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 فتوى يهودية تحرم نشر التوراة على الـ «فيس بوك» 

 تل أبيب: استنكر حاخام إسرائيلي تواصل وتصفح مستخدمي 
شبكة االنترنت ملوقع التعارف االلكتروني العاملي (فيس بوك)، 
وقال افراهام يوسيف جنل الزعيم الروحي حلزب «شاس» احلاخام 
عوفديا يوسيف: «تلقيت هذه الفتوى اليهودية من والدي، الذي 

اعرب عن استهجانه لنشاط فيس بوك».
  وفي رد على سؤال حول مشروعية نشر تعاليم الديانة اليهودية 
ووثائق من التوراة علـــى «فايس بوك»، اجاب احلاخام عوفديا 
االبـــن: «ال ينبغي تدنيس التوراة والتعاليـــم الدينية اليهودية 
بنشرها على موقع التعارف، الذي يتصفحه مستخدمون ينتمون 

الى ديانات اخرى غير اليهودية».
  واضاف افراهام يوسيف في سياق حديث مع موقع «موريشت» 
اليهودي على شـــبكة االنترنت: «اعلم ان عدد متصفحي «فيس 
بوك» على مســـتوى العالم جتاوز ٥٠٠ مليون شـــخص، إال ان 
ذلك ال يعطي اليهود امللتزمني دينيا احلق في تصفحه، وسيزيد 
الذنب اذا نشـــر اي من هؤالء اي تفاصيل تتعلق باليهودية على 

موقع التعارف».

 ٣ رحالت عمرة جائزة لملكة جمال العرب
 القاهـــرة ـ وكاالت: أعلنـــت 
جلنة حتكيم مهرجان ملكة جمال 
العرب عن اجلائزة التي ستفوز 
بها ملكة اجلمال وهي رحلة عمرة 
لها، واخريان لوالدتها ووالدها 
شاملة كل التكاليف. جاء ذلك من 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
امس برئاسة احمد نوار رئيس 
احتاد املبدعـــني العرب وحنان 
نصر رئيـــس املهرجان وهالة 
مدني نائب رئيـــس املهرجان. 
مهرجان ملكة جمال العرب يقام 
التكامل  حتت رعاية موسوعة 
االقتصـــادي العربي االفريقي، 
التابعة جلامعة الدول العربية 
واملفوضية االفريقية واجلمعية 
املصرية للثقافة واالبداع، التابعة 

التضامـــن االجتماعي،  لوزارة 
واحتـــاد املبدعني العرب التابع 
لنقطة االتصال وحماية امللكية 
الفكرية. ويشـــارك في اختيار 
ملكة جمال العرب الفنانة نيللي 
والفنانة مادلني طبر واللبنانية 
الميتا فرجنية وعبير صبري 
والكاتب عالء األسواني واخلبير 
السياحي محمود املغربي واالمني 
العام الحتـــاد املنتجني العرب 
مصطفى سالمة ورئيس احتاد 
املبدعني العرب االذاعي احمد نور 
وخبيرة التجميل العاملية وهج 
رئيس احتـــاد اخلليج العربي 
للتزيني بالسعودية وملكة جمال 
اميركا ٢٠٠١ وسيدة املجتمع مرمي 
العلي من الكويت ونور بعباسي 

من اليمن. يشارك في املسابقة 
هذا العـــام مجموعة كبيرة من 
الفتيات من جميع الدول العربية، 
منهم مرمي ســـياح من تونس 
وهناء سليمان من ليبيا ونسرين 
محمد مـــن فلســـطني ومونيا 
خلفاوي مـــن اجلزائر وروان 
ممدوح من السعودية وإسراء 
رعد من العراق والرا عبدالالت 
الوردي من  من األردن وزهور 
البحرين وزينب السيدلي من 
املغرب وســـارة السليسي من 
مصر ورمي التونسي من تونس 
وإميان محمد من ليبيا وسيال 
عبدالصمد من لبنان وسمية علي 
من جزر القمر ونسرين احلركاني 

من املغرب. 

 جانب من املظاهرة أمس في بغداد                (أ.ڤ.پ) 

  تنديد بـ «الخمينية» و«الطالبانية»  إثر قرار منع الكحول في بغداد
 بغـــداد ـ أ.ف.پ: ندد احتاد 
األدباء والكتاب في العراق امس 
االول اجلمعـــة بـ «اخلمينية» 
و«الطالبانيـــة» خالل جتمع 
نظم احتجاجا على قرار مجلس 
محافظـــة بغداد منـــع تقدمي 

الكحول.
  وألقى رئيس احتاد األدباء 
والكتاب فاضل سامر كلمة أمام 
حشـــد من املثقفني ومنظمات 
املدني «ال نريد دولة  املجتمع 
خمينية او طالبانية في العراق، 
ان ما تتعرض له احلريات يأتي 
في اطار النهـــج الديكتاتوري 

الذي كان سائدا في السابق».
  واضاف خالل التجمع الذي 
نظمته مؤسسة «املدى لإلعالم 
والفنون» في شـــارع املتنبي، 
وسط بغداد، «من املفترض ان 
تتدخل اجلهات احلكومية العليا 
ملنع فرض هـــذه األجواء التي 

تعيدنا للنظام البائد».
  ورفع املتظاهرون شعارات 
عدة أبرزهـــا «بغداد لن تكون 

قندهار» و«احلريات اوال».
  من جهته، عبر اإلعالمي علي 
حسني عن «أمله في ان تكون 

  وينص القانون على السماح 
للمسيحيني واليزيديني فقط 

ببيع الكحول.
  وأكد مصـــدر في احملافظة 
رفض ذكر اسمه ان «االجهزة 
اكتشـــفت ان احملالت  املعنية 
التي امـــرت بإغالقها احملافظة 
يديرها مسلمون غالبيتهم من 

الشيعة».
  يذكر ان السلطات احمللية 
في محافظات واسط والنجف 
والبصـــرة حظـــرت تنـــاول 
الكحولية وبيعها  املشروبات 
عبر فرض غرامات مالية على 

املخالفني.
  يشار الى ان ائتالفا بقيادة 
رئيس الـــوزراء نوري املالكي 
يقود مجالس هذه احملافظات.

العراقي  الدستور    ويعتبر 
اإلســـالم دين الدولة واملصدر 
األساسي للتشريع. وقد أعادت 
محالت بيع الكحول فتح ابوابها 
في مناطق البتاوين والسعدون 
والكرادة وسط بغداد منذ انتهاء 
انها  اال  امليليشـــيات  سيطرة 
تتعرض لعمليات تفجير من 

حني آلخر. 

هناك اســـتجابة ســـريعة من 
اجلهات احلكومية لكي تتدخل 
القمعية  إلنهاء هذه املظاهـــر 
املسيئة والتي تصادر احلقوق 

والرغبات الشخصية».
  واضاف «مثل هذه املظاهر 
تعيدنا الى احلملة اإلميانية التي 

أطلقها النظام السابق في ظل 
ديكتاتوريته املقيتة».

  وكان النظام السابق اصدر 
خالل سنوات احلظر الدولي عام 
١٩٩٤ قرارا مينع املقاهي والفنادق 
واملطاعم من تقـــدمي اخلمور 
مع تصاعد «احلملة اإلميانية» 

التي قادها بغية كسب تعاطف 
الشارع اإلسالمي مع سياساته. 
وتطبق هيئة السياحة في بغداد 
منذ مايو ٢٠٠٩ القرار بإيعاز من 
سلطات احملافظة التي أغلقت 
٩٠ محال لبيع الكحول بذريعة 

عدم قانونيتها.

 إعالن تلفزيوني تايواني يدعو لعدم إجبار
  العمال المسلمين على تناول لحم الخنزير

 مكافأة لمن يقتل المسيحية الباكستانية 
  المدانة بسب الرسول محمد ژ 

 تايبيه ـ د.ب.أ: بدأت تايوان أمس السبت بث 
إعالن تلفزيوني يحذر أربـــاب العمل من إجبار 
العاملني واملوظفني املسلمني واخلادمات املسلمات 
على تناول حلوم اخلنزير. ويظهر اإلعالن الذي 
أنتجه مجلس العمل خادمة إندونيســـية تدعى 
نينا وهي تعتني بأحد األجداد في عائلة تايوانية 
حيث تقول فتاة صغيرة «أمي أبلغتني أن ديننا 
هو اإلسالم وهي ال تأكل حلم اخلنزير، لذا يجب 
أال نقدم لها حلم اخلنزير لتأكله». وتضيف الفتاة 
«أعطيناها اجازة بحيث ميكنها الذهاب إلى املسجد. 

أمي قالت إذا عاملنا نينا معاملة حسنة فستعتني 
باجلد بشـــكل أفضل». ويختتم اإلعالن بكلمات 
االحترام واملســـاواة وحقوق اإلنسان. ورحبت 
اجلمعية اإلسالمية الصينية في تايوان باإلعالن 
قائلة انه يظهر احتراما للديانات املختلفة ويساعد 
على نشر االنسجام االجتماعي. وبث مجلس العمل 
اإلعـــالن التلفزيوني بعد تقدم عـــدد من العمال 
املسلمني واخلادمات املسلمات األجانب بشكاوى 
من قيام أرباب العمل بإجبارهم على تناول حلم 

اخلنزير أو حتى تغيير ديانتهم.  

 إسالم أباد ـ د.ب.أ: أعلن رجل 
دين باكستاني مسلم عن مكافأة ملن 
يقتل املرأة املسيحية التي تلفظت 
بألفاظ تنال من الرسول محمد ژ. 
وذكرت تقارير إخبارية امس أن 
موالنا يوسف قريشي إمام مسجد 
محبة خان في بيشــــاور عاصمة 
الذي  إقليم خيبر بختــــون خوا 
يعصف به التمرد شــــمال غربي 

املكافأة خالل  البالد، أعلن عــــن 
مسيرة احتجاجية اول من أمس 
اجلمعة. ونقلت صحيفة «ديلي 
تاميز»عن قريشي قوله: «سأقدم 
٥٠٠ ألف روبيه (٥٨٩٠ دوالرا) ملن 
يقتل آسيا بيبي» كما دعا طالبان 
أيضا الى قتل املرأة، ألن في ذلك 
«خدمــــة للديــــن». كانت محكمة 
«نانكانه صاحــــب» اجلزئية في 

وسط إقليم البنجاب، أدانت بيبي 
الشهر املاضي، بعد مرور سبعة 
عشر شهرا من إلقاء القبض عليها 

بتهمة التطاول على الدين.
  وأنكرت بيبــــي االتهام، قائلة 
إنها اتهمت زورا بعد مشادة مع 
مجموعة من النساء املسلمات حول 
وعاء ماء. غير أن احملكمة قضت 

بإعدامها. 

 فتاة تونسية تتزوج من شاب مصاب باإليدز 
بمباركة من أهل العروسين

 فتيات سعوديات ُينشئن دليًال إلكترونيًا
   لـ «تقييم المطاعم» في الرياض

 هولندا تسعى لتقنين بيع الماريغوانا على المقاهي

 جامعة أميركية تسحب جائزة باسم هيلين 
توماس بسب تعليقاتها المعادية للسامية

الشـــابات السعوديات   طورت مجموعة من 
فـــي مدينة الرياض موقعا الكترونيا وســـموه 
MySaudiGuides وذلك لتوفير عدة خدمات اهمها 
تقييم املطاعم ومشـــاركة جتربة املأكوالت مع 
األعضـــاء لتقييمها كي تعم الفائـــدة على أكبر 
شريحة ممكنة ويعتبر موقع «ماي سعودي غايدز» 
MySaudiGuides مـــن أوائل املواقع اإللكترونية 
املتخصصة في مشاركة جتربة مأكوالت املطاعم 
في مدينة الرياض، وانبثقـــت فكرة املوقع من 

فرفشة ودردشة» بنات على صفحات فيس بوك 
وبعدهـــا ازداد عدد األعضـــاء ليزيد على ٥٠٠٠ 
عضو، وتتحول الفكـــرة الى موقع خاص ومن 
ثم الى مشـــروع جتاري تتهافت عليه الشركات 
واملطاعم وتقول احدى مؤسســـات املوقع عبير 
عيسى ان فريق العمل يسعى ملعرفة رأي رواد 
املطاعم وجتربتهم ومن ثم تصوير الطلبات مبا 
يسهل ويساعد احملتارين في معرفة املطعم الذي 

يودون زيارته والتقدير احلاصل عليه منهم. 

 أمستردامـ  أ.ش.أ: تدرس احلكومة الهولندية 
برنامجا لتقنني وتنظيم بيع نبات املاريغوانا 

املخدر في مقاه مخصصة لذلك.
  وذكرت اإلذاعـــة الهولندية أن وزير العدل 
الهولندي ايفو اوبســـتيلتني شكل فريق عمل 
في اقليم «برابانت» بجنوب البالد لهذا الغرض 
في خطوة تأتـــي في اطار محاوالت احلكومة 
لتقنني بيع النبـــات املخدر الذي يعد من اهم 

اسباب وقوع اجلرائم في املنطقة.
  واشار الوزير الى  انه من املقرر ان يتم بيع 
كميات صغيرة من املاريغوانا في مقاه محددة 

للبيع، كما سيقوم فريق العمل اجلديد بتسريع 
عملية مترير نظام بيع املاريغوانا في هذه املقاه 
املسجلة، ولن يتم بيع النبات اال لالشخاص 

الذين يحملون «بطاقات» مخصصة لذلك.
  يشـــار الى ان احلكومة الهولندية اجلديدة 
تسعى الى اتخاذ عدد من االجراءات لتشديد بيع 
املاريغوانا بصورة موسعة، نظرا الرتفاع معدالت 

اجلرمية بسبب تعاطي النبات املخدر.
  وكان الـــوزراء الهولنديـــون قـــد رفضوا 
في وقت ســـابق التصديق على شرعية بيع 

املاريغوانا. 

 ديترويتـ  يو.بي.آي: اعلنت 
جامعة «واين» االميركية في 
ميتشغن انها سحبت جائزة 
التنوع  هيلني توماس لروح 
التــــي متنحهــــا للصحافيني 
احملليني بعد تعليقات تــوماس 

املعادية للسامية.
  وقالــــت اجلامعة في بيان 
«تشجع جامعة واين كجامعة 
رســــمية حريـــــــة التعبيــــر 
واحلــــوار املفتوح وحتـــترم 
وجهات النظــــر املتنـــوعة»، 

غير ان اجلامعة تدين بشدة 
التصريحات املعادية للسامية 
التي ادلت بها هيلني توماس، 
فــــي مؤمتر حــــول العالقات 
العربيــــةـ  االميركيــــة يــــوم 

اخلميس املاضي. 

 العريس يقبل رأس امه 

العربيـــة: أقدمت  ـ   تونـــس 
فتاة تونسية تبلغ من العمر ٣٣ 
سنة على عقد قرانها على شاب 
تونســـي حامل لڤيروس فقدان 
املناعة املكتسب املعروف اختصارا 
بـ«اإليدز» منذ أكثر من ٢٠ سنة، 
فـــي خطوة وصفـــت باجلريئة 

واحملفوفة باملخاطر.
الدين  الشاب شـــمس    والدة 
احلاجة ســـيدة أكدت «ان الفتاة 
تتمتـــع بصحة جيدة وال حتمل 
أي نوع من الڤيروس، لكن حبها 
وشغفها بهذا الشاب تغلب على 

عائق «اإليدز» وأزاحه جانبا».
  وأضافت أن ابنها عقد قرانه 
في السنة املاضية مبباركة كلتا 
العائلتـــني املتصاهرتني، وبأن 
العروس اشترت بنفسها اخلامت 
كتعبيـــر منها على مدى رغبتها 

في الزواج بهذا الشاب.
  وتابعت: «ظن ابني في البداية 
أن القرار الذي اتخذته هذه الفتاة 
كان بدافع الشفقة، حني ظهرت أنا 
وشمس عبر شاشة أحد البرامج 
التلفزيونية التونســـية لنروي 
املادية والنفســـية  وضعيتنـــا 

احلرجة، لكن هذه الفتاة واصلت 
توطيـــد عالقتها بولدي لينتهي 
احلب إلى عالقة رســـمية كللت 

بعقد القران السنة املاضية».
  شـــمس الدين أكد بدوره أنه 
حاول مرارا إقناع الفتاة بالعدول 
عن قرار الزواج، وحذرها من مغبة 
تعرضها لإلصابـــة بالڤيروس، 
لكنها كانت عاقدة العزم ومقتنعة 
بقرار الزواج. والدة شمس أضافت 

أن مسألة اإلجناب محسومة لكال 
الطرفني، باعتبار أن إمكانية إصابة 
اجلنني باملرض واردة جدا، لكن 
العروســـني  لـــم مينع كال  ذلك 
من ممارســـة حياتهما الزوجية 
بشكل طبيعي ومحمي بوسائل 
وقاية متعـــارف عليها. وأكدت 
في ذات السياق أن الفتاة قامت 
بالفحوصات الطبية منذ أيام ولم 

تتعرض لعدوى الڤيروس. 

 تبغ النرجيلة والسجائر يحتوي 
  على ٤٠٠٠ مادة سامة تصيب بالسرطان

 دبيـ  العربية.نت: أظهرت دراسة علمية 
حديثـــة أنه باإلضافة الى املواد املشـــعة 
النرجيلة،  والنووية املوجودة في تبـــغ 
فإن السجائر والتبغ يحتويان على مواد 
كيميائية خطرة أخرى وتلك املواد مجتمعة 
تؤدي الى تراكم إشعاع ألفا في رئة اإلنسان 

والتي تأتي نتيجة لتنفسه دخان التبغ.
  كما أن مدخنـــي النرجيلة يبتلعون ما 
يقارب الليتر الكامل مـــن الدخان مع كل 
«نفس»، مقابل ٥٠٠ مليليتر للســـيجارة 
الواحدة، إلى جانب أن فترة تدخني النرجيلة 

ميكن أن تصل إلى نصف ساعة.
  وقد شرح مدير الصحة األولية للتوعية 
واإلعالم الصحي بوزارة الصحة األردنية، 
مالك احلباشـــنة، أن «الدراسات العاملية 

أثبتت أن رأس النرجيلة الواحد من املعسل 
ـ وليـــس التنباك ـ يعادل مـــن ١٥ إلى ١٩ 
ســـيجارة، يأخذها املدخـــن خالل نصف 
ســـاعة. أما التنباك فيوازي ما يصل إلى 

٤٥ سيجارة».
   ويتابع: «مشكلة املعسل هي اإلضافات 
التي يحتويها والـــذي نعمل على إجبار 
الشـــركات املصنعة علـــى أن تظهر املواد 
السامة التي يتضمنها، ألن املعسل هو بقايا 
فواكه معفنة يضاف إليها منكهات مثل مادة 
الغليسيرين السامة، التي تؤدي إلى إتالف 

خاليا الرئة والدماغ أيضا».
  ويضيف احلباشنة: «نتحدث عن ٤٠٠٠ 
مادة ســـامة ومؤذية للجسم موجودة في 

الدخان تسبب االصابة بالسرطان».  

 «االخوان» تختطف أحد مرشحيها
  لمنعه من خوض انتخابات اإلعادة

  القاهرةـ  ا.ش.ا: صرح مصدر امني مســـؤول بوزارة 
الداخليـــة بأنه قد أبلغ من املواطن عبدالباســـط محمد 
عاشـــور بأن عناصر تنتمي لالخوان املسلمني قد قاموا 
باختطاف شقيقه مجدي عاشور عضو مجلس الشعب 
واملرشح لالنتخابات البرملانية اجلارية بصفته مستقال 
عن مقعد العمال بدائرة النزهة بالقاهرة، بعد مشـــادة 
مبســـكنه الصراره على مواصلة املعركة االنتخابية في 
االعادة، ورفضه االذعان لقرار مكتب االرشـــاد للجماعة 
باالنسحاب من االنتخابات، وان شقيقه اتصل به تلفونيا 
وابلغه انه مت اختطافه الى خارج القاهرة وقد اخطرت 

النيابة العامة ببالغ املذكور. 

 عناوين اإلنترنت المتوافرة 
  ستنفد في يناير

  مونتفيديـــو ـ ا.ف.پ: عناوين االنترنـــت املتوافرة على النطاق 
العاملي ستنفد في يناير، حسبما حذرت منظمة «الكنيك» التي دعت 

شركات التشغيل واحلكومات الى اعتماد معيار جديد.
  وتوزع عناوين االنترنت شركة ايكان (هيئة االنترنت لالسماء 
واالرقام املخصصة) خلمس منظمات تعنى كل منها مبنطقة محددة 
من العالم. وقال انستو ماجو، مدير «الكنيك» وهي منظمة ال تتوخى 
الربح مقرها في مونتفيديو وتضم شركات توفر خدمات االنترنت 
وجامعات ومصارف مـــن اميركا الالتينيـــة والكاريبي، «املخزون 

الرئيسي من العناوين سينضب في يناير».
  وشرح «هذا االســـبوع، اعطيت اربع حزمات من العناوين، ولم 
يبق سوى سبع، وعندما ال يعود هناك سوى خمس، ستوزع على 
الصعيد االقليمي، ســـتكون نهاية مرحلة، وستنفد العناوين على 

الصعيد املركزي، يجب اللجوء الى املخزون االقليمي».
  املعيار احلالي (انترنت بروتوكول النســـخة الرابعة، اي بي في 
٤) يحـــدد احلد االقصى من العناويـــن بأربعة مليارات، في حني ان 

الطلب يتزايد.
  مـــن جهة اخري تعرض موقع وكالـــة التحقيقات الفيدرالية في 
الهند الى القرصنة على يد مجموعة تسمي نفسها جيش االنترنت 
الباكســـتاني. وقال مسؤول في مكتب التحقيقات املركزي (سي بي 
آي) ان موقـــع املكتب تعرض لقرصنة، اال انه لم تتضح بعد هوية 
مرتكبي هذا العمل، مشيرا الى انه «مت البدء في اجراء حتقيقات فيما 

يجري اتخاذ االجراءات الالزمة حاليا». 

 الخيانات اإللكترونية السبب وراء 
٢٠٪ من حاالت الطالق في أميركا

  
  نيويوركـ  د.ب.أ: يبدو ان الـ «فيس بوك» ليس ســـببا في توتر 
العالقات الزوجية فحسب بل انه مع مواقع التواصل االجتماعي االخرى 

كان السبب وراء واحدة من كل خمس حاالت طالق في اميركا.
  واكد احملامي املتخصص في شؤون الطالق بنويورك آالن مانتل: 
«غوغل وفيس بوك وماي ســـبيس وتويتر جتعل من السهل اثبات 
خيانة شريك احلياة». ومانتل هو رئيس االكادميية االميركية حملامي 
الشـــؤون الزوجية في نيويورك، واوضح مانتل ان هذه املواقع لم 
تتســـبب في تغيير معدالت الطالق نفســـها ولكنها سهلت الكشف 
عن اخليانة وقـــال: اخليانة كانت موجودة دائما، ووفقا ملانتل فان 
واحـــدة من كل زيجتني تقريبا تنتهي بالطالق. كانت منظمة قضاة 
الطـــالق قد اوضحت مؤخرا ان ٦٦٪ من حاالت اخليانة االلكترونية 
كانت من نصيب موقع «فيس بوك» مقابل ١٥٪ ملوقع ماي ســـبيس 

و٥٪ لتويتر.
 

 صحتك 


