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»2012« يثير حفيظة رجال الدين في إندونيسيا
جاكرت����ا � أ.ف.پ: يلق����ى فيلم »2012« 
الس����ينمائي الذي تدور احداثه حول نهاية 
العالم ف����ي العام 2012، جناح����ا كبيرا في 
الصاالت االندونيس����ية اال انه اثار حفيظة 
رجال الدين الذين وجدوا فيه »اس����تفزازا« 

ملشاعر املسلمني.
واالقبال كبير جدا على الفيلم الهوليوودي،، 
الذي تطلب ميزانية كبيرة جدا، في جاكرتا 
كما انه يباع على اقراص مدمجة مقرصنة، 
وفق ما افاد به مراسلو وكالة »فرانس برس«. 
اال ان اطالقه اثار جدال واسعا في اكبر دولة 
مس����لمة من حيث عدد السكان حيث اعرب 

رجال الدين عن امتعاضهم علنا.
وانقسمت االراء ضمن املجلس الوطني 
لعلماء الدين حول اصدار فتوى متنع عرض 
الفيلم، على غرار ما فعل احد فروعه احمللية، 
وصرح رئيس املجلس بان »االسالم يحرم 
التنب����ؤ بنهاية العالم او تصويره، انها من 
اسرار اخلالق لذا اخشى ان يزعزع هذا الفيلم 
اميان املسلمني«، واعرب رجل الدين ايضا عن 
استيائه من مشاهد »تدمير املساجد والكعبة 
في مكة املكرمة، فيما لم تظهر مشاهد تدمير 
الكنائس، كان يجدر بالرقابة االندونيسية 

رمبا حذف هذه املشاهد«.

عمر أسامة بن الدن يطمح لوظيفة 
في األمم المتحدة للترويج للسالم

لندن � يو.بي.آي: أعلن عمر 
جنل زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن في مقابلة مع مجلة 
»نيو ستيتمانت« أنه يطمح الى 
احلصول على وظيفة في األمم 

املتحدة للترويج للسالم.
وقال عم���ر في املقابلة »ال 
اعتقد أنني س���أكون سياسيا 
جيدا ألن لدي عادة التحدث عن 
احلقيقة حتى لو لم تصب في 
مصلحتي وأرغب في أن أكون 
في وضع ميكنني من الترويج 
للسالم وأرى أن األمم املتحدة 
أمرا مثاليا بالنسبة  ستكون 

لي«.
أن���ه قطع  واض���اف عمر 
االتصال بوالده أسامة بن الدن 

في ابريل 2001 وكان طلب منه 
في اجتماع مع مقاتلي القاعدة 
أن يحمل السالح »لكن والده 
لم يطلب من���ه االنضمام إلى 
القاعدة وابلغه أنه االبن املختار 
ملواصلة عمله وأصيب والده 
بخيبة أمل حني اخبره بأنه ال 
يتناس���ب مع تلك احلياة وال 

يحب اخلالف أو العنف«.
وحول هجمات احلادي عشر 
من سبتمبر 2001 في الواليات 
املتحدة قال عمر إنه »ال يعتقد 
أن والده يقف وراءها ولم يدر 
في مخيلته أبدا أنه قادر على 
ارتكابه���ا ألن الهجمات كانت 
ضخمة ج���دا بالقي���اس إلى 

منظمته الصغيرة«. عمر أسامة بن الدن

إلني خلف

نيكول ريتشي

صحتك

المكسرات مفيدة للقلب
روشستر ـ يو.بي.آي: قال خبراء صحيون 
ــوز واللوز  ــرات مثل اجل ــون إن املكس أميركي
ــتق مفيدة للجسم بسبب احتوائها على  والفس

نسبة عالية من املكونات الغذائية.
ــة أعدها باحثون في عيادة  وبحسب دراس
»مايو كلينك ومنز هلث سورث« في روشستر 
ــوتا فإن جميع أنواع املكسرات  بوالية مينيس
حتتوي على مكونات غذائية مفيدة للجسم مثل 
ــا 3 واأللياف ومادتي  األحماض الدهنية أوميغ

أرغيناين 1 وسترسول املفيدة للقلب وللسيطرة 
على الكوليسترول.

ــرات قد  ــى أن املكس ــون إل ــار الباحث وأش
تخفض أيضا خطر االصابة بالتجلطات الدموية 
ــرايني لكنهم حذروا من أن  وحتسن بطانة الش
ــمنة ألنها حتتوي  ــبب الس اإلكثار منها قد يس
ــعرات احلرارية ولذا  ــبة عالية من الس على نس
يجب تناولها باعتدال أي ان ذلك يجب أال يزيد 

عن حفنة يوميا.

صفر% كحول في حانة بالضاحية الجنوبية

»الكانجا« األفريقي: رسالة في مالبس زاهية

»أنباء موسكو« تعود  بعد توقف 17 عامًا

نيكول ريتشي في المستشفى

بيروت � الس����فير: حانة في الضاحية اجلنوبية 
والت����ي تعتبر معقل حزب اهلل، تظن في البداية أن 
اخلب����ر ال يعدو كونه نكتة، أو مقلبا يحاول أحد ما 

أن يوقعك فيه.
في كل األحوال، اخلبر غريب، وغرابة اخلبر سببها 
انه لم يسبق ان افتتحت حانة في الضاحية اجلنوبية، 
ليس في السنوات االخيرة على األقل، عندما تصل 
الى املكان املنشود، في منطقة الصفير حتديدا، حينها 

تتأكد من صحة اخلبر، ينتابك الفضول، فتدخل.
يش����به املكان س����تائر احلانات التي رمبا تكون 

زرتها او شاهدتها على التلفاز.
كل ش����يء في املكان يؤكد انها حانة فعال: البار، 
الكراسي احمليطة به، مجموعة الزجاجات املعروضة 
فوقه، وكؤوس البيرة والنبيذ والشمبانيا التي تزين 
الواجهة، وايضا الرجل الذي يقف مبتسما خلف البار، 

فتطلق عليه سريعا تسمية »البارتندر«.
يختفي اإلرباك ويظل االستغراب، مرفقا بأسئلة 
عدة بحس����ب صحيفة السفير اللبنانية التي نقلت 
اخلبر: كيف يتجرأ شخص على القيام بهذا املشروع 
الذي يعد مخاطرة بحد ذاتها؟ فاملس����ألة ال تتعلق 
بوجود الكحول من عدمه، بل في حتفظ سكان املنطقة 
إجماال على هذه املظاهر، باعتبارها ال تتناسب مع 
تقاليدهم وعاداتهم احملافظة، النابعة من توجه ديني 

في معظم األحيان.
واجلواب على لسان أحمد، صاحب احلانة. يشرح 
أحمد السبب وراء املشروع باعتباره نوعا من التعبير 

عن نظرته اخلاصة لهذه األماكن.

عمل أحمد ما يزيد على ٥ س����نوات في اجلميزة 
ومونو واحلمراء، متنقال بني حاناتها. يعتبر أن املرح 
ال يحتاج بالضرورة إلى شرب الكحول، أو تعاطي 
املخدرات مثال، كما يحصل في بعض األحيان. وبناء 

على ذلك جاءته فكرة إقامة حانة من دون كحول.
ويضيف أحمد أن معظم من يرتاد هذه األماكن، 
يأتي بهدف احتساء الكحول، غير أن هناك من يأتي 
لدوافع مختلفة، كاالستماع إلى املوسيقى مثال، أو 

التعرف إلى أشخاص جدد.
يشير أحمد إلى أنه ما أن أعلن عن افتتاح احلانة 
حتى تلقى زيارة خاصة من شخص عرف عن نفسه 
بأنه »مبعوث من حزب اهلل«. قال إنه جاء كي يتحرى 
عن ماهية املش����روع. وعندما شرح له أحمد وجهة 

نظره حظي ب� »مباركة« الرجل وموافقته.
يبدو أحمد واثقا من جناح مش����روعه. ويعتبر 
أنه يقدم بديال عن احلانات التي يتردد عليها الناس 
ع����ادة. »هنا، يوجد كل ما ميكن أن يخطر في البال 
من مشروبات وكوكتيالت ميكن احلصول عليها في 

احلانات العادية، لكنها خالية من الكحول«.
علي هو أحد األش����خاص الذين وجدوا في هذه 
احلانة بدي����ال كان يبحث عنه دائما. يقول علي إنه 
كان يش����رب الكحول، إال أنه امتنع عنها ألس����باب 
دينية. وأجبره هذا االلتزام على التوقف عن ارتياد 
احلانات، مما شكل له معضلة لم يجد لها حال، إلى 
أن تعرف على هذه احلان����ة »أنا بحب قعدة البار، 
ميكن تعودت ما بعرف استطيع أن أمنع نفسي عن 

الشرب، ولكن ليس عن املرح«.

ستون سيتي � د.ب.أ: مالبس تتألأل بألوان زاهية، 
وأشكال مختلفة بألوان متدرجة خطت عليها رسائل 

باللغة السواحلية.
يطل����ق على تلك املالبس اس����م »الكاجنا« وهي 
جزء من احلياة اليومية للنساء في شرق أفريقيا، 
خاصة في كينيا وتنزانيا. وترتدي النساء املتمسكات 
بالتقاليد تلك املالبس في ش����كل عباءات أو أغطية 
للرأس، ورمبا يتدلى بعض األطفال في حامالت من 

الكاجنا على ظهور أمهاتهم.
وتفضل النس����اء األفريقيات الشابات املتعلقات 
بنمط األزياء احلديثة شراء مالبس أنيقة مصممة من 
زي الكاجنا التقليدي، وحتمل هذه املالبس امللونة 
رس����الة أكثر من كونها مجرد قطعة مالبس تتزين 

بها سيدة عجوز في إحدى القرى.
وقالت تينا عيس����ى، بائعة في متجر في ستون 
سيتي، مدينة في جزيرة زجنبار، التي تعتبر جزءا 
من تنزانيا »عندما أشتري كاجنا، ال أنظر إذا ما كنت 

أفضل تصميمها أو ألوانها، إمنا أهتم أكثر بالرسالة 
التي حتملها الكاجنا« حيث يجب أن حتمل الكاجنا 

الرسالة املناسبة.
ويشاهد الكثير من النساء في اجلاليات الساحلية 
في كينيا وتنزانيا، حيث تتأثر الثقافة بشدة بالدين 
اإلسالمي، غالبا في الشوارع مرتديات عباءات سوداء، 
ويضفني عليهن مسحة محلية من خالل ارتداء الكاجنا 

كحجاب للرأس.
وكشفت عيسى أن الكثيرات منهن يرسلن رسائل 
رقيقة عبر ثيابهن، وهناك رسالة مناسبة لكل موقف 

واملهم هو إيجاد الكاجنا املناسب لهذا املوقف.
وتقول عيسى »ترتدي إحدى صديقاتي زي كاجنا 
خاصا من أجل أن توضح حلبيبها أنها تتوقع منه 
التقدم لطلب الزواج منها«، وحتمل رس����ائل أخرى 
معاني تخبر إحدى األسر أنها فتاة مخلصة لزوجها 
أو رسالة تشير فيها إحدى النساء ألحد الرجال أنها 

سامحته على خطأ اقترفه.

موس���كو � يو.بي.آي: اس���تأنفت وكالة أنباء 
»نوفوس���تي« الروس���ية إصدار صحيفة »أنباء 
موس���كو« باللغة العربية بعد انقطاع استمر 17 
عاما وذلك بهدف إقامة حوار بني روسيا والبلدان 

العربية.
وقالت رئيس���ة حترير »نوفوستي« سفيتالنا 
ميرونيوك، خالل احتف���ال تقدمي العدد األول من 
الصحيفة اول من امس، »من املهم حتويل االتصاالت 

مع اجلمهور العربي من مونولوغ الى حوار«.

وأشارت إلى أن الصحيفة بشكلها اجلديد »نراها 
كس���احة للنقاش ولطرح مختلف وجهات النظر 
وإعطاء التقييمات له���ذه البالد التي نعيش فيها 
والتصور عنها الذي يتكون لدى القارئ العربي«. 
وأشارت الى أن الوكالة بدأت بإصدار صحيفة »أنباء 
موسكو« باللغة العربية منذ العام 1969 واستمر 
صدورها حتى العام 1992، وقد تقرر ملناسبة الذكرى 
األربعني لتأسيس وكالة »نوفوستي« إعادة إحياء 

صحيفة »أنباء موسكو«.

� يو.بي.آي:   لوس أجنيليس 
النجمة األميركية نيكول  أدخلت 
ريتشي إلى املستشفى في مدينة 
لوس أجنيليس األميركية إلصابتها 
بالتهاب رئوي. وذكر موقع »بيبول« 
اإللكتروني أن ريتش����ي لم تكن 
بصحة جيدة ف����ي األيام األخيرة 
وقد أدخلت إلى مستشفى »سيدرز 
سيناي« في مدينة لوس أجنيليس 
إلصابتها بالتهاب رئوي وقد أكد 
املتحدث باسمها أنها تتعافى. وكانت 
ريتش قد دونت يوم األحد املاضي 
على صفحتها اخلاصة على موقع 
تويتر أنها ليست بصحة جيدة وقد 
ظهرت شاحبة يوم االثنني املاضي 
خالل حضورها جلس����ة محاكمة 
للحصول عل����ى امر تقييدي ضد 
مصوري بباراتزي صدما سيارتها 
وقد اشار محاميها إلى أنها ليست 
بخير، وكان املتحدث باسم النجمة 
قد نفى في االسبوع املاضي شائعات 
انفلونزا  حول اصابتها مب����رض 

اخلنازير.

مبيعات »كول أوف ديوتي« كؤوس النبيذ والشمبانيا والبيرة تزين الواجهة
بـ 550 مليون دوالر

نيوي���ورك � أ.ش.أ: حققت 
لعبة »كول أوف ديوتي« رقما 
قياسيا جديدا في مبيعات ألعاب 
الڤيديو الرقمية على مستوى 

العالم.
 وأعلنت شركة »أكتيفيسون 
أنها  املنتج���ة للعبة  بليزارد« 
حققت مبيعات عاملية وصلت 
إلى ٥٥0 مليون دوالر خالل األيام 

اخلمسة األولى إلطالقها.
 وبهذا الرقم تكون لعبة »كول 
أوف ديوتي« قد كس���رت الرقم 
القياسي ملبيعات ألعاب الڤيديو 
الرقمية والذي كانت لعبة »جراند 
ثيفت أوتو4« من شركة »تيك 
تو إنترأكتيف سوفت وير« قد 

حققته العام املاضي.
ولم تعلن الشركة عن عدد 
الوحدات التي مت شحنها، إال أن 
احملللني قدروا أنها باعت ما بني 

8.٥ و 9 ماليني نسخة.
 وتعمل اللعبة اجلديدة، التي 
يصل س���عرها إلى 60 دوالرا، 
التي  الكمبيوتر  على أجه���زة 
تعمل بنظام تشغيل »ويندوز«، 
وأجه���زة »إك���س بوكس« من 
»مايكروسوفت«، وأجهزة »بالي 

ستيشن 3« من »سوني«.

إلين خلف ترد على بيان أحمد صباغ:
أمتلك اإلثباتات القانونية وسآخذ حقي

بيروت ـ ندى مفرج
التزال تداعيات اخلالفات ب����ني الفنانة الني خلف وصديقها احمد 
صب����اغ تتفاعل من خالل التصريح����ات املتبادلة، وبعد ان كانت الني 
ادعت على صديقها بتهمة االحتيال والس����رقة، متكن صباغ وبكفالة 
مالية بلغت 1٥0 مليون ليرة من اخلروج من س����جن رومية الذي كان 
ق����د اقتيد اليه، وقد خرج منذ يومني لي����وزع بيانا على االعالم يتهم 
فيه الفنانة بأنها من استغلته واحتالت عليه وهددته، متحفظا لنفسه 

برفع دعوى جزائية في وجهها.
لكن الني التي اكدت ل� »األنباء« في املقابل ان توقيف صديقها الذي 
يصغرها ب� 14 عاما ج����اء بناء على مذكرة توقيف بحث وحتر بحقه 
اثر تقدمها بش����كوى نصب واحتيال ملبلغ ق����دره مليون ومائة الف 
دوالر لشراء منزل لها في منطقة وسط بيروت، وتؤكد الني امتالكها 

لالثباتات القانونية التي تؤكد نصبه عليها.
وفي الوقت الذي اكد فيه صباغ نيته رفع دعوى جزائية في وجهها، 
اشارت الى ثقتها بالقضاء، وعما اكده صديقها من خالل البيان الذي 
عممه كونها هددته في حال لم يتزوج منها، اشارت الني خلف الى ان 
احمد صباغ هددها باللجوء الى اسماء سياسية كبيرة لها وزنها، وانه 
قال لها »القضاء ما راح يعملك شي وروحي خدي حقك«. واشارت الني 
خلف الى ان احمد اعترف في سياق التحقيقات عند قاضي التحقيق 
املنفرد بأنه اخذ منها مبلغ مليون ومئة الف دوالر، وحول ما اذا كانت 
انزعجت من خروجه من الس����جن بكفالة قالت: ما ازعجني كيف اقدم 
احمد على تفعيل وس����اطاته مع معارفه كي يضغطوا على املعنيني، 
ويخرجوه من السجن، لكنني مؤمنة بأن السياسيني في لبنان يقفون 

الى جانب احلق واحلقيقة، وليس الى جانب السارق والنصاب.

املستكشف االميركي بول سيرينو بني فكي متساح عمالق وبيده جمجمة لتمساح دوغ كروك 
الصغير، وكان متساح سوبر كروك بوزنه البالغ 8 اطنان يعيش جنبا الى جنب مع التماسيح 

الصغيرة في الصحراء الكبرى عندما كانت خاضعة لهيمنة الديناصورات. )أ.پ(

المستكشف األميركي
بين فكي التمساح

4 عمليات سطو.. 
والحصيلة دوالران!

ش���يكاغو � يو.ب���ي.آي: أعلنت 
الشرطة في مدينة شيكاغو األميركية 
أنها ألقت القبض على لص قام بأربع 
عمليات سطو غير مسلح لم يجن 

منها سوى دوالرين فقط.
ونقلت صحيفة »شيكاغو صن« 
األربعاء املاضي عن املالزم في الشرطة 
احمللية جون فرانكلني أنه مت إلقاء 
القبض على رجل في ال� 37 من العمر 
الثالثاء املاضي في منطقة »روجر 
بارك« في مدينة شيكاغو بعدما أبلغ 
أربعة أش���خاص الشرطة أن رجال 
يرتدي معطف���ا برتقاليا حاول أن 

يسرقهم.
وقال فرانكل���ني إن الرجل جمع 
دوالرين فقط من عمليات السرقة وقد 
تعرف جميع الضحايا على السارق 
ولم يشر أي منهم إلى رؤيته وهو 

يحمل سالحا.
وأضاف أن املشتبه به نقل إلى 
املستشفى للخضوع إلى العالج بعدما 

تناول كمية كبيرة من األدوية.

حظر شاشات التلفزيون المسرفة 
في استخدام الطاقة بكاليفورنيا

رجم صومالية حتى الموت

كاليفورنيا � د.ب.أ: مرر املش���رعون في كاليفورنيا إجراءات 
جديدة حتظر شاشات التليفزيون املسطحة التي تستخدم كمية 

كبيرة من الطاقة ورفعها من ارفف احملال.
وتع���د االجراءات التي تبنتها جلن���ة الطاقة بكاليفورنيا هي 
األشد في الواليات املتحدة وتتطلب أن يقوم مصنعو الشاشات 
املسطحة )إل سي دي( والبالزما االلتزام بصورة أكبر بتوجيهات 

صناعة الشاشات بداية من عام 2011.
وتعارض صناعة التلفزيونيات االج���راءات اجلديدة والتي 
تدعمها اجلماعات البيئية التي تش���ير تقديراتها إلى أن القواعد 

ستوفر للدولة نحو مليار دوالر سنويا.

دبي � العربية: قال قاض في محكمة جلماعة اس����المية صومالية ان 
امرأة رجمت حتى املوت، في حني نال عش����يقها 100 جلدة بسبب عالقة 
بينهم����ا، كما ذكرت »احلياة« امس. وقال الش����يخ ابراهيم عبدالرحمن 
قاضي حركة الش����باب ان املرأة )20 عاما( رجمت الثالثاء املاضي امام 

قرابة 200 شخص قرب مدينة واجد.


