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نسخ من املصحف باإلجنليزية التي عرضت في كنيسته خالل دعوته حلرق القرآن

القس تيري جونز

املبشر واين ساب خالل إحدى حمالته املناهضة لالسالم في كنيسته وتبدو إحدى املؤيدات ترتدي قميصا كتب عليه »اإلسالم من الشيطان« 

حرق نسخة من القرآن في إحدى كنائس فلوريدا
عامة حول ما كان جونز ينوي 
القيام به في ذكرى 11 سبتمبر 
اال انه مت جتاهل ما حدث بشكل 

كبير.
واعربت جادويجا ش���اتز 
التي اتت لدعم جونز عن قلقها 
من توسع االسالم في اوروبا. 
واوضحت »هؤالء االشخاص 
هم وحوش بالنس���بة لي وانا 

اكرههم«.
واعتبر جونز ان ما حدث كان 
»ناجحا«، موضحا »انها جتربة 

فريدة في حياة االنسان«.

بها ابدا. اال انه قال انه اراد هذه 
املرة »ان يعطي العالم االسالمي 
فرصة للدفاع عن كتابه« ولكنه 

لم يحصل على اي جواب.
وأوض���ح ان���ه يعتب���ر اال 
محاكمة فعلية من دون عقاب 
فعلي. وكان احلدث مفتوحا امام 
اجلمهور اال ان اقل من ثالثني 
شخصا تواجدوا في الكنيسة. 
وتتمحور احلي���اة في مدينة 
غاينزفيل الهادئة على جامعة 

فلوريدا.
وقد شهدت املدينة احتجاجات 

عشر دقائق فيما التقط بعض 
احلضور الصور.

وكان جون���ز اث���ار موجة 
م���ن االحتجاج���ات واالدانات 
من الكثير من االطراف بينهم 
الرئيس االميركي باراك اوباما 
ووزيرة اخلارجي���ة هيالري 
كلينتون ووزير الدفاع روبرت 
غيتس بسبب خطته إلحراق 
املصحف الكرمي في س���بتمبر 

املاضي.
ولم ينفذ خطت���ه هذه في 
نهاية املطاف وتعهد بعدم القيام 

ذكرى هجمات احلادي عش���ر 
من سبتمبر.

وقال املنظمون ان ما حدث 
كان »محاكمة« للقرآن اعتبر فيها 
كتاب املسلمني املقدس »مذنبا« 

و»مت اعدامه«.
وقد استمرت مداوالت »هيئة 
احمللفني« حوالي ثماني دقائق 
وضعت بعدها نس���خة القرآن 
الت���ي كانت قد نقعت بالوقود 
ملدة ساعة، على طبق حديدي 
في وسط الكنيسة وأشعل فيها 
ساب النار. واحترق القرآن ملدة 

� أ.ف.پ:  الواليات املتحدة 
اميركي  أشرف مبشر اجنيلي 
مثير للجدل على احراق نسخة 
من القرآن في كنيسة صغيرة 
في فلوريدا بعدم���ا اعتبر ان 
املصحف الكرمي »مسؤول« عن 

عدة جرائم.
القس واين س���اب  وق���ام 
بإحراق نسخة عن القرآن حتت 
اشراف تيري جونز الذي اثار 
في سبتمبر املاضي موجة من 
االدانات بشأن خطته إلحراق 
كومة من نس���خ الق���رآن في 

سكوت يتدرب في منزله

سحب سجائر بطعم املينثول بسبب 
تشجيعها األطفال على التدخني

أميركي يعيش في شقة زجاجية 
ليحّسن حياته!

واش���نطن � يو.بي.آي: دعت جلنة استش���ارية في إدارة األغذية 
واألدوية في الواليات املتحدة إلى س���حب منتجات الس���جائر التي 
يدخل في تصنيعها زيت املينثول ليجعلها بطعم النعناع من السوق 
احمللية بش���كل كامل كونها املسؤولة األولى واألساسية عن ارتفاع 

عدد املدخنني األطفال وشرائح أخرى في املجتمع.
ونقلت شبكة »سي ان ان« األميركية عن اللجنة أن هذا النوع من 
السجائر غير مرتبط بزيادة نسب األمراض بني مدخنيه ولكن خطره 
األساس���ي يتركز في أنه يش���جع األطفال على اإلقبال على التدخني 

ويزيد بالتالي فرص حتولهم إلى السجائر العادية في املستقبل.
وقال جوناثان ساميت الطبيب املتخصص في اللجنة إن وجود 
هذا النوع من السجائر »يؤدي إلى زيادة املدخنني ويفتح الباب أمام 

ارتفاع نسب وفاة صغار السن«.
من جانبه، ق���ال لورنس دايتون مدير مركز منتجات التبغ لدى 
إدارة األغذية واألدوية إن التقرير س���يخضع للتقييم من قبل إدارة 
املركز التخاذ القرار املناسب حوله ومراجعة كافة املعلومات العلمية 
املتوافرة ح���ول تأثير املينثول على الصح���ة. وأضاف أن التقرير 
سيقدم رسميا في 23 مارس اجلاري بتقدمي تقييم أولي حوله خالل 
90 يوما وأش���ار إلى أنه خالل هذه الفترة لن يكون هناك أي تأثير 

على توافر منتجات سجائر املينثول في األسواق.

واشنطن � س���ي.ان.ان: قرر رجل أميركي أن ينتقل للعيش على 
مدار الساعة داخل شقة تقع وسط مجمع جتاري مزدحم، ال يعزله 
فيها عن العال���م اخلارجي إال جدران من الزجاج، وذلك في محاولة 
منه لعرض أسلوب حياته اليومي أمام الناس وتعلم كيفية العيش 

بشكل صحي.
وقد تطوع سكوت يورغنسون، 45 عاما، للمشاركة في هذا املشروع 

آمال أن تساعده هذه اخلطوة لقلب حياته رأسا على عقب.
وقال يورغنسون: »أنا في منتصف العقد الرابع من عمري، وأريد 
أن أقوم بتغيير أس���لوب حياتي ألنني أريد أن أكون صحيح البنية 
عندما أتقاعد كي أمتكن من االس���تمتاع بوقتي، ومبا أن الفرصة قد 

سنحت لي للقيام بذلك فقد سارعت الستغاللها«.
وس���يكون على يورغنس���ون خالل وجوده في منزله الزجاجي 
تطبيق خطوات وإرشادات تظهر كيفية العيش بصورة صحية سواء 

على صعيد املمارسات اليومية الروتينية أو نوعية الغذاء.
وسيكون للناس الذين ميرون أمام منزل يورغنسون في املجمع 
التجاري املزدحم فرصة املشاركة في هذه التجربة، وذلك عبر التعليق 

على ممارساته ومناقشتها.
ولكن املش���اركة األبرز للمشروع ستأتي عبر موقعي فيس بوك 
وتويتر، إذ سيقوم يورغنسون مبناقشة ما يقوم به مع املشتركني 
على صفحة املشروع ملعرفة الطرق الصحية األفضل ملمارسة حياته 
اليومية. كما ميكن متابعة حياة يورغنسون عبر بث ڤيديو مباشر 
على االنترنت، علما بأن التجربة ستكون حتت مراقبة د.مارك مانلي، 
الذي يش���رف على املشروع ككل. يشار إلى أن نظام التجربة يحتم 
على يورغنس���ون تناول الطعام والنوم وممارس���ة الرياضة داخل 
منزله الزجاجي حتى 16 أبريل املقبل، وميكنه مغادرة املنزل لشراء 

اخلضار أو للتجول داخل املجمع التجاري.
وتضم ش���قة يورغنس���ون الزجاجية غرفة نوم وقاعة جلوس 
ومطبخ وحمام، كما تتوزع داخل الشقة مجموعة من األدوات التي 

تستخدم ملمارسة الرياضة.

أدونيس.. ديوان البيت الشعري الواحد

سعودي يعيد طليقته فرحًا باألوامر امللكية باجلبيل

عالية ذروات شعرية تيسر 
له استحضار ماض غني ال 
يستنفد وتيسر له بسهولة 
عالية ايضا امكان التأكد من 
ان لغة الشعر هي اوال وقبل 
كل شيء فن واتقان. اللغة 
في هذا كله تتجاوز كونها 
اداة ايص����ال او تخاطب او 
تفاهم لتكون طاقة اكتشاف 

وابداع«.
وخلص الى القول »هكذا 
الش����عراء فيما وراء  يبدو 
االزمنة واالمكنة شهبا تأتلف 
وتختلف فيما يشقون معا 
طريق االنسان نحو املجهول. 
ويبدو الشعر كمثل انفجار 
ضوئي يتواصل في فضاء 

املعنى«.
اورد ادونيس هذا العدد 
الكبير من االبيات الشعرية 
من نتاج ما ال يقل عن 290 
ابتداء من اجلاهلية  شاعرا 
وصوال الى بضعة شعراء من 
نهاية القرن التاسع عشر الى 

بداية القرن العشرين.
وارفق الشاعر الكبير ذلك 
مبا اسماه »فهرس الشعراء« 
وفقا للتسلسل االبجدي وفيه 
تعريف مختصر بالش����اعر 
وسنة ميالده حيث توافرت 

مع اثبات سنة وفاته.

احلكم����ة. هنا كذلك يرجتل 
الغامض وتتعانق  العميق 
الروي����ة والش����فوية. هكذا 
ينفتح مجال آخر المتحان 

التجربة رؤية وكشفا«.
وقال »هي اذن بعد »ديوان 
العرب����ي بأجزائه  الش����عر 
االربع����ة« محاول����ة اخرى 
لبناء سياق ابداعي مشترك 
بني م����اض عربي تؤرجحه 
النزع����ات واملعتقدات تارة 
في اجتاه ذاكرة ملتبسة عدا 
انها موضع صراع وتنازع 
واقتتال احيان����ا وتارة في 
اجتاه مستقبل ال ذاكرة له 
وليس في احلاضر مستند 

راسخ«.
ورأى ادوني����س انه من 
الناحي����ة العملية فان هذه 
احملاول����ة تتي����ح للق����ارئ 
»الذي يحب السفر في اجتاه 
الذاكرة والتاريخ واملاضي 
ان يس����ير خفيفا في دروب 
الفكر واملخيلة حيث تتبجس 
اشعة مفردة مفاجئة وتتموج 
ينابيع ش����اهقة م����ن اللذة 
والغبطة: غبطة الفكر ولذة 
اقول ذلك  احلس واملخيلة. 
واعرف ان الشعر ليس ذاكرة 
بل حضور ايضا. نظريا تتيح 
لهذا القارئ ان يلتقي بسهولة 

بيروت � رويترز: يقدم 
الشاعر الكبير ادونيس في 
عمل شعري مهم -ليس من 
شعره هذه املرة- كتابا مهما 
بعد اصداره »ديوان الشعر 
العرب����ي« باجزائه االربعة 
للق����ارئ فضال عن  ويقدم 
املتعة الفنية »خدمة معرفية« 

اكيدة ومرجعا مهما.
كت����اب ادوني����س )علي 
احمد س����عيد( حمل عنوان 
»ديوان البي����ت الواحد في 
الشعر العربي« وجاء في 245 
صفحة متوسطة القطع مع 
مقدمة مهم����ة في مدلوالتها 
الفكرية وما تشير اليه من 

قيم جمالية.
الكتاب عن  وقد ص����در 
دار الساقي في بيروت. قال 
ادونيس ف����ي املقدمة »هذه 
محاولة اخرى لبناء سياق 
مش����ترك بني ماضي الشعر 
العرب����ي وحاضره، تنهض 
هذه احملاولة عل����ى قاعدة 
البيت الواحد وهو بيت يقوم 
عل����ى الفكرة � الومضة � او 
الصورة � اللمحة أو املعنى 

� الصورة«.
اضاف »هن����ا في البيت 
الواح����د يصف����و االيج����از 
وتتكثف حكمة البداهة وبداهة 

عل���ى ان اعيد زوجتي الى 
ذمتي من جديد، وان يلتم 
العائلة حتت سقف  شمل 
الى ان  واح���د«، مش���يرا 
س���بب الطالق كان نتيجة 
كث���رة االلتزام���ات املادية 
وعدم ضمان لوجود منزل 
يؤويه مع اسرته، ناصحا 

كل مواطن افترق عن زوجته 
ان يس���ارع ال���ى ارجاعها 
من اجل رد جزء بس���يط 
الطيبة مللك  املواق���ف  من 
االنس���انية التي خصصها 
لشعبه وذلك من خالل العمل 
على احلد من ع�دد املطلقات 

في املجتمع.

عندما قرر ارجاع زوجته 
الت���ي طلقها من���ذ عامني 

ونصف العام.
الزوج: »القرارات  وقال 
امللكية الت���ي امر بها ملك 
القلوب اعطت نوعا كبيرا 
من األمان وعدم اخلوف من 
املستقبل وهذا ما شجعني 

عبر مواطن سعودي في 
العقد الرابع من عمره من 
محافظة اجلبيل عن سعادته 
الغامرة باألوامر امللكية التي 
اصدره���ا خ���ادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزي���ز، حفظه اهلل، 
بطريقت���ه اخلاصة وذلك 

ادونيس

اكبر حفل شواء في العالم 
في مدينة جنرال بيكو 

باالرجنتني حيث جرى شواء 
13 طنا من اللحوم الطعام 

30 ألف شخص، وبذلك 
حطمت املدينة الرقم القياسي 

السابق الذي سجلته مدينة 
مونتيڤيديو عام 2008 بشواء 

12 طنا ودخلت مبوجبه 
سجل »غينيس« لألرقام 

القياسية. )أ.ف.پ(

أكبر حفل شواء 
في العالم

فاكالف هافيل غادر املستشفى 
ليواصل العالج في املنزل

نصيحة للنساء: شرائح اللحم 
من أجل مولود هادئ

واش���نطن � يو.بي.آي: أظهرت دراس���ة جديدة أن زيادة تناول 
احلوامل للڤيتام���ني »بي 12« املوجود في ش���رائح اللحم والبيض 
والدجاج خالل األش���هر األولى من احلمل تزي���د أرجحية إجنابهن 

لطفل هادئ وقنوع.
وأفاد موقع »ذا مد غورو« العلمي األميركي أن باحثني هولنديني 
وجدوا أن أرجحية إجناب طفل هادئ وقنوع تزيد ثالث مرات لدى 
النساء اللواتي يتمتعن مبعدالت عالية من الڤيتامني «بي 12« خالل 

األشهر الثالثة األولى من احلمل.
إال أن احلوامل اللواتي يعانني من معدالت منخفضة من الڤيتامني 
املذك���ور في أوائل فترة احلمل أكثر عرضة إلجناب أطفال يبكون 3 

ساعات على األقل يوميا.
ومن املع���روف أن الڤيتامني »بي 12« يلع���ب دورا مهما في منو 
دماغ وجه���از األجنة العصبي وهو مهم أيض���ا لصحة الدم، ويعد 
اللح���م األحمر والدجاج ومنتجات احللي���ب والكبد واحملار أطعمة 

غنية بهذا الڤيتامني.

براغ � أ.ف.پ: غادر الرئيس التش���يكي الس���ابق فاكالف هافيل 
املستش���فى الذي ادخل اليه في الثامن من مارس إلصابته بالتهاب 
في الش���عب الهوائية ليواصل العالج في منزله على ما أعلن مكتبه 
في براغ. ويرغب هافيل )74 عاما( ان يحضر شخصيا مساء الثالثاء 
العرض األول الرسمي في براغ لفيلمه االول وهو بعنوان »مستعد 
للرحيل« على م���ا أوضح املصدر ذاته، 
وأعلن املستشفى العس���كري في براغ 
اجلمعة ان وضع الرئيس السابق »الى 

حتسن«.
وباالتف���اق مع عائل���ة هافيل رفض 
املستشفى التعليق بالتفصيل على وضعه 
الصحي وعالجه، ويعاني هافيل من الكثير 
من املشاكل الصحية بسبب التهاب رئوي 
حاد لم يعالج بش���كل جي���د عندما كان 
مس���جونا في ثمانينيات القرن املاضي 

فضال عن اصابته بسرطان الرئة.
وكان هافيل رئيسا لتشيكوسلوڤاكيا 
منذ العام 1989 ومن ثم رئيسا جلمهورية 
تش���يكيا من 1993 الى 2003، وقد خض���ع هافيل وهو مدخن كبير 
سابق لعملية في ديسمبر 1996 الستئصال ورم سرطاني من رئته 
اليمنى، وهو يعاني من التهابات مزمنة في الش���عب الهوائية ومن 

مشاكل في القلب كذلك.

فاكالف هافيل


