دعوات لمقاطعة فيسبوك بسبب مجموعات فيه تسيء لإلسالم
دعت مجموعات من أعضاء موقع الشبكة االجتماعية فيسبوك على اإلنترنت إلى
مقاطعته إعتبارا من أكتوبر/تشرين األول ولمدة ثالثة أيام ،وذلك بعد رفض القائمين عليه
.اعتراضات أكثر من مليون مشترك على وجود مجموعات تسيء إلى اإلسالم
وجاءت هذه الدعوة بعد تجاهل موقع فيسبوك حملة طالبت إدارة الموقع بحذف هذه
.المجموعات
وفي الوقت نفسه ظهرت على الموقع السبت مجموعة ترفض الدعوة إلى المقاطعة
وتعتبر أن المقاطعة تساعد على انتشار المجموعات المعادية لإلسالم وتحقق لها شعبية
كبيرة من حيث ال تقصد
يذكر أن نشأة موقع فيسبوك ترجع إلى مارك زوكربيرغ الذي راودته الفكرة بينما كان
طال ًبا في جامعة هارفارد األميركية ،وكان يهدف إلقامة شبكات تضم طلبة الجامعة في
.موقع واحد ،وسرعان ما انتشرت الفكرة في جامعات أخرى
ومنذ عام  ،2005بدأت أعداد مستخدمي الموقع في التزايد حتى وصلت مؤخرا إلى 23
.مليون مستخدم نشط
ويجتذب الموقع األميركيين بالدرجة األولى بنسبة  %38من عدد الزوار ،وتأتي في المرتبة
الثانية كندا ،ثم المملكة المتحدة ،في حين تأتي مصر في المركز الرابع من حيث حجم
.الزوار
إحتياجات الدول النامية سنويا لمواجهة الجوع
دوالرإحتياجات
المتحدة 44:مليار دوالر
األمم المتحدة
قدرت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة الفاو احتياجات االستثمار للبلدان النامية من
.المساعدات اإلنمائية الرسمية لمواجهة الجوع ,بنحو 44مليار دوالر سنويا
ودعا جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الفاو شركات القطاع الخاص لالستثمار في هذه
البلدان وممارسة النشاط التجاري في تطوير األقاليم والمناطق هناك و مساعدة هذه
.البلدان على النمو بكل الطرق
وطالب ضيوف الشركات الدولية بضرورة التنسيق مع المشروعات المحلية المتوسطة
.والمحدودة النطاق في المجاالت الزراعية والجهات الصناعية والموزعين والمسوقين
نقل معتقلي غوانتانامو إلى ايلينوي

يقوم هذا األسبوع مسؤولون أميركيون بزيارة لسجن والية إيلينوي شبه الفارغ ،من أجل
تفقده كموقع بديل إللحاق معتقلي سجن غوانتانامو به بعد إغالقه
وأقامت والية إيلينوي مركز تومسون اإلصالحي الذي يقع على بعد  240كيلومترا غربي
شيكاغو في عام  2001وبه  1600زنزانة ولكنه يؤوي حوالي  150من السجناء الذين
يحتاجون إلى الحد األدنى من األمن
ويوجد  215معتقال في السجن المثير للجدل بالقاعدة البحرية األميركية في خليج
غوانتانامو بكوبا ،وهو السجن الذي تعهد أوباما بإغالقه بحلول  22يناير القادم
وينتقد بشدة العديد من الجمهوريين فكرة نقل سجناء غوانتانامو إلى الواليات المتحدة
ويقولون إن هذا قد يشجع على المزيد من الهجمات اإلرهابية على األراضي األميركية
وواجهت الواليات المتحدة انتقادا دوليا الحتجاز أجانب مشتبه بهم في تهم تتعلق
بـ"اإلرهاب" ألجل غير مسمى والعديد منهم دون تهم ،والستخدام محققيها في منشأة
غوانتانامو أساليب استجواب يصفها منتقدون بالتعذيب
أوباما يدعو بكين لحماية حقوق اإلنسان 2009/11/16
دعا الرئيس األميركي باراك أوباما الصين إلى حماية حقوق اإلنسان خاصة ألقلياتها ،في
خطاب في شنغهاي بدأ به زيارة تدوم ثالثة أيام وحرص فيه أيضا على التذكير باألهمية
العالمية للتعاون الصيني األميركي
وقال في جلسة مع مسؤولين محليين وشباب في شنغهاي إن بالده ال تحاول فرض
نظام سياسي على أي بلد" ،لكننا نعتقد أيضا أن المبادئ التي ندافع عنها ال تخص أمتنا
"فقط
وحدد أوباما بعض الحقوق التي يريد أن ترتقي بها الصين ومنها حرية العبادة والمشاركة
.السياسية والوصول الحر إلى المعلومات
.
مصر تفوز على الجزائر بهدفين وإقامة مباراة فاصلة في السودان
أجل فوز المنتخب المصري بهدفين لالشئ على منتخب الجزائر مساء امس السبت على
ملعب استاد القاهرة الدولى االعالن عن هوية المنتخب المتأهل عن المجموعة الثالثة
الى مونديال  2010بجنوب افريقيا

وسجل عمرو زكى الهدف االول فى الدقيقة الثانية من بداية المباراة ،وأضاف عماد
متعب الهدف الثانى فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع فى
الشوط الثانى
.وبهذه النتيجة تساوى المنتخبين فى عدد النقاط ) (13واالهداف ) (5بالمجموعة الثالثة
وستقام مباراة فاصلة يوم االربعاء المقبل الموافق  18من الشهر الجارى فى السودان
لالعالن عن صاحب بطاقة التاهل الى المونديال

