه..  على 
فا| k هذ� �لعهد �نتعاشا 
منقطع  %عمر�نيا  �قتصا7يا 
لتو�جدها k منطقة  �لنظ" 
�خلصبة.  سايس  سهل 
 7Gمو� على  %لتوفرها 
ضر%Gية  %متنوعة  متعد�7 
�خلشب  كما7¾   nللبنا
بغابا/  �ملتوفر�   Gألحجا�%
�ملتوسط  �ألطلس  %مقالع 
�لقريب، باإلضافة *) %فر� 
 k �ملستعمل  %�لطني  �مللح 

 G�7 �جعلها  �للهم  �ملدينة: 
علم %فقه يتلى فيها كتابك 
%تقا> ֲדا حدa7% %�جعل 
بالسنة  متمسكني  �هلها 
 � �بقيتهم  ما  %�جلماعة 
�لر
ن  �هللا  بسم  قا^: 
 ÑGلرحيم %�حلمد هللا %�أل�
من   nيشا من  يوGثها  هللا 
عباu7 %�لعاقبة للمتقني) � 
%�بتد�   uبيد �ملعو^   �خذ 
من  %تبعه  �ألسا|  Ðفر 
كا( حوله، %عندما �نتهى 
من   Üفر% �ملدينة   nبنا من 
�جلمعة  عمر��ا حضر  �مر 
%صعد �ملنc %خطب �لنا| 
� Gفع يدk u �خر خطبته 
تعلم  *نك  «�للهم  فقا^: 

 uهذ  nببنا  /7G� ما   ��
مفاخر�  %ال  مباها�  �ملدينة 
%*منا  مكابر�  %ال Çعة %ال 

 )� ببنائها   /7G�
ֲדا  %يتلى  ֲדا  تعبد 
ֲדا  %تقا>  كتابك 
%شر�ئع   a7%حد
نبيك  %سنة  7ينك 
عليه  �هللا  صلى 
بقيت  ما  %سلم 
%فق  �للهم  �لدنيا 

للخ"  %قطا�ا  سكا�ا 
%�كفهم  عليه  %�عنهم 

مؤ%نة �عد�ئهم %�G7َّ عليهم 
عنهم  %�غمد   N��Gأل�
 Nلشقا�% �لفتنة  سيف 
كل  على  *نك   Nلنفا�%

صحن مسجد �لقر&يني

منظر ��خلي ملسجد �لقر&يني

صناعة �خلز�.

%من �هم معا} هذu �ملدينة 
مسجد �لقر%يني من �شهر 
�ملساجد باملغر�، ب� سنة 



اجمللد الثاني والعشرون، العدد الثاني - جمادى الثانية ورجب ١٤٣٠ هـ  - حزيران / يونيو  ٢٠٠٩ م

٣٦

التقوى

فاطمة  طر�  من   <٨٥٧
�ل~  %�ملدGسة  �لفهرية، 
عنا(  �بو  �لسلطا(  �سسها 
-١٣٥٠ بني  ما  �ملري� 

 |Gمد� �شهر  من   ١٣٥٥
فباإلضافة  %�ملغر�  فا| 
*) G%7ها كمؤسسة لتعليم 
تقا>  كانت  �لطلبة،  %*قامة 
%فيها   �جلمعة.  صال�  فيها 
 nلبـنا� 4يـلة  صومعة 
*) ساعة  *ضافة  %�لزخرفة 
مائية ما ��لت تقنية تشغيلها 
�لتاµGي  تر�ثها  �هولة. 

�يد: جامع �لقر%يني �لبديع 
�لقر(   – �لتاسع  (�لقر( 
�لثا� عشر) هو �%^ جامعة 

%�لذ`   zلغر� �لعا}   k
 k �لسوGبو(  قبل  �نشأ 
طلبة  عليه  باGيس. %تو�فد 

%�يضا   Nملشر� من  �لعلم 
�لذين  �ألG%بيو(   IGلنصا�
�للغة  حتصيل   k Gغبو� 
�7�%ֲדا  %فنو�ا  �لعربية 
%قد   .Iألخر� %�لعلو> 
 Iبالذكر �ملدينة  �حتفلت 
قبل  تأسيسها  ١٢٠٠ على 
مدينة  باعتباGها  عامني 
�لعربية  %�ألصالة  للتر�� 

%�إلسالمية.

 

�لصديـق مسـا�ـة 
كما^ عز �لدين  (�ملغر�)

&سط مدينة فا�

ُيقا^: يا 1بتـي %�لصو�� يا 1بِت أل( �لتاn هي عوÑ عن �لياn �ملحذ%فة 
(�z - �بِت) فال �و� �جلمع بني �لعوÑ %�ملعوÑ منه.

ُيقا^: �حتاG فال( k �مرu، %�لصو��: حاG فالٌ( k �مرuِ، %[لك أل( فعل 
"�حتاG" } ُيسمع عن �لعر�.

 Gأل( �العتذ� Gعن عد> �حلضو Gلصو��: �عتذ�% .Gعن �حلضو Gُيقا^: �عتذ
يكو( عن خطأ ما.
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