
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 دراسة: االحتباس الحراري سبب فيضانات العالم.

  ـ .. و«االحتباس السياسي» سبب ثورات الشرق األوسط.
 دراسة: النظر إلى مكان األلم يخفف من مدى الشعور به.

  ـ خوفك «الصحة» تعجبها هالدراسة وإذا واحد مكسورة إيده راجع 
 أبواللطف  واحدالطبيب يقول له «خز» إيدك وراجعني بعد أسبوعين.

 مواقيت الصالة 

 5.05 الفجر 
 6.24 الشروق 

 12.02 الظهر 
 3.15 العصر 

 5.40 المغرب 
 6.57 العشاء 

 البقاء هللا 
 عبداللطيف احمد معيوف بشارة ـ ٧٢ عاما ـ الرجال: 
الفيحـــاءـ  ديوان العيســـىـ  ت: ٩٩٠٥٨٦٤٦، 
النســـاء: اشـــبيلية ـ ق٤ ـ ش٤٢٤ ـ م٢٦ ـ ت: 

.٩٩٠٧٣٤٩٤
  لولوة خليفة دعيج الفهدـ  ارملة عبداهللا غامن راشد 
الفهدـ  ٧٦ عاماـ  الرجال: العديليةـ  ق٣ـ  ديوان 
الفهد ـ مقابل نـــادي كاظمة ـ ت: ٩٩٠٤٩٦٤٤، 

النساء: العديليةـ  ق٢ـ  ش سلطان الكليبـ  م٥٥ 
ـ ت: ٢٢٥٦٢٢٨٨ ـ الدفن التاسعة صباحا.

  حزميـة منصـور خالـد ادريـس الدوسـريـ  ٥٣ عاماـ  
الفحيحيل ـ ق٣ ـ ش٥ ـ م٣٣ ـ امتداد شـــارع 
املخفر مقابل املدرسة الوطنيةـ  ت: ٩٩٢٧٧٧٥٠ 
ـ ٩٩٦٢٨٠٥٨ ـ الدفن التاسعة صباحا مبقبرة 

صبحان. 

 محطات كالم مباشر 

 البحرين.. سنوات مضيئة ودموع حزينة إيطاليا.. البحرين! 
 ملاذا لم يستمر التصعيد في ايطاليا ضد 
برلســـكوني؟ حسبما تشـــير قراءة احلدث 
هناك الى أن املطلب الفئوي ـ على وجاهته ـ 
للسيدات ضد تصرفات رئيس الوزراء قد حصر 
احلماس للتصعيد في فئة اإلناث وحرمه من 
دعم الرجال على نطاق واسع، واذا انتقلت الى 
جتربة مصر حيث لم يتغير املطلب منذ بداية 

األحداث «رحيل مبارك» فإن اجلمهور يشعر مبصداقية التحرك، 
وبالعكس اذا كانـــت املطالب متحركة، ففي البحرين كان املطلب 
األقرب الى نبض الشارع منذ سنوات هو موضوع البطالة وهو 
الذي حظي بالدفع واحلماس، فلما حتركت القائمة نحو شخص 
رئيس الوزراء على خلفية تركيز فئة عليه بسبب مواجهات قدمية 
حدث فرز في الشـــارع، رغم حرص احملرك ـ حركة الوفاق ـ على 

إعطاء شعور مخالف لهذا الواقع.
  أحـــداث مصر انطلقت من خلفية اقتصاديةـ  ١٠٪ من ســـكان 
مصر مهاجريـــن طلبا للعمل ـ واإلصـــالح االقتصادي في مصر 
يختلف عنه في البحرين فقد بذلت البحرين في السنوات العشرين 
املاضية جهودا غير كبيرة وفرت وظائف إضافية مثل استقطاب 
اجلامعات والبنوك والسياحة وحتى العالج، وتغلبت على نقص 
املوارد برفع مســـتوى التدريب بني الشباب ما جعلهم من أحسن 
الكوادر املهنية الشـــبابية في اخلليج، رجاال ونساء، أين هذا من 

تونس أو ليبيا أو اجلزائر؟
  األمر األهم، بالنسبة للمحرضني هو التأثير «العكسي» في وارد 
التركيبة السكانية، حيث عملت السلطات هناك على معاجلة نقاط 
الشكوى، وفي الوقت نفسه أخذت حذرها فتغيرت التركيبة خالل 
عقدين، واملتسبب في هذا احلذر هو احملرض، اذ ان لكل فعل رد 
فعل، علما بأن السلطات هناك قد رفعت سقف املشاركة السياسية 
بشكل الفت، فالكيانات احلزبية التي أخذت أسماء جمعيات صارت 
واقعا ملموسا، والعفو عن املبعدين فتح الطريق لعودة غالبيتهم 
ومن بقي في اخلارج فلظروف تخصه ليس من بينها مالحقة أمنية 
من أي نوع، وقد أدت تلك اإلجراءات الى تغيير جوهري في موقف 
املثقفني البحرينيني من كل الفئات وإقبال على حركة ترسيخ أقدام 
الدولة العصرية، ال أحد يرفض الدعوات اإلصالحية اذا خلصت من 
األجندات اخلاصة، وتخلصت من التأثير اإلقليمي الذي تستخدمه 

دول لتنفيس احتقانها الداخلي لتصدير ذلك االحتقان. 
  من الواضح أن املنظومـــة اخلليجية تختلف عن احلالة التي 
جتتاح األنظمة اجلمهورية، وما متر به املنطقة العربية هو حصاد 
ملا مت زرعه في العقود القليلة املاضية، إن خيرا فخير، وإن شـــرا 
فشر، ومن يقرأ كتاب املواطنني اخلليجيني في املواقع االلكترونية 
يـــدرك أنهم يعرفـــون الفرق، وان حجم املعانـــاةـ  التي ال يخلو 
منها بيت وال بلد ـ ليست متساوية بني جميع الدول العربية من 

احمليط الى اخلليج.
  مع هذا، فنحن كأمة متكاتفون، وما يؤلم أيا من أجزائها هو مؤلم 
لنا جميعا، ولهذا كان التفاعل الواسع مع أحداث مصر وتونس، 
واألمل كبير في أن يحقق الشـــعب العربي هنا وهناك طموحاته 

بغير اختطاف من أي جهة لتلك الطموحات.
  كلمة أخيرة: التقت مجموعة من السيدات بأحد النواب احملرضني 
بشكل عرضي في سوق األڤنيوز وسمع منهن ما يلي: «يا أخ فالن، 
ترى هذا التحريض مو في صالح الكويت، الزم تسمع رأي الناس 
العاديني، ال يكفي جتمعات ترتبها وتعتقد أن هذا رأي الناس، نريد 
االستقرار في بلدنا، هذه الزعزعة مستمرة من سنني طويلة، ضرت 

وما نفعت».. رد فعل النائب هو االبتعاد بهدوء. 

 ال ميكن لنا في الكويت ان ننسى مواقف 
العز والشـــرف واألخـــوة الصادقة ململكة 
البحريـــن قيادة وحكومة وشـــعبا عندما 
ارسلت ســـرايا دباباتها ومشاتها لتحرير 
الكويت عام ٩١ ومرة أخـــرى للدفاع عنها 
ضمن درع اجلزيرة عام ٢٠٠٣، مستذكرين 
مشاركة سالحها اجلوي في مئات الطلعات 
إبان معارك التحرير وتسخيرها كافة مرافقها 
خلدمة الكويتيني إبان الغزو الغاشم، وقبل 
ذلك مشـــاركة بوارجهـــا البحرية في إزالة 
األلغام التـــي كانت تعترض ناقالت النفط 
الكويتية إبـــان احلرب العراقية ـ اإليرانية 

.٨٧-١٩٨٨
< < <  

  مع تولي جاللة امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة مقاليد احلكم في ١٩٩٩/٣/٦ اعلن انه 
يرغب في أن يحكم شعبا سعيدا ال ان يحكم 
شعبا مقهورا، وبدأ منذ اللحظة األولى في 
العمل اجلاد لتحويل ذلك احللم الى حقيقة، 
فأصدر عفوا عاما عن كل املعتقلني واملبعدين 
واعاد اجلنسية ملن اسقطت عنهم، كما سمح 
العمالية واجلمعيات  النقابات  بتأســـيس 
املدني  السياسية لتعزيز أســـس املجتمع 
وزيادة املشـــاركة الشعبية، وألغى قوانني 

ومحاكم أمن الدولة.
< < <  

  في ٢٠٠١/٢/١٤ وافق الشـــعب البحريني 
الشقيق بنســـبة ٩٨٫٤٪ على ميثاق العمل 
الوطني وبدأت حياة سياسية ودميوقراطية 
حرة في اململكة يحسدهم عليها الكثيرون، 
كما مت إنشـــاء معهد «التنمية السياسية» 
األول من نوعه فـــي اخلليج بقصد تنمية 
الوعي السياســـي بني املواطنني، كما فتح 
الباب ألي مواطن بحريني ألن يطعن امام 
احملكمة الدستورية في أي تشريع يشعر بعدم 
دستوريته حتى لو اقر التشريع املعني من 

قبل احلكومة واملجلس البرملاني.
< < <  

  كما صدر األمر امللكي بإنشاء املؤسسة 
الوطنية حلقوق اإلنسان وفازت البحرين 
وبأغلبية ساحقة بعضوية مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة بعد التحقق من 
سجلها، وأصبحت اململكة تتصدر املؤشرات 
العاملية في احلريات السياسية واالعالمية 
والشفافية االقتصادية، وزاد معدل الدخل 
تباعـــا ما بـــني ٢٠٠٢ و٢٠٠٨ الى ما يقارب 
الضعف (من ٤٧٠٨ دنانير للفرد الى ٧٥٢٧) 
كما زاد الناجت القومي من ٣٫١ مليارات دينار 
عام ٢٠٠٦ الى ٧٫٢ مليارات دينار عام ٢٠٠٩ 
وهي ارقام ونسب اقرب لإلعجاز في االجناز 

ولم تتحقق ألغلب دول العالم األخرى.
< < <  

  وطالـــت النهضـــة 
وبرامج االصالح جميع 
أوجـــه احليـــاة ضمن 
برنامج رؤية البحرين 
القائمـــة علـــى   ٢٠٣٠
العدالة  ترسيخ اسس 
والتنافسية والتنمية 

املستدامة، كما عممت جتربة مدارس املستقبل 
والتعليم االلكتروني وتوسعت اعمال التدريب 
املهني (البوليتكنيك) ضمن اصالح املسار 
التعليمي، وأنشئ املجلس األعلى للمرأة وعزز 
دور ديوان الرقابة املالية وأقيمت عشرات 
آالف الوحدات السكنية كما خضعت اخلدمة 
الصحية لرقابة البورد الكندي، كما اقيمت 
العديد من مشـــاريع التنمية الضخمة على 
اراض مســـترد اغلبها من البحر مثل ميناء 
خليفة ومدينة ســـلمان الصناعية وحلبة 
البحرين وجسر سترة وغيرها من اجنازات 
كبرى عززت من وجه البحرين احلضاري 
ودعمت بشكل كبير الدور املالي واملصرفي 
للمملكة بهدف زيادة الدخل وحتقيق الرفاه 

وتقليل االعتماد على النفط.
< < <  

  أخيرا.. إن آخر ما حتتاجه مملكة البحرين 
الشقيقة ضمن مسار العشر سنوات املضيئة 
املاضية هو ادوار خفية حالية تســـتهدف 
استقرارها السياســـي وامنها الوطني، ان 
املطالب الوطنية في االنظمة الدميوقراطية 
متر عبر احلوار اجلـــاد حتت قبة البرملان 
ال خارجه، فكتلـــة الوفاق حتتل ما يقارب 
نصف مقاعده اي انها ليست كتلة مهمشة 
وال حتتاج للجوء للشـــارع وهو امر يضر 
باالقتصاد الوطنـــي ويضرب كل اجنازات 
املاضي ويرجع اجلميع الى املربع األول اي 
مرحلة ما قبل امليثاق، فهل هذا هو القصد 

والطلب؟!
< < <  

  آخـر محطـة: (١) تعاملت هيئـــة االعالم 
البحرينية بقيادة شـــيخها الشاب فواز بن 
محمد بشكل محترف مع االحداث اجلارية.

  (٢) افضل ما يقدم ململكة البحرين هذه 
االيام هو دعـــوات التهدئة واملصاحلة بني 
االطياف السياسية للحفاظ على املكتسبات 
الضخمة التي حتققت خالل العقد املاضي، 
واسوأ ما يقدم هو دعوات التأجيج وحتريض 

البحريني على البحريني.
  (٣) العزاء احلار ململكة البحرين قيادة 
وشعبا بالشهداء الذين سقطوا في أحداث 
دوار اللؤلؤة، راجني العودة للحوار لتعزيز 
الســـلم األهلي، فما يضر البحرين يضرنا 
وما يصيبهم يصيبنـــا واحلكمة احلكمة، 

فاملتربصون كثر.

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 مفتي السعودية: مضاعفة المخالفات المرورية.. ربا

 رمضان: طقس غير مستقر ورياح تتجاوز سرعتها ٧٠ كم غدًا

 ٢٠١١/١١/١١ فرصة لإلنجاب والزواج

 اختفاء جثة غواص أسترالي هاجمته سمكتا قرش

 رشيدة داتي تحّذر من «وصم» اإلسالم في فرنسا

 البابا: أخطأت في حق اإلسالم

 كونا: حذرت ادارة االرصاد 
اجلويــــة فــــي االدارة العامة 
البر  املدني مرتادي  للطيران 
والبحر من طقس غير مستقر 
ستمر به البالد غدا االحد يكون 
مصحوبا برياح نشطة تتجاوز 
ســــرعتها ٧٠ كيلومتــــرا في 
الساعة. وتوقع خبير التنبؤات 
االدارة  اجلوية والبيئــــة في 
عيسى رمضان ان يبدأ نشاط 
الرياح اجلنوبية الشرقية مع 
اقتراب وتعمق منخفض جوي 
على شــــبه اجلزيرة العربية 
الرياح نشطة  حيث ستكون 

الى قوية قد تزيد ســــرعتها عن ٧٠ كيلومترا في 
الساعة في بعض املناطق وخصوصا الصحراوية 
والبحريــــة فتثير الغبار وتنخفض معها الرؤية 
األفقيــــة. وقال رمضان انه يجــــب على مرتادي 
البحر والصيادين واصحاب القوارب الصغيرة 
اخذ احليطة واحلذر وعــــدم اخلروج الى البحر 
بسبب االرتفاع الكبير في األمواج والذي يبدأ من 
فجر يوم األحد ويستمر طوال النهار على ان يبدأ 
التحسن في حالة الطقس بعد غد االثنني املقبل 
وتستمر درجات احلرارة املعتدلة نهارا وتتراوح 
بــــني ١٩ و٢٤ درجة مئوية فيما تكون ليال ما بني 

١٠ و١٦ درجة مئوية.
   ونصح رمضان مرتادي البر الى شد خيامهم 
وأخذ احليطة من انخفاض الرؤية األفقية والغبار، 

مضيفا انه من املتوقع أن تبدأ 
درجات احلرارة في االرتفاع 
بشــــكل ملحوظ خالل األيام 
املقبلــــة معلنــــة ابتداء فصل 

الربيع في الكويت. 
  وأوضح ان الكتل الهوائية 
الدافئة بدأت تؤثر على املنطقة 
الشمالية الشرقية والشمالية 
العربية  من شــــبه اجلزيرة 
مصحوبة مبنخفضات جوية 
غير مطيــــرة تصاحبها رياح 
جنوبية الى جنوبية شرقية 
دافئــــة ترفع درجات احلرارة 

وتثير الغبار احيانا. 
  واضاف رمضــــان ان هذه االيام هي آخر ايام 
فترة «طالع الذابح» التي تنتهي يوم الثالثاء املقبل 
وتلحقها فترة «طالع البلع» و«ايام العجوز» او ما 
يسمى ببرد العجوز وهي فترة تهب فيها الرياح 
الشمالية الباردة احيانا معلنة عن آخر النسمات 
الشــــتوية الباردة في الكويت. وذكر ان االجواء 
الباردة تستمر ليال وتكون معتدلة نهارا نتيجة 
زيادة حدة اشــــعة الشمس طوال النهار وارتفاع 
زاوية سقوط هذه االشعة على املنطقة، مضيفا ان 
امراض احلساسية والرمد تبدأ في هذه األيام، كما 
يعود الذباب ويزيد بسبب دفء الطقس وارتفاع 
درجات احلرارة نهــــارا وهنا يجب أخذ احليطة 
من تقلبات الطقس وتفاوت درجات احلرارة في 

األيام املقبلة. 

 نيويـــوركـ  د.ب.أ: على االزواج الذين يريدون 
اجناب طفل له تاريخ ميالد مميز في ١١ نوفمبر ٢٠١١ 
الشروع في رحلة احلمل والتي انتهت امس استنادا 

لنظرية مدة الطمث املعتادة ٢٨ يوما.
  والفرصة الثانية الجنـــاب طفل يوافق تاريخ 
مولده هذا التاريخ يأتي بعد ١٠٠ عام، وحتديدا في 

احلادي عشر من نوفمبر ٢١١١.
  غير ان اخلبراء يحـــذرون من انه ال توجد اي 
ضمانات تؤكد ان االزواج الذين سيمارسون العالقة 

احلميمية الليلة سينجبون طفال في ٢٠١١/١١/١١.
  تقول روندا جانون وهي ممرضة مبستشـــفى 
آي.في.اي مبدينة وولثام بوالية ماساشوســـتس 

لشبكة «ايه اوه ال» االخبارية: ليس ثمة ضمانات 
على االطالق.

  غير ان جانون قالت ان السيدات الالتي انتهت 
دورة الطمـــث لديهن اجلمعة املاضية ســـيحظني 
بتوقيف مثالي حيث سيكون اجلنني قد اكتمل منوه 

متاما في ارحامهن منتصف نوفمبر املقبل.
  وكانت عدد من وكاالت الزواج في لندن واميركا 
قد طرحت عروضا خاصة للراغبني في الزواج بهذا 
التاريخ املميز، وبدأت بالفعل بطرح اعالناتها في 
الصحف حتت عنوان «الزواج ٢٠١١»، وينتظر ان 
يلقى هذا التاريخ املميـــز قبوال لدى الراغبني في 

الزواج في تاريخ ال ينسى.

 ســــيدني ـ د.ب.أ: تواصلت جهود البحث اجلوية 
والبحرية عن جثة الغواص االسترالي بيتر كالركسون 
الذي فتكت به سمكتا قرش عمالقتان اخلميس بالقرب 

من ميناء لينكولن في جنوب استراليا.
  وهوجم كالركسون وهو غواص مخضرم منذ ٢٧ 

عاما، من جانب القرش على مرأى قائد القارب الذي 
كان يستقله.

  وتعد شــــبه جزيرة آير في جنوب استراليا بيئة 
خصبة ألســــماك القرش وهنــــاك تقارير حديثة عن 

تزايد اعدادها هناك. 

ان نظام ساهر ربوي، مبديا دهشته من طريقة 
مضاعفة املخالفات في حني ان الكثير من املواطنني 
يعجزون عن تسديد املخالفة االصلية في وقتها 

ويحتاجون الى شهر او شهرين او اكثر. 

 شدد املفتي العام للمملكة العربية السعودية 
الشــــيخ عبدالعزيز آل الشيخ على ان مضاعفة 
املخالفــــات املرورية (كما يجــــري اآلن في نظام 
ساهر) ربا، مطالبا االدارة العامة للمرور بالبحث 
عن طريقة اخرى غير مضاعفة القيمة االصلية 

للمخالفة.
  ووفقا جلريدة «احلياة»، قال تقرير ردا على 
سؤال عن حكم مضاعفة املخالفات املرورية بعد 
مرور شهر على ارتكابها خالل محاضرة بعنوان 
«خطر اكل اموال الناس بالباطل واثره في الفرد 
واجلماعة» في جامعة االمام تركي بن عبداهللا في 
مدينة الرياض اول من امس «مضاعفة املخالفات 
املرورية ال يصح، وما يقومون به من عمل مثل 
مضاعفة املخالفات املرورية هو ربا منهي عنه»، 
مضيفا ان «حق املرور يثبت في املخالفة املعروفة 
فقط، واذا تأخر املخالف فــــي الدفع لظروف ما 
واضيفت عليه بعد شــــهر مثلها فهذا ال يجوز»، 
الفتــــا الى ان على املرور اتخاذ اي طريقة اخرى 

غير مضاعفة القيمة االصلية للمخالفة.
  وكان عضو مجلس الشورى د.طالل بكري اثار 
جدال عندما اكد خالل مداخلة في املجلس اخيرا 

 طالب «المرور» بالبحث عن طريقة أخرى غيرها

 عيسى رمضان 

 رشيدة داتي 

 بابا روما بنديكتوس السادس عشر 

 الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 

 باريس ـ أ.ف.پ: حذرت النائبة في البرملان االوروبي 
الفرنســــية رشــــيدة داتي اجلمعة من «وصم» اإلســــالم 
واملسلمني، خالل النقاش الذي أطلقه حزبها «االحتاد من 
اجل حركة شــــعبية» (مييني)، بناء على طلب الرئيس 

نيكوال ساركوزي حول مكانة األديان في فرنسا.
  وقالت داتــــي، وزيرة العدل الســــابقة (٢٠٠٩/٢٠٠٧) 
واملتحدرة من أب مغربي وأم جزائرية،  ان «النقاش حول 
اإلسالم، ال يسبب لي أي مشكلة، هذا النقاش مالئم، لكن 
يجب التنبه، ومن املهم قول ذلك، يجب عدم وصم اإلسالم 
بصفته ديانة وعدم وصم املسلمني الذين هم فرنسيون 
اوال بصفتهم ممارسني لشعائر دينهم». وسيطلق «االحتاد 
من اجل حركة شعبية» نقاشا، مع مؤمتر في اخلامس من 
ابريل حول ممارســــة الشعائر الدينية «خصوصا الدين 
االسالمي»، كما قال رئيس احلزب جان ـ فرانسوا كوبيه 
استجابة لدعوة الرئيس ســــاركوزي الذي اعتبر في ١٠ 
فبراير ان التعددية الثقافية قد «منيت بالفشل» ودعا الى 

«إسالم لفرنسا وليس الى إسالم في فرنسا».
  وشددت رشيدة داتي، النائبة االوروبية واملستشارة 
السياســــية لالحتاد من اجل حركة شعبية، على القول 
«اوافــــق على النقاش، لكن حذار من الوصم حذار من ان 
تشــــوهوا صورة قســــم من مواطنينا إلثارة اخلوف في 
نفوس اآلخرين». واضافت ان «املشكلة اليوم هي التصدي 
للذين يحرفون اإلسالم، الذين يستخدمونه لتحدي قيم 
اجلمهورية، هــــذا كنه املوضوع». لكنهــــا قالت ان «من 
الضروري ان تتوافر للمسلمني، على غرار جميع األديان 

األخرى، أماكن عبادة وصالة الئقة».

 اعترف بابا روما بنديكتوس 
السادس عشر (٨٣ عاما) بأنه 
اخطأ في حق االســـالم، عندما 
القى محاضرته الشهيرة التي 
كان له فيها موقفا غير موضوعي 

من االسالم واملسلمني.
  وبحسب جريدة «االحتاد» 
االماراتية ان اعتراف البابا جاء 
في كتاب بعنوان: «نور العالم» 
الذي احدث جدال واســـعا في 
االوساط املسيحية، حيث اقر في 
بعض اجزاء هذا الكتاب ببعض 
اخطاء الكنيسة وباخطائه هو 
شخصيا، ومن ذلك انه لم يقدر 
رد فعل املســـلمني عندما القى 
التي كان  الشهيرة  محاضرته 
له فيها موقف غير موضوعي 
من االسالم واملسلمني، وقد اثار 
هذا املوقف في حينه ردود فعل 
كثيرة في اوساط املسلمني وكثير 

من مفكري الغرب املنفتحني.
  واضافت الصحيفة: ان الكتاب 
جاء في قالب سؤال وجواب بني 

يخص البرقع فاني ال ارى اي 
داع الصدار قوانني ملنع ارتدائه، 
يقال ان بعض النساء ال يقبلن 
على لباس البرقـــع من تلقاء 
انفسهن وعن قناعة شخصية، 
وان بعضهن يجبرن على ذلك 
وهو ما نعتبره نوعا من العنف 
اذا كان  النساء،  املمارس على 
األمر كذلك حقا ال ميكن لنا ان 
نوافق عليه، ولكـــن اذا اردن 
لباسه من تلقاء انفسهن وعن 
رغبة وقناعة شخصية فلماذا 
يتم منعهن مـــن ذلك؟ وعلق 
النقاد على هـــذا اجلواب بأنه 
يتضمن نداء الى فرنسا للتراجع 
عن القانون الذي سنته مبنع 

لباس احلجاب والبرقع.
البابا  الكتاب يعترف    وفي 
الذي انتخب عـــام ٢٠٠٥ بانه 
لم يتـــم دائما تطبيق القانون 
بخصوص اعتـــداءات بعض 
رجال الكنيسة اجلنسية على 

االطفال. 

الصحافي األملاني بيتر سيوالد 
والبابا وقد اجنزا هذا العمل في 
اواخر شهر يوليو املاضي اثناء 
عطلة البابا، حيث ادار الصحافي 

حوارا مع الباب استمر ساعات 
طويلة، وعندما سئل البابا عن 
موقفه من مسألة ارتداء البرقع 
في البلدان االوروبية اجاب: فيما 

 أربعينية تلقي 
بنفسها من السيارة 

  بعد سماع طالقها
 ألقت سيدة اربعينية بحفر 
الباطن بنفســــها من سيارة 
زوجها اثناء سيرهم بالطريق 
العام الى املنزل وعلى الفور 
الدوريــــات االمنية  تواجدت 
ومت اســــعافها الى املستشفى 
الهالل االحمر. وفي  بواسطة 
تفاصيل احلادث بحسب جريدة 
«الريــــاض»، ان الــــزوج بعد 
مشادة كالمية طلقها نتيجة 
لكثرة شــــكواها مــــن املرض 
وتكرار التردد واملراجعات غير 
الضرورية ملستشفى امللك خالد 
العام، ما دفع الزوجة الى فتح 
باب السيارة اثناء سيرها ورمي 
نفسها الى الشارع لتتعرض 
الصابــــات متفرقة ومت نقلها 
الى قسم االسعاف والطوارئ 
العام،  امللك خالد  مبستشفى 
فيما مت حتويل الزوج للتحقيق 

باحلادثة. 


