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محل في ماليزيا يحتفي بقدوم عيد العشاق رغم التحذير

محجبة ومبرقعة في العرض نفسه

عارضة ترتدي فستانا من قطع احللويات

منتقبة في عرض أزياء العروس

متظاهرون هندوس يحرقون بطاقات معايدة عيد العشاق            )أ.ف.پ(

عيد العشاق ممنوع في ماليزيا... ويحرقونه في الهند 

 كنيسة إنجلترا تطلب من مدارسها 
عدم إجبار الطالب على أكل »الحالل«

شقيقة زوجة طوني بلير: 
اإلسالم دين عظيم 

عرض للعباءات الخليجية وأزياء الشكوالتة في أبوظبي

أبوظبيـ  إيالف: اختتم معرض العروس 
2011 في أبوظبي دورته العاشرة بعد اربعة ايام 
حافلة شهدت العديد من البرامج واألنشطة، 
كما مت تنظيم 19 عرضا لألزياء تراوحت بني 
فساتني األعراس والســـهرة، باالضافة الى 
تشكيلة من العباءات واجلالليب التي قدمتها 
مجموعة من العارضات احملترفات، بحضور 
املئات من املقبالت على الزواج، وعاشـــقات 

املوضة واألزياء.
كما أقيمت مسابقة »أجمل تصميم عباءة 

فازت فيها كل من نازين أكتار والرمي الراشدي 
ومديحة نورين التي نظمها معرض العروس 
بأبوظبي، وقدم املعرض في نسخته العاشرة 
مجموعة من عروض األزياء الى جانب تتويج 
الفائـــزات. وكان قد تنافس 10 مصممني من 
اإلمارات ومن املقيمني فيها على جائزة مالية 
مقدارها 5000 درهم اماراتي في مسابقة تصميم 
العباءة، كما حازت املصممات الفائزات فرصة 

لعرض تصاميمهن أمام جمهور املعرض.
كما شهد نفس املعرض عرض أزياء مميز 

قدمته شركة »شوكوا« املتخصصة في تصنيع 
وبيع الشكوالتة واحللويات الفريدة واملبتكرة 
لفت انتباه احلضور خالل معرض العروس 

2011 الذي أقيم مؤخرا في أبوظبي.
وقد عرضت الشـــركة أزياء قابلة لألكل 
مصنوعة من أجود أنواع الشوكوالتة، والكعك 
واملعكرونـــة، كما زينت احـــدى العارضات 
بنقوش من احلنة التقليدية وذلك باستخدام 
الشـــوكوالتة بدال عن احلناء املعروفة األمر 

الذي أثار دهشة وإعجاب احلضور.

 قبلة الموت تتسبب في وفاة 
مراهقة بريطانية

سيجارة تؤخر إقالع طائرة قطرية 

مسؤول سعودي سابق يطالب 
بإجازة االختالط بين الجنسين 

سعودي يقيم حفل زفافه
وزوجته حامل في الشهر السادس

زلزال بقوة 5.8 درجات يهز تشيلي

 لنـــدن ـ يو.بي.آي: طلبت 
كنيســـة إجنلترا من مدارسها 
ضمـــان تقديــــــم األطعمـــة 
غير احلالل إلى طالبها بسبب 
مخـــــاوف من أن عـــددا منهـا 
ال يقدم سوى اللحوم املذبوحة 

حسب الشريعة اإلسالمية.
وقالت صحيفة »ميل أون 
صندي« امس إن كنيسة إجنلترا 
أصـــدرت توجيهات رســـمية 
إلى مدارســـها بعد أن اشتكى 
أعضاؤها من أن استخدام اللحم 
احلالل ينشر على نحو فعال 

الشريعة اإلسالمية في جميع أنحاء بريطانيا. وأضافت أن الذراع 
املالية لكنيسة إجنلترا تواجه ضغوطا أيضا لسحب استثماراتها 
التي تقدر مباليني اجلنيهات اإلسترلينية من مخازن األغذية التي 

ال تسمي بوضوح األطعمة احلالل التي تبيعها.

ـ يو.بي.آي: اعتبرت  لندن 
لوريـــن بوث شـــقيقة زوجة 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
األسبق طوني بلير أن ارتفاع 
عدد املسلمني ســـيكون جيدا 

بالنسبة إلى بريطانيا.
ونسبت صحيفة »ميل أون 
صندي« امس إلى لورين قولها 
أمام املؤمتر اإلسالمي السنوي 
جلامعة إسكس البريطانية إنها 
»أصبحت منذ اعتناقها اإلسالم 
في العام املاضي موظفة أفضل 

وأما أفضل البنتيها«.
وحول موقف شقيقتها وزوجها رئيس الوزراء البريطاني األسبق 
من اعتناقها اإلسالم قالت لورين »شيري تعترف بأن اإلسالم دين 
عظيم يتبعه الكثير من الناس لكن طوني بلير هو طوني بلير«.
وأضافت لورين أنها »شـــعرت باألمان حني زارت مســـجدا في 

إيران للمرة األولى وقررت اعتناق اإلسالم«.
وترتدي لورين الصحافية احلجاب عند مغادرة منزلها وتصلي 
خمس مرات في اليوم وتترد على املســـجد احمللي حيث تســـكن 

كلما استطاعت.
وتعمـــل لورين البالغة من العمر 43 عامـــا صحافية في قناة 
»برس تي في« اإلخباريـــة اإليرانية التي تبث باللغة اإلجنليزية 
من العاصمة البريطانية لندن وتعد من أكبر منتقدي حرب العراق 
وشاركت عام 2006 في مسابقة تلفزيون الواقع »أنا من املشاهير 
أخرجني من هنـــا« وتبرعت بأجرها ملؤسســـة اإلغاثة اخليرية 

الفلسطينية )انتربال(. 
وتعتبر شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني األسبق نفسها 
متعاطفة مع اإلسالم وقضت وقتا طويال تعمل في فلسطني وسافرت 
عام 2008 في ســـفينة إلى قطاع غزة مع 46 متضامنا لتســـليط 

الضوء على احلصار اإلسرائيلي.
وكانت لورين قد املت أن يساهم اعتناقها لالسالم في مساعدة 
بلير الذي يشـــغل حاليا منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية 

السالم في الشرق األوسط على تغيير أفكاره عن االسالم.

 لنـــدن ـ يو.بي.آي: توفيت مراهقة تتمتع بصحة جيدة بعد 
دقائق على قبلتها األولى وتبني ان الســـبب هو متالزمة املوت 

الفجائي عند الراشدين.
وذكرت صحيفة »ديلي تلغراف« البريطانية ان حتقيقا في 
ســـبب وفاة جيما بنجامني البالغة من العمر 18 سنة أظهر انها 
كانت على ما يبدو تشـــكو من خلل نادر في القلب يعرف باسم 
»متالزمة املوت الفجائي عند الراشدين« الذي يقتل سنويا 500 

بريطاني.
وأوضحت ان بنجامني سقطت وتوفيت بعد دقائق معدودة 
على تقبيلها للمرة األولى زميلها في اجلامعة دانيال روس البالغ 

من العمر 21 سنة.
وقـــال روس في التحقيق »لم نقم عالقة جنســـية وإمنا كنا 
نرى بعضنا عدة مرات أســـبوعيا«، مشيرا إلى انه بعد تقبيلها 
للمرة األولى جلست بنجامني على األريكة وإذ بجفنيها »ينغلقان 
فجأة ثم أخـــذت تخرج رغوة من فمها قبل أن تفقد وعيها ومن 

ثم تفارق احلياة.
وأكدت والدة الفتاة شارلوت غاروود ان ابنتها كانت سباحة 
والعبة هوكي »وكانت جتسد الصحة في دقيقة وسلبت مني في 

دقيقة أخرى« ولم يذكر التقرير متى وقع احلادث بالتحديد.

 القاهرةـ  د.ب.أ: شهدت طائرة قطرية متجهة امس إلى الدوحة 
مشـــاجرة حامية بني راكبني بسبب اعتراض أحدهما على تدخني 
األخر سيجارة، مما أدى إلى تأخر إقالعها. وكان راكب قطري قام 
بالتدخني قبل حترك الطائرة مما دفع راكبا مصريا ملطالبته بإطفاء 
السيجارة طبقا للقوانني الدولية التي حتظر التدخني. ورفض الراكب 
القطري طلب املصري ونشبت مشاجرة حامية بينهما انتهت بعد 
تدخل طاقم الطائرة لصالح الراكب املصري بالصلح واســـتأنفت 

الطائرة رحلتها بعد تأخير 40 دقيقة وعلى متنها 132 راكبا.

الريـــاض يو.بي.آي: أثار األمني العام الســـابق ملدينة الرياض 
مدير املعهد العربي إلمناء املدن عبداهلل النعيم دهشـــة احلضور 
عندما طالب بإزالة احلاجز الفاصل بني الرجال والنساء في القاعة 
املخصصة الفتتاح الدورة الثانية لالخصائيني واالخصائيات في 
مجال احلماية األسرية بالعاصمة السعودية، الن االختالط موجود 
في كل مكان في املسجد احلرام واألسواق. وذكرت صحيفة »احلياة« 
السعودية في عددها الصادر أمس ان النعيم تذمر من التشديد في 
الفصل بني النساء والرجال في القاعة ووضع مداخل خاصة لكل 

جنس، مشددا على أن العلماء أجازوا االختالط. 

الرياضـ  يو.بي.آي: دفعت األحوال املادية الصعبة مبواطن سعودي 
الى تأجيل حفل زفافه الى ما بعد الزواج بســــتة أشــــهر حيث كانت 

زوجته حامال في شهرها السادس.
وذكرت صحيفة »الرياض« امس أن الشــــاب السعودي محمد من 
مدينة جازان جنوب اململكة الذي يعمل في املنطقة الشرقية لم يجد حال 
ملوضوع تكاليف حفل زفافه سوى تأجيله الى وقت آخر حتى يتخلص 

من أزمته املالية التي تبعت مشروع زواجه وارتباطاته املادية.
وأضافت انه في الوقت ذاته مارس حياته الزوجية كاملعتاد حيث 
حملت زوجته ولم يتسن له اقامة حفل زفافه الذي شهده جمع غفير 

من أقاربه وأصدقائه اال وزوجته حامل في الشهر السادس.
وأشــــارت الى ان »الزوجة لم جتد حرجا في لبس فســــتان الفرح 
واملشي في الزفة رغم انتفاخ بطنها بجنينها األول الذي حظي بفرصة 
حضور حفل زواج والديه في حالة تعد نادرة في املجتمع الذي يفرض 
شروطا صارمة حيال الدخول بالزوجة والذي يتم تأجيله الى ما بعد 

حفل الزفاف«.

 سانتياجو ـ رويترز: قال املركز األميركي للمسح اجليولوجي 
ان زلزاال قوته 5.8 درجات ضرب وســـط تشـــيلي في وقت مبكر 

امس بعد يومني من تسجيل هزة اقوى.
 وقال إن مركز الهزة يقع على بعد 25 كيلومترا شـــمال غرب 
كونسيبسيون في تشيلي وعلى عمق 25 كيلومترا. ويوم اجلمعة 
هز زلزال بقوة 6.9 املنطقة لكن لم تقع خسائر، وقبل عام دمر زلزال 

بقوة 8.8 درجات املنطقة التي تشتهر بنشاطها الزلزالي. 

 كواالملبور ـ مومباي ـ وكاالت 
ـ أ.ف.پ: فيما يستعد العشاق عبر 
العالم لالحتفال بعيد احلب حذر 
مســــؤولون في ماليزيا املسلمني 
من االحتفال مبا اعتبروه »مرادفا 
للرذيلة« فيما قامت مجموعة دينية 
هندوســــية في العاصمة الهندية 
أمس بإقامة تظاهرة أحرق خاللها 
احملتجون على االحتفال مبثل هذا 
اليوم مجموعة من بطاقات املعايدة 

اخلاصة بعيد احلب.
 وجــــاء التحذير فــــي ماليزيا 
بعدمــــا اعلنــــت عــــدة محافظات 
ماليزية االسبوع املاضي خططا 
ملنع »التصرفات غير االخالقية« 
خالل عيد العشاق في اطار حملة 
للتشــــجيع على منط حياة خال 

من اخلطيئة.
 وقــــال وان محمــــد شــــيخ 
عبدالعزيز رئيس الهيئة املاليزية 
للتنمية االسالمية التي تشرف على 
سياسات البالد االسالمية، لوسائل 
االعالم الرســــمية »في الواقع ان 
االحتفال بعيد العشاق هو مرادف 

ميكننا ان نشارك في طقوس ديانة 
اخرى«.  وسيشن املسؤولون في 
الهيئة حملة بعنوان »جتنبوا فخ 
عيد العشاق« للحيلولة دون احتفال 
املسلمني بهذا العيد على ما اوضح 
املسؤول املاليزي.  وقال نصر الدين 
حســــن طنطاوي مسؤول جناح 

للرذيلة«.  واضاف ان »على املسلم 
ان ينبذ كل ما يتناقض وتعاليم 
االســــالم حتى لو اتى من الثقافة 
الشرقية«، واشار وان محمد الى ان 
»فتوى« اصدرها كبار رجال الدين 
قبل ست سنوات اعتبرت هذا العيد 
»مرتبطا بالدين املسيحي )..( وال 

الشباب في احلزب االسالمي »باس« 
االربعاء ان السلطات في محافظات 
كيدا وبينانغ وكيالنتان الشمالية 
التي تسيطر عليها املعارضة وكذلك 
محافظة سيالنغور )وسط البالد( 
ستشن »حمالت تدقيق اخالقية« 

في 14 فبراير.
في ســــياق متصل نصح قس 
كاثوليكي امس العزاب في الفلبني 
باالنضمام إلى مجموعات لتجنب 
متضيــــة »فاالنتــــني داي« )يوم 

القديس فاالنتني( مبفردهم.
وقال القس ميلفني كاســــترو، 
رئيس جلنــــة األســــرة واحلياة 
فــــي مؤمتر األســــاقفة الكاثوليك 
في الفلبــــني: »ال يتعني عليك أن 
حتزن لكونك وحيدا... األشخاص 
العزاب يتعني عليهم فقط االنضمام 
ملجموعة مواعدة وان يقيموا عالقات 

وثيقة مع عزاب آخرين«.
لكن القــــس الفلبيني حذر في 
الوقت نفسه الشــــباب من مغبة 
التعجل في إقامة عالقات لتجنب 

الوقوع في أخطاء.

طفل هندي ينتحر لفشله في اختبارات 
ملتقى التصوف اإلسالمي العالمي الثاني برامج تلفزيون الواقع لمسابقات الرقص

ناقش عدة أوراق بحثية 

بحوث عن التيجانية والناصرية والعينية والطرقاوية

نيودلهـــيـ  د.ب.أ: أقدم طفل 
هندي )9 أعوام( على االنتحار 
وشـــنق نفســـه بعد رفضه في 
اختبارات عدد من برامج الواقع 

اخلاصة مبسابقات الرقص.
وذكـــرت صحيفـــة »إنديان 
إكســـبريس« أمـــس االحـــد أن 
سانديب موندال خاض اختبارات 
في عدد من برامج تلفزيون الواقع 
اخلاصة مبسابقات الرقص ولكنه 

لم ينجح في أي منها.
ولم يتلق موندال، الذي ميتلك 
والده محال صغيرا لتأجير أقراص 
الڤيديـــو الرقمية »دي.في.دي« 
واألقراص املدمجة »سي.دي« في 
مدينة كلكتا شـــرق البالد ، أي 
تدريبات متخصصة في الرقص 

نظرا لظروف والديه املالية التي 
لم تكن تسمح بذلك.

وذكرت الصحيفة أنه عندما 
طلب الطفل مـــن والدته أمواال 
للتســـجيل في اختبـــار جديد 
إنهـــا ال ميكن  رفضـــت، قائلة 
حتمل هذه النفقات وغادرت إلى 

عملها.
وعندما عادت األم في املساء 
ابنها  املنزل، وجـــدت جثة  إلى 

مشنوقا في السقف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
القول: » تعلم  الشرطة احمللية 
ســـانديب الرقص عـــن طريق 
التلفزيـــون. وخالل  مشـــاهدة 
الشهور القليلة املاضية، خاض 
اختبارات خمسة إلى ستة برامج 

ولكنه لم ينجح، وقال لنا اجليران 
إنه أصيب باكتئاب«.

وتعلن عدة قنـــوات هندية 
عن مســـابقات للرقـــص غالبا 
مايشارك فيها أطفال من سن 5 

و6 أعوام.
ويبـــدو أن الصبـــي لم يكن 
الضحية األولـــى للتعلق مبثل 
هذه البرامج، ففي يناير املاضي 
انتحرت فتاة )11 عاما( من مومباي، 
وتردد أن والديها أنهيا اشتراكها 
في مدرسة الرقص عندما شعرا أن 
ذلك يؤثر على دراستها. واقترحت 
اللجنة الوطنية الهندية حلماية 
حقوق األطفال حظر منافسة من 
هم دون سن الـ 16 في مثل هذه 

املسابقات.

طرابلس ـ أ.ش.أ: أقيم مبقر 
جمعية الدعوة اإلسالمية العاملية 
فــــي طرابلــــس أعمــــال ملتقى 
التصوف اإلسالمي العاملي الثاني 
الذي عقد خــــالل الفترة من 10 
إلــــى 13 اجلاري، حتت شــــعار 

»وتواصوا باحلق«.
وقدمت خالل جلسة السبت 
املاضي، ســــبع ورقات بحثية 
تركزت حول املواضيع املتعلقة 
بالتصوف االســــالمي، استهلها 
د.أبو يحي محمد من املغرب بورقة 
علمية بعنوان »دور الصوفية 
في النهضة العلمية« تناول فيها 
تاريخ الصوفية ودورها في نشر 

االسالم والتعاليم الدينية.
وأكد الباحث أن الصوفية لها 
قواعد ومنهج تربوي، وتقوم على 
قواعد مشتركة بني مختلف طرقها 
أولها وجود الشــــيخ، والثانية 
التمســــك بكتاب  التركيز على 
الشريفة،  النبوية  اهلل والسنة 
والثالثــــة النهى عما حرمه اهلل 
ونهى عنه في كتابه العزيز القرآن 

الكرمي.
الثانية د.افا  الورقــــة  وقدم 
احلســــني من املغــــرب بعنوان 
»مراكز التصوف وطرقه وتطور 
مفردات اخلطــــاب الصوفي في 
منطقة سوس باملغرب«، أوضح 

فيها الطرق الصوفية املنتشرة في 
منطقة سوس املغربية ودورها 
في نشر االسالم وحتفيظ القرآن 
الكرمي ونشر ثقافة اجلهاد ضد 

املستعمرين باملغرب.
وأكد الباحــــث في ورقته أن 
أهم الطرق التي انتشرت في هذه 
املنطقة هي الطرق »التيجانية، 
والعينيــــة،  والناصريــــة، 
الى أن  والطرقاوية«، مشــــيرا 
جميع هذه الطرق متثل منوذجا 
الصالح املجتمع ومحاربة اجلهل 
والتخلف ونشر العلم واملعرفة 
الدينية ونشر ثقافة املقاومة في 

سبيل اهلل ضد املستعمرين.

وعارضة حتمل على رأسها كعكة

لورين بوث


