
حـــــولالعـالم
الجمعة

4  ديسمبر 2009

34

القاهرة ـ د.ب.أ: أكدت املطربة 
املغربية جنات إنها لم يسبق لها 
الغناء فــــي اجلزائر على اإلطالق 
وأنها لن تغني للجزائر ألي سبب 
بعد اعتداء جمهوره على اجلمهور 
املصري بشكل مهني عقب مباراة 
فريقي البلدين في السودان مؤخرا. 
وقالــــت املطربة الشــــابة املقيمة 
مبصر، في بيــــان لها امس، إن ما 
تردد مؤخرا حول تقدميها ألغنية 
للجزائر تهنئة على فوزه وقيام 
إثره بإطالق  الشباب على  بعض 
جروب على موقع »الفيس بوك« 

للمطالبة مبنعها من الغناء في مصر شائعة مغرضة وغير صحيحة على 
اإلطالق، معبرة عن دهشتها ممن أطلقوا تلك الشائعة وغضبها الشديد 
منها. وأضافــــت »أنا لم أغن للجزائر، كيف أغني لهم بعد ما فعلوه مع 
املصريني فأنا مغربية األصل لكن مصر بلدي الثاني بكل معنى الكلمة 
بعد ما لقيته من كرم أخالق شعبها وحبهم لي وكونهم السبب في النجاح 

الذي وصلت له بعد اهلل بحيث أعتبر نفسي واحدة منهم.

باريسـ  د.ب.أ: شكت برناديت 
شيراك، قرينة الرئيس الفرنسي 
السابق جاك شــــيراك، من بعض 
سلوكيات زوجها. وقالت برناديت 
)76 عاما( فــــي تصريحات ملجلة 
»بــــاري ماتش« نشــــرتها امس، 
إن زوجهــــا »ينحدر مــــن منطقة 
ليموزين، حيث يعتبر أنه يتعني 
على املــــرأة أن تكون واقفة خلف 
مقعده خلدمته«. وأضافت برناديت 
أن زوجها يستخدم أكبر كمية من 
األطباق عندما يقوم بالطهي، ويبدأ 
في التأفف ما لم تبادر مبساعدته 

ســــريعا، وأوضحت أن شيراك ال يحب أن يجلس مبفرده عندما تخرج 
هي لقضاء شؤونها اخلاصة. واعربت قرينة الرئيس الفرنسي السابق 
عن الضجر من األوقات التي تقضيها مع زوجها في مشاهدة التلفزيون، 
وقالت »يبدأ في الفلسفة لدرجة أني ال أمتكن من االستماع«، كما وصفته 
بأنــــه »ملك تغيير احملطات« حيث يرغــــب دائما في معرفة ما تبثه كل 

محطة.

طهرانـ  أ.ف.پ: منع مدير التلفزيون اإليراني 
عزت اهلل زرغمي تبــــرج املذيعات واحلد من 
بث الفقرات املوسيقية خالل البرامج.  وذكرت 
صحيفة »اعتماد« القريبة من االصالحيني ووكالة 
»فارس« لالنباء، امس، أن زرغمي اعلن خالل 
اجتماع مع املسؤولني في التلفزيون ان تبرج 
املذيعات في البرامج التلفزيونية غير شرعي 

ومخالف للشــــريعة، ودعا للتقليل من املزاح 
بني اجلنسني على الشاشــــة، كما اوصى بأن 
حتاور الضيفات في البرامج من قبل مذيعات 
نســــاء. وفي نوفمبر قرر مرشــــد اجلمهورية 
االسالمية آية اهلل علي خامنئي جتديد والية 
زرغمي التي متتد على خمس سنوات كمدير 
للتلفزيون االيراني مطالبا اياه باحلرص على 

احترام الشريعة.  وطلب زرغمي ايضا املسؤول 
السابق في احلرس الثوري من املسؤولني في 
التلفزيون احلد من الفقرات املوسيقية بحسب 
املصادر نفســــها.  وقال »يبدو ان للموسيقى 
حيزا كبيرا في البرامج التلفزيونية«، مشيرا 
الى »البرامج احلوارية« التي تتخللها »موسيقى 

في غير محلها«.

إيران تحظر تبرج المذيعات وتوصي بتقليل المزاح بين الجنسين

إسرائيل تدرس حظر رفع أذان الفجر في القدس

وزير تركي يدعو لس�حب الودائع اإلسالمية من البنوك السويسرية ردًا على التحول السلبي في النهج السويسري المعتدل
باريس ـ أ.ف.پ: قال حاخام فرنسا جيل 
برنهامي في مقال في صحيفة لوفيغارو انه البد 
من »التحرك لكي يغير االوروبيون نظرتهم 
لالسالم« بعد االستفتاء السويسري »الظالم« 

الذي منع بناء املآذن.
وقال برنهامي »علينا ان نعمل اليوم من 
اجل تغيير النظرة لالسالم، ليس فقط لدى 
السويســــريني وامنا لدى كل االوروبيني«، 
واضاف »انها مسؤولية كل القادة الدينيني« 

مشددا على ضرورة »احلوار واالنفتاح«.
وخلص استطالع الرأي الذي جرى االحد في 
سويسرا الى معارضة 57.5% من السويسريني 

بناء املآذن في بلدهم.
واعتبر احلاخام الفرنسي ان »جزءا من 
التحرك يجب ان يجري هنا في اوروبا، واجلزء 
اآلخر في البلدان االسالمية )...( ألنه من الوهم 
انتظار نتائج مهمة هنا من دون اجراء تغيير 
واضح هناك«. وفيما صدرت ادانات كثيرة 
لالستفتاء السويسري، قال برنهامي »اعتقد 
ان رأي السويســــريني يجب ان يسمع« رغم 
»معارضتي له«. واعتبر ان »كل قرار يؤدي الى 
عدم املساواة في احلقوق بني اجلماعات الدينية 
هو قرار ظالم«. وبحسب استطالع للرأي نشر 
أمس اخلميس في صحيفة لوفيغارو فإن %41 
من الفرنسيني يعارضون بناء املساجد، و%46 

يعارضون بناء املآذن.

 حظر أذان الفجر في القدس

في ذات الســــياق، ذكرت وســــائل اعالم 
الكنيست اإلسرائيلي  أن  اســــرائيلية أمس 

يدرس مشروع قانون جديدا يحظر رفع أذان 
الفجر في مســــاجد القدس ومدن ذات كثافة 
سكانية فلسطينية. وتقدم مبشروع القانون 
النائب عن حزب »كادميا« أريه بيبي، بزعم 
أنه تلقى طلبات خطية وشفوية عبرت عن 
انزعاج ماليني اليهود من رفع األذان في ساعات 
الفجر األولى، حســــب تعبيره، وقال انه إذا 
أراد املسلمون سماع األذان، فينبغي عليهم 

إيجاد طريقة ال تزعج اآلخرين.
وفســــر »بيبي« تقدمه مبشروع القانون 
بقوله: »إذا كانوا مضطرين إلى سماع األذان، 
ينبغي عليهم أن يجدوا طريقة أخرى لرفعه 
من دون إزعاج اآلخرين«. وقال بيبي ان هذه 
»القضية باتت مشــــكلة عاملية في كل دولة 
يعيش فيها مسلمون إلى جانب أبناء طوائف 
دينية أخرى«، مضيفا »ما جرى في سويسرا 
من حظر لبناء مآذن للمساجد دليل على أن 
البشرية بدأت تعالج هذه املشكلة« على حد 
زعمه. ومساء أمس، دعا وزير الدولة التركي 
املكلف مبلف مفاوضات العضوية مع االحتاد 
االوروبي ايغمن باغيش اليوم املسلمني الى 
سحب اموالهم املودعة في البنوك السويسرية 
ردا على تصويت السويسريني لصالح حظر 

بناء مزيد من مآذن املساجد في بالدهم.
ونسبت صحيفة »حرييت« التركية الى 
باغيش قوله ان »حظر بناء املاذن في سويسرا 
املشــــهورة مبصارفها يوفر فرصة ألشقائنا 
املسلمني ملراجعة سياسة ايداع اموالهم في 

املصارف السويسرية«.
واضــــاف باغيش الذي يزور بروكســــل 

حاليا ان سحب ودائع املسلمني في سويسرا 
سيكون رد فعل مناسب على نتائج االستفتاء 
السويسري الذي أثار ردود فعل واسعة النطاق 
في العالم االسالمي والدول االوروبية بوصفه 
حتوال سلبيا في النهج السويسري املعروف 

بالتسامح.
وأوضــــح ان بالده التي ســــاءها موقف 
سويسرا لديها اموال في هذا البلد على غرار 
العديد من الدول االسالمية ويهمها ان تستخدم 
هذه االموال املودعة هناك مبا يحقق مصاحلها، 
ملمحا الى ان تركيا قد تعيد التفكير بسياسة 
ايداع اموالها في البنوك السويسرية ردا على 

موقف السويسريني من املسلمني.
ولم تستبعد الصحيفة في عددها الصادر 
اليوم ان تلقى دعوة باغيش صدى داخل تركيا، 
اذ قد تقدم احلكومة التركية على حتويل بعض 
ودائعها في سويســــرا الى البنوك التركية 
كمحاولة ملمارســــة الضغط على احلكومة 

السويسرية في قضية حظر بناء املآذن.
ونسبت الصحيفة الى مسؤول حكومي 
تركي لم تكشــــف عن هويته القول ان ثمة 
مئات املاليني من الدوالرات التركية املودعة 
في البنوك السويسرية ال يضر احلكومة ان 
تقوم بتحويل بعض منها الى مصارف اخرى 

خارج سويسرا.
وكان الرئيــــس التركي عبداهلل غول قد 
ندد اول من امس باالســــتفتاء السويسري 
واعتبره قرارا مشــــينا يعكس رواج ظاهرة 
»االسالم فوبيا« أي اخلوف املرضي من انتشار 

االسالم في اوروبا. 

حاخام فرنسي يصف حظر بناء المآذن في سويسرا ب� »الظالم«
و41% من الفرنسيين يعارضون بناء المساجد في بالدهم

شيراك »ملك تغيير محطات التلفزيون«جنات: لم ولن أغني للجزائر مليار دوالر خسائر سيول جدة
الرياض ـ يو.بـــي.آي: توقعت مصادر على صلة 

بلجان حصر أضرار كارثة سيول جدة أن يتجاوز 
حجم التعويضات التي ستصرف للمتضررين 

1.5 مليـــار ريال ) 400مليون دوالر( وان 
تبلغ قيمة األضرار التي طالت منشآت 

ومرافق حكوميـــة نحو ملياري ريال 
)533 مليون دوالر(.

التقديرات  وبحسب املصادر فإن 
التي تبدو أولية قابلة للزيادة خالل 
الفترة املقبلة، فيما تواصل نحو 35 
جلنة ميدانية عملها حلصر األضرار 
وتقدمي الغوث واملساعدات الغذائية 

للمتضررين من الكارثة الكبرى التي 
شهدتها جدة في تاريخها وكذلك عمليات 

إســـكان املنكوبني، في الدور والشـــقق 
املفروشة.

وأشارت جلان حصر األضرار التي شكلتها 
محافظة جدة الى تضرر 1932 عقارا جراء السيول 

إضافة إلى 2377 سيارة فيما يواصل خبراء ومختصون 
تقدير قيمة التلفيات التي طالت هذه املمتلكات 

اخلاصة للمواطنني.
الســـعودية  وقد تناقلـــت الصحافة 
انتقادات واســـعة الفتقار املدينة التي 
تعد ثاني اكبر املدن الســـعودية إلى 
البنية التحتية الالزمة لتصريف مياه 

السيول.
كما أشارت تقارير الى مخاوف من 
تسرب مياه الصرف الصحي املتجمعة 
في بحيرة املسك القريبة من املدينة 
والتي تشير بيانات غير رسمية إلى 
أنها حتوي 40 مليون متر مكعب من 
مياه الصرف الصحي التي يتم شفطها 
مـــن منازل جدة التي لم تصلها خدمات 
الصرف الصحي، وتشير اإلحصاءات إلى 
أن 30 % فقط من منازل جدة مرتبطة بشبكة 

للصرف الصحي.

»الواشنطن تايمز« تسّرح 40% من موظفيها وتوزع مجانًاالبيت األبيض يقبل اللوم في واقعة التطفل علىعشاء أوباما

الناس ال يكذبون على ال� »فيس بوك«أخوان يعيشان في كهف يرثان مليارات الدوالرات

واشنطنـ  رويترز: حتمل البيت األبيض االربعاء 
املاضي بعض اللوم عن خرق محرج لألمن أتاح لزوجني 
من غير املدعوين بالتطفل على حفل العشاء الرسمي 

للرئيس باراك أوباما االسبوع املاضي.
وفي احـــدث تطور في هذه القصـــة قال البيت 
االبيض انه سيعمل على التأكد في املستقبل من ان 
موظفي البيت األبيض سينتشرون بأنفسهم بجوار 
رجال امن الرئاسة لفحص الضيوف في املناسبات 
الرسمية. وقال جيم ميســـينا نائب كبير موظفي 

البيـــت األبيض في مذكرة قدمت لوســـائل اإلعالم 
»بعد مراجعة إجراءاتنا.. اتضح ان البيت االبيض 
لم يفعل كل ما في وسعه ملساعدة قوات أمن الرئاسة 
في التأكد من ان الضيوف املدعوين فقط هم الذين 
يدخلون املجمع«. والواقعة التي أخذت بعدا دوليا، 
ألن املتطفلني كانا على بعد اقدام من رئيس الوزراء 
الهندي مامنوهان سينغ وتصافحا مع أوباما، استدعت 
اعتذارا علنيا نادرا من أمن الرئاســـة وكرر ميسينا 

انهم كانوا مخطئني.

واشنطنـ  يو.بي.آي: أعلنت صحيفة »الواشنطن 
تاميز« امس عن تســــريح 40% من موظفيها على 
األقل خالل األسابيع املقبلة وعن توزيع الصحيفة 
املطبوعة مجانا في واشنطن. وذكرت الصحيفة أن 
ناشرها جوناثان ساليفان أعلن االربعاء املاضي عن 
خطط جديدة تغطي من خاللها الصحيفة األمور 
األساسية باالعتماد على قوة عاملة مخفضة. وأعلن 
ساليفان أن الصحيفة ستستمر في إجراء تقارير 
سياسية واقتصادية وفي نقل األخبار احلصرية 

واألخبار الثقافية، غير أنه دعا املوظفني إلى توقع 
حصولهم على تنبيه بالطرد خالل 60 يوما. وقال 
إن خفض عدد الوظائف أمر ضروري »للتماشي 
مع األوضاع االقتصادية لألعمال اجلديدة املتغيرة 

بشكل ديناميكي«.
وأعلن أن الصحيفة ســــتوزع مجانا في مراكز 
صنع القرار في واشنطن، ولفت إلى أن النسخة 
االلكترونية من الصحيفة ستستمر وتركز على 

املالحق اإلخبارية وحتديث االخبار.

لندنـ  يو.بي.آي: ورث أخوان 
يعيشان في أحد الكهوف في املجر 
7 مليارات دوالر من جدة فقدوها 

منذ فترة طويلة.
وذكـــرت صحيفـــة »الدايلي 
تلغراف« البريطانية أن األخوين 
زســـولت وجيزا بيالدي اللذين 
العاصمة  يقيمان في كهف قرب 
املجرية )بودابســـت( ويعمالن 
في بيع الطعام في الشارع علما 
من جمعية خيريـــة أنهما ورثا 
إلى جانب شقيقة لهما تقيم في 
الواليات املتحدة ثروة تقدر بـ 7 
مليارات دوالر من جدتهما التي 

توفيت مؤخرا في أملانيا.
وقال جيزا )43 عاما( »علمنا 
أن أمنا تتحدر مـــن عائلة ثرية 
ولم تكن عالقتها جيدة معهم ثم 
تخلت عنا وفقدنا االتصال معها 
ومع والدنا حتى توفيت مؤخرا«، 
وأضاف »في حـــال مت هذا األمر 

وقارن املراقبون بني شـــخصية الشـــخص 
احلقيقية وشخصيته املثالية.

وأظهرت الدراســـة التي نشرتها مجلة »علم 
النفس« أن االنطباعات التي ميكن أن تؤخذ عن 
الشخص استنادا إلى املواقع االجتماعية غالبا 
ما تكون دقيقة وال تتأثر برغبة الشخص في أن 

يظهر بصورة مثالية.

أوستني ـ يو.بي.آي: تعكس معظم البيانات 
الواردة على صفحة الشخص اخلاصة على موقع 
»فيس بوك« االجتماعـــي معلومات دقيقة عنه 
بدل أن تكون معلومات وهمية تهدف إلى إظهاره 

بشكل مثالي.
وقال عالم النفس سام غوزلينغ من جامعة 
تكساس في مدينة اوستني في أميركا الذي أجرى 
الدراسة »فوجئت بالنتائج ألن االعتقاد السائد هو 
أن الناس يستخدمون الـ »فيس بوك« للترويج 
النطباع محســـن عن أنفســـهم«. وأضاف »في 
الواقع تفيد استنتاجاتنا بأن الشبكة االجتماعية 
على االنترنت تعكس صورة واقعية ألصحاب 
الصفحة على الـ »فيس بوك« إما ألن األشخاص 
ال يحاولون أن يظهروا أنفسهم بشكل محسن أو 
رمبا ألنهم يحاولون ذلك لكنهم يفشلون«. وقد 
جمع غوسلينغ وزمالؤه معلومات من 236 صفحة 
ملستخدمني أميركيني وأملان في عمر الذهاب إلى 
اجلامعة واستخدموا مجموعة من األسئلة لتحديد 
سمات شخصية صاحب الصفحة باالضافة إلى 
ما يعتبرونه شـــخصية مثالية وكيف يرغبون 

أن يبدوا.

صحتك

استخدام الحوامل للمبيدات 
يسبب ألطفالهن عيوبًا خلقية

2 من كل 500 طفل ذكر معرضون لالصابة

واشـــنطن، ـ يو.بي.آي: حذرت دراسة من أن 
األطفال الذكور الذين يولدون ألمهات يستخدمن 
املبيدات احلشرية خالل األشهر األولى من احلمل 
يتعرضون خلطر اإلصابة بعيب خلقي  في العضو 

الذكـــري ومجرى البول. 
وذكـــر موقع »هلث دي نيـــوز« أن هذا العيب 
اخللقي يصيب اثنني من بـــني كل 500 طفل ذكر 
وقـــارن الباحثون في الدراســـة اجلــــديدة التي 
أعدها فريق من العلماء في برشـــلـــــونة ولندن 
بـــني 471 طفال ولدوا بهذه احلالة و490 آخرين ال 

يعــانون منها.
وسئلت أمهات هؤالء األطفال في الدراسة عن 
أســـلوب حياتهن وأوضاعهن االجتماعية وما إذا 
كن قد استخدمن املواد الطاردة للحشرات أو تلك 

اخلاصة بإتالف النبــــاتات خالل احلمل. 
وتبني أن اســـتخدام بعض احملاليـــل واملواد 
املخصصة الطاردة للحشرات زاد معدالت االصابة 
بهذا العيب اخللقي بنسبة 73% وذلك بحسب الدراسة 

التي نشرت في دورية الطب املهني والبيئي.
كما تبني للباحثني أن استخدام هذه املواد خالل 
األشهر الستة األولى من احلمل يزيد خطر اإلصابة 

بهذه احلالة بنسبة %81. 
ولم تشر الدراسة إلى أنواع املبيدات احلشرية 
التي تســـبب هـــذه األضرار أو عـــدد املرات التي 

استخدمت فيها.

جنات

االخوان زسولت وجيزا بيالدي

جاك شيراك

املسجد الكبير في باريس

بشكل جيد فسيعوض عن احلياة 
التي عشـــناها حتى اآلن لم يكن 
لدينا إال بعضنا ولم تكن أي امرأة 
تنظر الينا ونحن نقيم في كهف«. 
وقال »رمبا مع املال نستطيع أن 
جند شريكة ونعيش حياة طبيعية 

وعرفوا احملامون الذين يدرسون 
األنساب بوجودنا«.

وقال األخوان إنهما يحاوالن 
احلصول على وثيقة وفاة والدتهما 
إلثبات عالقتهما باجلدة قبل أن 

يسافرا إلى أملانيا.


