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وجاء التعدد مشروط بالعدل .
ــفـــكــر الــســيــاسى فـــيــمــا اكــد ا
د/شـريف الــشـوبــاشى ان تـعـدد
ـــثل اهــانه كــبــيــرة الــزوجــات 
لـلمـراة ويـحولـهـا الى عبـد يـباع
ويشترى واكد ان تعدّد الزوجات
اليــــدخـل فى نـــــطــــاق احلـــــريــــة
رأة بل يعد الشخصية للرجل وا
قابل تعدى على حق الـغير فى ا
قال د/ احمد عمـر هشام الداعية
الـــسالمى واســـتـــاذ احلــديث ان
ـرأة تــعـدد الــزوجــات رحـمــة بــا
حتى التـنـتشـر ظاهـرة الـعنـوسة
خـاصـة انّ الـنـسـاء عـددهم اكـبـر
من الـرجال واشـار ان الـكـثـيرات
تـــمـــكث فى الـــبـــيت بــدون زواج
فلماذا ال تكون مع زوجة اخرى.
 وبــ تــأيــيــد تــعــدد الــزوجــات
والــــرفـض له جــــاء رأى د/عــــلي
جمعة مفتى اجلمهورية السابق
ان تـعـدد الـزوجـات جـائـز ولكـنه
غير ملزم مؤكدا ان زواج الرجل
من زوجه ثــانـيــة ال يــعـد خــيـانه
لــزوجـــته الن مــفــهـــوم اخلــيــانه جيوليا نيكاسترو

ÊU e « ≠ U Ë—

أوقف العب في فئة الناشئ في
ـــدة عــام ألنـه خــلع إيـــطـــالــيـــا 
ســرواله وقــام بـإشــارة خــلـيــعـة
ـــــــبـــــــاراة وهي أمـــــــام حــــــكـم ا
امــــرأة.ووقع احلــــادث يــــوم 22
اضي في مبـاراة لفئة أقل أيار ا
ـــــــديـــــــنـــــــة من  14عـــــــامــــــــا 
الــــبـــنـــدقـــيـــة.وقـــام العب فـــريق
تــريـبــورتي بـاإلشــارة اخلـلــيـعـة
عـنـدمـا حــصل الـفـريق مـيـرانـيـز
نـافس علـى ركنـية ثم أشـهرت ا
باراة جيوليا نيكاسترو حكم ا
الــــبــــطـــاقــــة احلـــمــــراء في وجه
الالعـب. ووصف احتـــاد الـــكـــرة
اإليطـالي سلـوك العب بأنه (غـير
مقبول تماما) وقال إنه سيطعن
ــكن أن تــخــفض في الــقــرار. و
العـقوبـة التي أصـدرتهـا محـكمة
تـأديــبـيـة إلى الــنـصف إذا وافق
الالعب عـلى اخلـضـوع لـبـرنامج
إعادة تربية.وقال رئيس االحتاد
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تـــوسع من زنـــا الـــرجل بـــامــراة
اجـنـبيـة الى الـزواج مـنـهـا وهذا
خطأ.  ومع تـصاعـد اجلدل حول
ــسـتـشـار تـعــدد الـزوجـات اكـد ا
مــحــمـد مــهـنــا مــسـتــشــار شـيخ

– { بـــــــودابــــــــست- (أ ف ب) 
واصـل عـــنـــاصــــر اإلنـــقـــاذ في
اجملــر عــمـــلــيــات بــحث شــاقــة
اجلمعة عن 21 فقودا إثر غرق
مــــركـب كــــان يــــقـل ســــيــــاحــــا
مـعظـمـهم من كوريـا اجلـنوبـية
في بـودابــست بـيــنـمــا يـجـعل
ارتـفـاع مـنسـوب نـهـر الـدانوب
الـوصـول إلى حـطـام الـسـفـيـنة

أمرا (في غاية اخلطورة).
ـــركب الـــســـيـــاحي وانـــقـــلـب ا
(مــيــرمــيــد) (حــوريــة الــبــحــر)
الــبـالـغ طـوله 26 مـتــرا والـذي
كــان عــلى مــتــنه 35 شــخــصــا
وغرق في الـدانوب عـلى مقـربة
ان بعد ثوانٍ من من مبنى البر
اصطدامه بسفينة سياحة يبلغ
طولـها 135 متـرا أثنـاء هطول
األمــــطــــار فـي وقت مـــــتــــأخــــر

األربعاء.
واعــتــقـــلت الــشــرطــة اجملــريــة
قــبــطـان الــســفــيــنــة الــكــبــيـرة
(فايكينغ ساغان) التي اصطدم
ــركـب. ووصــلت وزيــرة بــهــا ا
اخلـارجـيـة الـكوريـة اجلـنـوبـية
كـانغ كـيونغ–وا إلى بـودابست

مع فــريق عـمل مــعـني بـحـاالت
الطـوار وزارت مكـان احلادث
اجلمعـة برفقة نـظيرها اجملري

بيتر سيارتو.
وقـالت خـالل مـؤتـمـر صـحـافي
(قــررنـا بــحــزم أال نــتـخــلى عن
األمل بـاحــتــمـال الــعـثــور عـلى

.( ناج
لــكن فـرص الـعـثـور عـلى مـزيـد
مـن الــنــاجــ تــبــدو ضــئــيــلــة
لـــلـــغـــايــــة إذ تـــعـــرقل ســـرعـــة
الـــتـــيـــارات مــحـــاوالت مـــئــات
عناصـر الشرطـة اجملرية وفرق
اإلنقاذ التابعـة للجيش العثور
عـلى الـضحـايـا والـوصول إلى

ركب الغارق.  ا
ووُضـعت الـزهـور عـلى ضـفاف
ــا لـــلــكـــوريــ الـــنــهـــر تــكـــر
اجلنوبـي السبعـة الذين تأكد
مقتلهم و21 شخصا ال يزالون
ــفـــقــودين بــيــنــهم في عــداد ا
طـفلـة في السـادسـة من عمـرها
ـركب اجملـري وأحـد وقـبـطـان ا

أفراد الطاقم. 
و إنــقــاذ ســـبــعــة أشــخــاص

حتى اآلن.

االزهر وعضـو هيئـة كبار عـلماء
االزهر فى تصريـحات خاصة ان
مــــــشـــــروع قــــــانــــــون االحـــــوال
الـشـخـصـيـة اجلـديـد الـذى اعـده
االزهــــر الــــشـــــريف اوصى بــــأن

وأشـــــار الــــــوزيــــــر إلى فــــــشل
مــحــاولــة أولى لــلــوصــول إلى

ركب اخلميس. حطام ا
وذكـــرت الــشـــرطــة أن الـــتــيّــار
الـقــوي جــرف أحـد الــضـحــايـا
إلى نـــحـــو  11كـــلـم من مـــوقع

احلادث.
و تــوســيع رقــعــة عــمــلــيــات

الـتــيـار ســريـعًــا جـداً والــنـاس
يـحـاولـون الـصـمـود لـكن فـريق

اإلنقاذ لم يحضر).
وال يزال مركب (ميرميد) غارقًا
بـــــشـــــكـل كـــــامل فـي أعـــــمــــاق
الـــدانــــوب. و وضع رافــــعـــة
عـائمـة قـرب مـوقع احلادث إلى
جــــانـب مــــنــــصــــة صــــغــــيــــرة

ليستخدمها الغواصون.
لـــكن قـــوة الــــتـــيّـــار وارتـــفـــاع
مـنـســوب الـنـهــر جـرّاء هـطـول
األمـــطــار عـــلى مــدى أســـابــيع
جعال محاوالت الغـوص عملية
(بـــالــغـــة اخلـــطــورة) بـــحــسب

سيارتو. 
وقــــال إن (بــــضـع مــــئــــات) من
عناصر أجهزة اإلنقاذ والقوات
ـسـلـحـة يـواصـلـون عـمـلـيـات ا
الـبـحث واإلنـقاذ اجلـمـعـة لـكنه
أقـر (عـلـينـا الـقـول إن الـظروف

ضدنا).
وأكــد أن (إمــكـان الــرؤيـة حتت
ـاء مـعــدومـة بـيـنــمـا يـواصل ا
ــيــاه ارتــفـاعه) وال مــنـســوب ا
يتـوقع أن يبدأ بـاالنحـسار قبل

اخلميس.

وأعلنت الشرطة اخلميس أنها
اعــتــقــلت قــبـــطــان (فــايــكــيــنغ
ساغان)وهو أوكراني للتحقيق

معه بشأن احلادثة. 
وذكــــــــرت في بــــــــيــــــــان أنه 
الـتـحـقـيق مع الـقـبـطـان الـبـالغ
من الــعـمـر 64 عـامــا وهـو من
سـكـان أوديــسـا (كـمــشـتـبه به
الحـــة كـــونـه عـــرّض حـــركـــة ا
ـائــيـة لـلــخـطـر مــا أسـفـر عن ا

وفيات عدة).
الظروف ضدنا

وروى بعض الناج جتربتهم
ــركب ــروعــة عــنــدمــا غــرق ا ا
فـــوراً ووجـــدوا أنـــفـــســـهم في

أعماق النهر.
وتـمـكن بــعـضـهم من الــتـمـسك
بـــطـــوافـــات اإلنــقـــاذ بـــيـــنـــمــا
شـاهــدوا بــذعـر ركــابــا آخـرين
وهم يحـاولون جـاهدين الـبقاء

اء.  على سطح ا
وقـالت امــرأة تـبــلغ من الــعـمـر
31 عــامـا و الـتـعـريف عـنـهـا
بــاسم عــائـلــتــهــا فـقـط (جـانغ)
لــــوكـــالـــة األنــــبـــاء الــــكـــوريـــة
(كـان اجلــنــوبـــيــة (يــونــهــاب) 
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يكـون تـعدد الـزوجـات للـضرورة
ـلـحـة وان الـقـصـوى واحلـاجـة ا
يـكـون مـشـروطـا بـالـعـدالـة حـتى
يـــقــــضى عــــلى فــــوضى تــــعـــدّد

الزوجات .
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يوجد ضـجيج اعالمي حول امـكانيـة نشوب حرب في
اخلليج  لكنّ هـذا الضجيج مصـنوع في غرف دعاية

وحرب  نفسية أكثر منه في غرف عمليات حربية .
لـكن في الـوقت ذاته ال تـوجـد عالمـات قـيـام مـثل هـذه
ـفــتـرضـة مع ـواجـهــة ا احلـرب فـي جـمـيع دول خـط ا
ايران . لو كان هـناك استعدادات لـلحرب  لظهر ذلك
ـالي في دول ـغادرة  واضـحـاً في حـركـة الـسـفـر وا
اخللـيج الى اخلارج إذ انّهـا لن تكون حـرباً مسـيطراً
عليها أو مأمونة في جانب دون سواه  وانّما ستكون
حـربـاً من نـوع ال يـعـرف اخلــلـيج مـثـيالً له  فـاحلـرب
سـتكون مـع ايران وليـس العراق الـذي كان في عـزلته
اجلـغرافيـة والسيـاسية والـشعبـية مخـنوقاً  مـثل جثة
صير اجلثة الحقاً  ألنّ تستعد للذبح وال أحد يفكر 
العـرب كانـوا قـد جتاهـلـوا بسـبب نـظامه الـسـياسي 

اهمية أن يبقى العراق عراقاً إذا تغيّر نظامه .
احلــيــاة في دول اخلــلــيج تــسـيــر بــشــكل عـادي  وال
تــوجــد عالمـات عــلى حــرب وشــيـكــة  وهــذا هـو اهم
مــؤشـر لـقـيــاس نـسـبــة الـتـصـعــيـد  ألنّ دول اخلـلـيج

ستتأثر بشكل كبير إذا نشبت النار . 
كما انّ مصطلح احلـرب ال يبدو واقعياً  ألنّ الواليات
تحدة  وهي تـؤكد ذلك بنفسـها التريد خوض حرب ا
ضــد إيــران  فــهــذه احلــرب حتــتــاج أضــعــاف عــدد
اجلنود االمريكان الذين غزوا العراق قبل ست عشرة
ـكن زجه في اية بقعـة ايرانية  سنة . وهـذا العدد ال
كمـا ان الدول اجملـاورة اليران ال جترؤ عـلى استـقبال

قوات غازية بهذه السهولة .
الـعـرب كـانـوا بـحـاجـة الى نـشـاط اكـبـر من اعالمي 
ـكـرمـة وأوصـلـوا وعـقـدوا قـمـتـهم الـطـارئـة في مـكـة ا
تحدة من جهة.. فيها رسالتهم الى ايـران والواليات ا

وإلى أنفسهم من جهة أخرى .
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راحل ا تنـسجم مع ا ـبادىء واالراء  واقف وا تغيـير ا
ــر بــهـا االنــســان لــيــست مـن االمـور والــظــروف الـتـي 
ـعــيـبــة في االنـســان بل بـالــعـكس من ذلك والـصـفــات ا
فانها تدل عـلى النضوج الفكـري في كثير من االحيان (
نـســتـثـنـي مـنـهـم طـبـعــا الـذين يــغـيـرون مــواقـفــهم كـلـون
احلـرباء حـسب اقـتضـاء مصـاحلـهم الشـخـصيـة ) لكن
يـجب ان تكـون مـقـرونة بـاالعـتذار في حـالـة االساءة الى
الـغـير او اسـتـغاللهم او اسـتـغبـائـهم او الـضحك عـلـيهم
ثقف او السياسي لتمرير غايـات مدفونة لذلك ال نلـوم ا
اذا ما غير رأيه او موقفه او نظرته حول موضوع ما في

يوم من االيام.
ــتــمــدنــة في كل دول الــعــالـم وخــصــوصــا في الــدول ا
ـتـحـضـرة عـنـدما يـبـلغ الـعـمـر بـاالنسـان حـدا مـعـيـنا وا
يـحـيل الى الـتـقـاعـد ليـقـضي بـقـيـة عـمره مـرتـاحـا هـانـئا
يـعــيـش عـلـى مـا يــصــرف له مـن راتب تــقــاعـدي حــسب
اسـتحـقاقه تـعـويضـا عن اتعـاب سنـ خـدمته في سـلكه
الوظيفي وهذا يشمل اجلميع من ادنى وظيفة الى اعلى
واسـمى وظيـفـة في الـبـلد واالهم مـن كل هذا نالحظ ان
سـؤول الـكبـار من وزراء ورؤساء وزراء ورؤساء دول ا
ـتحضرة يـنهون فتـرة خدمتهم ـقراطية وا في الدول الد
وحـــكــمــهم بـــخــطـــاب او تــصــريـح يــلــخـص اجنــازاتــهم
وخدماتهم ويوضح نهجهم في ادارة البلد وكيفية مزاولة
نـصبهـم احلساس عمـلهم الـوظيـفي خالل فـترة تـوليهـم 
في الـبـلد وغـالبـا مـا تكـون خـطابـاتـهم الوداعـيـة مقـرونة
بـااالعتـذار لشـعوبـهم على اي تـقصـير او شـائبـة تخـللت
فترة ادائهم الوظيفي او اذا اتسمت تلك الفترة بنوع من

ماطلة في اداء وتنفيذ الواجب الوظيفي. الفساد او ا
في شـرقنـا العـظيم! عـمـوما وعـراقنـا احلبـيب خصـوصا
ـبـادىء مـكـان او لـيس لــلـدسـتـور والـقـانـون واالخالق وا
تسـلط عـلى رقاب الشعب سوؤلـ وا تأثيـر في اداء ا
لـــوظـــائــفـــهم الن الـــكـل اصــبـح يــحـــكم حـــسب اهـــوائه
نـصب ومـصـاحله ومـصـالح الـذين سـلـطـوه عـلى هـذا ا
ونادرا ما يحقق مصالح ابناء طائفته او قومه او السذج
الذين صدقوه وصفقوا له لذلك استمر العراق يدور في
دوامــة الـفـسـاد دون اي تــقـدم او مـحـاولــة مـحـاربـة هـذه
االفــة الـســرطـانــيــة الـتي تــدمــر الـبــلـد وتــفــتك بـحــاضـر

ومستقبل ابنائه.
كــلــنــا نــعــرف ان مــعــانــاة الــعــراقــيــ تــكــمن في تــربع
الفـاسدين واالنـتهـازي عـلى العـرش لكن مـا يؤلـم اكثر
سـؤول الـذين كـانوا سـببـا في تدمـير هـو تصـريحـات ا
الــبالد وتــشــريـد الــعــبــاد فــبـعــد كل ســنــوات حــكــمـهم
وادارتـهم لــلـبـلــد بـكل مــا فـيــهـا من فــسـاد ونـهـب عـلـني
وتــدمـــيــر وتــهــــــــجـــيــر والــرقص عـــلى مــعــانــاة واالالم
ــواطـنــ وبـدال من تــقـــــد اعـتــذار لـلــشـعب ومن ثم ا
محـاكمـتهم على كـل اجلرائم التي الـتي اقتـرفوهـا بحقه
يـــنــهــون فـــتــرة حــكـــمــهم بــتـــصــريح او خـــطــاب يــوجــز
اجنازاتهم! وخدماتهم التي قدموها للشعب والوطن ( ما
يـؤسـف عـلـيه هـو تـصـديـقـهم وتـعـظـيـمـهم من قـبل بـعض
ــنــتـفــعــ الــذين يـجــعــلــون من هـؤالء الــسـذج وبــعض ا
الشيـاط مالئكـة وانبيـاء! ) ليتم انـتخابـهم من جديد او
اعــطــائــهم مــنــصب جــديـد مـع بـعض
االمـتيـازات الـتي تمـنع مـحاسـبـتهم
ومـعـاقـبـتـهم عـلى جـرائـمـهم حـسب

القانون.
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قـال كـبـار علـمـاءبريـطـانـيا  إنه
ــكن عالج الـسـرطـان نـهـائـيـاً
في غـــضـــون عــقـــد من الـــزمن
بــاســتـخــدام عــقــاقـيــر جــديـدة
تـســيــطـر عــلى األورام وتــكـبح

طبيعتها الفتاكة.
وأوضح الــبـــروفــيــســور بــول
وركـمـان رئـيس مـعـهـد أبـحاث
الــسـرطــان في لـنــدن أن عـمـله
ــــيـــاً (ســـيــــجـــعل الــــرائـــد عـــا
ــــكن الـــــســــرطـــــان مــــرضـــــاً 

السيطرة عليه). 
ويـعـتـقـد العـلـمـاء أن العـقـاقـير
اجلـديـدة ســتـسـمح (بــالـشـفـاء
الـــــفـــــعــــال) مـن الــــســـــرطــــان
والسيـطرة علـيه كمرض طويل
األجل مــــثـل فـــيــــروس نــــقص
ــنــاعــة الــبــشــريــة أو الــربـو ا
خالل عـــقــد مـن الــزمن. ويـــعــد
السرطان فتـاكاً ألنه يتكيف مع
الـعـقــاقـيـر بـسـرعــة لـذا يـنـمـو
الـورم ويـنـتـشــر ويـصـبح غـيـر
قــابـل لــلــشــفــاء. ولــكن مــعــهــد
أبــحـــاث الــســرطـــان في لــنــدن
(ICR) حـــــــــدد األســـــــــبـــــــــاب
ــــســــؤولــــة عن بــــعـض هـــذه ا
الـتغـييـرات وأكـد أن العـقاقـير
اجلــديـدة قــادرة عــلى وقــفــهـا.
وقـــال وركــمــان إن الــنـــتــيــجــة
) في ظل سـتـكـون (عالجـاً فعـاالً
تــــعـــرّض مـــرضى الـــســـرطـــان
للـعالج اإلشعاعـي والكيـميائي

واجلراحة.
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ـصـريـة جنوى عـبّـرت الـفـنـانـة ا
فـؤاد عـن غـضـبــهـا من بــرنـامج
(رامــــز في الــــشـالل) الـــذي يــــتم
تصويره في إندونيسيا ويقدمه
الـفــنـان رامـز جالل ويــذاع عـبـر
فــضــائــيــة mbc مــصــر. جنـوى
فــــؤاد قـــالت فـي تـــصـــريـــحـــات
صـحــفـيـة إنـهــا ال حتـتـرم فـكـرة
البرنامج نـهائيـا ويجب احترام
الفـنان ألنه قـيمـة للـمجـتمع وال
يفـضل أن يقـلل الـفنـان من شأنه
بـهــذا األسـلــوب والـســخـريـة من
خالل تـــعـــلـــيـــقـــات وصـــفـــتـــهــا
ال أحترم بـ(السخيـفة). وأضافت
قلب أي فنان يكـون عنده عـلم با
ـال وبـالنـسـبة ويـوافق مقـابل ا
لــرامــز ربــنــا هــيــحــاســبـه أكــبـر
حــســاب. وأكـدت أن رامــز جالل
تـسـبـب في أزمـة قـلـبــيـة لـلـفـنـان
الــــراحـل أحــــمــــد راتب أثــــنــــاء
اسـتـضـافتـه في بـرنامـجه (رامز
قرش الـبـحر) مـا أدى لـنقـله بـعد
ـسـتـشـفـيـات. جنـوى ذلك ألحـد ا
فـــؤاد تــــشــــارك فـي الــــســــبـــاق
ـســلـسل الـرمــضـاني احلــالي 
(بــدل احلــدوتـة 3) والـذي قــالت
عنه: (أنا سعيـدة بدوري كضيفة
شرف بـشخـصيـة الست أصـيلة
ودنـــيـــا ســـمـــيـــر غـــا ابـــنـــتي
ــــســــتـــوى وبــــحــــبــــهـــا عــــلـى ا

الشخصي).
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ
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البحث لـتشمل الـدانوب بطوله
فـي اجملــر بـــيـــنــمـــا تـــواصــلت
الـسلـطات اجملـرية مع اجلـهات

عنية في صربيا اجملاورة. ا
ويـــــتــــوقـع أن تــــصـل عــــائالت
بعض الضحـايا إلى بودابست
اجلمـعـة بـيـنـمـا سـتـنـظم وقـفة
شـــمــــوع في ســــفـــارة كــــوريـــا

اجلنـوبيـة في بودابـست مساء
الــــــيــــــوم نـــــفــــــسه. وقــــــال لي
سؤول لدى شركة سانغ–مو ا
(فـيـري غـود تور) الـتي نـظـمت
الـرحـلة لـلـكوريـ اجلـنوبـي

إن مـعــظم ركـاب (مـيـرمـيـد) في
العقدين اخلامس والسادس.
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{ جاكرتا-(أ ف ب)  –ثار بركان
في جــزيـرة بـالي االنــدونـيــسـيـة
اجلــمــعــة مــطــلــقــا ســحــابــة من
الرماد والدخان جتاوز ارتفاعها

ألفي متر.
ويـثـور بـركان جـبل اغـونغ عـلى
بــعـد 70 كــلم عن مــديــنــة كــوتـا
الـسيـاحـيـة من فـتـرة إلى أخرى
مـنـذ اسـتـعاد نـشـاطه في 2017
مـتسـبـبـا أحـيانـا بـإلـغاء رحالت
ومــجـبــرا األهـالـي عـلى مــغـادرة

منازلهم.
وقـــبــيل ظـــهــر اجلــمـــعــة أطــلق
سحـابة من الـرمـاد البـركاني في
الـسمـاء دون أن يـتسـبب بـإلـغاء
رحـالت وفـق الـــــــــــوكـــــــــــالـــــــــــة

اجليولوجية اإلندونيسية.
وال يـزال نـشــــــاط بـركـان اغـونغ
في درجـــة اخلـــطــــر الـــثـــانـــيـــة

ومنـعت الـسلـطـات االقتـراب منه
حــــــتى مــــــســـــــــــافـــــة أربــــــعـــــة

كيلومترات.
ـاضي ألغـيت عـشرات الصـيف ا
الــرحـالت اجلــويــة بـــعــد ثــوران

البركان. 
كما فر عشرات آالف األهالي إلى
مــراكــز إيــواء عــنــد ثـورانـه عـام

.2017
والثوران الكـبير األخيـر للبركان
كــــان عـــام  1963وقــــضى فــــيه

قرابة  1600شخص.
تــقـع إنــدونــيــســيــا عــلى (حــزام
الـنـار) في احملـيط الـهاد وهي
مـــنــطــقــة واســعـــة تــشــهــد عــدم
اســتـقــرار جـيــولـوجي وتــسـجل
تـصـادمـا لـلـطـبـقـات الـتـكـتـونـيـة
بـــســـبب الـــزالزل والــنـــشـــاطــات
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ـاثل يــذكـر أنه قــد وقع حــادث 
في يـونيـو/ حـزيـران عام 2001
توفيت عـلى إثره جيـما سافاج

الــبــالــغــة من الــعــمــر 20 عــامـا
عــنـدمــا اصــطـدمت عــربــتـان في

نفس اللعبة.
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نُـقل صـبي يــبـلغ من الـعـمـر ست
سـتشفى بعد سنوات جواً إلى ا
أن قـــــال شــــهــــود إنه ســـــقط من
إحــــدى األلــــعــــاب في مــــديــــنــــة
للـمالهي في بـريطـانـيا. ويُـعتـقد
أن الــــصــــبـي ســــقط مـن قــــطـــار
الهي في األلــعـاب فـي مـديــنــة ا
وادي اليت ووتـــر بـــالــقـــرب من
ريـــبـــون في شــمـــال مـــقــاطـــعــة
يــوركـشــيـر.  وذكــر شـهــود أنـهم
سـمـعــوا صـراخـا ورأوا الـصـبي
(مـعـلـقـا من اخلـلف) عـلى إحـدى
عـربـات القـطـار. وقـالت الـشـرطة
إنـها ال تـعـتـقد أن إصـابـة الـطفل

خطيرة لدرجة تهدد حياته.
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اثـارت تـصـريـحـات شـيخ االزهـر
احمـد الطـيب والتي انـتقـد فيـها
تعدد الزوجات ووصفه بأنه ظلم
لـلــمـرأة وأن هــذا احلق مـشـروط
ومـقـيّـد فى االسالم جـدالً واسـعاً

ب مؤيد ومعارض .
وفـى اول رد فــــــعـل عــــــلـى تــــــلك
الـــتــصـــريـــحــات اشـــاد اجملــلس
الـقومي لـلـمـرأة على لـسـان مـايا
مــرسي رئـــيــســة اجملــلس بــتــلك
الــتـــصــريــحــات مــؤكــدة ان تــلك
رأة ألنّ التـصـريـحات انـصـفت ا
ــــــرأة الــــــديـن االسـالمي كــــــرّم ا
وانــصــفــهــا واعــطــاهــا حــقــوقـاً
عديدة لم تكن موجودة من قبل.
 وقـــالت د/امــنـــة نــصــر نـــائــبــة
ــان واسـتــاذ الــعـقــيـدة فى الــبـر
جــامـعــة االزهـر ان تــصـريــحـات
شـــيخ االزهـــر حـــمـــلت ضـــوابط
لـضـبط سـلـوك الـرجل الـذى اخذ
ــة حــول تــعــدد من االيــة الــكــر
ا يـتناسب مـعه فقط الزوجـات 
وان االصل هو الـزوجه الواحدة

غابرييـلي غرافينـا (إنه سيطعن
في الـقـرار أمام مـحـكـمـة الـنقض
ألنه يـــرى أن الــعــقــوبـــة لــيــست
ــبــاراة كـــافــيــة). وتــبــلـغ حــكم ا
نيـكـاسـتور من الـعـمر 22 عـاما
وقـد أدارت 40 مــبـاراة فـي هـذه
الــفـئــة الــعـمــريــة.واعـتــذر فـريق

تريبورتي للحكم.


