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دعاهن لترك الدعوة عبر اإلعالم والتركيز على محيط النساء

الشيخ البراك: الداعيات في إذاعتي القرآن 
والرياض »مخدوعات«

الدعوة  وأخواتها نشاطهن في 
في محيط النساء كاملدارس ودور 

التحفيظ ومجامع النساء.

البرامج الهزيلة التي أهم ما فيها 
تدريب البنات على التحدث من 
منبر اإلذاعة، واحملاورة مع رجل 
أو مسترجلة في إجابة عن سؤال 
مشاركة، وتلقي كلمات اإلعجاب 

والتشجيع.
الدعوة  وأضاف أن برنامج 
امل����رأة مرغ����وب فيه  بصوت 
بسياس����ة اإلعالم، ومعلوم أن 
محاضرة املرأة على الرجال هو 
نوع من اخلطابة، وما شرع اهلل 
للمرأة أن تخطب في جمعة وال 
عيد، حتى ل����و لم يوجد رجل 
يخطب، ول����و أدى ذلك إلى أن 

يصلوا ظهرا.
وأضاف: محاضرة املرأة في 
اإلذاعة يس����تمع له����ا آالف من 
الرجال، مع أن ما تقوله وتقوم 
به ميكن أن يقوم الرجال به، إذن 
فال مصلحة وال موجب إلقحام 
األخوات الداعيات إال ما ذكرته من 
سياسة اإلعالم، فعليهن � وفقهن 
اهلل � أال ينخدعن ومن خدعت 
منهن فعليها أن تترك االستمرار 
الطري����ق وتقصر هي  في هذا 

� وكاالت: تعليقا على  جدة 
خ����روج بع����ض الداعيات في 
اإلذاع����ات وإلق����اء احملاضرات 
على املستمعني واملستمعات قال 
الشيخ عبدالرحمن البراك: »إنهن 
مخدوعات، وعليهن ترك نشاط 

الدعوة عبر اإلعالم«.
وأوضح الشيخ البراك عبر 
موقعه اإللكترون����ي: »بلغني 
أن بعض األخ����وات املعروفات 
بالص����الح، والدع����وة الى اهلل 
ص����رن يخرج����ن ف����ي إذاعتي 
الرياض والق����رآن، يحاضرن 
على املس����تمعني واملستمعات، 
ثم إني سمعت بعض ذلك، وما 
يتبع ذلك من مداخالت من نساء 
ورجال، وإني أرى أن هذا خطأ 
أقدمن عليه، وممن أشار عليهن 
أو شجعها، وال أشك أن القائمني 
على اإلعالم يرغبون في ذلك، 
ويشجعون عليه، ويدعون إليه، 
ألن من أهم مقاصدهم في اإلعالم 
إب����راز املرأة ص����ورة وصوتا، 
الس����يما إن كان صوتها رقيقا 
الشيخ عبدالرحمن البراكرخيما، وهم يتخذون لذلك شتى 

آشر وزوجته

بوستر بينالي الشارقة الثقافي 

جزيرة جوني ديب

تسريب ڤيديو جنسي يجمع آشر مع زوجته

الڤاتيكان يرّوج إعالميًا لتطويب 
يوحنا بولس الثاني عبر فيس بوك وتويتر

بينالي الشارقة الثقافي العاشر يهدي دورته 
احلالية للروح الثورية العربية

جوني: اجلزيرة التي اشتريتها متثل البساطة

القاهرة � إم.بي.سي: كشفت تقارير صحافية النقاب 
عن تسريب ش����ريط ڤيديو يصور مشاهد جنسية 
جتمع بني املغني األميركي آش����ر وزوجته السابقة 
تاميكا فوستر، في الوقت الذي تتهافت فيه الوسائل 

اإلعالمية من أجل احلصول على ذلك الڤيديو.
وذكر موقع TMZ املعني بأخبار املشاهير أن مغني 
ال����� R&B يعتقد أن الڤيديو )اخل����اص للغاية( كان 
ضمن محتويات سيارته التي تعرضت للسرقة عام 

.2009
فقد أبلغ آشر )32 سنة( عن سرقة متعلقات بقيمة 
مليون دوالر من داخل س����يارته، في ديس����مبر عام 
2009، مبا في ذل����ك بعض املجوهرات وجهازا »الب 

توب« خاصان به.
وكان املوقع الرسمي للمغني األميركي قد أكد أن 

الڤيديو له مع زوجته الس����ابقة فوستر )40 سنة( 
بعد أن تلقى مقطعا من الڤيديو.

ولم يكن واضحا على وجه الدقة التوقيت الذي مت 
فيه تصوير الفيلم، في أثناء زواجهما الذي دام ثالث 
سنوات. وقد تزوج آشر بفوستر عام 2007، بعد عالقة 
عاطفية بدأت عام 2006، وعملت معه فيما بعد منسقة 
ألزيائه.وفي يونيو عام 2009، تقدم لطلب الطالق بعد 
إجنابهما طفلني، متعلال باختالفات غير قابلة للحل، 
ومدعيا أنهما تباعدا أكثر من عام كامل. وصار الطالق 

نهائيا في شهر نوفمبر من العام نفسه.
ويستكمل آشر حاليا جولته الغنائية حول العالم، 
حيث من املقرر أن يقدم عدة حفالت في أستراليا هذا 
األسبوع، ثم يطير إلى نيوزيلندا قبل أن يعود إلى 

الواليات املتحدة.

الڤاتي����كان � أ.ف.پ: اتخذ الڤاتيكان مبادرتني 
للترويج إعالميا عبر فيس بوك وتويتر لتطويب 
يوحنا بولس الثاني املقرر في األول من مايو في 
س����احة القديس بطرس في روما على ما أعلنت 

وكالة األنباء الدينية »آي-ميديا«.
وبث مركز تلفزيون الڤاتيكان بالتعاون مع إذاعة 
الڤاتيكان، على موقع يوتيوب ألش����رطة الڤيديو 
صفحة جديدة مكرسة للبابا يوحنا بولس الثاني.

وحتى موعد التطويب ستضاف ثالثة إلى أربعة 
أشرطة ڤيديو يوميا على هذا املوقع.

وميكن مشاهدة هذه األشرطة أيضا على صفحة 
جديدة أقيمت على ش����بكة في����س بوك للتواصل 

االجتماعي مخصصة ليوحنا بولس الثاني.
وهذه األش����رطة مأخوذة بغالبيتها من وثائق 
من األرشيف متعلقة بالفترة التي تولى فيها البابا 

الپولندي سدة البابوية.

الشارقة � د.ب.أ: أعلن بينالي الشارقة الثقافي 
الذي افتتح دورته العاشرة االثنين بحضور الشيخة 
حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، 
وجاك برسكيان، مدير مؤسسة الشارقة للفنون، 
»إهداء أنشطة بينالي الشارقة العاشر للروح الثورية 
لدى الش���باب العربي الجديدة في تونس ومصر 
وليبيا واليمن وكل الحركات الشبابية في أرجاء 

العالم العربي«.
وق���ال برس���يكان، في مؤتم���ر صحافي عقده 
االثنين، في بيت الشامس���ي بمنطقة الفنون في 
قلب الش���ارقة باإلمارات، ردا على س���ؤال لوكالة 

األنباء األلمانية: 
»أول ش���يء فكرنا به أن نهدي هذه الدورة من 
البينالي إل���ى الروح الثورية للش���باب العربي، 
وفي خضم أعمالنا الضخمة قررنا أن نس���هم قدر 

المستطاع، في تطوير القيم والمفاهيم«.
وأضاف: »رغم أننا نرفض أي ضغوط سياسية 
أو ثقافية من أي جهة أتت إال أننا نحاول أن نكون 
حذرين في بعض القضايا، فالبينالي أصبح فوق 

كل الحدود الجغرافية والسياسية.
 وقال: نريد دوما تكريس مبدأ الحرية واإلبداع 
والتنوع، ولدينا مشاركون من مختلف التوجهات 
والجنسيات وتحت سقف البينالي تسود عملية 

التفكير الحر«.
وتابع: »نحن نشجع هذه الثورات الشبابية من 

خالل أنشطتنا الثقافية، قد نكرس معارض عنها 
أو أفالما تسجيلية وثائقية أو أي أنشطة ثقافية 
تتماشى مع المفاهيم والقيم التي نتجت عن تلك 
الحركات التي أدت إلى التغيير في العالم العربي، 

وأعتقد أنها ستسهم في تكريس الحوار«.
وقال مدير مؤسسة الشارقة للفنون، في كلمته 

التي افتتح بها المؤتمر: 
إن »الشباب هم الدافع الرئيسي للحراك الهائل 
الذي تشهده المنطقة اآلن، وكانعكاس موضوعي 
لهذا الدور الكبير في شتى الميادين كان من الطبيعي 
أن تكون مش���اركة الفنانين الش���باب في بينالي 
الشارقة العاش���ر هي األبرز، وبخاصة أن بينالي 
الشارقة عرف دوما باحتضانه للفنانين الشباب 

وفتح الباب أمام تجاربهم الفنية المختلفة«.
وأردف: »استمرار البينالي وتطوره لم يكن ليتم 
لوال دعم د.س���لطان بن محمد القاسمي الذي يعد 
راعيا بارزا ورئيسيا للحراك الثقافي في الشارقة 
ويتواصل مع جميع األوساط الثقافية داخل المنطقة 
العربية وخارجها«.وأوضح أن »البينالي ش���هد 
انعطافة فارقة في مسيرته منذ عام 2003، مع تولي 
الشيخة حور القاسمي إدارة البينالي مساهمة بدفع 
البينالي نحو آفاق جديدة من المعاصرة والتجريب، 
خاصة بع���د أن أنهت دراس���تها التخصصية في 
الجامعات الغربية، وعادت لتستثمر خبرتها في 

بلدها ولصالح البينالي«.

قال النجم األميرك���ي جوني ديب إن »التحدي 
بالنسبة لي هو أال أجعل املشاهدين ميلون أبدا وأن 
أحاول ان أعطيهم شيئا جديدا، مختلفا، طازجا، شيئا 
ال يتوقعونه بالضرورة مني كل مرة، كل مرة الضغط 
أو التحدي بالنسبة لي هو أن أقوم بشيء على أمل أن 
يسليهم«، ويقوم ديب بدراسة أدواره بجدية، متخيال 
إياها وهو يقرأ السيناريو، وبعد ذلك يقوم بتأسيس 
هذه األدوار على شخصيات حقيقية عبر السنني، 
قام بتمثيل بعض أكثر الش���خصيات إثارة للجدل 
في الس���ينما، فائزا بالعديد من التكرميات وثالثة 

ترشيحات لألوسكار وجناحات مالية هائلة.

وأكد جوني أن »الشيئني اللذين يهمانني حقا أن 
أكون زوجا جيدا وأبا جيدا، هذا كل شيء بالنسبة 
ل���ي، في الفترة االنتقالي���ة ميكنني أن أقوم بعمل 
جيد، مثير لالهتمام أو ش���يء يختلف عما يفعله 
اآلخرون، لذلك أنا محظوظ«، وعن ملكيته جلزيرة 
قال »بش���كل أساسي متثل اجلزيرة البساطة ألنك 
لألسف عندما تتجول حول هوليوود أو نيويورك 
أو أماكن أخرى، فإن جتاهل الناس لك معدوم، كما 
أن البساطة معدومة، لذلك تفتش عن هذه األماكن 
الت���ي ميكنك أن حتصل فيها على ذلك، هذا هو كل 

ما فعلته«.

محكمة سعودية تعيد قضية 
»معنفة املدينة« للقاضي 

وتنقض حكم السجن
الرياض � العربية: قضت محكمة االس����تئناف 
الس����عودية في مكة املكرمة االثنني املاضي بنقض 
احلكم الصادر على امرأة ستينية سعودية متهمة 
بتعذيب خادمتها، في القضية التي بات تعرف باسم 
»معنفة املدينة«، وإعادة القضية من جديد للقاضي 
للنظ����ر فيها، بعد أن وجدت مالحظات على احلكم 
السابق القاضي بسجن املدعى عليها 3 سنوات مع 
اجللد. وأكد وكيل املدعى عليها الش����رعي احملامي 
أحمد الراشد أن محكمة االستئناف وجدت مخالفات 
واضحة من القاضي كانت كافيه لرد احلكم، وفي 
حال متسك القاضي بحكمه فسوف حتول القضية 

لقاض آخر. 
واضاف: نقضت محكمة االستئناف احلكم، بعد 
أن اعترضنا عليه في محكمة االستئناف وأعيدت 
القضية من جديد للقاضي املختص لثالثة أسباب، 
األول أنه كان يج����ب على القاضي أن ينظر للحق 
اخل����اص قبل العام، بينما القاضي نظر للعام قبل 
اخلاص، واجلرمية لم تثب����ت حتى اآلن ومازالت 
عائمة. والثاني، كان يجب على القاضي أن يطلب 
اليم����ني من املدعى عليها وليس م����ن املدعية، ألن 
)البينة على من ادعى واليمني على من أنكر( وليس 
العكس، والقاضي طلب من اخلادمة اإلندونيسية 
حل����ف اليمني، ولهذا لم تقبل محكمة االس����تئناف 

بهذا اإلجراء.

كني لوتش يشّن حربًا 
على اجلشعني في العراق

باريس � أ.ف.پ: الناشط ابدا كني لوتش الذي لطاملا 
ركز كاميرته على الطبقة العاملة في بريطانيا، ينطلق 
هذه املرة في »روت ايريش« الى بغداد للتنديد بخصخصة 

نزاع قاده اجلشع على ما يؤكد.
ويقول كني لوتش في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
خالل زيارته أخيرا لباريس »كنت أحوم حول العراق منذ 
فترة لكني لم أكن اعرف 
أي فيلم بالتحديد أريد ان 

أجنز« عن هذا البلد.
ويضيف »مبوازاة ذلك 
أكث����ر فأكثر  بدأ يتضح 
النزاع ش����ن لغرض  ان 
السيطرة االقتصادية فيما 
راحت الشركات األمنية 
اخلاصة حت����ل تدريجيا 

مكان اجلنود«.
ايري����ش«  »روت 
الذي يطلقه  هو االس����م 
األميركيون منذ وصولهم 
الى العراق 2003، على الطريق التي تصل املطار باملنطقة 
اخلض����راء في بغداد والتي تعتب����ر »اخطر طريق في 

العالم«.
في العام 2004 وبعد سنة على الغزو اقنع فيرغوس 
وهو عضو سابق في القوات البريطانية اخلاصة صديقه 
منذ الطفولة فرانكي باالنضمام الى فريقه من العمالء 
االمنيني في بغداد حيث حلم كس����ب األموال س����ريعا 
على ما اكد له. يبدأ الفيلم على مش����هد مطار مهجور 

في العام 2007.
فرانكي او ما تبقى منه يعود في نعش الى ليڤربول 
من دون ان يحظى بأي استقبال رسمي، ليدفنه أقاربه 
املفجوعون في غياب أي مس����ؤول رسمي. وسيحاول 
فيرغوس في الفيلم ان يكتش����ف كي����ف قتل صديقه 

وملاذا.
ويوضح لوتش »الفكرة كانت في ان انطلق من هذه 
الوفاة والسير على خطى فيرغوس في حتقيقه لنكتشف 

تدريجيا اجلشع واألكاذيب والتعذيب والعنف.
أردت ان افع����ل ذلك فقط من خ����الل حل هذا اللغز 
ومن دون اجناز فيلم جديد عن القصف واالنفجارات 

والقنابل والدم«.
ويضيف لوتش »عندما بدأت الشركات اخلاصة حتل 
مكان اجلنود فإن أناسا من الطبقة العاملة حلوا مكانهم 
بشكل عام مع األمل في كسب املال السريع«. لكنه يرى 
ان »تخصيص احلرب في العراق سمح بالوصول الى 
مستوى غير معقول من اجلشع. عندما يقتل جندي تقام 
له مراسم دفن رسمية ويخضع السياسيون للمساءلة. 
اال انه عندما يقت����ل عميل امني خاص فال احد يعرف 

شيئا وال مراسم وال خطابات في مأمته«.
ويضيف »هذه ظاهرة فعلية مع انه من املستحيل 

احلصول على أرقام موثوق بها«.
كانت التقديرات في اوج النزاع تشير إلى وجود 160 
ألف عميل خاص في العراق بينهم 50 ألفا من احلراس 
األمنيني املدججني بالس����الح الذين ال يخضعون ألي 

مالحقة او مسؤولية في العراق.

كني لوتش

صيد األخطبوط يساهم في إنعاش
 اقتصاد الداخلة بالصحراء الغربية

احمليط األطلسي في جانب وخليج هادئ في 
اجلانب اآلخر، وفي مكان التقائهما في شبه 

جزيرة الداخلة بالصحراء الغربية تنتشر قوارب 
لصيد األخطبوط أحد أشهى أصناف األطعمة 

البحرية في املنطقة.
 الصيادون هنا يعملون في فرق ويضعون 

مصايدهم في املاء في وقت مبكر من الصباح ثم 
يعودون جلمعها في الظهيرة، عبداحلق صياد 

مغربي من الدار البيضاء يعمل ضمن مجموعة 
لصيد األخطبوط في الداخلة.

قال عبداحلق »الطريقة الصحيحة لصيد 
األخطبوط هي التي يستخدمها هؤالء الصيادون، 
تلك هي الوسائل التقليدية وهي تختلف متاما عن 
الطرق التي تستخدمها سفن البحار العميقة التي 
تقلب قاع البحر حيث يعيش األخطبوط، نحن ال 
نسبب أي ضرر والصيادون ال يلوثون أي شيء 

ولذا يكون املنتج نظيفا وتلك الزوارق الفردية 
متارس الصيد املستدام«.

 وأنشئت محطة للوزن بالقرب من قرية الصيادين 
في الداخلة ليصل إليها الصيد من البحر مباشرة 

وذلك في إطار قواعد جديدة بدأ تنفيذها في 
أواخر عام 2010.

 وبعد عمليات الوزن يباع األخطبوط باملزاد 
ملشترين يأتي بعضهم من أوروبا.

 مانولو فرنانديث تاجر إسباني من جاليثيا التي 
تتناقص في مياهها أعداد األخطبوط، ويشتري 

فرنانديث األخطبوط في الداخلة بالتعاون مع 
شريك مغربي وينقله إلى إسبانيا عبر مضيق 

جبل طارق.
 وقال فرنانديث »إنه أخطبوط من نوعية جيدة 
جدا، نحن نعمل هنا كل عام وننقلها في العادة 

في شاحنات ونوزعها في كل أنحاء إسبانيا، نحن 
سعداء جدا بالنوعية لكننا لسنا مسرورين كثيرا 

من السعر ألنه مرتفع قليال«.
 ويتولى مفتشون فحص حصيلة الصيد 
وتسجيل األخطبوط حسب نوعه ووزنه 

ويتأكدون من أن اإلناث ال حتمل الكثير من 
البيض، ويتوقف الصيد عدة شهور في موسم 

التزاوج إلتاحة الفرصة لإلناث لوضع البيض.
 وتنص القواعد في الصحـــراء الغربية على 

وجود مصانع الفرز والتعبئة والتجميد بالقرب 
من محطة الوزن، ويفحص كل أخطبوط على حدة 

في تلك املصانع للتأكد من خلوه من اي تلوث 
نفطي، ثم تصنف احليوانات حسب الوزن وتعبأ 

في صناديق من الورق املقوى.
 ويتطلع حسني بن موسى مدير مصنع 

فريوكوندال لتعبئة األطعمة البحرية إلى املزيد من 
التوسع في صيد وتصدير األخطبوط الذي قال 

إنه مصدر مهم للعملة الصعبة ويفتح مجال العمل 
للكثير من السكان.

 وتتولى عامالت في املصنع غسل حيوانات 
األخطبوط بعد وزنها قبل تعبئتها في صناديق 

سعة خمسة أو عشرة كيلوغرامات متهيدا 
لنقلها إلى منطقة التجميد، ويفضل املستهلكون 

اإلسبان حيوانات األخطبوط الكبيرة بينما يفضل 
اليابانيون األخطبوط الصغير في فصل الصيف. 

وقال بن موسى إن اإلسبان واليابانيني يستهلكون 
حلم األخطبوط بكثرة ألنه يحتوي على عناصر 

غذائية غير موجودة في أي طعام آخر. 
وأوضــح أن املغاربة وأهالي الصحراء الغربية ال 

يقبلــــون على شراء األخطبوط لعدة أسباب 
أهمها ارتفاع ثمنه.

 ويقول الصيادون احملليون إن كميات الصيــد 
تراجعــت فــي األعــــوام القليلة املاضية لكن 

الكميات املوجودة مازالت كافية.


