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تونسـ  يو.بي.آي: برمجت اللجنة املنظمة للدورة الـ 14 ملهرجان أيام 46
قرطاج املســــرحية التي ستنطلق يوم األربعاء املقبل عرض مسرحية 
كتب نصها الرئيس األميركي احلالي باراك أوباما. وحتمل هذه املسرحية 
التي ســــتعرض في 17 نوفمبر اجلاري اسم »حول الساللة في أميركا« 
وهي من إنتاج فرنسي ومن إخرج جوزيه بلييا ومتثيل ايريك ديلور 
ويســــتغرق عرضها 40 دقيقة.  وبحسب نشرة أيام قرطاج املسرحية 
فإن كليمنصو جيل برتون وفانسون بيرد لوساج ترجما النص وأسند 

الصوت إلى لور أدالر في حني يتولى اإلضاءة خاللها فريجيا سيلفاستر. 
وأشــــارت إلى أن النص الذي كتبه الرئيس األميركي باراك أوباما هو 
»نص استثنائي يتعلق بخطاب سياسي فيه البالغة بينما عند قراءته 
أو عند العمل عليه كمادة أدبية تبرز فيه مســــحة شاعرية«. وتضيف 
أن أوباما يستحضر التاريخ املأساوي لبالده ويستحضر امليثيولوجيا 
والكتابات األخرى العميقة حيث يبدأ خطابه وينهيه باألسطورة التي 

تخاطب الذاكرة واإلحساس واملشاعر أكثر من العقول. 

أوباما..كاتب مسرحي في مهرجان قرطاج

الغموض يلف دوافع قاتل الجنود األميركيين في »فورت هود«

وزيرة األمن الداخلي األميركية: نعمل على منع 
موجة عداء محتملة ضد المسلمين بعد الحادث المروع

حظر تعليق الصليب في المدارس يحيي الجدل
في ألمانيا حول الحجاب وعلمانية التعليم

وفاة متسلق بريطاني انتقاد حاد لقرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
في نيوزيلندا

لقـــي  ـ د.ب.أ:  ويلينجتـــون 
متسلق بريطاني حتفه امس إثر 
سقوطه ملســـافة 155 مترا عندما 
حدث التفاف في احلبل الذي كان 
يســـتخدمه هو وصديقه لتسلق 
منحدر صخري شاهق في اجلزيرة 
اجلنوبية في نيوزيلندا. وصرحت 
الشرطة بأنهم تعرفوا على الرجل 
وكان يعيش ويعمل في نيوزيلندا 
منذ شهر فبراير املاضي ومتكن 
سابقا بنجاح من تسلق املنحدر 
املعروف الذي يطلق عليه شينامان 
بلوف بالقرب من جلينورشـــي، 
وقد عثر على جثته أمس السبت 
كما عثر على صديقه الذي يدعى 
جيمس بريسكال )37 عاما( الذي 
جنا من احلادث بعدما أمضى الليلة 
فوق قمة املنحدر ومت نقله جوا 

إلى مكان آمن. 

برلني ـ أ.ش.أ: ارتفعت في أملانيا أصوات 
منتقـــدة لقرار احملكمـــة األوروبية حلقوق 
اإلنســـان مبنع تعليق الصليب في فصول 
املدارس، فقد أعرب مجمع األساقفة الكاثوليك 
في بيان للمجمع صدر في بون عن »خيبة أمله 
الكبيرة« جراء احلكم الذي صدر عن محكمة 
ستراسبورج، معتبرا انه »حكم متحيز وان 
الصليب ليس فقط رمزا دينيا بل هو أيضا سمة 
ثقافية«.. وقال هانز الجنندورفر أمني املجمع 
ان احلكم رغم انه يهدف خلدمة حرية التدين 
فإنه يتجـــاوز الوضع في إيطاليا ويتجاهل 
األهمية احلقيقية للصليب في املجتمع..من 
جهته وصف يوهانز زينجهامر، املتحدث باسم 

الكتلة البرملانية للتحالف املسيحي لشؤون 
األسرة، حكم احملكمة باملجحف والتقليدي.

 وكانت احملكمة األوروبية قد قضت يوم 
الثالثاء املاضي بأن تعليق الصلبان املسيحية 
في فصول إحدى املدارس احلكومية بإيطاليا 
يعد انتهاكا حلرية التدين لدى التالميذ ويحرم 
اآلباء من حرية تربية أبنائهم حسب قناعاتهم 
الفلسفية.. وجاء في تبرير احملكمة لهذا احلكم 
أن وضع الصلبان في الفصول الدراسية ميكن 
أن يجعل التالميذ يفسرون ذلك بسهولة على 
أنه رمز ديني في حني أن حرية عدم االنتماء 
لدين حتتاج حلماية خاصة.. ودفع ذلك قضاة 
احملكمة إلى اعتبار وضع الصلبان في الفصول 

املدرسية انتهاكا للميثاق األوروبي حلماية 
حقوق اإلنسان.

 من جهتها التزمت معظم الهيئات اإلسالمية 
في أملانيا الصمت إزاء قرار احملكمة األوروبية 
مبنع الصليب في املدارس، بينما كانت عشرات 
الهيئات اإلســـالمية قد قامت في الســـنوات 
القليلة األخيرة بحمالت إعالمية واسعة في 
أملانيا ملعارضة إجـــراءات منع احلجاب في 
املـــدارس. كما صدر في عـــام 1998 قرار من 
حكومة والية »باد فونتمبيرج« مبنع سيدة 
مســـلمة من احلصول على منصب وظيفة 
»مدرس« بســـبب ارتدائها للحجاب واستند 

القرار إلى مبدأ علمانية نظام التعليم. 

أ.ف.پ: قالت  ـ  فورت هود 
وزيرة األمن الداخلى األميركية 
إنها تعمل  جانيت نابوليتانو 
على منع »موجة عداء محتملة« 
ضد االسالم في الواليات املتحدة 
بعد حادث اطالق النار في قاعدة 

فورت هود في تكساس.
التي   وقالـــت نابوليتانو 
اإلمـــارات امس  إلـــى  وصلت 
الجـــراء مباحثـــات أمنية إن 
وزارتهـــا تعمل مـــع جماعات 
عبر الواليات املتحدة حملاولة 
اجهاض اى »رد فعل عنيف« ضد 
األميركيني املسلمني بعد الواقعة 
الرائد »نضال  ارتكبهـــا  التي 
مالك حسن« الذي أبدى مرارا 
العراق  غضبه من احلرب في 

وأفغانستان.
 وكان مجلـــس العالقـــات 
اإلســـالمية األميركية قد أدان 
حادث قاعدة فورت هود، وأكد 
في بيـــان ان جميـــع األديان 
الســـماوية تنأى بنفسها عن 

مثل ذلك الفعل الدموى.
 يذكـــر ان تقارير إعالمية 
الرائد  بـــأن  أفـــادت  أميركية 

إخباري امس.
واليـــزال الغموض يكتنف 
التـــي دفعت نضال  املبررات 
مالك حســـن )39 عاما( الذي 
كان يعالـــج في فـــورت هود 
العسكريني العائدين من العراق 
وافغانســـتان والذين يعانون 
من صدمات، ودافعه الى اطالق 
النار اكثر من مائة طلقة مرديا 
13 شخصا، بينهم 12 عسكريا 
ومدنـــي واحـــد ومصيبا 28 

آخريـــن بجــروح.
 وقال البيت االبيض في بيان 
إن »الرئيس والســـيدة االولى 
سيتوجهان الثالثاء الى فورت 
هود في تكساس حلضور حفل 

تكرمي« الضحايا.
 في هـــذا الوقت، بدأ بعض 
جرحى حـــادث اطـــالق النار 
بالعودة الى منازلهم. وقال روي 
سميث مسؤول قسم اجلراحة 
في مستشفى سكوت اند وايت 
في متبل )تكساس( في مؤمتر 
صحافي انه »من اصل عشرة 
مصابني نقلوا الى هذا املستشفى 

خــرج اربعــة«. 

نضال مالك حســـن كان على 
وشك الذهاب إلى العراق قبل 

ارتكابه هذا احلادث. 

من جهة اخرى أعلن البيت 
األبيض أن حفل تكرمي الضحايا 
الـ 13 حلادث اطالق النار الذي 

شهدته قاعدة فورد هود سيقام 
غدا مبشاركة الرئيس األميركي 
باراك اوبامـــا، نقال عن تقرير 

الداالي الما يحيي جموع املستقبلني له              )أ.ف.پ(

مارك تاتشرمارغريت تاتشر

نجل مارغريت تاتشر عمل جاسوساً لجنوب أفريقيا

لندنـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة صنداي تاميز 
الصادرة امس أن مارك تاتشر جنل رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة مارغريت تاتشر عمل جاسوسا 
لصالح مخابرات جنوب أفريقيا في محاولة لتجنب 
املالحقة القضائية عن الدور الذي لعبه في احملاولة 

االنقالبية الفاشلة في غينيا االستوائية.
وقالت الصحيفة إن مارك تاتشر 56)عاما( التقى 
مســـؤوال في مخابرات جنوب أفريقيا عام 2004 
ملناقشـــة محاولة االنقالب في غينيا االستوائية 
بينمـــا كان قيد التحقيق من قبل الشـــرطة عن 
دوره في متويل جزء من املؤامرة وجرى ابالغه 
في اليوم التالي بأنه مت قبوله كمصدر ملخابرات 

جنوب افريقيا.
واضافت أن مـــارك اعتقل بعد أربعة أيام من 
اللقاء على يد وحدة مكافحة الفســـاد في جنوب 
أفريقيا ووجهت ضده الحقا تهم مبوجب قوانني 

مكافحة املرتزقة.
ونســـبت الصحيفة إلى جنل رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة قوله »ابلغوني بأني صرت 
مصدرا الستخبارات جنوب أفريقيا«، واشارت إلى 
أن آدم روبرتس مؤلف كتاب )انقالب وونغ( حول 
محاولة االنقالب الفاشلة في غينيا االستوائية أكد 
أن مارك تاتشر ابلغه بأن مخابرات جنوب أفريقيا 
قبلتـــه كمخبر قبل أربعة أيام من اعتقاله وحّمل 
انعدام االتصال بني مختلـــف الدوائر احلكومية 

مسؤولية اعتقاله.
وقالت إن مارك تاتشـــر ينفي اآلن أنه يحاول 
التوصل إلى صفقة ويشـــدد علـــى أنه ال يتذكر 
أن يكـــون أبلغ روبرتس بشـــأن قبوله كمصدر 
للمخابرات كما زعم بأنه لم يكن يدرك أن الرجل 
الذي التقاه عام 2004 كان مسؤوال في مخابرات 

جنوب أفريقيا في ذلك الوقت. 

الداالي الما يزور الهند بهدف
»تعزيز األخوية في العالم« والصين تستنكر

»مايكروسوفت«: »ويندوز 7« يحتاج
إلى سعة ذاكرة ال تقل عن غيغابايت واحد 

الزعفران عالج فّعال لالكتئاب
وكاالت: اثبتت دراسات علمية ان الزعفران 
يشكل عالجا فعاال ضد االكتئاب حيث ثبت 
للعلماء أن الزعفران مادة مفرحة بشكل قوي 
بحيث يعطي انسجاما نفسيا ومينع اعتالل 
املزاج والكآبة، ويبعد األمراض النفســـية 
كالوساوس واملخاوف واالضطرابات النفسية 
املفرطة. ويعتبر الدواء األول املصادق عليه 
في الواليات املتحدة والذي يسمح ببيعه في 
الصيدليات للشباب واألطفال. والزعفران 
نبات بصلي عطري من فصيلة السوسنيات، 
له بويصلة شعرية يتكاثر بواسطتها حتت 
التربة ويصل ارتفاع هذه النبتة من عشرة 
الى ثالثني ســـنتيمترا، واجلزء الفعال في 
الزعفران هـــو أعضاء التلقيح وتســـمى 

»الســـمات«، وتنزع من الزهور املتفتحة، 
وجتفف في الظل ثم على شبكة رفيعة على 
نار هادئة. وتنشط بويصالت الزعفران مع 
هبوب رياح فصل اخلريف وتخرج وروده، 
وينبت في مناطق معتدلة احلرارة تربتها 
رملية وأرضها مستوية، ونبات الزعفران 
ال يحتاج إلى املاء في الشتاء وبداية فصل 
الربيع، أما في فصل الصيف فيحتاج إلى 
قليل من املاء. لون الزعفران أحمر برتقالي 
وذو رائحة نفاذة وطعم مميز. بالنســـبة 
للعلم احلديث، فلقد أثبتت التجارب العلمية 
الكثيرة واحلديثة ما لهذه النبتة الصغيرة 
من مفعول كبير في مجاالت عديدة خاصة 

في مجال الطب العضوي والنفسي. 

صحتك

ـ د.ب.أ: تقـــول  واشـــنطن 
العمالقة  شركة مايكروسوفت 
للبرمجيات إن نظام تشـــغيل 
ويندوز 7 الذي طرحته مؤخرا 

ليكون خلفا لنظامها 
الســـابق وينـــدوز 
إلى  فيستا يحتاج 
حيز من الذاكرة يبلغ 
غيغابايت واحد على 

األقل.
وتـــــــوضـــــــح 
أن  مايكروسوفت 

هذه املساحة تكفي لكي يقوم 
النظام بوظائفه األساسية مثل 
إرسال البريد اإللكتروني وتشغيل 
برامج معاجلة النصوص وتصفح 

شبكة االنترنت.
وإذا كان املســـتخدم بصدد 
أداء وظائف أخرى أو تشـــغيل 
تطبيقـــات أكبر في احلجم مثل 
برامج معاجلة ملفات 
الڤيديو أو تشغيل 
أكثر من تطبيق في 
آن واحد، فســـوف 
يحتاج نظام ويندوز 
7 إلى ســـعة ذاكرة 

أكبر.
يتعلق  وفيمـــا 
بحجم ذاكرة الوصول العشوائي 
املطلـــوب، يقول اخلبـــراء إنه 
يحتـــاج إلى ذاكرة ال تقل عن 3 

أو 4 غيغابايت.

كاميال.. 
في كندا

الدوقة كاميال أثناء قيامها برحلة ملدة 11 
يوما في كندا وهي ترتدي اكليال ووشاحا 
ينتميان الى الشعوب الكندية البدائية وبني 
يديها منحوتة من الفن البدائي      )أ.پ(

توقعات اآلباء بسوء سلوك أوالدهم 
عند المراهقة.. قد تصدق

واشنطن ـ يو.بي.آي: قد تصدق توقعات اآلباء بأن سلوك 
أوالدهم سيكون رديئا عند بلوغ سن املراهقة وإن لم يكن لذلك 
أسس منطقية. وقالت االختصاصية في علم النفس بجامعة 
فورست التي أعدت الدراسة كريستي بوكانني »إن اآلباء الذين 
يعتقدون ببساطة أنهم منطقيون في تفكيرهم قد يساهمون 
في حتقيق هذه التنبؤات«، وتوصلت بوكانني إلى هذه النتيجة 
بعد الدراسة التي شملت 250 امرأة وأطفالهن الذين يدرسون 
في الصفني السادس والسابع االبتدائي ومتابعتهم حلوالي سنة 
كاملة حيث تبني لها أن توقعات األم عن ســـلوك ابنها سوف 

تصح إذا ظنت أنه سيكون شريرا ومييل للعنف.

تايواني يصطاد الفئران 
إلطعام والدته!

تايبيـــه ـ د.ب.أ: ذكـــر تقرير 
إخباري امس أن رجـــال تايوانيا 
ظل يصطاد الفئران على مدى 24 
عاما حتى تتمكن والدته من تناول 
ما ميكن أن تعتبره شـــهيا في كل 

وجبة طعام.
وأفادت صحيفة »يونايتد ديلي 
نيوز« بأن هسياو تشينغ هسني 
وامللقب بـ »صائد الفئران«، فالح 
)37 عاما( من منطقة هوبي بإقليم 
تاينان، يحظى بإشـــادة اجليران 
باعتبـــاره ابنا بـــارا بأمه. وجنح 
هسياو على مدار السنوات األربع 
والعشـــرين األخيرة من اصطياد 
نحو 20 ألف فأر من احلقول حتى 
يوفر لوالدته فأرا ميكن أن تتناوله 

في كل وجبة طعام.
الفئران  وبدا هسياو اصطياد 
وهو في الثالثة عشـــرة من عمره 
وكانت أمه أجرت عملية جراحية 
من اجل إزالة حصى املرارة، حسبما 

ذكرت الصحيفة.
وكانت أسرة هسياو تعيش على 
حد الكفاف وال يتوافر لديها أموال 
لشراء أطعمة مغذية لوالدته وهو ما 
دفع والده الصطحابه حلقول قصب 
السكر الصطياد الفئران من أجل 

إعداد حساء فئران لوالدته. 

بانديراس في فيلم رسوم متحركة
بتكلفة 33 مليون دوالر

واشنطنـ  يو.بي.آي: تستعد شركة »كاندور غرافيك« العاملية 
للرسوم املتحركة بالتعاون مع املمثل أنطونيو بانديراس واملنتج 
انريكي بوســـنر إلطالق فيلم رســـوم متحركة ضخم بعنوان 
»غوليور املقياس والســـيف« خصصت لـــه ميزانية قدرها 33 
مليون دوالر من بطولة بانديراس. وذكرت أسبوعية »فارايتي« 
األميركية امس أنه طبقت في الفيلم تقنية األبعاد الثالثية وهو 
ناطق باللغة اإلجنليزية ويحتوي على الكثير من املغامرات التي 
متتزج فيها الدعابة بالكوميديا واألســـطورة وتدور وقائعه في 

مدينة »غابيلونيا« اخليالية في العصور الوسطى.

نيودلهي ـ د.ب.أ: صرح زعيم التبت الروحي 
الداالي الما امس بان زيارته لوالية أروناشـــال 
براديش الواقعة في شمال غرب الهند والتي تعتبرها 
الصني منطقة متنازع عليها ليست الغراض سياسية 

وأن اتهامات الصني له ليس لها أساس.
ونقلت وكالة االنباء الهند االسيوية عن الداالي 
الما القول بعد ساعات من وصوله لدير تاواجن »إن 
زيارتى لتاواجن ليست سياسية وتهدف إلى تعزيز 
االخوية في العالم وليس شيئا اخر«، واحتجت 
الصني أكثر من مرة على خطط الداالي الما لزيارة 

املنطقة التي تعتبرها التبت اجلنوبية.
وتعتبر الصني الداالي الما انفصاليا يتآمر من 
أجل احلصول على اســـتقالل التبت، وكان زعيم 
التبت الروحي أعـــرب عن رغبته في أن حتصل 
التبت على مزيد من احلكم الذاتي داخل الصني، 
وقال الداالي الما للصحافيني في دير تاواجن بعدما 

افتتح متحفا »إنه شيء عادي بالنسبة للصني أن 
تدير حملة ضدي في أي مكان أذهب إليه، واحلكومة 
الشيوعية الصينية ال متلك االساس لتقول انني 

أشجع احلركة االنفصالية«.
وتزعم الصني أحقيتها مبساحة 90 الف كيلومتر 
مربع في والية أروناشال براديش في حني تقول 
الهند ان هذا جزء ال يتجزأ من أراضيها، وفى املقابل 
تتهم الهند الصني باحتالل 38 ألف كيلومتر مربع 

في واليتي جامو وكشمير.
وردا علـــى االحتجاجات الصينية على زيارة 
الـــداالي الما قالت احلكومـــة الهندية إن الزعيم 
الروحي حر في أن يسافر الي مكان في الهند ما 

دام كانت الزيارة الهداف دينية.
ومن املقرر أن يعقد الداالي الما جلسة صلوات 
في فناء مدرسة بالقرب من الدير ابتداء من االثنني 

إلى االربعاء املقبل. 

إضاءة الشموع على أرواح الضحايا وفي االطار جانيت نابوليتانو                  )أ.پ(


