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امللكة رانيا العبداهلل

جزء من الصفحة املعروضة

احلجاج الشيشانيون األربعة في عّمان

فرقة »الزبالني« في احد عروضها الغنائية بالقاهرة

أحد براكني منطقة حرة لنيير

مشهد من املسرحية

صحتك

ميوني���خ � د.ب.أ: طور علماء أمل���ان طريقة تصوير 
مقطعي ثالثي األبعاد بالكمبيوتر ميكن بواسطتها تصوير 

أدق الهياكل بحجم النانو.
وج���اء في بيان عن جامعة ميوني���خ الفنية أن هذه 
الطريقة اجلديدة تس���تطيع على سبيل املثال تصوير 
جزيئات عظمية دقيقة بشكل ثالثي األبعاد من الداخل.

وش���ارك خبراء من معه���د »باول ش���يرر« ومركز 
امليكروس���كوبات االلكترونية بجامعة زيوريخ الفنية 

في تطوير هذه الطريقة اجلديدة.
ونشرت الدراس���ة اخلاصة بهذه الطريقة في العدد 
األخير من مجلة »نيتشر« البريطانية، ويتم خالل هذه 
الطريقة اجلديدة تصوير األش���عة السينية من جهات 
مختلفة ثم ضمها إلى بعضها في صورة ثالثية األبعاد 

باستخدام برنامج خاص لتحرير الصور.
واستخدم العلماء هذه الطريقة بالفعل في دراسة عينة 
دقيقة دقة الش���عر من عظام فأر، ومن املمكن أن تساعد 
هذه الطريقة بشكل خاص في احلصول على معلومات 
جديدة في دراسة مرض تآكل العظام حيث تشير بيانات 
جامعة ميونيخ إلى أن نحو ربع سكان أملانيا فوق سن 

اخلمسني مصابون بهذا املرض.

رانكفاي����ل � د.ب.أ: متكن عازف اجليتار األملاني فيس����نت باتيز 
)34 عاما( من حتقيق رقم قياسي جديد دخل به موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية.
وأعل����ن باتيز أنه متكن من إحياء ثماني حفالت موس����يقية في 
ثماني دول خالل 24 س����اعة فقط. وخالل حديثه مع وكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( قال باتيز إنه يشعر بالسعادة على الرغم من إرهاق 
الرحلة ووصف احلفالت بأنها مرت جميعها »بسالم« فيما عدا بعض 

املشاكل التي تعلقت باالنتقاالت.
ولم يتوقف الرقم القياسي بالنسبة لباتيز عند إحيائه هذا العدد 
من احلفالت ف����ي دول مختلفة خالل يوم واحد بل جتاوزه إلى أنه 

كان يقود احلافلة التي تقل فرقته بنفسه خالل التنقالت.
كان باتيز بدأ رحلة الرقم القياس����ي اجلديد بعد ظهر الس����بت 
املاضي من مدينة أوبرهاوزن غرب����ي أملانيا وأنهى حفلته األخيرة 

في مدينة رانكفايل بالنمسا.
وش����ملت جولة باتيز كال من بلجيكا وهولندا ولوكس����مبورغ 

وفرنسا وسويسرا وليختنشتاين.

أشعة مقطعية »ثانوية«
لكشف مرض تآكل العظام

عازف يحيي 8 حفالت بـ 8 دول
في 24 ساعة

القاهرة � أ.ف.پ: أكد وزير الداخلية املصري حبيب 
العادلي في مقابلة نشرتها مساء األحد وكالة انباء الشرق 
األوس����ط املصرية تورط موظف في متحف القاهرة في 
سرقة لوحة »زهرة اخلشخاش« للفنان الهولندي العاملي 
فنسنت ڤان غوخ كان توارى عن االنظار في أغسطس. 
وقال الوزير املصري »ان حادث الس����رقة له العديد من 
املالبس����ات التي تش����ير الى قيام احد العاملني باملتحف 

باالش����تراك في جرمية سرقة اللوحة او قيامه بسرقتها 
بنفسه«، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف »ان أجهزة األمن مس����تمرة ف����ي اجراءاتها، 
سواء على املس����توى الداخلي، او من خالل التعامل مع 
االنتربول الدولي« وأجهزة أمنية عديدة من دول عربية 
وأجنبية. وقد س����رقت لوحة زهرة اخلش����خاش في 21 
أغسطس املاضي من متحف محمد محمود مختار وحرمه 

في اجليزة الذي يضم إحدى أهم مجموعات الفن األوروبي 
للقرنني التاسع عشر والعش����رين في الشرق األوسط. 
وكان����ت معروضة الى جانب لوح����ات ملونيه ورينوار 
وديغا. واستخدم مشرط لقطع اللوحة من االطار احمليط 
بها. وأظه����ر التحقيق ان 30 من كاميرات املراقبة ال� 47 
املوجودة في املتحف كانت معطلة منذ العام 2006. كذلك 

أنظمة اإلنذار لم تعد تعمل.

مصر: موظف في المتحف المصري متورط بسرقة لوحة ڤان غوخ

 عمان � د.ب.أ: أصدر الديوان امللكي الهاشمي 
صب���اح أمس بيانا ق���ال في���ه إن امللكة رانيا 
العبداهلل قرينة العاهل األردني امللك عبداهلل 
الثاني خضعت أمس في نيويورك إلجراء طبي 
غير جراح���ي ملعاجلة حالة عدم انتظام دقات 

القلب.
وأوض���ح البيان أن ه���ذه احلالة هي حالة 
طبية مألوفة وش���ائعة وال تؤثر على وظيفة 
القلب، وقال مصدر في الديوان امللكي الهاشمي 
»إن اإلجراء مت بشكل سلس وقد تلقت العالج 
في نهاية زيارة عمل لنيويورك، وهي بصحة 
ممتازة وستغادر املستشفى خالل يومني لتعود 
إلى أرض الوطن في نهاية األسبوع اجلاري« 

حيث ستزاول نشاطاتها كاملعتاد.
وكان امللك عبداهلل الثاني مدد زيارة العمل 
التي قام بها إلى نيويورك لرئاسة الوفد األردني 
في اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
للبقاء إلى جانب قرينته خالل تلقيها العالج.

ووفقا للبي���ان الذي نقلت���ه وكالة األنباء 
األردنية )بترا( ف���إن اإلجراء متثل في حتديد 
نقطة عدم انتظام دقات القلب عن طريق القسطرة 
ومعاجلتها باملوجات الكهربائية ما يؤدي إلى 

عودة االنتظام إليها.

الملكة رانيا تخضع إلجراء طبي غير جراحي
لمعالجة عدم انتظام ضربات القلب

تايبيه � د.ب.أ: أطلقت فتاة تايوانية حملة عناق مجانية يوم األحد 
املاضي وتهدف من خاللها إلى معانقة 10 آالف شخص من الغرباء في 
غضون 3 أشهر لنشر احلب. وأطلقت ييه جو لينغ )23 عاما( حملتها 
في محطة س����كك حديد تايبيه، وحمل أصدقاؤها الفتات تدعو املارة 
إلى قبول معانقة ييه. وقد عانقت ييه نحو 700 ش����خص من الغرباء 
في اليوم االول من حملتها. وفر بعض الركاب جتنبا لعناقها وسخر 
البعض منها، غير أن الكثيرين من التايوانيني واألجانب قبلوا عناقها 
بابتس����امة عريضة. وبعد العناق، تعطي ييه الشخص الذي عانقته 
بطاقة صنعتها بنفس����ها حتمل صورتها وكلمات هي: شكرا للسماح 

لي بالدخول في حياتك.. وشكرا لك لدخول حياتي.

عمان � األردن � يو.بي.آي: أقرت احلكومة األردنية في اجللسة 
األس���بوعية ملجلس الوزراء األحد القان���ون اجلديد لألحوال 
الشخصية الذي كانت دائرة قاضي القضاة قد وضعته في ابريل 
املاضي وس���ط انتقادات من قبل الهيئات النسائية واحلقوقية 

بسبب سماحه بتزويج الفتاة في سن ال� 15 عاما.
واستمع مجلس الوزراء قبل التصويت على القانون إلى إيجاز 
قدمه قاضي القضاة احمد هليل أوضح من خالله أهمية القانون 
ودوره باألخذ مبستجدات العصر والتطورات االجتماعية التي 
طرأت على املجتمع األردن���ي بعد 34 عاما من العمل بالقانون 

النافذ.
وقال هليل إن مش���روع القانون حظي بحالة توافق وطني 
ومت التوصل إل���ى صي���غته الن��هائية بع���د حراك اجتماعي 
وحوار اثرى نصوصه مشيرا إلى أن القانون نوقش مع هيئات 
ومؤسسات دينية وحقوقية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع 
مدني ومختصني بالفقه والتشريع والقانون ومحامني وكتاب 

ومواطنني.
وكانت الهي���ئات النس��ائية واحلقوقية رأت أن القانون اجلديد 
يتضمن بنودا مخ��الفة حلقوق اإلنس���ان وحقوق الطفل التي 
صادق عليها األردن خ����اص��ة املادة ال��تي تس������مح بتزويج 
الفتاة في س���ن اخلامسة عش���رة وفق حاالت معينة يحددها 

القاضي.
ونص القانون على ذل���ك في املادة 10 منه التي تؤكد أيضا 
على أن من تزوج بإذن احملكمة ومبوافقة الولي وكان دون سن 
الثامنة عشرة فإنه يكتسب بذلك أهلية التقاضي في كل ما له 

عالقة بالزواج والفرقة وآثارهما ومن ذلك األمور املالية.
ويعتبر القانون أن سن الثامنة عشرة هو سن األهلية للزواج 

بالنسبة للفتيات والذكور.

لندن � CNN: تخطط أكبر محالت جتارية في بريطانيا )تيسكو( 
لط���رح »فياغرا« للبيع في سلس���لة متاجرها ال� 300 املوزعة في 
أنحاء اململكة املتحدة، وهو عقار اقتصر بيعه، حتى اللحظة، على 

الصيدليات ومتاجر بيع املنتجات الصيدالنية.
وقالت »تيسكو« إن »فياغرا« سيكون متاحا للبيع، دون احلاجة 
لوصف���ة طبية، للرجال ممن تتراوح أعمارهم بني س���ن 40  و65 

عاما.
وسيطالب زبائن الس���وبرماركت مبلء استمارات واخلضوع 
لفحوص طبية، منها معدل ضغط الدم والس���كري والكولسترول 
قبيل ش���راء احلبة الزرقاء املعاجلة للعجز اجلنس���ي، ويتراوح 
ثمن العبوة، وحتوي ثماني حبات، 52 جنيها إس���ترلينيا )81.50 

دوالرا(.

األردن يقر قانونًا يسمحتايوانية تعانق عشرة آالف شخص لنشر الحب
بتزويج الفتيات في سن الـ 15

سلسلة »سوبرماركت« بريطانية
تعتزم بيع »فياغرا« بمحالها

فضال عن نص���وص قانونية، 
ومحاضر توثق جلرائم جنسية، 
واقتباس���ا إلحدى ش���خصيات 
الرياض« لألديبة  رواية »بنات 

السعودية رجاء الصانع. 
وأكد مخرج وكاتب املسرحية 

لطفي عاشور أنه من واجب فنان 
املس���رح واملثقف طرح قضايا 
مسكوت عنها في مجتمعه بشكل 
جريء، ومن دون روتوش، رافضا 
ما وصف باملبالغة في العبارات، 
واإليحاءات اجلنسية الواردة في 

القاه���رة � رويت���رز: م���ع 
اس���تخدامهم آالت موس���يقية 
مصنوعة من املخلفات أو القمامة 
حترص فرقة الزبالني املوسيقية 
في مصر على تقدمي رسالة صديقة 
للبيئة الى جانب رسالتها الفنية، 
األمر الذي يثير ضجة حول واحدة 
الفرق املوسيقية في  من أحدث 

القاهرة.
ففرق���ة »الزبالني« ش���كلها 
مجموع���ة من األصدق���اء الذين 
يدرسون في اجلامعة األميركية 
بالقاهرة وهم يستخدمون اخلردة 
ايقاع  املهملة كآالت  واحلاويات 
وذلك بهدف املساعدة في زيادة 
الوع���ي بأهمية تدوير املخلفات 
في مصر التي تزيد فيها املخلفات 
الصلب���ة على س���تة آالف طن 

يوميا.
وجاء تشكيل الفرقة ورسالتها 
االيجابية خلدمة البيئة في اليوم 
العاملي حلماية البيئة في ش���هر 

يونيو.
ويوضح عضو الفرقة يوسف 
محمد كيف جرى تشكيل فريق 

ويقول عض���و آخر بالفريق 
يدعى محيي الدين انهم يصرون 
على اسم »الزبالني« الذي يتعرض 
النتقادات وذلك ألن »الزبالني« لهم 
أهمية بالغة في املجتمع املصري. 
وقال محيي الدين »الناس انتقدت 
اس���م الزبالني بس )لكن( نحن 
صممن���ا ان نحن نكم���ل عليه، 
الزبال���ني بيلعبوا دور كبير في 
حياتنا يعني مفيش مشكلة )ليس 
هناك مشكلة( ان نسمي الفرقة 

باالجنليزية )الزبالني(«.

»الزبال���ني« فيق���ول لتلفزيون 
رويت���رز »صاحبي قال لي: كان 
بيعم���ل حاجة تب���ع البيئة في 
اجلامع���ة، وكان في يوم البيئة 
العاملي فقال لي ماتيجي تلعب لنا 
على شوية زبالة عشان بنعمل 
إعادة تدوير في اجلامعة عندنا 
عشان الناس )من أجل الناس( 
تبتدي تبقى عارف���ة عن إعادة 
التدوير وكده، فقلت له ماش���ي 
انا  )موافق( وبعدي���ن جتمعنا 
واصحابي يعني وعملنا فرقة«.

أول قرية صناعية متكاملة للمكفوفين في السعودية

صفحة »من أقدم مصاحف بدايات اإلسالم« معروضة بالمزاد

ام.بي.سي: في خطوة تهدف للقضاء على مشكالت 
ذوي اإلعاقة البصرية � خاصة البطالة � في السعودية، 
أعلنت جمعية »إبص����ار« اخليرية للتأهيل وخدمة 
اإلعاقة البصرية في السعودية عن اعتزامها إنشاء أول 

قرية صناعية متكاملة يديرها مكفوفون باململكة.
وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية د.أحمد علي 
إنه مت التواصل مع االحتاد البلغاري للمكفوفني الذي 
ميلك »قري����ة متكاملة« تضم مجموعة من املصانع 
يديرها مكفوفون لنقل التجربة إلى اململكة، بحسب 
صحيفة »احلياة« اللندنية في عددها الصادر أمس 
األول. وأوضح أنه مت تكليف مجموعة »أس����ياف« 
القابضة التي طرحت فكرة املشروع بعمل الدراسة 
األولي����ة والتواصل مع اجلهات املعنية في بلغاريا، 
مشيرا إلى أنه جترى اآلن الترتيبات لتكوين فريق من 
»إبصار« ومجموعة أسياف لزيارة مصانع املكفوفني 

ببلغاريا لالطالع عليها.
ومن املق����رر أن يعقد فريق »إبصار« ومجموعة 

»أسياف« اجتماعات مع مسؤولي مصانع املكفوفني 
في بلغاريا للتباحث ح����ول خطوات نقل التجربة 
إلى اململكة بهدف حتويل قطاع اإلعاقة البصرية في 
الس����عودية إلى قطاع إنتاج صناعي يعود مبردود 
تنموي واقتصادي على املجتمع. وأعرب رئيس مجلس 
إدارة »إبصار« عن أمله في أن تكون فكرة مشروع 
املصانع نواة ملش����روع نوعي في املنطقة العربية 
والعالم، معربا عن رغبته في أن يتوس����ع املشروع 
ليصبح قرى صناعية منتشرة في عدد من مدن اململكة 
والعالم العربي تلبي جميع االحتياجات خلدمة اإلعاقة 
البصرية.  وأوضح أن القرية ستضم في مكوناتها 
مركز إعادة تأهيل لضعف البصر والسمع، وعيادات 
عيون، ومجموعة مصانع تنتج جميع املستلزمات 
املتعلقة باإلعاقة البصرية وخدماتها ومتاجر لبيع 
منتجات األدوات واملعدات املساندة لذوي االحتياجات 
واملختصني ومرافق رياضية )متارس فيها كل األلعاب 

التنافسية لذوي اإلعاقة البصرية(.

فرقة »الزبالين« الموسيقية ترّوج لتدوير المخلفات في مصر

ُسجلت بين شهري أبريل ويونيو 2009

دراسة: 30 ألف هزة أرضية ضربت السعودية سببها نشاط بركاني
باري����س � أ.ف.پ: أفاد علماء 
جيولوجيا بأن سلسلة من الهزات 
الصغيرة التي ضربت غرب اململكة 
العام املاضي  العربية السعودية 
كانت ناجتة في الواقع عن نشاط 
بركان����ي. فقد حصل����ت أكثر من 
30 ألف هزة صغيرة بني ش����هري 
ابريل ويونيو 2009 في حقل حلمم 
البراكني املتصلبة يدعى حرة لنيير، 
ملحقة أضرارا كبيرة ببعض املباني 
في بلدة العيص املجاورة، ما دفع 
السلطات الى إخالء 40 ألف شخص 
من املنطق����ة. معظم الهزات كانت 
خفيفة، وال تتجاوز قوتها الدرجتني 
على مقياس ريختر، لكن بعضها 
كان ش����ديد الوق����ع وبلغت قوته 
5.4 درجات. وق����د خلص علماء 
جيولوجيا اميركيون وسعوديون 
الى ان تشوهات ارضية كشفتها 
األقمار الصناعية وطبيعة املوجات 
الزلزالية وعمقها تش����ير الى أن 

أسباب الهزات كانت بركانية.

البركاني في اململكة الس����عودية 
ظاهرة معاص����رة، وفق ما يقوله 
كبير الباحثني جون باليستر من 
هيئة املسح اجليولوجي االميركي. 
وقد قال باليستر لوكالة فرانس 
برس في رسالة الكترونية »الكثير 
من حقول احلمم تبدو ذات ميزات 
حديث����ة )لعلم����اء اجليولوجيا( 
وفيها ترسبات تغطي مواقع من 
العصر احلجري احلديث«. لكنه 
دعا ال����ى عدم اخل����وف، قائال ان 
»حصول ثوران بركاني في لنيير 
لن يش����كل خطرا كبيرا نظرا الى 
طبيعة النشاط البركاني املتوقع 
هناك وبعد الفجوات االنبوبية«. 
واضاف »احتماالت حصول زالزل 
مدمرة كبيرة مرتبطة بهذا النوع 
من األنشطة البركانية ضئيلة جدا، 
لكن الزح����ف العمراني يصل الى 
مناطق اخرى في اململكة السعودية 
حيث سيكون ثوران البراكني اكثر 

خطورة«.

سنة املاضية، ومصدرها هو حمم 
البازلت املتأتية من باطن األرض 
والتي تقذفه����ا براكني حتت املاء 
وتش����كل خطا على طول احملور 
الرئيسي للبحر االحمر، وقد بدأ هذا 
احملور يتصدع تدريجيا مع انفصال 
افريقيا عن شبه اجلزيرة العربية. 
وعلى النطاق اجليولوجي، النشاط 

البطيء املتوقع للحمم البركانية. 
البني����ة اجليولوجي����ة للمملكة 
الس����عودية معروفة بصخورها 
الترسبية املشبعة بالنفط في شرق 
البالد. أما اجلزء الغربي من البالد 
فيشمل حوالي 180 ألف كيلومتر 
مربع من حقول احلمم البركانية 
التي تكونت على مر ال� 30 مليون 

وتبني لهم ان تصدعات فجائية 
حصلت على طول 8 كيلومترات 
وصوال الى عمق 45 سنتيمترا حتت 
األرض مع تسرب احلمم البركانية 
واقترابها من السطح، ما يزيد من 
احتماالت الثوران البركاني، وفق 
ما يقوله اخلبراء. لكن املخاطر غير 
كبيرة نظرا الى بعد املوقع والدفق 

باريس � العربية: ستباع يوم 6 أكتوبر املقبل 
مبزاد علني في لندن صفحة من مصحف مت نسخه 
في النصف األول من الق���رن األول الهجري، أي 
النصف الثاني من القرن الس���ابع امليالدي، وهو 
زمن عاش فيه اخلليفتان عثمان بن عفان وعلي 

بن أبي طالب، رضي اهلل عنهما.
ولم تذكر »دار كريستيس« املنظمة للمزاد شيئا 
في موقعها على اإلنترنت عن مصدر الصفحة أو 
م���ن يكون مالكها الراغب في بيعها، كما لم تذكر 
تفاصيل كثيرة عن الصفحة املكونة من 22 سطرا 
مكتوبة بحبر بني وباخلط احلجازي املبكر على 
رق عرضه 23 بطول 33 سنتيمترا وسعرها بني 
100 ألف و200 ألف إسترليني، أي ما معدله 237 

ألف دوالر.
 لم تؤكد »دار كريس���تيس« أيضا إذا ما كانت 
الصفحة هي من مصحف مت جمعه ونس���خ عدد 
منه في زمن اخلليفة عثمان بن عفان ÿ، لكنها 
بالتأكيد من مصحف مت نسخه في وقت سبق عام 
50 للهجرة، ألن معظم الدراسات واألبحاث اخلاصة 
بالكتابة وأنواعها أكدت أن نسخ املصاحف في بدايات 

دب���ي � العربية.نت: رفض أربعة من احلجاج 
الشيش���انيني أداء فريضة احلج هذا العام برفقة 
البعثات الشيشانية، والتي تصل للمشاعر املقدسة 
بواسطة وسائل النقل احلديثة املختلفة كل عام، 
حيث قرر األربعة السير مشيا على األقدام وقطع 

آالف الكيلومترات ألداء فريضة احلج.
ووفقا للخبر الذي أوردته صحيفة »الرياض« 
السعودية فإن احلجاج األربعة قد غادروا العاصمة 
األردنية عم���ان في طريقهم إلى منفذ حالة عمار 
السعودي، وسيمرون مبنطقة تبوك إلى املشاعر 

املقدسة.
 وق���د عب���ر ورايوفا جبرائيل عن س���عادته 
وزمالئه، التميروف ش���عران، وفيتايوفا فخرو 
الدين، وشيايوفا ويسمرد، بأن حقق اهلل أمنيتهم 
بالوقوف على مقربة من بالد احلرمني الشريفني، 

وهم متجهون إلى األماكن املقدسة.
 وأشار جبرائيل إلى أنهم قد انطلقوا يوم 17-

6-2010 من جمهورية الشيشان، مرورا بأذربيجان 
وإيران وتركيا وسورية، إلى أن وصلوا قبل أيام 
إلى األردن مشيا على األقدام بقصد أداء فريضة 

اإلس���الم بالنصف األول من القرن األول للهجرة 
كان باخلط احلجازي املبكر ومن دون تشكيل وال 
تنقيط لألحرف والكلمات، وهو ما يبدو واضحا من 
صورة الصفحة التي عرضتها »دار كريستيس« 

من دون أن ترفقها بأي شرح تقريبا.

احلج لهذا العام، أسوة باألجداد األوائل، وتيمنا 
بالرسول محمد عليه الصالة والسالم.

 وأضاف جبرائيل: »قطعنا حتى اآلن مسافة 
3400 كيلومتر، وكنا نرتاح ما بني احلني واآلخر 

لغسل املالبس، وتناول الطعام، وأداء الصالة«.

قطعوا حتى اآلن مسافة 3400 كيلومتر 

حجاج شيشانيون يقصدون مكة مشيًا على األقدام

مسرحية تونسية تزيح النقاب عن »شيزوفرينيا« الحب
ونقلت اقتباسًا عن رواية »بنات الرياض« السعودية

القت مسرحية تونسية عرضت 
في العاصمة إقباال جماهيريا الفتا 
لتناولها بجرأة غي���ر معهودة 
قضية احلب واجلنس في تونس 

والوطن العربي.
وعرف���ت مس���رحية »حب 
س���توري... يفت���ح م��ن ه��نا 
)Hobb Story... Ouvrir par ici(« من 
خالل سلسلة عروضها وج���والتها 
في تون���س، وب����عض البلدان 
األوروبية، إذ حازت على إقبال 

نحو 20 ألف متفرج. 
التي  وتضمنت املس���رحية 
مزجت بني املسرح واملوسيقى 
الوثائقية، شهادات  والس���ينما 
حية، واعت���راف���ات حقي���قية 
لرجال ونساء )من بينهن فتاة 
ي������روون خاللها  محجب���ة(، 
جتاربه���م العاطفية مع اجلنس 

واحلب.
كم���ا تضمنت على لس���ان 
املمثل���ني أحاديث نبوية، ومآثر 
عن الصحاب���ة برواية البخاري 
والترمذي، ح���ول عالقة الرجل 
باملرأة في مسألة اجلنس والزواج، 

املمثلني،  نص املسرحية، وأداء 
والتي خلقت صدمة عند بعض 

املتلقني.
وحول تناوله لقضية اجلنس 
في كل من لبنان ومصر واجلزائر 
والسعودية وتونس، أكد أنه من 
واجبه كفنان احلديث ليس فقط 
ع���ن قضايا بلده، بل كل الوطن 

العربي والعالم. 
وشدد عاشور على أن العالقات 
العاطفية، وممارس���ة اجلنس 
بكل أنواعه خارج إطار الزواج، 
أضحى واقعا معاشا في تونس، 
والبلدان العربية، وال ميكن بأي 
حال التغاضي عنه، واحلال أن 
اإلنسان العربي يرفض االعتراف 
به كواقع ح���ي وملموس، وهو 
ما وصفه بحالة »االنفصام في 
الشخصية« أو »الشيزوفرينيا« 
التي تعيشها املجتمعات العربية 

واإلسالمية.
وأوضح أن هذه املجتمعات 
تبدو في ظاهره���ا حتررت من 
عقد اجلنس، لكن الباطن عكس 

ذلك متاما.


