إيطاليا تدرس فرض حظر النقاب
قال وزير الداخلية اإليطالي روبرتو ماروني إن بالده تدرس مسألة فرض حظر على ارتداء
النقاب مثل فرنسا  ،ولكن بعكس باريس التي تطالب بحظره لدواعي مخالفته القيم العلمانية
.للدولة فإن روما تسعى لحظره لأسباب أمنية
فقد اعتبر ماروني أن النقاب يمثل تهديدًا لألمن ،وقال "عندما يدخل أحد ما إلى مصرف أو
مؤسسة عامة وهو يرتدي نقابًا من قمة الرأس حتى أخمص القدمين فمن المنطقي بالنسبة
".لي أن أنظر إلى األمر من منطلق أمني
كما اعتبر كذلك أنه قد يكون اإلشارة األولى إلى رفض المهاجرات المسلمات تقاليد وعادات
البلد المضيف ،ورفضهن االندماج فيه .وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من مطالبة لجنة
برلمانية فرنسية بضرورة تحرك حكومي لمنع ارتداء النقاب داخل المدارس والمستشفيات
.ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية عن نفس الوزير قوله إن عددًا من أعضاء حزب رابطة الشمال،
.الذي ينتمي إليه ،سبقوا فرنسا في تقديم مشروع قرار الخريف الماضي يحظر ارتداء النقاب
مطالبة باعتماد العربية بالتجارة العالمية
تسعى الدول العربية األعضاء بمنظمة التجارة العالمية لجعل العربية اللغة الرسمية الرابعة
.للمنظمة إلى جانب اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
وقال المتحدث باسم المنظمة كيث روكويل إن "هناك طلبا رسميا قدمته الكويت واألعضاء
.يجرون مناقشات حاليا
ومن المحتمل أن يدفع أي تحرك لجعل العربية لغة رسمية الصين للمطالبة بجعل لغتها لغة
رسمية بل وربما روسيا أيضا وهو ما سيجعل سياسة منظمة التجارة بخصوص اللغة متفقة
.مع سياسة األمم المتحدة
وقال أحد السفراء لدى المنظمة إن تكلفة إضافة ثالث لغات تبلغ نحو  45مليون
فرنك سويسري ) 43مليون دوالر( سنويا وهو مبلغ ليس قليال ً بالنظر إلى أن الميزانية
).اإلجمالية للمنظمة في  2009بلغت  189مليون فرنك )حوالي  181مليون دوالر
وتضم منظمة التجارة العالمية البالغ عدد أعضائها  153عضوا  12دولة عربية كما قدمت ست
.دول أخرى طلبات لالنضمام من بينها العراق والجزائر وليبيا

مصر تهزم الجزائر وتتأهل لنهائي كأس األمم األفريقية
ثأر المنتخب المصري من نظيره الجزائري وتغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ال شيء في
مباراة الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في أنغوال،
.ليقابل منتخب غانا في نهائي البطولة األحد القادم
وسيطر المنتخب المصري على معظم المباراة ،و إستطاع أن يسجل أول هدف في الدقيقة
 39.من ضربة جزاء نفذها بنجاح حسني عبد ربه
وتمكن محمد زيدان من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة  .65ونجح محمد عبد الشافي في
تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة  .80وأضاف محمد ناجي جدو الهدف الرابع في الوقت
.اإلضافي من المباراة
.وشهدت المباراة طرد ثالثة العبين جزائريين بينهم حارس المرمى على مدار الشوطين
العثور على الصندوق األسود للطائرة اإلثيوبية
أفاد مسؤولون لبنانيون أنهم عثروا على الصندوق األسود للطائرة اإلثيوبية التي تحطمت
بالقرب من الشواطئ اللبنانية قبل يومين
وقد عثرت إحدى فرق البحث على الصندوق تحت سطح البحر بعمق  1،3كم على بعد 10
.كم من العاصمة بيروت ويحاول فريق البحث انتشال الصندوق من تحت سطح البحر
وكانت الطائرة قد أقلعت في أجواء عاصفة ،وقالت السلطات في لبنان ان السبب المحتمل
.للحادث هو سوء االحوال الجوية
وتمكنت فرق االنقاذ من انتشال ما ال يقل عن  24جثة لضحايا الطائرة التي سقطت بعد
..دقائق من إقالعها من بيروت متوجهة إلى اديس ابابا
وكانت الطائرة ،وهي من نوع بوينج  737تابعة للخطوط الجوية االثيوبية ،قد احترقت
..وسقطت في البحر المتوسط وعلى متنها  90راكبا بسبب الجو العاصف
وال يزال رجال االنقاذ يواصلون بحثهم للعثور على الجثث المتبقية والحطام ،بينما يقول
.مسؤولون إن من غير المحتمل العثور على أي أحياء من ركاب الطائرة
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن يدعو لمقاطعة الدوالر األمريكي
دعا زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن الدن في تسجيل صوتي منسوب إليه إلى مقاطعة
.الدوالر األمريكي ألنهاء ما سماه بالعبودية للواليات المتحدة وشركاتها
وأدان بن الدن ،في الرسالة التي بثت على قناة الجزيرة ،امريكا والدول الصناعية لدورها
.في االحتباس الحراري

.وهذه الرسالة الثانية التي يعتقد أنها صادرة من زعيم تنظيم القاعدة خالل أسبوع
وكان بن الدن قد اشاد في رسالته األولى بالمحاولة الفاشلة التي قام بها شاب من أصل
.نيجيري لتفجير طائرة امريكية في مدينة دترويت االمريكية ليلة أعياد الميالد
وأدانت واشنطن في وقت سابق إشادة بن الدن بمحاولة التفجير ووصفتها بأنه "تبريرات
".فارغة لذبح المدنيين

