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الداعية الهندي د. ذاكر

كانبيرا ـ يو.بي.آي: أثارت فقاعة علكة غضب 
قاض أسترالي فحكم على املتهم بالسجن 30 يوما 

الحتقاره احملكمة.
وذكرت وكالة األنباء األسترالية »أي أي بي« أن 
القاضي رودني كريسب حكم على ميرزا زوكانوفيك 
20 عاما الذي يحاكم بتهمة اعتداء، بالســـجن 30 
يوما بعدما نفخ علكة عن قصد وفقعها وهو ينظر 

إليه.غير أن املتهم خرج مبوجب كفالة مالية. وقال 
محامي زوكانوفيك »نحن مسرورون جدا إلطالق 

سراحه هذا املساء«.
وقد حظي قرار القاضي بتأييد واسع في أوساط 
الشـــرطة في والية فيكتوريا وقـــال أحدهم »إنه 
بتواجد قضاة آخرين مثله ســـتكون املدينة مكانا 

أكثر أمنا«.

فقاعة علكة أهانت القاضي فأرسل المتهم إلى السجن

إيقاف 35 يهوديًا رفضوا تعليم بناتهم وزير أردني ينتقد تصريحات هولندية
طالبت بإلغاء االعتراف باألردن

نّقاد أميركيون: أنچلينا چولي ال تصلح أن تكون كليوباترا

بريطانيا تمنع دخول داعية هندي إلى أراضيها

ارتفاع عدد جرائم الشرف بين مسلمي كندا
ڤيتنام : الحقنة السامة بداًل من  الرصاص لإلعدام

ســــانت جونزـ  يو.بي.آي: حذر عالم نفس كندي 
من ارتفاع عدد جرائم الشــــرف في أوساط الكنديني 
املسلمني.ونقلت خدمة »كانويست نيوز« اإلخبارية 
الكندية عن د.أمني محمد من جامعة ميموريال قوله ان 

13 جرمية شرف سجلت في كندا منذ العام 2002.
وقال محمد »نحن نشــــهد ارتفاعا وعددا أكبر من 

احلاالت يقدم أمام النظام القانوني« الكندي.
وإذ ذكر ان القرآن ال يسمح بجرائم الشرف أشار إلى 
ان الناس يلجأون إليها للدفاع عن جرائم القتل التي 
يقوم بها أشخاص يحاولون االستفادة من حساسية 
كندا جتاه التصرفات الثقافيــــة وبالتالي احلصول 
على عقوبات أخف. وأعــــرب محمد عن اعتقاده بأن 
مسائل الصحة العقلية هي عامل أساسي في غالبية 

احلاالت.
من جهته، قال اإلمام جهاد ديليك من »الكونغرس 
الكندي اإلسالمي« ان »ما من شيء إسالمي« في زهق 
روح إنسانية.ورأى ديليك ان املسلمني الذين يحاولون 
االندماج في الثقافة الكندية قد يترددون في احلديث 
علنا عن مســــائلهم التي يختبرونهــــا في املنزل مع 
أوالدهم لكن املشــــاكل تناقش في اجلوامع واملراكز 
االجتماعية.يشار إلى انه حكم يوم األربعاء املاضي 
بالســــجن املؤبد على والد وشقيق أقصى برويز 16 
ســــنة بعدما اعترفا بقتلها في أونتاريو في ديسمبر 
2006 ويذكر ان برويز الباكستانية املولد كانت ترغب 
بارتداء مالبس غربية وإيجاد عمل بدوام جزئي كغيرها 

من الكنديات في عمرها.

هانويـ  د.ب.أ: ذكر مسؤولون 
أمــــس أن اجلمعيــــة الوطنية في 
ڤيتنام صوتت لصالح استخدام 
»احلقن مبواد ســــامة« كوسيلة 
لالعدام بدال من الرمي بالرصاص 

ألنها »أكثر انسانية«.
وقال مســــؤولون إن القانون 
اجلديــــد الذي جرى متريره أمس 
اخلميس يرجع جزئيا إلى املخاوف 
من االضرار التي يسببها االعدام 
رميا بالرصاص على جثث هؤالء 
الذين نفذت ضدهم أحكام االعدام.

وذكر جنوين سي دوجن نائب رئيس 
مقر اجلمعية الوطنية أن االعدام 
بحقنة سامة »سيقلص الضغوط 

النفســــية على منفذي العقوبات، 
ويســــاعد »أســــر املجرمني على 
تســــلم اجلثث في حالة سليمة«.
ومن املقرر أن تستكمل السلطات 
عملية االنتقال من عقوبة االعدام 
رميا بالرصاص إلى االعدام بحقنة 

مميتة بحلول يوليو عام 2011.
ويجب تدريب منفذي العقوبات 
على تلك التقنية التي تشمل كيفية 
التعامــــل مع حقن تســــكني اآلالم 

والسموم كل على حدة.
فــــي اجلمعية  النائب  وقــــال 
الوطنية جنوين الن دوجن إن جثث 
األشخاص الذين تنفذ فيهم عقوبة 
االعدام ستعاد إلى أسرهم فيما عدا 

املعدومني في قضايا االمن الوطني.
ولم تصدر السلطات إحصائيات 
الذين يجري  عن عدد االشخاص 
إعدامهم سنويا وهو ما يعتبر أحد 

أسرار الدولة.
غير أنه اســــتنادا إلى تقارير 
صحافية حكم على 70 شــــخصا 
على االقل باالعدام في عام 2009 
أي أقل 12 شــــخصا عما كان عليه 

في عام 2008.
وحكمت البالد على 50 شخصا 
على األقل باإلعدام منذ مطلع هذا 
العــــام. وتطبق معظــــم عقوبات 
االعدام في ڤيتنام في جرائم تهريب 

املخدرات وقضايا القتل.

لندنـ  يو.بي.آي: كشفت صحيفة ديلي تليغراف امس 
أن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حظرت على 
داعية مسلم هندي دخول اململكة املتحدة في أول اختبار 

رسمي لها في التعامل مع املتطرفني.
وقالت الصحيفة »إن ذاكر نايك البالغ من العمر 44 
عاما والذي حرض املسلمني على أن يكونوا ارهابيني كان 
من املقرر أن يلقي سلسلة من احملاضرات في العاصمة 

لندن ومدينة شيفيلد«.
واضافت أن ماي قررت منع ذاكر من دخول بريطانيا 
بســــبب تصريحات عديدة أدلى بها ومتثل سلوكا غير 
مقبول ينطبق على كل من يكتب أو ينشــــر مواد ميكن 
أن »حتــــرض على العنف أو متجد االرهاب أو تســــعى 

لتحريض اآلخرين على القيام بأعمال ارهابية«.
وذاكــــر ثالث أكثر الدعاة اإلســــالميني شــــعبية في 
الهند واحتل في عام 2009 املرتبة 82 على الئحة أقوى 
الشخصيات املؤثرة في الهند وكان زار بريطانيا في عام 

2006 إللقاء محاضرات وخطب دينية.
وأبلغت وزيرة الداخلية البريطانية الصحيفة »قررت 
منع ذاكر من دخول اململكة املتحدة بسبب التصريحات 
التي أدلى بها وتعد دليال على السلوك غير املقبول ألن 
املجيء إلى اململكة املتحدة امتياز وليس حقا وأنا لست 
مستعدة للسماح للذين ال يخدم وجودهم الصالح العام 

دخول أراضينا«.

لـــوس اجنيليـــس  د.ب.أ: واجهت 
املمثلة األميركية أنچلينا چولي انتقادات 
شـــديدة بســـبب عزمها أداء دور امللكة 
املصريـــة كليوباترا حتى قبل البدء في 

التصوير.
وذكـــرت مجلة »يـــو إس ويكلي«أن 
االنتقـــادات تتوالى في لوس اجنيليس 
على اختيـــار املمثلة البيضاء ألداء دور 

امللكة الفرعونية.
ويرى النقـــاد أن أداء دور كليوباترا 
اقتصر في املاضي على ممثالت بيضاوات 
فقط مثل كولوديت كولبيير وفيفيان لي 
وإليزابيـــث تايلور ويؤكدون أن الوقت 
قد حان لتقوم جنمة ســـمراء بأداء هذا 

الدور.
من ناحية أخرى دافعت ستاسي شيف 
مؤلفة كتاب »كليوباترا: حياة«الذي يستند 
إليه الفيلم، عن اختيار چولي ألداء دور 
كليوباترا وقالت: »أعتقد أنها هي األفضل 
للدور فلديها املظهر املثالي املناسب له«.
وكانت أنچلينا قد قامت مؤخرا بجولة 
على مراكز الالجئني في اإلكوادور ضمن 

عملها كسفيرة للنوايا احلسنة.

القدس ـ أ.ف.پ: اعلن مصدر في الشرطة اجلمعة ان 
35 مـــن ارباب عائالت من اليهود الغربيني )اشـــكيناز( 
املتشددين امضوا ليلتهم االولى في السجن بعد اعتقالهم 
لرفضهم ارسال بناتهم الى املدرسة مع اليهود الشرقيني 
)ســـفاردمي( على الرغم من قرار للمحكمة االسرائيلية 

العليا.
وفي الوقت نفسه، ستنظر محكمة اجلمعة في مصير 
22 من امهات تالميذ من االشـــكيناز في املدرسة الدينية 
ملستوطنة عمانويل في الضفة الغربية مالحقات للسبب 

نفسه، لكنهن يطالنب باعفائهن من عقوبة السجن.
وقال الناطق باسم الشرطة االسرائيلية ميكي روزنفلد 
لوكالة فرانس برس »ســـننتظر قـــرار احملكمة قبل ان 

نتحرك«.
واوضح ان اآلباء الـ 35 الذين توجهوا الى مقر قيادة 
الشرطة في القدس مساء اخلميس اوقفوا في سجن الرملة 

)وسط اسرائيل( بينما تغيب اربعة آخرون.
ويرفض اليهود الغربيـــون املتطرفون اولياء امور 
الطالبات في املدرسة ان تتعلم بناتهم في صفوف تضم 
فتيات من اليهود الشرقيني على الرغم من قرار احملكمة 

العليا.
وقد سحبوا بناتهم من املدرسة وسيمضون اسبوعني 
في الســـجن الن التعليم الزامي في اســـرائيل  ويتحدر 
االشـــكيناز من شرق ووســـط اوروبا بينما السفاردمي 

يهود شرقيون.

عمانـ  أ.ش.أ: انتقد وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق 
الرسمي باسم احلكومة األردنية د.نبيل الشريف تصريحات زعيم 
حـــزب احلرية الهولندي، جيرت فيلدرز، الذي طالب خاللها هولندا 
بإلغاء اعترافها باألردن واستخدام مسمى فلسطني بدال منه ووصفها 

بأنها »ترديد ملقوالت اليمني اإلسرائيلي املرفوضة«.
وأكد الشريف، في تصريح له امس »اجلمعة«، »أن هذه األسطوانة 
املشروخة ونعيق الغربان لن تطال من عزمية األردن وثقتنا بأنفسنا 

وقيادتنا«.
وأشـــار إلى أن األردن »بلد آمن ومستقر وثابت«، مؤكدا ما قاله 
العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني من أن مقوالت الوطن البديل ما 

هي »إال أوهام في أذهان البعض«.
وشدد الشريف على أن مثل هذه املقوالت لن تثنينا قدما في بناء 

األردن وتقدمه وازدهاره«.
وكان زعيـــم حزب احلرية الهولندي جيـــرت فيلدرز، قد طالب 
هولندا بإلغاء اعترافها باألردن واســـتخدام مســـمى فلســـطني بدال 
منه، داعيا إلى ما اسماه »وقف أسلمة هولندا وحظر القرآن الكرمي، 
وفرض ضريبة على احلجاب، وأن اإلسالم ليس دينا وإمنا أيدولوجيا 
ترتكز علـــى الهيمنة والعنف والقمع، مما يتطلب حظر الهجرة من 
الدول اإلسالمية وعدم السماح ببناء مساجد جديدة وإغالق املدارس 
اإلســـالمية وحظر النقاب وحظر تداول القرآن وفرض ضريبة على 
ارتداء احلجاب أطلق عليها ضريبة اخلرق البالية«، حســـب مزاعم 

السياسي الهولندي.

كارال تنحني لتلتقط قرطها قبل دخولها مبنى الـ »بي بي سي«  )أ.ف.پ( الرئيس الفرنسي وقرينته خالل زيارتهما ملبنى الـ »بي بي سي« امس

انچلينا چولي خالل جولتها في أحد مراكز الالجئني في اإلكوادور  )أ.ف.پ(

قرط كارال سقط في احتفال نداء ديغول
لندنـ  أ.ف.پ: قام الرئيس الفرنسي 
نيكــــوال ســــاركوزي وقرينته أمس 
باالحتفال في لندن بالذكرى السبعني 
للنــــداء الذي وجهه اجلنرال شــــارل 
ديغول في 18 يونيو 1940 من العاصمة 
البريطانية والذي كان اساس تشكيل 
املقاومة الفرنســــية للنازيني. وكرم 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
الــــوزراء البريطاني ديڤيد  ورئيس 
كاميرون في احلفــــل قدامى محاربي 
احلرب العاملية الثانية جنود بلديهما 
الذين حاربوا وقتلوا معا في معارك 
القرن املاضي.وفي وقت سابق التقى 
ساركوزي الذي ترافقه زوجته العارضة 
السابقة كارال بروني-ساركوزي االمير 

تشالز كما زار استديو هيئة االذاعة 
البريطانية )بي بي سي( الذي وجه 
ديغول منه نداءه االذاعي الى مواطنيه 
مطلقا شرارة املقاومة للنازيني عام 1940، 
وشــــهدت الزيارة عدة مواقف طريفة 
من بينها ســــقوط قرط كارال بروني 
قبل دخولها املبنى ورغم بروتوكولية 
الزيارة إال أن ذلك لم مينعها من التوقف 
والتقاط قرطها الثمني وإكمال طريقها. 
وقال ديغول آنذاك: »مهما حصل، ينبغي 
اال تخمد شعلة املقاومة الفرنسية ولن 
تخمد«، وحث مواطنيه الذين فروا الى 
بريطانيا على االنضمام اليه في لندن 
والذين ظلوا في فرنســــا على الثبات 

في مواقعهم.

صحتك
الموافقة على »حبوب منع الحمل الطارئ« الجديدة

غايثيسبرغ )الواليات المتحدة األميركية(ـ  أ.ف.پ: 
اوصت لجنة استشارية في وكالة االغذية والعقاقير 
ــة )اف دي ايه( باطالق »حبوب منع الحمل  االميركي
ــرة حاليا في اوروبا، في  الطارئ« الجديدة المتواف

االسواق االميركية ايضا.
واعتبر الخبراء االحد عشر باإلجماع ان حبوب 
ــي »اتش آر ايه  »ايال« التي ينتجها المختبر الفرنس
فارما« والتي تؤدي الى منع الحمل حتى خمسة ايام 
ــاعة(، فعالة  ــية )اي 120 س بعد اقامة العالقة الجنس

ويتحملها الجسم بشكل جيد.
ــاري وال يلزم وكالة  ــرأي استش ــذا ال  اال ان ه
االغذية والعقاقير االميركية التي تتبع عادة توصيات 

هؤالء الخبراء.
وينتظر صدور القرار النهائي للوكالة االميركية 
ــهر قليلة ويأمل المختبر الفرنسي  في غضون اش
تســـويقه »قــبل نهــاية العام الحالي« عبر شريك 

اميركي هو شركة »واتسون فارماسوتكلز«.
وفي حال اتى القرار ايجابيا ستسوق هذه الحبوب 

بموجب وصفة طبية كما هي الحال في اوروبا.

ومن شأن المهلة االطول لحبوب الحمل الطارئ 
الجديدة هذه، اي خمسة ايام بدال من ثالثة كما هي 
الحال مع الحبوب المتوافرة حاليا، ان تثير جدال في 
صفوف المناهضين لالجهاض الذين يلجأون احيانا 

الى العنف في الواليات المتحدة.
ــؤالء ان تأثير الحبوب الجديدة اقرب  ويعتبر ه

الى االجهاض منه الى منع الحمل.
ــه« ان »االثار الجانبية  ــال خبراء »اف دي اي وق
ــي الغثيان واوجاع  ــيوعا لهذه الحبوب ه االكثر ش
الرأس واوجاع في البطن والتعب والدوار« استنادا 

الى دراسات شملت اكثر من 4700 امرأة.
وبحسب هذه الدراسات والتحاليل »لم تسجل آثار 
جانبية غير متوقعة« لهذه الحبة البيضاء التي تحتوي 
على 30 غراما من جزيئة جديدة هي »أوليبريستال«.
ويشير الخبراء إلى أنه »ما من وفيات سجلت« بين 

النساء اللواتي خضعن للتجربة.
واكدت رئيسة الشركة الفرنسية ايرين غينير ان 
ــتخدم عندما تكون المرأة  »هذا العقار يجب اال يس

حامال«.

حمى كرة القدم تصيب الحيوانات
حيوانات امليركات تلعب مباراة كرة قدم داخل حديقة 
حيوان ماجدبرغ شـــرق املانيا، واملعـــروف ان حيوان 
امليـــركات موطنه االصلي في املناطـــق الصحراوية في 
جنوب افريقيا التي تشـــهد حاليـــا اقامة نهائيات كأس 

العالم. )أ.ف.پ(

أسرار األزرار.. في معرض فرنسي
باريس ـ أ.ف.پ: احلاجة ام االختراع.. لذا كانت 
ــان يلتحف  ــذ القدم عندما كان اإلنس األزرار. فمن
ــى طريقة ليفتح ويغلق  بجلد حيوان كان يحتاج ال

بها لباسه.
يحتفي معرض في باريس بهذا الشيء الصغير 
األساسي، الذي ال يقام له اعتبار كبير عادة،  عارضا 
ــل هذه األزرار وأندرها، جمعها  نحو 1500 من أجم

الفرنسي لويك اليو على مدى 20 عاما.
ــور اول زر  ــد يعرف تاريخ ظه ال اح

في التاريخ اال انه كان على األرجح 
ــم او قوقعة  ــا من عظ مصنوع

ربطت بحبل. وقد عثر على 
ــة ما قبل  ــي حقب ازرار ف

التاريخ في مصر وايران 
واليونان.

ــدم األزرار  أقـــ
ــة  ــة صيني املعروض
العقيق،  مصنوعة من 
ــر عليها في مقابر  عث
ــاللة هان تعود الى  س

ــة ديان )602 قبل  مملك
امليالد الى 220 بعد امليالد(. 

ــاوم  ــدو ان األزرار تق ويب
الزمن اكثر بكثير من األقمشة 

التي تكون قد خيطت إليها.
العصر الذهبي للزر كان في القرن 

ــر في فرنسا عندما كان يزين السترات  الثامن عش
ــية كان  الطويلة والقصيرة. في زمن الثورة الفرنس

الف عامل يعملون في صناعة االزرار.
ــة صغيرة رائعة  ــل األزرار كانت حتفة فني أجم
مثل االزرار البيضاء والسوداء او املنقوشة امللونة 
ــاج او املوضوعة في دوائر  ــوة بالزج باليد واملكس

فوالذية.
كانت مجموعات من األزرار العالية النوعية التي 

يصممها وينفذها الصاغة تعتبر هدية عرس مناسبة.
بعض هذه األزرار صمم خصيصا ملناسبات محددة. 
ففي املعرض امثلة عن ازرار وضعت مبناسبة معينة 
مثل إطالق اول منطاد من قبل االخوين مونغولفيه 
في العام 1780 وحفل تنصيب جورج واشنطن وإلغاء 
العبودية والهجوم على الباستيل وهي مصنوعة من 

اخلزف األبيض واالزرق.
ــر مع  بعضها يعكس »إباحية« القرن الثامن عش
ــة كان يرتديها  ــوم اباحي ازرار عليها رس
»الفاسقون« مخبأة وراء طية صدر 

السترة او داخل الياقات.
مع حلول القرن التاسع 
ــر اخذ انتاج االزرار  عش
اكبر مع  طابعا صناعيا 
التوقف عن استخدام 
باليد  ــون  املل اخلزف 
ــتمرار  لكن مع االس
باستخدام مواد فاخرة 
القرون وقوقعة  مثل 
ــة  ــالحف والفض الس

والنحاس والعاج.
وعكست األزرار كذلك 
ــيطرة  التيارات الفنية املس
من »آر نوفو« في تسعينيات 
ــع عشر و»آر ديكو«  القرن التاس
ــرينيات القرن املاضي عندما  في عش

بدأت مادة البالستيك تصبح رائجة.
ظهور دور األزياء الفاخرة )اوت كوتور( في نهاية 
ــع عشر ادى الى طلب كبير على ازرار  القرن التاس
فريدة من نوعها. وفي أوج هذه احلقبة بني ثالثينيات 
وخمسينيات القرن املاضي كانت باريس تعج بأكثر 
من 80 دار ازياء تصمم 4 مجموعات في السنة وتوفر 
ــة متخصصة باألزرار كانت  عمال لنحو 15 مؤسس

تصنع ايضا مشابك لألحزمة وللقبعات.


