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دبــــي ـ العربية: قرر زوج 
املســــلمة اإليطالية من أصل 
تونسي، التي فرض عليها دفع 
غرامة مالية بســــبب ارتدائها 
النقاب، منعها من مغادرة املنزل 
مــــن »نظرات  بدعوى غيرته 

الرجال اآلخرين« إليها.
وفرضت الشرطة اإليطالية 
في مدينة نوفارا معقل رابطة 
الشمال املعادية للهجرة، في 
أول حالة من نوعها في البالد، 
غرامة تبلــــغ 500 يورو على 
املرأة التونســــية البالغة من 
العمر 26 عاما الرتدائها نقابا 
بينما كانت تسير مع زوجها في 
الطريق إلى مسجد في شمال 

إيطاليا ألداء صالة اجلمعة.
وقال الزوج التونســــي براعم بن صالح )36 عاما( إنه ســــيضطر 
إلبقــــاء زوجته أمل مرموري داخل املنزل »ألنني ال أريد أن ينظر إليها 
الرجال اآلخرون«، وأضاف أنه ال يعرف من أين ســــيحصل على املال 
لســــداد الغرامة املستحقة على زوجته، بحسب تقرير نشرته صحيفة 

»احلياة« امس.
وأوضح أنه سيبقيها وراء جدران منزلهما ألنه ال يريد لآلخرين أن 
ينظروا إلى وجهها. وذكر أنه ال يوجد ما مينع ارتداءها للنقاب، إذ إنها 
خرجت من املنزل بنية الذهاب إلى املسجد، وعرجت على مكتب البريد 

لقضاء مهمة إدارية.
 وكانــــت إيطاليا ســــنت 
قانونا في ســــبعينيات القرن 
املاضي، إبــــان ذروة الهجمات 
اإلرهابية داخل البالد، يحظر 
على أي شخص، رجال كان أو 
امرأة، تغطية وجهه في مكان 

عمومي. 
لكن السلطات اإليطالية لم 
تطبقه بتاتا. بيد أن عمدة نوفارا 
ماسيمو جيوردانو كان أصدر 
تشــــريعا مطلع العام احلالي 
ارتداء أي ملبوســــات  يحظر 
متنع التعرف إلى هوية مرتديها 
في املرافق العمومية واملدارس 

واملستشفيات.
إلى  وينتمــــي جيوردانو 
حزب رابطة الشمال الذي يراهن على وضع سياسات للحد من الهجرة 

والتضييق على املهاجرين ومنع بناء املساجد.
وتضغط رابطة الشــــمال الشريك احملافظ في التحالف الذي يقوده 
رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني إلصدار تشريع يحظر ارتداء مالبس 

تغطي الوجه في األماكن العامة.
ويقول املدافعون عن احلظر إن النقاب يتعارض مع مقتضيات األمن 
العام ومع كرامة املرأة، ولكن زعماء املســــلمني في أوروبا احتجوا على 

حظر النقاب باعتباره متييزا ضد املسلمني.

مصرـ  د.ب.أ: تسببت رقصة قصيرة لعروس في محافظة األقصر بصعيد مصر مع ابن عمها في 
حتويل حفل خطوبتها الى معركة حامية الوطيس كان السالح فيها الكراسي والعصي.

وكانت أســـرتا العروســـني قد أقاموا حفال حاشـــدا في إحدى صاالت األفراح ودعوا إليه أهالي 
اجلانبني لالحتفال باخلطبة.

ورغم ان احلفل كان مليئا بوصالت الرقص فان قيام العروس برقصة قصيرة مع ابن عمها، يبدو 
انها لم تعجب العريس، ادت الى اشتباك بني العريس وابن عم العروس.

وحتول الفرح إلى معركة بني العائلتني وانتهى احلفل بفسخ اخلطوبة.

رقصت العروس مع ابن عمها فتحول الفرح إلى معركة

دبي ـ دب أ: تستعد الشاعرة 
السعودية حصة هالل )رميية(، 
التي عرفت بشــــاعرة »الفتاوى 
الشــــريرة«، ملقاضاة من »أساء 
لها عبر شــــبكة اإلنترنت ودعوا 
إلى قتلهــــا«، بعد إلقائها قصيدة 
عــــن »اإلرهاب، وفتــــاوى القتل 
أنها كانت  والتكفير«، معتبــــرة 
وليمة وفريســــة لــــرواد مواقع 
اإلنترنت خالل األسابيع األخيرة، 
باإلساءة لها. وقالت الشاعرة إنها 
تعتزم »مقاضاة من اساءوا لها عبر 
شبكة اإلنترنت، وكالوا االهانات 
لشخصها وأســــرتها، ونالوا من 
سمعتها«، مشيرة إلى أن اإلساءة 
التي تعرضــــت لها وصلت »حد 
القذف«، ورافضة أن تكون وليمة 
سائغة للمسيئني. وذكرت امس 
في اتصال هاتفــــي من الرياض، 
التي عادت إليها عقب مشاركتها 
في املهرجان الشــــعري اإلماراتي 

»شاعر املليون«، أنها صدمت من كم 
االهانات التي وجهت لها على املواقع 
اإللكترونية، عقابا لها على موقفها 
الرافض لـ »اإلرهاب«. كما أشارت 
إلى أنها »رصدت 10 مواقع نشرت 
تهديدات بقتلها، أو دعت لعقابها، 
وتعمل على رصد املواقع األخرى 
التي سمحت بقذفها، والتحريض 
ضدها«، الفتة إلى أنها »ستقاضي 
جميع تلك املواقع داخل السعودية 
وفي منطقة اخلليج، وخارجها«. 
كانــــت رميية القــــت قصيدة في 
»شــــاعر املليون« قبل أســــابيع 
قليلة تنتقد فيها »الفتاوى التي 
تبيح القتل«، وبعد إذاعة القصيدة 
الفضائية، نشرت  القنوات  على 
مواقع علــــى اإلنترنت تهديدات 
بقتلها باعتبارها »تطاولت على 
رجال الدين«. وقالت الشاعرة »بعد 
انتهاء )شاعر املليون( وعودتي 
من أبوظبي للرياض، اكتشفت أني 

كنت وليمة وفريسة لرواد مواقع 
اإلنترنت خالل األسابيع األخيرة، 
إذ تناوبوا على ســــبي، واإلساءة 
لشــــخصي وعائلتي، وبلغ األمر 
اخلوض في االعراض، ملجرد اني 
أعلنت موقفي الرافض لإلرهاب«. 
واوضحت »فوجئــــت أيضا بأن 
مواقع إلكترونيــــة حولتني إلى 
وسيلة جلذب اكبر عدد من الزوار، 
الباب علــــى مصراعيه  وفتحت 

لسبي بكل األلفاظ«.
واعتبــــرت أن هؤالء »حولوا 
اإلنترنت إلى وســــيلة إلرهابي، 

وحتقيري في مجتمعي«.
وأشارت رميية إلى أنها تعيش 
بني أهلها »بصورة طبيعية، وال 
تخشى تلك التهديدات«، مضيفة 
»أنا امــــرأة عادية، شــــاركت في 
مهرجان شعري، وأعلنت موقفي 
دون خوف، ولن أتراجع عن ذلك 

مهما حدث«.

نوال الزغبي: الحادث ال يمكن أن يسيء للعالقات المصرية ـ اللبنانية

أصالة تدعو ألوبريت لتلطيف األجواء بعد حادثة »كترمايا«  
ونور الشريف يطالب بالتريث قبل أي رد فعل انفعالي

القاهرةـ  ام.بي.سي: دعت الفنانة السورية أصالة إلى عمل 
أوبريت عربي مشترك بشكل عاجل، يذكر الشعوب العربية 

بأننا أمة واحدة، وال يصح أن يؤذي بعضنا بعضا.
جاء ذلــــك تعليقا على ما حدث من جرمية قتل شــــاب 
مصري في قرية »كترمايا« اللبنانية والتمثيل بجثته بعد 

اتهامه بقتل 4 من عائلة من القرية.
وقالــــت أصالة إنه يجب أن نتكاتف وال تفرقنا أي أمور 
يصدرها بعض اخلارجني على القانون، حتى ال نظهر أمام 

العالم وكأننا شعب متعطش للدماء والعنف.
بدوره، أيد املطرب املصري تامر حسني ضرورة تركيز 
األعمال الدرامية، ســــواء كانت ســــينمائية أو غنائية على 
هذا املوضوع مــــن اآلن فصاعدا، وذلك حتى ال تتكرر مثل 

هذه اجلرائم.

مــــن جانبها، أكدت الفنانة نوال الزغبي أن ما حدث في 
»كترمايا« ال ميكن تعميمه، وال ميكن أن يسيء للعالقات بني 

البلدين الشقيقني، فلدينا تاريخ مشترك ولغة واحدة.
في الوقت نفسه، استغربت املطربة الني خلف حادث سحل 
مصري، متسائلة: كيف ميكن أن يحدث ذلك، على الرغم من 

أن الشاب املصري املتهم كان بعهدة القوى األمنية؟
وأضافت: لسنا ضد أن تأخذ العدالة مجراها، حتى ولو 
كان باإلعــــدام من قبل الدولة، في حال ثبتت إدانته، فنحن 

في القرن الـ 21، ال في العصر احلجري.
وذكرت أن هذا احلادث ال ميكن أن يؤثر على العالقات بني 
مصر ولبنان، مشيرة إلى أنها ستزور مصر خالل هذا األسبوع 

لتسجيل أغنيات من ألبومها الذي ستصدره قريبا.
في الوقت نفسه، أيد الفنان السوري عباس النوري فكرة 

توعيــــة املواطن العربي عبر الفن ملنع وقوع هذه األحداث 
مســــتقبال، مرجعا ما حدث في بيروت إلى قلة التوعية في 

األماكن الريفية.
وأشار إلى أن القائمني بسحل الشاب املصري بعدما قتلوه 
لم يدركوا أنهم أصبحوا ينتقمون من شيء محرم املساس 
به، حيث بدأوا يقتصون من جسده الذي أصبح أمانة اهلل 

بني أيادي البشر يجب تكرميه ودفنه.
أما الفنان املصري نور الشريف فقال إن ما حدث يستلزم 
وقفة عاجلة حتث الشــــعب العربــــي على ضرورة التريث 
قبل أي رد فعل انفعالي من املمكن أن يحدث أزمة بني دول 
أشقاء. وأشار إلى أن احلكم بشكل متحيز على أي أمر خطأ 
يصدر من أي شخص خارج على القانون قد يؤدي لكارثة 

بني الشعوب العربية.

أصالة نور الشريف

الشاعرة السعودية حصة هالل

ال يتحمل نظرات الرجال اآلخرين إليها 

زوج منّقبة إيطالية يمنعها من مغادرة المنزل بسبب غيرته 

دبي ـ سي.إ.إن: قد يصاب اإلنسان بالصداع 
شـــهريا وملدة تدوم عدة ساعات، أو قد يصاب 
به أسبوعيا أو يوميا، للصداع أشكال وأنواع 
مختلفة، كما تختلف شدة نوباته بني ألم خفيف، 
وألم معتدل، إلى إحساس بألم شديد. وقد يشعر 
املصاب باأللم في اجلبهـــة أو الصدغ أو قرب 
العينني أو في مؤخرة الرأس، ويصنف الصداع 

كصداع عضوي وآخر غير عضوي، كما 
تختلـــف املســـببات التي تفجر 

الصـــداع، من بينها  نوبات 
بعض املســـببات املثيرة 

للدهشة.
أولها: مديرك في 
العمـــل فقـــد يقف 
مديرك وراء نوبات 
الصـــداع، حيـــث 
اظهرت دراسة ان 
املدير  عدم اصغاء 
الى موظفيه يزيدهم 

اضطرابا ويســـبب 
لهم الصـــداع ويربك 

ميزانيتهم الضطرارهم 
الى شراء ادوية للعالج. 

وثانيها: الطقس احلار فمع 
ارتفاع درجات احلرارة، تتزايد 

احتماالت اإلصابة بالصداع النصفي أو 
نوبـــات الصداع األخرى القوية، ففي دراســـة 
أجريت مؤخرا، وجـــد باحثون ارتفاع مخاطر 
الصداع بنسبة 7.5 % لكل 9 درجات فهرنهايت، 
وارتبط انخفاض الضغط اجلوي، الذي غالبا 
ما يسبق هطول املطر، باإلصابة بنوبات صداع 

ال ترتبط بالشقيقة.

ثالثـــا: الروائح النفـــاذة فالروائح القوية، 
وحتى لو كانت طيبـــة، تفجر نوبات الصداع 
لدى البعض، إال أن أسباب حدوث ذلك مازالت 

غير واضحة.
رابعا: إكسسوارات الشـــعر فكيفية ارتداء 
تلك اإلكسســـوارات قد تلعب دورا في نوبات 
الصداع، فتصفيف الشـــعر كــ »ذيل حصان« 
وشده بقوة قد ترهق أنسجة الفروة مما 

يؤدي لإلصابة بالصداع.
خامسا: التمارين الرياضية 
التمارين  فقـــد تفضـــي 
الرياضية العنيفة، إلى 
صداع اإلجهاد، فتلك 
التمرينات املجهدة 
تـــؤدي لتضخـــم 
الدموية  األوعيـــة 
في الرأس والعنق 
وفـــروة الـــرأس، 
متسببة في تراكم 
الضغوط التي تولد 

نوبات الصداع.
سادســـا: اجللوس 
بشـــكل غيـــر صحيح، 
فاجللـــوس بارتخـــاء على 
املكتـــب، وانحنـــاء الظهر أثناء 
اجللوس، أو باســـتخدام كرسي ليس 
له دعامات في الوراء، أو التحديق بشاشـــات 
كمبيوتر منخفضة أو عالية للغاية، أو اإلمساك 
بسماعة الهاتف بني أذنك وكتفك كل ذلك يؤدي 
الى الصداع. فاإلقالع عـــن التدخني أو جتنب 
اجللوس بقرب مدخنني قد يكون أفضل عالج 

لهذا النوع من الصداع العنقودي. 

6 أسباب للصداع .. أولها مديرك في العمل 
صحتك

رماد البريطانية
 في الفضاء

لن��دن � يو.ب��ي.آي: حقق 
البريطاني جي��ف بايتس أمنية 
زوجته أودري قبل وفاتها فأرسل 
رمادها على منت رحلة انطلقت من 

نيو مكسيكو الى الفضاء.
اإلذاع��ة  هيئ��ة  وأف��ادت 
البريطاني��ة )بي.بي.س��ي( بأن 
الزوج البالغ من العمر )81 عاما( 
دفع 695 دوالرا إلرس��ال رماد 
زوجت��ه التي توفيت في مارس 
2009 عن عم��ر )75 عاما( الى 
الفضاء على منت مركبة انطلقت 
من »سبايسبورت أميركا« قرب ال 
كروسيس في الواليات املتحدة. 
وقال الزوج وهو من مدينة دوفر 
البريطاني��ة ان زوجته الراحلة 
كانت مندهشة بهبوط األميركيني 
على سطح القمر في ستينيات 

القرن املاضي.

زفاف جماعي
 في الصين

بكني � أ.ش.أ: أقامت منطقة 
شينجيانغ ذاتية احلكم شمال 
غ��رب الصني والت��ي تقطنها 
غالبية أف��راد قومية الويغور 
قاني اكبر القوميات املس��لمة 
العش��ر الصينية حفل زفاف 
جماعي ل� 112 شابا وفتاة من 56 
قومية من شتى أنحاء الصني. 
أقيم االحتفال في جبال تيانشان 
مبنطقة ش��ينجيانغ وتخللته 
سلسلة من النشاطات شملت 
العرس��ان والعرائس  م��رور 
بجسور متحركة واللعب في 
الصح��راء والكثب��ان الرملية 
والتقاط صور جماعية ورمي 
الزهور نحو الس��ماء محملة 

باألماني.

مالبس أغنية
 بـ 25 ألف دوالر

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: 
تظهر املغنية األميركية الشابة 
مايلي س��ايروس ف��ي ڤيديو 
أغنيته��ا اجلدي��دة »ال ميكن 
ترويضي« مبالبس يقدر ثمنها 

ب� 25 ألف دوالر.
وذك��رت مجل��ة »أوكي« 
األميركية ان سايروس ترتدي 
في الڤيدي��و الذي بدأ عرضه 
مس��اء الثالث��اء ثوب��ا فضيا 
مصنوعا من 2400 قطعة معدنية 
وريشة طاووس وثمنه 25 الف 

دوالر.
أعضاء في فرقة رقص ايرانية معارضة في باريس يرقصون امام شاشات تلفزيون يعرض أفالما صورها معارضون بهواتفهم 

)أ.ف.پ( النقالة للمظاهرات التي اعقبت االنتخابات الرئاسية االيرانية في يونيو املاضي.    

المعارضة اإليرانية.. بالرقص

لقّبوها بشاعرة »الفتاوى الشريرة«

ريمية تقاضي كل من أساء إليها 
ودعا لقتلها عبر اإلنترنت

شماعات المالبس تُرعب مينوغ !
لندنـ  د.ب.أ: كشفت املغنية واملمثلة االسترالية العاملية 
كيلـــي مينوغ انهـــا تعاني من فوبيا »شـــماعات تعليق 

املالبس«.
وذكرت صحف بريطانيـــة ان اميرة البوب اوضحت 
انها تخشى حتى النظر الى شماعات املالبس او سماع 

صوتها.
وقالت كيلي )41 عاما( »املشكلة انني اكره تعليق 
االشياء في هذه الشماعات، اعاني فوبيا العالقات، 
ال احب حتى صوتهـــا عندما توضع داخل خزانة 

املالبس«.
ووصفت كيلي غرفة املالبس اخلاصة بها قائلة 
»انها غرفة في منزلي كل محتوياتها ملقاة، ال تبدو 

ابدا مثل غرف مالبس االشخاص اآلخرين«.
كما قالت املغنية التي تواعد عارض االزياء 
االسباني فيلينكوسو )32 عاما( في حديثها 
الذي ينشر بالكامل في عدد شهر يونيو من 
مجلة »ال« ان الزواج »ليس ضمن خطتها«، 

مضيفة انه »يحتمل انه طريق لن امضي 
فيه ابدا«.


