
47الجمعة 4 مارس  2011

صيدها
واربح

صيدها
واربح

صيدها
واربح

صيدها
واربح

چولي قلقة على أوضاع المدنيين في ليبيا
نيويـــورك ـ يو.بي.آي: أعربت النجمة األميركية 
أنچيلينا چولي سفيرة النوايا احلسنة للمفوضية 
العليا لشـــؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة عن 
قلقها البالغ إزاء أوضاع عشـــرات آالف املدنيني في 

كل من ليبيا وساحل العاج.
ونقلت إذاعة األمم املتحدة عن چولي التي تزور 
العاصمة األفغانية كابول تأكيدها على ضرورة احترام 
جميع األطراف حلـــق املدنيني في اللجوء إلى مكان 
آمن وطالبت بحمايتهم وعدم اســـتهدافهم أو إحلاق 

الضرر بهم.
وقالت إن على العالم التعامل مع موجات النزوح 
الكبيرة التي ستستمر بسبب االنتفاضة والصراع.

وأشارت چولي إلى أن القتال في ليبيا وساحل العاج 
صعب على املنظمات اإلنسانية مساعدة األشخاص 

احملتاجني.

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

طالب مدرسة أردنية
يطالبون بإسقاط المدير 

مسلحون يسرقون 3.5 ماليين جنيه 
من سفير اليمن في القاهرة

هولندا تؤسس شركات لدفن 
الموتى وفقاً للشريعة اإلسالمية

القاهرة ـ أ.ش.أ: قامت األجهزة األمنية مبديرية أمن أسيوط بعقد 
جلسة صلح بدائرة مركز شرطة القوصية بالتنسيق مع جلان املصاحلات 
واألجهزة الشــــعبية والتنفيذية إلمتام الصلح بــــني عائلتي )عمار ـ 

الصوالح( في اخلصومة الثأرية رقم 1 لسنة 2011.
وتعهد الطرفان بعدم تعرض كل منهما لآلخر، وانتهت هذه اخلصومة 
بالصلح وسط شعور عارم بالثقة واحلب ألجهزة األمن لنجاحها في 

تصفية هذه اخلصومة وإنهائها صلحا حقنا للدماء.

عمان ـ يو.بي.آي: تظاهر طالب مدرسة ثانوية شمال العاصمة 
األردنية عمان للمطالبة بإسقاط املدير.

وذكرت صحيفة »السبيل« املقربة من احلركة اإلسالمية امس ان 
نحو 600 طالب من طالب مدرسة صويلح الثانوية للبنني )شمال 
عمان( تظاهروا في ساحة املدرسة اول من امس ورفضوا الدخول 
الى صفوفهم ما لم تتم االســـتجابة ملطالبهم بإقالة إدارة املدرسة 

حيث هتفوا  »الشعب يريد إسقاط اإلدارة«.
وأنهى الطـــالب التظاهرة بعد تدخل مدير تربية عمان الثانية 
عمر املساعفة وحضوره إلى مكان االعتصام حيث وعد باالستجابة 

ملطالب الطلبة بداية األسبوع املقبل.
وقال معلمون وطلبة للصحيفة ان امتناع الطالب عن الدخول 
إلى قاعات الدراسة واملطالبة بإقالة اإلدارة جاء على خلفية إقدام 
مساعد املدير على ضرب معلم أثناء الطابور الصباحي قبل أيام.

وحمل الطالب الغاضبون شعارات »ثورية« طالبت باالنتفاض 
على اإلدارة ومعاقبة كل من يســـيء لشعار التربية والتعليم في 

األردن.

أســـيوط ـ د.ب.أ: قدم السفير اليمني في القاهرة عبدالولي 
الشـــميري بالغا ملباحث مدينة أسيوط )380 كيلومترا جنوب 
القاهرة( ذكر فيه ان ثالثة مســـلحني استوقفوه وسرقوا منه 
3.5 ماليـــني جنيه )نحو 600 ألف دوالر( بينما كان في طريقه 
الســـيوط لتوصيل املبلغ لطالب مينيني مبعوثني في جامعة 

اسيوط.
وكان املســـلحون استوقفوا سيارة الشـــميري عند مدخل 
مدينة أسيوط الشـــمالي واطلقوا عليه اعيرة نارية، يذكر ان 
معظم الطالب اليمنيني غادروا اجلامعة على خلفية االضطرابات 

األخيرة التي شهدتها البالد.

ظهر مؤخرا في »هولندا« شركات لدفن املوتى حسب تعاليم الشريعة 
االسالمية وذلك بناء على رغبة املسلمني، فاما ان يتم الدفن في املقابر 

االسالمية في »هولندا« او يتم نقل اجلثمان الى البلد األم.
وبحســـب موقع »االلوكة« فإن الشـــركات تقدم خدماتها جلميع 
املســـلمني في »هولندا« وتتعاون من اجل ذلك مع شـــركات التأمني 
الهولنديـــة في الداخل ومع شـــركات التأمني في الدول االســـالمية 
باخلارج، وهي حريصة على تطبيق قوانني الشريعة االسالمية في 

كل اجراءاتها.
وقد ظهر في اآلونة األخيرة في هذا املجال شـــركتان: هما شركة 

»رحمة« وشركة »الرحيل«.

 »FBI« أميركي مسلم يقاضي إدارة أوباما والـ
لوضعهما جهاز تجسس في سيارته

البابا: اليهود لم يقتلوا المسيح!

أوباما يقلّد أوسمة لمجموعة من النجوم 

بحريـــة دون ان احتجز طوال 
ساعات ودون ان استجوب على 

االطالق.
لقد قابلـــت حتى االن اثنني 
اضطرا للتفكيـــر أكثر من مرة 
قبل توظيفي بسبب هذه الواقعة 
حتديدا. وطلب عفيفي في دعواه 
تعويضا عن أضرار لم يحددها 
وطلب من القاضي ان مينع مكتب 
التحقيقـــات ووزارة العدل من 
تتبعـــه دون اذن مـــن احملكمة 
والتخلص من اي تســـجيالت 
واي حتليالت ذات صلة جمعتها 

اجلهتان.
وجاء فـــي الدعوى انه حني 
واجه ضباط مكتب التحقيقات 
عفيفي حني ازال جهاز التجسس 
من سيارته سألوه عما »اذا كان 
يشكل خطرا على االمن القومي« 
وملاذا يسافر الى اخلارج وما اذا 
كان قد ســـافر الى اليمن الذي 

تنشط به القاعدة.

بعمليات تفتيش دون اذن من 
احملكمة وتتبع حتركاته وتقييد 
حريته في التواصل االجتماعي 
وحرية التعبير. وقال عفيفي في 
مؤمتر صحافي عقده في واشنطن 
أمس »ال أســـتحق ان يتتبعني 
أحد ويتجسس على اي شيء. 
يجب ان يكون لي حق الســـفر 

رويترز: رفع شاب أميركي 
مســـلم من كاليفورنيا دعوى 
قضائيـــة ضـــد ادارة الرئيس 
باراك أوباما ومكتب التحقيقات 
االحتادي FBI اتهمهما فيها بانتهاك 
حقوقه الدستورية والتجسس 
على حتركاته بتركيب جهاز خبئ 

في سيارته.
وعلم ياسر عفيفي )20 عاما( 
وهو مواطـــن أميركي من أصل 
مصري يدرس في سانتا كالرا 
بكاليفورنيا بأمر جهاز التجسس 
املخبأ في ســـيارته في اكتوبر 
املاضي من ميكانيكي حني توجه 
لتغيير الزيت في سيارته. وبعد 
ان أزال اجلهـــاز واجهه ضباط 
مكتب التحقيقات االحتادي بعد 

ذلك بأيام.
الدعـــوى مكتب  واتهمـــت 
العـــدل  التحقيقـــات ووزارة 
األميركيـــة بانتهـــاك احلقوق 
الدســـتورية للمدعـــي والقيام 

وكاالت: برأ البابا بنديكتوس 
السادس عشر الشعب اليهودي 
من قتل املسيح، وذلك وفقا ملا 
ذكـــره في كتابه الـــذي يصدر 
االســـبوع املقبل، وأكـــد البابا 
بنديكتوس الســـادس عشر ان 
الشـــعب اليهـــودي ال يتحمل 
املسؤولية عن قتل السيد املسيح 
ابان العهد الروماني. جاء ذلك في 
كتاب جديد ألفه بابا الڤاتيكان 
حتت عنوان »السيد املسيح من 

الناصرة«.
وقال زعماء جاليات يهودية 
في أوروبا والواليات املتحدة ان 

موقف احلبر األعظم سيساهم في محاربة مظاهر 
معاداة اليهود في العالم، السيما ان كراهية اليهود 
لها جذور في موقف املسيحية من مسؤولية اليهود 

عن قتل السيد املسيح منذ أكثر 
من ألفي عام.

وأشارت صحيفة »هآرتس« 
الى ان البابا قال في الكتاب »اآلن 
علينا ان نسأل أنفسنا: من قتل 
املســـيح؟ فإنه وفقـــا للعقيدة 
املسيحية فاليهود متهمون بقتل 
املسيح، لكن من دون أدلة واضحة 
لتوجيه االتهامات«، مشددا على 
ان املسيح وكل من آمنوا معه، 
بل كل الطائفة املسيحية هم من 

أصول يهودية.
وأكد البابا ان الذي قتل املسيح 
هم رؤساء الطوائف اليهودية في 
زمن املســـيح والتي كانت تعاديه، ومن املجحف 
اتهـــام كل اليهود، ولصق هذه اجلرمية بهم على 

مدار العصور.

 ا.ف.پ: قلد الرئيس االميركي باراك اوباما فنانني 
وكتابا ساهموا في اشراقة الواليات املتحدة الثقافية 
اوســــمة وطنية من بينهم كوينسي جونز وسوني 

رولينز وجويس كارول اوتس وفيليب روث.
وقلد اوباما »وسام الفنون الوطني« الى كوينسي 
جونز املنتج االســــطوري الغاني مايكل جاكسون 
وعازف الساكسوفون سوني رولينز واملغني جيمس 
تايلور. وكانت املمثلة ميريل ســــتريب والروائية 
هاربر لي التي حتولت روايتها »توكيل ايه موكينغ 
بيرد« الى عمل كالسيكي في االدب االميركي من بني 
احلاصلني على وسام. اال انهما لم حتضرا الى البيت 

االبيض لتسلم الوسام.

وقلد اوباما الروائيني جويس كارول اوتس وفيليب 
روس »وسام االنسانية الوطني«، »ملساهمتهما في 

االدب االميركي«.
وقــــال اوباما »احدى اجمــــل اللحظات في حياة 
الرئيس هي الفرصة التي تتاح له لتكرمي فنانني وكتاب 

وشعراء وممثلني اثروا فينا ونوروا عقولنا«.
واضاف ان »كتب واشعار االشخاص املوجودين 
هنا ســــاهموا في حتديد شخصيتي. لدي نسخ عن 
هذه االعمال وقــــد اهترأت من كثرة قراءتها واعادة 
قراءتها، وهذه االســــطوانات القدمية املصنوعة من 
الفينيل  ساعدتني في عبور ايام صعبة او املجازفة 

في امور لم اكن القدم عليها«.

ياسر عفيفي

البابا بنديكتوس السادس عشر

مطلقة تلّح على إمام بالحرم
لتخصيص الخطبة للدعاء على زوجها

في طلب غريب من نوعه، أحلت مطلقة سعودية 
على أحد أئمة احلرم الشريف، لتخصيص خطبة يوم 
اجلمعة، للحديث عن مشــــكلتها مع زوجها، والدعاء 

عليه بعد طالقها وتشردها.
وشرحت املطلقة إلمام احلرم، الذي حتتفظ »سبق« 
باسمه، قضيتها، مشيرة إلى أن املشاكل بينها وبني 
زوجها تسببت في طالقها وخروجها من املنزل، ما أدى 

إلى تشردها، ألنها يتيمة، وليس لها عائل إال اهلل.

وأكــــدت أن طالقهــــا، جاء نتيجــــة اتهامها زورا، 
والتشكيك في أخالقها، وكذلك لوجود مشاكل بينها 
وبني والدته وشقيقاته. وكررت املطلقة اتصاالتها بإمام 
احلرم، ملحة عليه في طلبها، وحاول اإلمام إفهامها 
أن منبر احلرم ليس مخصصا للمشاكل الشخصية 
والفردية. ولم تقتنع املطلقة بكالم اإلمام، وطلبت منه أن 
تعمل خادمة في منزله، وإزاء ذلك حول اإلمام اتصاالتها 

إلى مدير مكتبه، ليقنعها، ويبحث قضيتها.

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

التوأم السيامي »إكرام وسارة« يصل إلى الرياض

التوأم السيامي اجلزائري اكرام وسارة بعد وصولهما الرياض

وزير االعالم السعودي عبدالعزيز خوجه متحدثا ألحد املعترضني على كتب الغزل في معرض الرياض

واس: وصل التوأم الســــيامي 
اجلزائري )إكرام وسارة( األربعاء 
املاضي إلى الرياض برفقة والديهما. 
وذلك متهيدا للنظر في إمكانية إجراء 
عملية لفصلهمــــا في مدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالرياض.
وصـــرح وزيـــر الصحـــة 
السعودي رئيس الفريق الطبي 
واجلراحي لعمليات فصل التوائم 
السيامية د.عبداهلل بن عبدالعزيز 

الربيعة.
وقال الربيعة »إن هذه اللفتة 
األبوية احلانية من خادم احلرمني 
الشريفني تؤكد اهتمامه باملواطن 
العربي واملسلم أينما كان وامتدادا 
ملواقفه اإلنســـانية التي اعتدنا 
عليها منه ـ أيده اهلل ـ وحققت 
العديـــد من املكاســـب الكبيرة 
واملهمة في ربط جسور احملبة 
واملودة والتسامح وبذل العطاء 
بال حدود لتترجم سماحة اإلسالم 

ويسره«.
كما ثمن املدير العام التنفيذي 
للشؤون الصحية باحلرس الوطني 
املشـــرف العام علـــى العيادات 
امللكية د.بندر بن عبداحملســـن 
القناوي هذه املبادرة اإلنسانية 
من خادم احلرمني الشريفني، وقال 
»لقد تعودنا منه على كل ما فيه 

خير لإلسالم واملسلمني بل وكل 
من احتاج للمساعدة في مختلف 
البلدان ومن كل اجلنسيات فهو 
بحق ملك القلوب واإلنسانية«.

 مـــن جانبـــه عبر الســـفير 
اجلزائري لدى الرياض احلبيب 
آدمي بقوله »يسرني نيابة عن 
الشعب واحلكومة اجلزائرية أن 
أقدم جزيل الشكر واالمتنان خلادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز آل سعود على ما 
قدمه لإلنسانية جمعاء من مواقف 
يشهد لها التاريخ ولعل ما يقدم 
من عناية ورعاية للتوأم السيامي 

اجلزائري لهو أصدق دليل على 
إنسانية امللك عبداهلل وإخالصه 

ألمتيه اإلسالمية والعربية«.
من ناحية أخـــرى قدم والد 
التوأم اجلزائري عظيم شـــكره 
وتقديره خلادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز ـ 
حفظه اهلل ـ وقال: إن استجابة 
ملك اإلنسانية ومبادرته النبيلة 
لم نشاهدها إال في اململكة العربية 
السعودية وهي ليست مبستغربة 
عليه، وتشرف كل عربي مسلم، 
وأسأل اهلل أن يوفقه وأن يبقيه 

ذخرا لإلسالم واملسلمني.

محتسبون يثيرون شغبًا بمعرض الرياض اعتراضًا على كتب الغزل 
ووزير اإلعالم السعودي يسجل احتجاجه على صفحته في »تويتر«

السعودية تعرب عن ارتياحها لتصحيح محكمة أميركية الحكم 
الصادر على حميدان التركي وتخفيضه من 28 سنة إلى 8 سنوات

والتي تتســــم بالعلمانية«. وشهدت آخر 
هذه »املناصحــــات« حديثا حادا من طرف 
أحدهم للوزير خوجة قال فيه »نحن نشكر 
جهودك املباركة، إال أن تواجد النساء ونوعية 
الكتب التي تعرض في املعرض، والتي فيها 
بعض األفكار الهدامة والعلمانية ال يرضي 
اهلل ورسوله«، وأضاف »هذه الكتب التي 
يتم طباعتها وتوزيعها تشهد أفكارا كفرية، 
وأقلها أشعار غزل فاحش، وكل كتاب ستسأل 
عنه«. وكانت املجموعات أثارت الشغب فور 
وصول وزير الثقافة واإلعالم السعودي إلى 
املعرض حلضور توقيع األديب السعودي 

الكبير عبداهلل بن إدريس.
الوزيــــر خوجة  وطالب احملتســــبون 
بالقيام بإصالحات على مستوى التلفزيون 
والصحافة، فيما أثار بعضهم الشغب بالتهجم 
على بعض املتواجدين وافتعال املشكالت 
معهم بحجة التجاوزات األخالقية، ما حدا 
باألمن السعودي إلى التحفظ على عدد من 

املتشددين وبعض املتجاوزين.

الثقافة  واستوقف احملتســــبون وزير 
واإلعالم الســــعودي عبدالعزيز بن محيي 
الديــــن خوجة أربع مــــرات أثناء حضوره 
إلى املعرض األربعاء، مطالبني إياه بالعمل 
على وقف عدد من الظواهر التي وصفوها 
بـــــ »اخلارجة عــــن التعاليم اإلســــالمية، 

قوات األمن لبعض زمالئهم »مثيري الشغب« 
مهددين بعدم الرحيل من أمام بوابة املعرض 
إال بعد مغادرتهم ملركز الشرطة الذي يقع 
داخل املعرض، األمر الذي أجبر إدارة املعرض 
على إخالئه قبل موعد إغالقه بنصف ساعة، 
وتنبيه الزوار إلى مغادرة املوقع بسرعة.

الرياض ـ العربيــــة: أثارت مجموعات 
من احملتســــبني شغبا في معرض الرياض 
الدولي للكتاب اعتراضا على استضافة كتب 
معينة، وانتقادا لتبرج املذيعات املشاركات 

في تغطية املعرض.
وتدخل رجال األمن لتهدئة النقاشــــات 
بني محتسبني وإعالميني، بعد أن صعد أحد 
احملتسبني على إحدى طاوالت االستقبال 

لينصح النساء بصوت مرتفع.
وقدرت مصادر أمنية عدد املتجمهرين 
بأكثر من 500 شــــخص ألقت قوات األمن 
القبض على ما يقــــارب 100 منهم قبل أن 
يغادر الباقون مسرح العمليات تاركني املجال 
آلخريــــن، فيما حاولوا منع أي إعالمي من 
تصويرهم. وتشاجر عدد من احملتسبني مع 
بعض رجال األمن الذين حاولوا منعهم من 
االشتباك مع بعض زوار املعرض، بعد أن 
قاموا باالعتصام خارج املعرض وحتديدا 

أمام البوابة اجلنوبية.
وأبدى املعتصمون اعتراضهم على إيقاف 

حميدان التركي

أنچلينا چولي خالل زيارتها األخيرة لكابول

الرياض ـ كونا: عبرت وزارة 
اخلارجية السعودية عن ارتياحها 
لتصحيح احلكـــم الصادر عن 
القضـــاء األميركي ضد املواطن 
السعودي حميدان التركي الذي 
شغلت قضيته الشارع السعودي 
حينما أصدرت محكمة أميركية 
في عـــام 2006 حكما بســـجنه 
28 عامـــا بتهمة االعتـــداء على 
خادمته االندونيسية. وأوضح 
رئيس ادارة الشؤون االعالمية 
بالوزارة الســـفير أسامة أحمد 

نقلي في تصريح أوردته وكالة 
األنباء الســـعودية أن تصحيح 
احلكم جاء ثمرة تعاون حميدان 
التركي وأسرته مع الوزارة الذي 
مكن من وضع يده على جملة من 
التي وقع فيها محامي  األخطاء 
الدفاع الســـابق الـــذي اختاره 
التركي. وأضاف الســـفير نقلي 
أنه كان لشريط الڤيديو الذي أعده 
الفريق القانوني لوالدة حميدان 
وزوجتـــه وبناته وعرضه على 
القاضي خالل جلسة االستماع 

والذي أوضح أن الوضع النفسي 
الفترة املاضية  والصحي خالل 
املاسة  الفراد أسرته وحاجتهم 
لوجوده معهم مـــردود ايجابي 
خالل جلسة االستماع. كما أشارت 
وزارة اخلارجيـــة الى أن احلكم 
الـــذي مت انتزاعه مـــن القاضي 
واملدعني العامني يتطلب أن يقوم 
التركـــي بالدخول في  حميدان 
برنامج تأهيلي خاص باملوقوفني 
في قضايا جنائية وفقا للقانون 
التنسيق  األميركي فيما يجري 

ليتسنى له اجناز هذا البرنامج 
في أسرع وقت. وكانت محكمة 
أميركية قضت بتخفيض احلكم 
الذي سبق أن صدر ضد حميدان 
التركـــي، وهو طالـــب دكتوراه 
ســـعودي مبتعث فـــي أميركا، 
ليقلص مدة سجنه من 28 عاما 
الى ثمانية أعوام بعد ادانته قبل 
أربع سنوات في تهمة اعتداء على 
خادمة اندونيســـية تعمل لديه 
املتبقية له ثالث  املـــدة  لتكون 

سنوات ونصف السنة.


