
53الخميس 23 ديسمبر 2010  

جنيڤ - وكاالت: أكدت دراسة حديثة 
أن 26% على األقل من أنواع أسماك القرش 
والشفنني البحري والتي تتركز في شمال 

شرق األطلسي مهددة باالنقراض.
وأش���ار باحثون في االحتاد الدولي 
للحفاظ على الطبيعة، إلى أن 20% من 
األصناف األخرى مهددة باالنقراض قريبا، 
مؤكدين أن العدد احلقيقي ألسماك القرش 
املهددة باالنقراض رمبا يكون أكبر، حيث 
لم تستطع مجموعة الدراسة سوى ربع 

األصناف املوجودة في املنطقة فقط.
وأضافت الدراسة أن األنواع املوجودة 
في شمال شرق احمليط األطلسي قبالة 
السواحل األوروبية مهددة بشكل أكبر 
من األصناف املوجودة في أجزاء أخرى 
من العالم، ويرجع ذلك بشكل أساسي 

إلى زيادة عمليات الصيد.
ودعا االحت���اد الدولي للحفاظ على 
الطبيعة أس���اطيل الصيد والدول التي 
تقوم بتسييرها إلى تبني معايير علمية 

للحد من عمليات الصيد والشروع في 
جهود نشيطة مثل حماية أماكن السمك 

الغضروفية التي تواجه اخلطر.
يذكر أن أسماك القرش التي تواجه 
اخلط���ر األكبر هي األن���واع الكبيرة 
حجما منها حيث يستهدفها الصيادون 
بصورة أساسية، وذلك إلى جانب أنواع 
أخرى ذات قيم���ة جتارية عالية مثل 
أنواع القرش الت���ي تعيش في املياه 

العميقة.

أسماك القرش مهددة باالنقراض

إسطنبول.. عاصمة للثقافة األوروبية لعام 2010 
إسطنبول � كونا: جنحت مدينة 
اسطنبول التركية بجدارة خالل عام 
كامل في حمل لقب »عاصمة للثقافة 
األوروبية« لع����ام 2010 من خالل 
اس����تضافتها نحو 10 ماليني زائر 

تابعوا نحو 170 حدثا ثقافيا.
ورأى املس����ؤولون األتراك أن 
اكتش����اف اسطنبول  أعاد  العالم 
بهذا املش����روع الذي شكل فرصة 
لتركيا لتأكيد جتذرها في أوروبا 
بأصولها وتراثها التاريخي وروحها 
التي ألهمت احلضارات املقامة على 

التسامح واحلب.
وقال رئيس مجلس ادارة »وكالة 
اسطنبول عاصمة الثقافة األوروبية 
2010« م.ش����كيب أوداجي����ج في 
تصريح ل� »كونا«: »ان اسطنبول 
كانت دائما م����ن املدن التي أثرت 
تأثيرا قويا ف����ي حضارة أوروبا 
وثقافتها واليوم من خالل مشروع 
العاصم����ة الثقافي����ة فإنها تولت 
رسميا مهمة التوفيق بني ثقافات 

أوروبا والشرق األوسط«.
انه »للمرة  واضاف أوداجيج 
األولى احتفت القارة العجوز مبدينة 

تركية كعاصمة ثقافية لها« مبينا 
أن اسطنبول جنحت من خالل الفن 
التشكيلي واملوسيقي واألدب في 
استغالل هذا احلدث مبرهنة على 
قدرتها على مواجهة التحديات التي 

تقف عائقا بينها وبني أوروبا.
وذكر »ان املدينة اتخذت عناصر 
احلياة األربع����ة )األرض والهواء 

واملاء والنار( شعارا لها خالل هذا 
العام الثقافي مقسمة االحتفال الى 
4 مراحل األولى امتدت حتى ال� 20 
من مارس املاض����ي ودارت حول 
األرض والثانية امتدت حتى يونيو 
امتدت  الهواء والثالثة  ومحورها 
حتى ال� 22 من سبتمبر وشعارها 
املاء واألخي����رة دارت حول النار 

بوصفها أداة للتغيير«. وقال »ان 
اسطنبول ليست مجرد جسر بني 
الشرق والغرب بل هي مركز وقاعدة 
حلضارة جديدة وخالقة« مؤكدا ان 
متيزها هذا كان مصدر الهام لعظماء 
التاريخ مثل نامليار الذي قال »لو 
كانت الدنيا مملكة واحدة لكانت 

عاصمتها اسطنبول«.

اسطنبول

ممثلة مسلمة في هاري بوتر ضربها شقيقها لعالقتها بشاب هندوسي
لندن - وكاالت: استمعت محكمة 
في مدينة مانشيستر شمال غربي 
اجنلترا الى املمثلة ان افشان آزاد )22 
عاما( التي قامت بدور بادما باتيل 
في فيلم هاري بوتر، زميلة الفتى 
الساحر في املدرسة، والتي ُوصفت 
بالعاهرة والساقطة خالل مشاجرة 
في بيت العائلة اخافتها حتى انها 
فرت من البيت عن طريق النافذة، 
وابلغت املمثلة الشابة الشرطة بأن 
والدها يريد تزويجها قسرا. ووجهت 
تهمة التهديد بالقتل الى االب عبدل 
ازاد )53 عاما( واالخ اشرف ازاد )28 
عاما( بعد وقوع احلادث في مايو 
املاضي. واس���قطت التهمة عنهما 
بعدما علم القاض���ي ان الضحية 
افش���ان رفضت االدالء بشهادتها 
رغم احملاوالت التي كلفت الكثير 
من املال العام والوقت، لتشجيعها 

على احلضور الى احملكمة.
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف 
عن مصدر في احملكمة ان افشان 

بعد التوجه الى مركز الش���رطة 
اوضحت انها ال تريد اقامة دعوى 
ضد عائلتها قائلة ان القاء القبض 
على والدها او شقيقها سيعرض 
حياتها الى »خطر حقيقي«. بدال 
من ذلك قررت احملكمة الزام االب 
بالصلح واحلف���اظ على عالقات 
عائلية ودية ملدة 12 ش���هرا فيما 
اف���رج عن االخ بكفال���ة الى حني 
صدور احلكم عليه بعدما اعترف 
باالعتداء على ش���قيقته وايذائها 

جسديا في جلسة سابقة.
وقد ظهرت افش���ان ازداد اوال 
كاحدى الس���احرتني التوأمني في 
فيلم »هاري بوتر وكأس النار« وفي 
نوفمبر املاضي صورت مع كبار 
النجوم متر على البساط االحمر 
خالل افتتاح الفيلم ما قبل االخير 

في سلسلة افالم هاري بوتر.
وقال املدعي العا مريتش���ارد 
فاردون ان افش���ان كانت ضحية 
اعتداء بغي���ض ال داعي له على 

ي���د ش���قيقها، وس���بب االعتداء 
على ما يبدو هو عالقتها بش���اب 
هندوسي ترفضه عائلتها املسلمة، 
كما تعرضت الى الس���ب والشتم 
بوصفها عاهرة وس���اقطة والى 

التهديد بالقتل.
ونقل املدع���ي العام عن افادة 
افشان في مركز الشرطة ان والدها 
هدد بأنه سيقتلها بنفسه النه ال 
يري���د ان يكون دمه���ا على ايدي 
ابنائه، واستبد اخلوف بها حتى 
انها هربت من نافذة غرفة نومها، 
كما اشارت افشان في افادتها الى 
ان والده���ا كان يري���د تزويجها 

باالكراه.
ولكن الضحية تراجعت فيما 
بعد عن اقوالها قائلة انها وجدت 
صعوبة ف���ي فهم لكن���ة والدها 
البنغالية الثقيلة، وانها ليس���ت 
متأكدة مما قاله، ودافع محامي االب 
عن موكله قائال ان همه الوحيد هو 

ان افشان في لقطة بأحد اجزاء »هاري بوتر«سعادة ابنته. املمثلة ان افشان ازاد

نائب هولندي متطرف يلجأ لوفاء سلطان 
لدعم تطاوله على اإلسالم!

طويلة، حت����ى تتخ����ذ احملكمة 
قرارها. وشاهدت هيئة احملكمة 
التي تتولى محاكمة فيلدرز بتهمة 
خطاب الكراهية امس فيلم »فتنة« 
املناهض لالسالم والذي يربط آيات 
من القرآن مبش����اهد عنف، وهو 
الفيلم الذي اهان مشاعر الكثير من 
املسلمني في ارجاء العالم حينما 

انتج عام 2008.

نظر فيلدرز وتفكيره احلر حول 
االسالم، وستؤدي في النهاية الى 
تبرئة فيلدرز من التهم املنسوبة 
اليه. وستحدد احملكمة الحقا اذا 
ما كانت ستستدعي امامها الشهود 
الثالثة لسماع اقوالهم، ام ستكتفي 
بقراءة املستندات والوثائق املقدمة 
حولهم، وأكدت احملكمة ان قراءة 
هذه الوثائق سيستغرق ساعات 

امستردام - وكاالت: واصلت 
محكمة امستردام السبت املاضي 
نظر قضية محاكمة زعيم اليمني 
املتطرف عضو البرملان الهولندي 
جريت فيلدرز بتهمة التحريض 
على الكراهي����ة والتمييز واهانة 
املسلمني. وطالب املتهم احملكمة 
باالس���تناد الى ش���هادة ثالثة 
اش���خاص عبر وثائق وتقارير 
سبق ان قالها هؤالء، وهي وثائق 
تؤيد تطاوله واتهاماته املسيئة 
لالسالم والقرآن.  والشهود الثالثة 
هم املستعرب الهولندي هانس 
يانسني املعروف بعدائه الشديد 
الهولندي  لالس���الم، ونظيره 
سيمون ادميرال، والناشطة ضد 
االسالم وفاء سلطان وهي سورية 

االصل اميركية اجلنسية.
وقال دفاع فيلدرز امام احملكمة 
ان االطالع على الوثائق واملستندات 
املتعلقة بأقوال هؤالء وشهادتهم 
ضد االس����الم، امنا تدعم وجهة 

وفاء سلطانجريت فيلدرز

األزهر يدعو تركيا لالنخراط في حوار بين السنة والشيعة
القاهرة - وكاالت: عرض األزهر على املجلس األعلى 
للشؤون الدينية بتركيا االنخراط في جهود تستهدف 

ازالة اسباب الفنت والتوتر بني السنة والشيعة.
وناقش شيخ األزهر د.أحمد الطيب مع وفد تركي 
يرأسه رئيس املجلس األعلى للشؤون الدينية بتركيا 
حمزة أقطان اشتراك علماء أتراك في لقاء يضم علماء 
من »أهل السنة واجلماعة« من مختلف األقطار، بهدف 

التمهيد إلجراء حوار بني علماء الس����نة والشيعة. 
وبحث الطيب مع ضيفه بحسب »الوطن« السعودية 
خالل لقائهما امس في مقر املش����يخة بالقاهرة سبل 
تعزيز العالقات االخوي����ة والتاريخية بني البلدين 
»باعتبارهم����ا على مدى التاريخ ركنني أساس����يني 
للحضارة االس����المية«، حسبما جاء في بيان صادر 

عن مكتب شيخ األزهر.

عم���ان - وكاالت: انتقد النائب أحمد حرارة 
في كلمته أمام البرملان األردني تس���مية شارع 
مكة واملدينة املنورة بهذا االسم، وقال ان هذين 
الشارعني سيدخالن كتاب »غينيس« في كثرة 
املقاه���ي واملالهي الليلية وهو م���ا يتنافى مع 

التسمية.
وقال حرارة ساخرا »انها )الشوارع( تكاد تدخل 
كتاب »غينيس« لألرقام القياسية من حيث كثرة 
املالهي فيها«، ويعتبر شارع مكة غربي العاصمة 

عّمان، واحدا من أهم الشوارع التجارية.

وطالب حرارة بتغيير أس���ماء شوارع »مكة 
املكرم���ة« و»املدينة املن���ورة« و»وصفي التل« 
نتيجة أعمال الفساد واالنحالل األخالقي الذي 
يقع في تلك الش���وارع، وكثرة النوادي الليلية 

واملراقص فيها.
وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء »إما ان تغيروا أسماء 

هذه الشوارع أو تغلقوا املالهي املوجودة فيها«.
ويتمركز في العاصمة عّمان نحو 300 ناد ليلي 
اضافة الى العش���رات من صاالت الرقص الغربي 

»ديسكو« والعشرات من محالت بيع اخلمور.

نائب أردني: شارع »مكة« سيدخل »غينيس« 
لكثرة المالهي الليلية والمراقص فيه!

إعدام سعودي بحد السيف

العب دولي شهير يفلت من قضية 
خلوة في السعودية بتعهد

الرياض � أ.ف.پ: اعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم اإلعدام 
في ينبع غرب اململكة بحد الس���يف الثالثاء بحق سعودي ادين بجرمية 
قتل. وافادت الوزارة في بيان نقلته وكالة األنباء الس���عودية الرسمية 
بأن املدعو متعب سناني السعودي اجلنسية اقدم على قتل سعودي آخر 

يدعى نايف الضبياني دون توضيح ظروف اجلرمية.

ج����دة - وكاالت: اكتفت احملكمة اجلزئية بجدة بالزام العب دولي 
شهير بكتابة تعهد خطي ضده بعدم معاودة تصرفه وااللتزام بتعاليم 
الدين احلنيف في اعقاب ضبطه قبل نحو خمسة شهور في حالة خلوة 
مع فتاة ال تربطه بها عالقة شرعية داخل احد االسواق التجارية جنوب 
جدة. وكان الالعب ضبط بعد ان جرى االش����تباه به خالل اصطحابه 
الفتاة ليتم ايقافه من قبل اجلهات املعنية التي احالته الى مركز الشرطة 
والذي قام برفع ملف القضية الى هيئة التحقيق واالدعاء العام والتي 
انهت اجراءاتها قبل ان حتيلها الى احملكمة. واشارت مصادر جلريدة 
»اليوم« السعودية انه جرى اطالق سراح الالعب بعد كفالته من قبل 
قريبه والذي تعثر ابالغه مبوعد اجللسة لفترة قبل ان يتم اخيرا عن 
طريق مركز الش����رطة وبعد حضوره اخذ التعهد الالزم عليه لينجو 
بذلك من السجن واجللد خصوصا مع حصوله على العفو، حيث جرى 

اعتماد ذلك وتقييده رسميا.

جندي أميركي متهم باغتصاب وقتل طفلة عراقية:
لم أتصور أن العراقيين من البشر

واشنطن - وكاالت: من سجنه، حيث يقضي عقوبة 
السجن املؤبد خمس مرات، حتدث اجلندي األميركي 
السابق س���تيفن جرين، الذي اغتصب وقتل وأحرق 
الطفلة العراقية عبير اجلنابي، البالغة من العمر 14 
عاما، وقتل أسرتها مبنطقة احملمودية في بغداد عام 
2006، قال جرين واصفا شعوره جتاه العراقيني أثناء 
وجوده مع قوات االحتالل األميركي للعراق: إنه ال يجد 
كلمة تص���ف كراهيته واحتقاره للعراقيني، فلم يكن 
ليتصور أنهم ينتمون للجنس البشري. وقد أجرت 
صحيفة »ديل���ى ميل« البريطانية مقابلة هاتفية مع 
اجلندي السابق في اجليش األميركي ستيفن جرين، 
الذي فصل من اخلدمة، ويقضي عقوبة بالسجن املؤبد 
خمس مرات، في س���جن »توكسن« الفيدرالي بوالية 
»أريزونا« طبقا حلكم صادر عن محكمة مدنية أميركية، 

في مدينة بادوكا بوالية كنتاكي في 4 س���بتمبر 2009، وفي املقابلة قال 
جرين: »إنه قد حتدد له جلس���ة في 21 يناير القادم، أمام محكمة الدائرة 
السادس���ة األميركية، للنظر في االستئناف املقدم ضد العقوبة، مطالبا 
بإعادة محاكمته أمام محكمة عسكرية، أسوة بزمالئه، حيث يرفض جرين 
محاكمته أمام القضاء املدني، ال���ذي حكم عليه مبوجب قانون محاكمة 
األميركيني ممن ارتكبوا جرائم خارج احلدود«، معتبرا أنه كان في اخلدمة 
العس���كرية أثناء ارتكاب جرميته.  وقد وقعت اجلرمية املعروفة باسم 

»جرائم احملمودية« في 12 مارس 2006، مبشاركة ستيفن 
جرين وثالثة جنود آخرين: باول كورتيز، وجيمس 
باركر، وجيسي س���بيلمان، ومبعرفة جندي آخر لم 
يش���اركهم هو برايان هاوارد، وكلهم تابعون للفرقة 
101 املنقولة جوا، حيث خططوا الرتكاب اجلرمية أثناء 
شرب الويسكي ولعب الورق، وكانوا موجودين عند 
نقطة تفتيش قريبة من منزل الضحايا بقرية احملمودية 
الواقعة على مسافة 30 كيلومترا جنوب بغداد، فبدلوا 
مالبسهم قبل ارتكاب اجلرمية إلبعاد الشبهات عنهم 
واإليحاء بأن متمردين ارتكبوا اجلرمية، ودخلوا إلى 
من���زل طفلة عراقية تدعى عبير قاس���م اجلنابي، 14 
عاما، وبينما كان ثالثة جنود أميركيني يتناوبون على 
اغتصاب عبير اجلنابي، اقتاد جرين أمها فخرية طه 
محسن، 34 عاما، وأباها قاسم حمزة رحيم، 45 عاما، 
والشقيقة الصغرى هديل، 5 أعوام، إلى غرفة مجاورة وقتلهم. وبعد ذلك 
عاد جرين ليغتصب الفتاة، ثم أطلق النار على رأسها، وبعد ذلك أحرقوا 
جثة الفتاة ومالبسهم في محاولة حملو آثار اجلرمية، كما أحرقوا املنزل 
واجلثث، إمعانا في تضليل العدالة. وحكمت محكمة عسكرية على جيمس 
باركر بالسجن ملدة 90 عاما، وعلى بول كورتيز، بالسجن ملدة 100 عام، 
وعلى اجلندي جيسي سبيلمان بالسجن ملدة 110 أعوام، وطبقا للقضاء 

العسكري ميكنهم طلب العفو املشروط بعد 10 سنوات.

ستيفن جرين


