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دبيـ  العربية.نت: شهدت اجلزائر جدال حول أئمة مساجد 46
محسوبني على التيار السلفي، رفضوا في اجتماع رسمي 
الوقوف حتية للنشـــيد الوطني الرسمي. وانتقدت وزارة 

العدل موقف األئمة معتبرة إياه »تطرفا يغذي العنف«.
وذكرت صحيفة الشرق األوسط التي أوردت اخلبر أن 
هذا املوقف حدث خالل اجتماع رسمي أشرف عليه وزير 
الشؤون الدينية واألوقاف بوعبداهلل غالم اهلل يوم الثالثاء 

املاضي في »دار اإلمام« بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث 
رفض أئمة وظفتهم الوزارة ببعض املســـاجد، النهوض 
من مقاعدهم أثناء ســـماع النشيد الوطني خالفا لغالبية 

احلاضرين بالقاعة.
وفهم هذا التصرف على أنهم يعتبرون الوقوف للنشيد، 
الذي هو عبارة عن أبيات شـــعرية لشاعر ثورة التحرير 

مفدي زكرياء، نوعا من »التقديس«.

أئمة مساجد في الجزائر يرفضون تحية النشيد الوطني

مريم نور
أثناء استضافة »األنباء« 

لها عام 2003

ابنتي تبرأت مني بعد أن أشهرت إسالمي منذ 30 سنة

مريم نور: الزواج ورقة دعارة شرعية 
ولبنان مليء بالمخلوقات الفضائية!

ب�وش االب�ن يتصل ب�ي قب�ل برنامج�ي وبع�ده ليوقفني ع�ن الكالم
مرمي نور هي واحدة من الشــــخصيات التي اســــتطاعت خالل 
السنوات األخيرة ان تخلق حالة من اجلدل والتساؤالت في الوسط 

االجتماعي واإلعالمي بشكل خاص بسبب تصريحاتها املثيرة.
وكان من بني هذه التصريحــــات املثيرة، حوارها األخير الذي 
اجرته مجلة »ميوزيك نيشن« ونقله موقع البوابة، والذي لم يخل 
بالطبــــع من مجموعة من التناقضات، كان أبرزها التصريح الذي 
أكدت فيه مرمي انها رأت في الفترة األخيرة مجموعة من املخلوقات 

الفضائية ببعض األماكن بلبنان.
اما التصريح األكثر صدمة للجميع، فكان رفض مرمي مبدأ الزواج 
مبررة ذلك بأنها »ترى ان الزواج ورقة دعارة شرعية، ومن يريد 

ان يتزوج ال يحتاج ملباركة وورقة«.
وعن العوامل املؤثرة بشخصيتها، أكدت مرمي: »اخلبرة هي سر 
متيزي، فقد سعيت وراء العلم منذ صغري، فعندما كنت في الـ 20 

من عمري قابلت السيد موسى الصدر وهو من سماني مرمي، وفرحت 
حينها كثيرا ألني كنت أبحث عن اسم ال يدل ان كنت مسيحية أو 
مسلمة أو بوذية، وفي سن الـ 16 عاما التقيت باملعلم كمال جنبالط 
الذي كانت تقرأ أمي كتبه في السر، ألنه كان ممنوعا على املرأة ان 

تقرأ في ذلك الزمن جلبران خليل جبران وكمال جنبالط«.
وحول عالقتها بأسرتها قالت مرمي: »أهلي ال يتواصلون معي، وال 
يعترفون بوجودي، ألنهم معترضون على فكري ألني ال أميز بني 

األديان، وأنا ال ألومهم وال ألوم املجتمع، فنحن أمة الـ »واوا«.
وأضافت مرمي: »لقد تبرأت ابنتي مني بعد ان أشهرت إسالمي 
منذ 30 ســــنة تقريبا، ولكني ال ألومها فهــــي حرة ان لم تقبل بي 

هكذا«.
وتابعت مرمي: »أنا الوحيدة على شاشات التلفزيون التي تتحدث 
بالعلم دون مقابل مالي، ومع ذلك يعارضون الذي أقوله، حتى في 

الغرب يخافون من الذي أقوله، لدرجة ان بوش االبن يتصل بي قبل 
وأثناء تصويري حلقتي على التلفزيون ليوقفني عن الكالم، على 
الرغم من ان هناك عالقة صداقة كبيرة بيني وبينه هو وشقيقته، 
إال ان مؤسسة الـ Food and Drug Administration ال تريد للبشر ان 
يعيشوا أكثر من 65 عاما كي ال تضطر الدولة ان تصرف عليهم، 

لذلك ال يريدون ان أوعي العرب بطرق عالج األمراض«!
وعن حياتها الشــــخصية قالت مرمي: »انا تزوجت مرتني املرة 
األولى كانت هربا من املدرســــة وفي املرة الثانية هربا من والدي 
ومن أخي، ولكني مقتنعة بأني لم أخلق للزواج واإلجناب، فعندما 
كان يتحدث الكاهن خالل زفافي األول عن الســــراء والضراء كنت 
أفكر في أني أريــــد ان أهرب من زوجي، فدوري ليس مع الرجال، 
كما ان الزواج مقبرة احلب، وهو مجرد ورقة دعارة شرعية، كما 

قلت مسبقا«!

أبوظبي تنقذ موسيقى »عالم اإلسالم«

املطربة السورية وعد بوحسون احدى املشاركات مبركز العني للموسيقى في عالم اإلسالم

أبوظبيـ  أ.ف.پ: أهازيج من 
الصحراء، وأغان قدمية لألطفال، 
وتقاليد موسيقية باكستانية: 
كلها أمناط قد ال يربط بينها اال 
كونها مهددة باالندثار إضافة إلى 
سعي إمارة أبوظبي الى توثيقها 
واستدامتها من خالل »مركز العني 

للموسيقى في عالم اإلسالم«.
املركز، بحســـب  وفلســـفة 
القيمني عليه، هي التأكيد على 
ان املوسيقى جزء ال يتجزأ من 
حضارة املجتمعات اإلسالمية، 
كما ان عمل املركز ال يغطي العالم 
اإلسالمي فقط، بل »عالم اإلسالم« 
الذي يشمل كل املجموعات التي 
تأثرت باإلســـالم او اجلماعات 
املسلمة التي تعيش خارج العالم 
اإلســـالمي، وبالتالي ال حدود 

حقيقية لنطاق عمله.
وقال ســـامي املصري نائب 
املدير العام لهيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث ان املركز سيفتتح مبناه 
في 2013، اال انه انطلق بالفعل 
عبر سلسلة من البرامج اخلاصة 
واحلفالت املوسيقية واحملاضرات 

واملنتديات.
وذكر املصري ان املركز الذي 
تقوم الهيئـــة التابعة حلكومة 
إمارة أبوظبي ببنائه في مدينة 
العـــني، وهي واحة خضراء في 
إمـــارة أبوظبي،  قلب صحراء 
سيقوم بـ »التوثيق والبحوث 
عن األمناط والعادات والتقاليد 
املوســـيقية في عالم اإلسالم، 
إضافة الى حيازة مقتنيات تتعلق 
بالتراث املوسيقي كالدراسات 
والوثائق واملنشورات واآلالت 

املوسيقية القدمية«.
وبحسب املصري فان املركز 
يعمل ضمـــن ســـعيه »إلنقاذ 
واستدامة« التراث املوسيقي املهدد 
في عالم اإلســـالم، الى تسجيل 
و»رقمنة« األمناط املوســـيقية 
حلفظها لألجيال املقبلة وتعريف 

اجلمهور عليها. وعملية احلفظ 
والتوثيق واالستدامة تخضع 

الولويات ومنهجية خاصة.
وبحســـب مدير مشـــاريع 
املركز شريف خزندار، فان هذه 
املنهجية تقـــوم على »حتديد 
االرث املوسيقي االكثر عرضة 
لالندثار، ومن ثم إطالق مشروع 
خاص لتوثيقه وبعد ذلك محاولة 

استدامته«.
وقال خزندار، وهو مسرحي 
سوري األصل مقيم منذ عقود في 
باريس حيث اسس دار ثقافات 
العالـــم،  »ليس هناك ما ميكن 
تســـميته موســـيقى إسالمية، 
بل هناك أمناط موســـيقية في 
املجتمعات اإلســـالمية. في كل 
املجتمعـــات املســـلمة من دون 
استثناء هناك أمناط موسيقية، 
وبعضها يستخدم في الطقوس 

الدينية أيضا«.
وذكر ان املركز يطلق تباعا 
سلسلة من احلفالت واملشاريع 
اخلاصة،  ومن هذه املشـــاريع 
برنامـــج خـــاص باملوســـيقى 
التقليدية الباكستانية التي تكاد 
تختفي، وبالتقنيات الصوتية 

في اوزبكستان.

املركـــز حاليا ايضا  ويدير 
مشروعا »جلمع اغاني األطفال 
التي تغنيها األمهات  واألغاني 
قبل نوم ابنائهن، من سائر ارجاء 
عالم اإلسالم«، في محاولة حلفظ 
هذه األمناط املوسيقية احلميمة 
وإلقاء الضوء على موســـيقى 
الطفولة في زمن ما قبل انتشار 

التكنولوجيا.
وإضافة إلى األمناط والتقاليد، 
يسعى املركز الى استدامة بعض 
اآلالت املوسيقية املهددة،  ومنها 
آلة البزق التي قال خزندار انها 
»تختفي بســـرعة«، إضافة الى 
مقامات عربية تكاد تصبح غير 
مستخدمة، ويتم إنعاشها عبر 
برنامج حفالت خاص مع عازف 

العود العراقي عمر بشير.
وعن رقمنة وأرشفة التراث 
املوسيقي، قال خزندار ان املركز 
يقوم بتحويل تسجيالت مؤمتر 
القاهرة للموسيقى العربية الذي 
عقد عام 1932 الى ملفات رقمية 
جلعلها متاحة الى اكبر عدد ممكن 

من اجلمهور.
ويعد هذا املؤمتـــر من أهم 
التاريخية حول  االجتماعـــات 

املوسيقى العربية.

ألمانيا تحيي ذكرى مقتل المصرية مروة الشربيني 

عراقية تدعى أم سيّد تضع الورود على قبر مروة             )أ.ف.پ(

»الصحة العالمية« تشيد بزيادة 
الضرائب على منتجات التبغ بمصر

أشادت منظمة الصحة العاملية 
بزيــــادة الضرائب على منتجات 
التبغ والتي شملت جميع أنواع 
التبغ مبا فيها الشيشــــة والتبغ 
املمضــــوغ، وذلــــك فــــي خطاب 
شكر أرســــلته املنظمة لرئيس 
جلنة الصحة مبجلس الشــــعب 

د.حمدي السيد ملساهمته 
في زيادة الضرائب على 

منتجات التبغ. وقالت 
املنظمــــة ان هناك 
عالقة عكسية بني 
التبغ  زيادة سعر 
ومنتجاته ومعدل 

االســــتهالك وهــــو 
ما دعا هــــذه الهيئات 

التبغ وهي  لزيادة سعر 
التوجهات اإلستراتيجية  إحدى 
التي اعتمدتهــــا منظمة الصحة 
العاملية في االتفاقيات اإلطارية 
ملكافحة التبغ والتي انضمت إليها 
مصر عام 2005. وأشارت إلى أن 
االتفاقيات اإلطارية تشتمل على 

مجموعة من السياسات املجربة 
حول العالم وتشمل وجود نظام 
ترصد وطنــــي، ومنع كامل لكل 
الدعايــــة واإلعالن عن  أشــــكال 
منتجات التبغ، باإلضافة إلى املنع 
الكامل للتدخني في األماكن العامة، 
وزيادة الضريبة على كل أنواع 
التبغ بتناسق مينع حتول 
املدخن من نوع تبغ إلي 
آخر، وتطبيق نظام 
صحية  حتذيرات 
مصــــورة. يذكــــر 
أن جلنــــة الصحة 
الشــــعب  مبجلس 
ووزارة الصحة قد 
تقدما باقتراح لزيادة 
الضرائب على منتجات 
التبغ 10% ضريبة إضافية توجه 
للمشــــروعات الصحيــــة، وبعد 
املوافقة على االقتراح، زادت أسعار 
السجائر املستوردة جنيها واحدا، 
وزادت أسعار السجائر احمللية 

75 قرشا.

صحتك

الطالق غير مضر دائمًا باألطفال
واشـــنطن ـ يو.بـــي.أي: يواجه األطفـــال الذين 
يعيشون وســـط املنازعات واملشاحنات الزوجية 
والتي يبقى فيها األبوان معا اضطرابات ســـلوكية 
وصعوبات في العالقات مـــع غيرهم خالل البلوغ 
أكثر مما يعيشه نظراؤهم الذين ينفصل فيها األب 

واألم عن بعضهما.
ونصح كونستانس غايغر الذي أعد دراسة عن 
هذا املوضوع من جامعة ونت تشاير في نيوجرسي 
األزواج الذين تصبح حياتهم جحيما ال يطاق يستحيل 
معها التعايش بالقول »ال تبقوا معا من أجل األطفال 

إذا كانت خالفتكم الزوجية شديدة جدا«.
وذكر موقع اليف ســـاينس أن بعض الدراسات 
أظهـــرت أن أطفال اآلباء املطلقـــني ينتهي بهم األمر 
أيضا بالطالق ولكن ليس من املعروف متاما ما إذا 
كان الطالق نفسه أو النزاعات الزوجية لها التأثير 

األكبر على عالقات األطفال.
وحلل غايغر ورفاقه في الدراســـة نتائج مسح 
وطني شـــمل حوالـــي 700 زوج وزوجة وأطفالهم 
في الواليـــات املتحدة في العام 1987 طرحوا وقتها 
عليهم أسئلة عن نزاعاتهم الزوجية وخالفاتهم حول 
القضايا املالية واملهمات املنزلية وقضايا أخرى قد 

تثير اخلالفات بني األزواج عادة.

أنچيلينا جاسوسة روسية
النجمة االميركية أنچيلينا چولي تبتسم للمصورين خالل 
مشاركتها في احلملة االعالنية الترويجية لفيلمها اجلديد Salt حيث 
تلعب فيه شخصية ايڤيلني سالت العميلة السابقة لالستخبارات 

االميركية التي اتهمت بأنها جاسوسة روسية. )أ.پ(

دريســـدن ـ 
د.ب.أ: شـــهدت 
مدينة دريسدن 
األملانيـــة امس 
مراســـم احياء 
األولى  الذكرى 
ملقتل الصيدالنية 
مروة  املصرية 
الشربيني، والتي 
راحـــت ضحية 
كراهية األجانب 
على يد أملاني من 

أصل روسي.
وفـــي موقع 
اجلرمية مبحكمة 
دريسدن، أزيح 
الستار عن لوحة 
لتأبني  تذكارية 

الضحية التي سقطت بطعنات وحشية أثناء 
نظر قضيتها، ضد قاتلها.

وفي كلمة قصيرة بهذه املناســـبة، قال 
يورغن ماتينز وزير العدل احمللي في والية 
سكسونيا: »لقد أصابتنا هذه اجلرمية جميعا 
بصدمة عنيفة وألقت بظاللها الكثيفة على 

القضاء وأملانيا«.

حضر مراسم 
التأبني أكثر من 
200 شـــخص، 
ممثلون  بينهم 
عـــن املنظمات 
اإلســـالمية في 
أملانيا وموظفون 
فـــي ســـلطات 
األملانية  العدل 
عـــة  مجمو و
مـــن الساســـة 
سكان  وممثلي 
إلبشتاد،  مدينة 
ووضعت أكاليل 
فـــي  الزهـــور 

املكان.
يذكر أن مروة 
الشربيني، التي 
كانت تبلغ مـــن العمر 32 عاما، لقت حتفها 
طعنا بالسكني في قاعة احملكمة قبل عام على 
يد ألكســـندر. دبليو أثناء ادالئها بشهادتها 
في قضية اهانتهـــا بعبارات عنصرية على 
يد اجلاني. وكانت حبلى آنذاك. يقضي قاتل 
مروة الشـــربيني في الوقت احلالي عقوبة 

السجن مدى احلياة.

عامل أملاني يضع نصبا تذكاريا ملروة أمام مقر احملكمة حيث قتلت

إيالف: مرت أكثر من س��ت سنوات على 
انطالق موق��ع »فيس بوك« عل��ى يد مارك 
زوكيربرغ والذي كان موجها في األس��اس 
إلى زمالئه في جامعة هارفارد وبعدها انطلق به 
إلى كل العالم، لقد كان املوقع يعمل باستخدام 
ملق��م واحد ولكن اآلن مع النمو الكبير لتلك 
الشبكة االجتماعية الضخمة أصبحت بحاجة 
إل��ى 60 ألف ملقم ليخ��دم نحو 400 مليون 
مستخدم يحملون أكثر من 3 مليارات صورة 
أس��بوعيا ويقضون 16 ملي��ار دقيقة يوميا 

على صفحاته.
لقد جاءت ه��ذه األرقام املذهلة في موقع 
gizmag نق��ال عن توم كوك م��ن املجموعة 
املسؤولة عن النظام الهندسي ل� »فيس بوك« 
 O'Reilly Velocity وذلك أثناء حضوره مؤمتر
األسبوع املاضي، وأشار توم إلى أن ملقمات 
»فيس بوك« جتري أكثر من 50 مليون عملية 
في الثانية الواحدة خاصة في خدمات التخزين 

املؤقت على شبكة اإلنترنت كما أن أكثر من 
مليون موقع تتمتع مبميزات الربط مع »فيس 

بوك«. 
ويشاهد املستخدمون ما يزيد على مليون 
صورة في كل ثانية، وملواجهة هذا النمو املتزايد 
قررت إدارة »فيس ب��وك« بناء مركز بيانات 
ف��ي برينفيلي في والية أوريجون بالواليات 
املتحدة األميركية، وصممته خصيصا لدعم 

امللقمات والبنية التحتية للتخزين.
وهذه هي بعض املالحظات من إحصائيات 

»فيس بوك« األخيرة:
� 50% من مستخدمي »فيس بوك« النشطني 

يسجلون الدخول للموقع بشكل يومي.
� متوسط عدد أصدقاء كل مستخدم 130 
شخصا ويضيف كل مستخدم 70 مشاركة 

في احملتوى كل شهر.
� نحو 70% من مس��تخدمي »فيس بوك« 

من خارج الواليات املتحدة األميركية.

� هن��اك أكثر من 100 مليون مس��تخدم 
نش��ط يصلون ل� »فيس ب��وك« عن طريق 
هواتفهم احملمولة وهؤالء أكثر نشاطا مرتني 

من املستخدمني العاديني.
� أكث��ر من مليون موق��ع مت دمجهم مع 

موقع »فيس بوك«.
ويبدو أن اإلقبال الش��ديد على استخدام 
شبكة »فيس بوك« أصبح يشكل حتديا كبيرا 
للقائمني عليها، وجعلهم في حاجة للمزيد من 
بذل اجلهد للحفاظ على مستوى مناسب من 
اخلدمة ويعترف جوناثان هيلجير نائب الرئيس 
املشرف على العمليات التقنية في موقع »فيس 
بوك« أثناء حضوره مؤمت��ر structure لعام 
2010 بأن الش��ركة لم تقم بعمل بنية حتتية 
قادرة على مواجهة التحديات بش��كل فاعل، 
وأنه م��ن الضروري االهتمام بزيادة فاعلية 
الشبكة وذلك ألنه قد آن األوان للتفكير بجدية 

في هذا النطاق.

مستخدمو »فيس بوك« 
يقضون 16 مليار دقيقة يوميًا على صفحاته


