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تعاون سوري ـ كويتي إلنشاء صرح سياحي 
كبير في الشام الجديدة

وزير الصناعة السوري فؤاد اجلونيعزيز الديحاني سفيرنا في سورية

هيفاء وهبي 

القناص جون آلن محمد أثناء جلسة التحقيق

هل يقضي العاج على األفيال؟         )رويترز(

مروة مع زوجها وابنها 

دمشق ـ كونا: بحث سفيرنا لدى سورية 
عزيز الديحاني مع وزير الصناعة السوري 
د.فؤاد اجلوني إمكانية توطيد العالقات بني 
البلدين في املياديــــن التجارية والصناعية 
واالستثمارية. وأعرب السفير الديحاني في 
تصريح لـ »كونا« عن سعادته لوجوده في 
سورية، مؤكدا ان العالقات السوريةـ  الكويتية 
باملربع الذهبي وعالقــــة مميزة على جميع 
األصعدة، السيما االقتصادية. وأشار السفير 
الديحاني الى ان وزير املالية الكويتي سيقوم 
بزيارة قريبة الى دمشق لإلعالن عن صرح 
ســــياحي كبير في الشــــام اجلديدة مبنطقة 
تدمر كإهداء وتخليد لذكرى الرئيس الراحل 
حافظ األسد وسمو األمير الراحل الشيخ جابر 

األحمد رحمه اهلل يتضمن مجمعا جتاريا كبيرا 
ودارا لألوبرا. من جهته، أشار وزير الصناعة 
الســــوري فؤاد اجلوني الى ان العالقات بني 
سورية والكويت متميزة مضيفا: »اننا في 
صدد إعداد مذكرة تفاهم مع هيئة الصادرات 
الكويتية يتم إعدادها في سورية وبانتظار 
التوقيع ومت وضع برنامج لها ومتفق عليها«. 
واضــــاف بقوله: »البد من االعتراف املتبادل 
بشهادات املطابقة واملنتجات الصناعية من 
اجل تســــهيل دخولها بني البلدين وتوسيع 
االستثمارات الكويتية في املجال الصناعي، 
الســــيما انه مت توقيعه مع الكثير من الدول 
ونتمنى توقيعه مع اجلانب الكويتي ليكون 

بداية طيبة للعالقات الثنائية«.

لحين استدعاء وزيري الثقافة واإلعالم المصريين للتحقيق

تأجيل دعوى »القرد النوبي« ضد هيفاء وهبي
القاهرة ـ أ.ش.أ: قررت محكمة القاهرة لألمور 
املستعجلة برئاسة املستشار محمد حسن عمر، 
تأجيل أولى جلسات الدعوى املقامة من النوبيني 
ضد كل من الفنانـــة هيفاء وهبي وكاتب األغاني 
مصطفى كامل، واملمثل القانوني لشركات »روتانا« 
و»ميلودي« و»النايل سات«، ومدير اإلدارة العامة 
للرقابة على املصنفات الفنية، جللسة 8 ديسمبر 
املقبـــل، إلعالن املتهمني الثانـــي والثالث والرابع 
واخلامس، وإلدخال خصوم جدد في الدعوى وهم 
وزيرا اإلعالم والثقافة بصفتهما، وكذلك النضمام 

محامني جدد للمدعني باحلق املدني.
وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد تقدمت باعتذار 
إلـــى النوبيني، إال أنه قوبل بالرفض من جانبهم، 
وأعلنوا تصميمهم على مقاضاتها، معتبرين أنها 
تعمدت الســـخرية في نطق لفظ »القرد النوبي«، 
وهو األمر الذي يـــؤدي إلى التفرقة بني األطفال، 
وإحداث مشاكل عنصرية، خاصة أن األغنية موجهة 

إلى األطفال.

أفلت من سمكة قرش الطلب الصيني على العاج يهدد أفيال أفريقيا
بعدما لكمها

أس��تراليا � يو.ب��ي.آي: متك��ن 
استرالي من االفالت من سمكة قرش 

بعد أن لكمها في وجهها. 
وذكرت هيئة اإلذاعة االسترالية 
أن ديڤيد بروغهام )25 عاما( دخل إلى 
املستشفى وهو يعاني من اصابات في 
الذراع والساق بعدما عضته سمكة 
قرش في عطلة نهاية األس��بوع في 
مي��اه بحر جنوب مقاطع��ة أدياليد 
االسترالية. وكان بروغهام في املياه 
يصطاد بالرمح حني عضته س��مكة 

القرش في ساقه.
وقال بروغهام »استدرت ورأيت 
ذلك الوجه الضخم يحدق بي ال ميكن 
تخيل كم كان األمر مرعبا أن ترى وجه 

هذا الوحش الضخم يحدق بك«.
واضاف بروغهام انه وجه لكمات 
متتالية للقرش وحني أفلته سبح باجتاه 
الش��اطئ وقد أبدى دهشته ألنه لم 

يفقد أيا من أوصاله.

ويشترون العاج ســــواء كان منحوتا أو في 
صورته األولية«.

 ويتابع »في آخر مرة كنت فيها في اخلرطوم 
أو أم درمان وجدت أن الصينيني اشتروا نحو 

75 % من كل العاج املبيع«.

على العاج ويشترونه عالنية.
 وقال ايســــموند مارتن أحد الناشطني في 
مجــــال حماية البيئة والــــذي يراقب التورط 
الصيني في السوق الســــوداء لتجارة العاج 
»ينتشر الصينيون في جميع أنحاء افريقيا 

 نيروبيـ  رويترز: داخل مبنى قذر في مدينة 
قوانغتشو تعكف مجموعة صغيرة من العمال 
الصينيني املهرة على تقطيع أنياب من العاج 
باالزاميل وحتويلها الى منحوتات دقيقة مثل 

التي كان يقدرها أباطرة الصني.
 وكان عشــــق التحف املصنوعة من العاج 
وراء ابادة القسم األكبر من االفيال االفريقية 
واالســــيوية حتى عــــام 1989 عندما مت حظر 
جتارة العــــاج. واليوم زاد الطلب على العاج 
االفريقي مع منو االقتصاد الصيني وما صاحبه 
من شهية نهمة على ما يبدو من جانب طبقة 
األغنياء اجلدد القتناء رموز تدل على املنزلة 

الرفيعة.
 وتبدو البصمة الصينية جلية ومتنامية في 
جيوب نائية بافريقيا مثل منطقة تسافو ايست 
في كينيا حيث تهيم زرافة بتكاسل فوق مادة 
لتعبيد الطرق، وضعها عمال صينيون لتوهم، 
وفي بلدات جتارية مزدحمة على ضفاف نهر 
النيل في الســــودان حيث يقايض الصينيون 

اإلعدام للقناص الذي رّوع األميركيين

احلادث يعد فريدا من نوعه.
وفي هذا احلادث لقيت سارة 
راموس )34 عاما( مصرعها أثناء 
جلوســـها على دكة أمام مركز 
للتســـوق في سيلفر سبرينج 
في ميرالند في الثالث من ذلك 

الشهر.

بـــني الثاني والثالـــث من ذلك 
الشهر عندما أطلق محمد ومالفو 
الرصاص مســـتخدمني بندقية 
قنص ليقتال ســـتة أشـــخاص 
حيث قاما بعمل ثقب في حقيبة 

السيارة من اخللف.
وهذا األســـلوب الذي مت به 

واشـــنطنـ  د.ب.أ: مت تنفيذ 
حكم االعـــدام بحق محمد الذي 
يطلق عليه »قناص«، مساء امس، 
إلطالقه الرصاص على ما ال يقل 
عن 16 شـــخصا مما أسفر عن 
مقتل 10 منهم في أكتوبر 2002 
في واشنطن ومدينتي فيرجينيا 

ومريالند املجاورتني.
لقد كانـــت اجلرمية مروعة 
وأوقعـــت الرعـــب فـــي قلوب 
سكان العاصمة األميركية طيلة 

أسابيع.
فقد شـــرع جون ألن محمد 
وشريكه في اجلرمية لي بويد 
النار بشـــكل  مالفو فـــي فتح 
عشوائي من بندقية قنص على 

املقيمني عبر أنحاء املدينة.
وفي البداية وقعت حصيلة 
القتلـــى التي تعـــد الكبرى في 
تاريخ الوالية على مدى يومني 

بدء مشروع ترميم مقبرة 
الملك توت عنخ آمون

مسلح يحتجز مدير مدرسة
كرهينة في نيويورك

50 مليون جرعة من مصل إنفلونزا الخنازير

متهم باإلساءة إلى أرامل قتلى الحرب
ضد طالبان يحتج خارج المحكمة 

.. وعادت الطفلة 
المخطوفة لحضن أمها

ڤانيسا كاســــتيللو حتتضن طفلتها ديانا خالل مؤمتر 
صحافي في مكسيكو سيتي.

وكانت الطفلة قد اختطفت بعد مولدها داخل املستشفى 
في أكتوبر 2008، وقالت السلطات انها اعتقلت ثالثة أطباء 
وممرضة وموظفة استقبال لعالقتهم باالختطاف    )أ.پ(

شاي مغلي بالفئران!

القاهرة ـ يو.بي.آي: أعلنت وزارة الثقافة املصرية امس بدء مشروع 
ترميم مقبرة امللك توت عنخ آمون بالبر الغربي مبدينة األقصر في صعيد 
مصر. وقالت الوزارة في بيان ان مشــــروع الترميم يقام بالتعاون مع 
معهد بول جيتي األميركي للترميم وسيستغرق خمسة أعوام وسينفذ 
علــــى مرحلتني. وأعرب أمني عام املجلــــس األعلى لآلثار املصرية زاهي 
حواس عن سعادته لبدء مشروع ترميم املقبرة بهدف إعادتها إلى رونقها 
األصلي قائال انه كان ينتابه قلق شــــديد كلما نظر إلى حوائط ومناظر 
املقبرة ووجد عليها بعضا من البقع داكنة اللون. وأوضح أن املشروع 
سينفذ على مرحلتني تشــــمل املرحلة األولى الدراسات الالزمة ملعرفة 
احلالة الراهنة للحوائط والرسومات اخلاصة باملقبرة أما املرحلة الثانية 

فتشمل أعمال الترميم الفعلي للمقبرة والتسجيل العلمي لها.

 نيويوركـ  أ.ف.پ: احتجز رجل مسلح امس مدير مدرسة 
ثانوية في باين بلينز في والية نيويورك )شــــمال شرق( 
رهينة، كما اعلن املسؤول البلدي غريغ بولفر للتلفزيون.  
واضاف بولفر ان الشــــرطة متكنت من عزل املسلح وابقت 
التالمذة في قاعات التدريس حيث هم في مأمن، وقال املسؤول 
البلدي لشبكة »سي.ان.ان« ان »املسلح بالغ وليس طالبا«، 
مضيفا ان نحو500 طالب و100 من افراد الهيئة التعليمية 

كانوا موجودين داخل املدرسة حلظة دخول املسلح.

جنيڤ ـ كونا: اعلنت منظمــــة الصحة العاملية 
امس انها تلقت تبرعا بـ 50 مليون جرعة من املصل 
املضاد النفلونزا اخلنازير من شركة االدوية العمالقة 
»جالكسوسميث كلني« مبوجب اتفاقية وقعت بني 
مدير عام منظمة الصحة العاملية مارجريت شــــان 
ورئيس مجلس ادارة الشركة العمالقة اندرو يتي.  
وعقبت شــــان على هذا التبرع بقولها ان منظمتها 

ترحب بهذا التبرع الســــخي الذي سيذهب حلماية 
صحة غير القادرين في العالم ومشيرة الى ان هذه 
لفته مهمة للتضامن الدولي ازاء من هم ليســــوا في 
وضع ميكنهم من الوصول الى هذا املصل. واكدت شان 
ان الصحة العاملية سوف تعمل االن على ان يذهب 
املصل ملســــتحقيه، ومن املتوقع ان ترسل الشركة 

العمالقة اول شحنة في نهاية نوفمبر اجلاري.

سيدنيـ  د.ب.أ: قّيد أسترالي مسلم متهم بإرسال 
خطابات تسيء إلى أسر اجلنود االستراليني الذين 
قتلوا خالل حربهم ضد حركة طالبان نفسه باالغالل 
خارج قاعة محكمة في ســــيدني امس قبل أن يلقي 

خطابا بشأن احلرب في أفغانستان.
ولم ينف مان مونيس املعروف أيضا باسم الشيخ 
هارون إرسال خطابات تصف قتلى احلرب االستراليني 
بأنهم »خنازير« لكنه قال إن رسائله إلى االسر التي 

فقدت ذويها عززت السالم.

وقال االسترالي )45 عاما( »هذا القلم سالحي وتلك 
الكلمات هي رصاصاتي. أحب جهادي. أحب استراليا. 
أريد السالم لالستراليني. ال أريد استخدام جنودنا. 

ال أريد االستراليني أن يكونوا غير آمنني«.
ومن املقرر أن تعقد في يناير املقبل جلسة استماع 
ملونيس الذي يواجه سبعة اتهامات من بينهما استخدام 

خدمات البريد للتهديد واملضايقة واإلساءة.
وأثار اعتقاله الشهر املاضي دعوات بسحب اجلنسية 

من هؤالء الذين تعتبر آراؤهم غير مقبولة.

الرياض ـ د.ب.أ: شـــرع محققون سعوديون في التحقيق مع خادمة 
آسيوية قامت بطهي »فأر« خالل جتهيزها للشاي الذي طلبه ابن كفيلها. 
وذكرت صحيفة »املدينة« السعودية الصادرة امس ان جرمية اخلادمة 
»اكتشفت عندما شعر أحد أبناء األسرة مبغص شديد وعلى أثره مت نقله 
للمستشفى للعالج وظل حتت املراقبة حتى حتسنت حالته الصحية ليؤكد 
له األطباء انه تناول وجبة ملوثة«. ويعود الشاب للتفتيش في الطعام 
واملشـــروبات التي تعدها اخلادمة ويكتشف خيانتها وقيامها بطبخ فأر 

وغليه على النار خالل جتهيزها للشاي وتقدميه له دون أن يشعر.

تقرير روسي قد يقلب القضية رأسًا على عقب

قاتل مروة الشربيني مختل ويعاني من الـ »الشيزوفرنيا«
برلنيـ  أ.ش.أ: قال خالد أبوبكر 
محامي هيئة الدفاع املصري في 
قضية مقتل مروة الشربيني إن 
مفاجأة غير متوقعة حدثت في 
نهاية جلسة االثنني من محاكمة 
القاتل تتمثل في وصول تقرير 
روســــي أرســــل عبــــر الفاكس 
يفيد بــــأن املتهم اليكس فينس 
يعاني من خلل نفسي ومرض 
إلى أن  الشيزوفرنيا، مشــــيرا 

التقرير صدر عام 2001.
 وقال أبوبكــــر في تصريح 
الشــــرق  أنباء  خــــاص لوكالة 
إمكانية  االوسط »سنشكك في 

االخذ بهذا التقرير استنادا الى تقرير اخلبير النفسي االملاني وهو خبير معتمد ومحلف 
وأدلى بشهادته أمام احملكمة وأفاد في تقريره بأن القاتل اليكس ال يعاني من أي مرض 
نفسي دائم أو مؤقت«.  وأشار إلى أنه مت تأجيل جلسة محكمة دريسيدن لالطالع على 
التقرير الذي ورد من روســــيا على أن يتم حتديد ما إذا كانت جلســــة النطق باحلكم 

ستعقد في موعدها اليوم أم سيتم تأجيلها ملده ثالثة أسابيع أخرى.
 وأوضح ابو بكر أن »هــــذا التقرير صدر عام 2001، ونحن نتحدث االن عن تقرير 
طبــــي حديث عام 2009، ولذا فاعتقد أن احملكمة لن تأخذ به«، معربا عن أمله أن تعقد 

جلسة النطق باحلكم اليوم كما هو مقرر لها.

 املتهم اليكس صحتك

الرياضة المجهدة تضعف 
قدرة المرأة على الحمل

لندن ـ يو بي آي: املـــرأة التي حتلم بأن تتحول إلى 
مخلوق »خارق« عبر ممارسة التمارين البدنية املجهدة 
لفترة طويلة قد تضعف قدرتها على اإلجناب. وبحسب 
دراسة أعدتها جامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية في 
النرويج فإن املرأة التي تقضي وقتا طويال في النوادي 
الرياضية يتراجع معدل خصوبتها ثالث مرات أكثر من 
نظيرتها التي متارس الرياضة باعتدال. وذكرت صحيفة 
»ديلي ميل« أن الباحثني في اجلامعة توصلوا إلى هذه 
النتيجة بعد دراسة شملت نحو 3 آالف امرأة. وطلب من 
هؤالء النساء اإلجابة عن أسئلة تتعلق بعدد املرات التي 
يذهنب فيها إلى النوادي الرياضية في األسبوع واملدة التي 
يقضينها هناك وكذلك نوعيتها وما إذا كانت خفيفة أو 
مجهدة. وقالت الباحثة سيغرودور الرا غودموندسدوتير 
التي قادت فريق البحث »بعد اطالعنا على حالة هؤالء 
النساء تبني لنا أن مجموعتني تعرضتا أكثر من غيرها 

خلطر العقم«.


