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لندن ـ يو.بي.آي: اشترت 
املغنية البريطانية ليونا لويس 
منــــزال ضخما يقدر ثمنه بـ 3 
ماليني دوالر في والية كاليفورنيا 
األميركيــــة. وذكرت صحيفة 
»دايلي مايل« البريطانية ان 
لويس التي ما انفكت تشــــدد 
على انها ال تســــتطيع اإلقامة 
بشكل دائم في أميركا والتخلي 
عن بريطانيا ستجد صعوبة 
في مغادرة منزلها الكاليفورني 
اجلديد املشــــمس. وأوضحت 
ان لويس اشــــترت املنزل في 
سبتمبر املاضي رغم الشائعات 

عن أنها جتد صعوبة في االستقرار بأميركا. ولفتت إلى ان املنزل اجلديد 
مؤلــــف من 4 غرف نوم و4 حمامات وجنــــاح منفصل للضيوف وغرفة 
عائلية وغرفة طعام ومكتب وباحة واسعة. يشار إلى ان لويس اشترت 
في العام املاضي شــــقة كانت تستأجرها من قبل مع صديقها لو الشمعة 

في مدينة هاكني البريطانية بأكثر من 200 الف دوالر.

دبي ـ سي.إن.إن: »في سابقة غير معهودة لدى 
»محاولي االنتحار« في األردن، طاف شرطي سابق 
على الصحف األردنية طالبا منها تغطية خبر محاولته 
االنتحار التي سيقوم بها. وأعطى الصحافيني رقم 
هاتفه للتواصل معه خالل عملية االنتحار«. وذلك 
وفقا ملا نشرته صحيفة البيان اإلماراتية في عددها 
الصادر أمس. وجاء في البيان أن الشرطي السابق 

طلب منهم إبالغ مديرية األمن العام عنه، واطالعها 
بنيتـــه االنتحار من فوق مبنى العمارة رقم 15 في 
شـــارع وصفي التل اجلاردنز املنطقة القريبة من 
شارع الصحافة، حيث تنتشر معظم مقرات الصحف 
احمللية. وقال الشرطي السابق »إنه سيقوم مبحاولة 
االنتحار وليس االنتحار« للفت االنتباه إلى مشكلته 

التي تتعلق بسداد قرض عليه«.

شرطي يحاول االنتحار في شارع الصحافة األردني

ســــوزان بويل املغنية االســــكوتلندية التي بهرت العالم بصوتها بويل.. تتألق!
املالئكي االخاذ استضافها برنامج »توداي« على قناة  NBC االميركية 
وراحت تصدح بأغانيها في تألق غير مسبوق،               )أ.پ(

جيرماين جاكسون يحمل جائزة شقيقه

سارة جدة أوباما

عمه سيد عمر

سارة أوباما: أعرف كل ما يتعلق بالدين اإلسالمي الصحيح
عمه سيد: بعد انتخاب ابن أخي رئيسًا للواليات المتحدة األميركية 
ُفتحت أمامنـا جميـع األبـواب.. أمـا »نوبـل« فيسـتحقهـا بجدارة

أحمد عفيفي
منذ ان مت اإلعالن عن فوز باراك أوباما رئيسا للواليات املتحدة األميركية 
استقبله الكثير من املســــلمني بترحاب وحفاوة وفرحة غير مسبوقة، 
فالرئيس بســــمرة وجهه قريب جدا من الشرقيني وفي حديثه سماحة 
غير مصطنعة وتواضع يلمسه اجلميع، لذا استبشر به املسلمون خيرا، 

خاصة ان أباه حسن أوباما مسلم وجدوده أيضا من أصل مسلم.
في حتقيق مميــــز لصحيفة »املصري اليوم« املصرية زارت محررة 
اجلريدة أسرة أوباما في كينيا وقابلت جدته وعمه وخرجت مبعلومات 
ـ وان لم تكن جديدة إال ان فيها طرافة واعتراف متواضع وحقيقي بأن 
هذه األسرة بعد ان أصبح ابنهم رئيسا تبدل حالها بشكل الفت ونالوا 
من الشهرة واحلظوة ما لم يكن متاحا لهم قبل ذلك احلدث التاريخي.

ففــــي منزل متواضع بدأوا، وصعد بهــــم التعليم في مجتمعهم، هنا 
عرفوا اإلسالم واملسيحية، وانطلقوا بتواضع حول العالم من الواليات 
املتحدة إلى إندونيسيا، ليتحقق إجنازهم في النهاية في منح األميركيني 
رئيسا استثنائيا، في خطابه وثقافته وحضوره ورصيده القيمي، ومنح 
العالم شــــخصا يقوده إلى قدر من الهــــدوء، ويفتح أمامه نافذة جديدة 

للحوار والتسامح.
عائلة أوباما في كينيا تكرس جهودها حاليا لألعمال اخليرية، تستفيد 
من شهرة الرئيس األميركي، وال تخجل من االعتراف بأن جميع األبواب 

املغلقة تفتحت أمامهم مبجرد أن أصبحوا »عائلة السيد الرئيس«.
جدة أوباما »ســــارة بنت عمر« وهو االسم الذي أطلقه عليها والدها 
بعد أسبوع من ميالدها سنة 1922 في »كيندوباي« في محافظة »نيانزا« 
الواقعة غرب كينيا، وهذا هو االسم الذي نشأت وعاشت به في »كيندوباي« 
حتى تزوجت وأجنبت 8 أبناء وبنات، توفي منهم اثنان، هما االبن األكبر 
»باراك« والــــد الرئيس األميركي »أوباما« وابنتي »ســــارة«، وترتيبها 

الثاني بني إخوتها.
وتقول ســــارة ـ ولدت مسلمة ألب وأم، وكان أول صوت سمعته في 
حياتي هو صوت األذان »اهلل أكبر«، حيث قام والدي باألذان في أذني بعد 

ميالدي مباشرة، كما يفعل كل املسلمني حينما يولد لهم طفل جديد.
تضيف: خالل فترة نشــــأتي لم تكن هناك مدارس أو تعليم نظامي، 
ولكن يعد أبي من أوائل الكينيني الذين اعتنقوا اإلسالم، كما أن إخوتي 
كانوا دائمي الســــفر إلى السعودية وباكستان ودرسوا القرآن وأصول 
الفقه، وكانوا يجيدون القراءة والكتابة بالعربية، ومن خاللهم حفظت 
شيئا من القرآن، وكيفية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وأستطيع 
أن أقول إنني أعرف كل ما يتعلق بصحيح الدين اإلسالمي، وبالرغم من 
انني لم أذهب إلى املدرسة فإنني أستطيع القراءة والكتابة بالسواحيلي، 
وحتى عندما كبر أوالدي وتعلموا لم أكن أحتاجهم في قراءة اخلطابات 

أو كتابتها، وكنت أقوم بذلك مبفردي.
لســــت من أسرة غنية، فقد عشنا ميسوري احلال، ولكن بالرغم من 

ذلك فإنني كنت أمارس النشــــاط اخليري منذ سنوات طويلة على قدر 
استطاعتي، وكان ينحصر في إطار مساعدة الفقراء واأليتام في »كوقيلو«، 
من خالل منحهم األرض، ليعملوا عليها لســــد احتياجاتهم، وبعد فوز 
»أوباما« في انتخابات الرئاســــة األميركية، وأصبحت معروفة للناس، 
واصلت عملي اإلنساني، من خالل الدعم املباشر واستقطاب الدعم ولكن 
في إطار أكبر. أما عم الرئيس األميركي وهو ســــيد أوباما فيقول نحن 
على اتصال دائم بـ »أوباما« متى استوجبت األحوال ذلك، فقد أتاح لنا 
كل طرق االتصال املمكنة به، فعلى سبيل املثال لدي إمييله الشخصي، 
وكل املوظفني في مكتبه جاهزون لالستماع إلينا وتوصيل رسائلنا إليه 
في أي وقت وأي زمن، ولكن يجب أن يفهم الناس أن »باراك« هو رئيس 
أكبر دولة في العالم، وله مسؤوليات كبيرة، ومشغول إلى درجة كبيرة، 
ونحن نراع هذه الزاويــــة، وال يجب أن نلقي على عاتقه جميع أمورنا 
ومشاكلنا، خصوصا البسيطة، التي نستطيع التعامل معها ولو بقليل 
من اجلهد. وقد أصبحنا أسرة مشهورة ومعروفة في كل أنحاء العالم، 
بعد ان أصبح أوباما رئيسا وبالتالي فإن الكثير من األبواب التي كانت 
مغلقــــة أصبحت اآلن مفتوحة، كما أصبحــــت تربطنا صالت وعالقات 
طيبة وصداقات كثيرة مع عدد كبير من الناس من مختلف أنحاء العالم، 
باختصار ميكنني القول ان عاملنا اتسع وأصبح كبيرا، احلياة أصبحت 
أسهل بالنســــبة لنا. وعن فوز أوباما بجائزة نوبل يقول: جائزة نوبل 
لهــــا هيئة حتكيم، مكونة من أعضاء مؤهلني للحكم، وبالتالي هم أدرى 
الناس مبن يستحق اجلائزة، وبالتأكيد هم أكثر معرفة مني بهذا األمر، 
وما أعرفه أن »أوباما« رجل سالم، يسعى لنشره في العالم، وهي جائزة 
متنح للذين يســــعون لتحقيق السالم، لذلك أرى أنه يستحق اجلائزة 
عن جدارة، كما أنه استطاع أن يكسب تأييد معظم األميركيني مبختلف 
ألوانهم وأعراقهم، ولو لم يكن شخصا جيدا ملا وصل إلى كرسي رئاسة 

أكبر دولة في العالم عن طريق االنتخاب.
وسيد أوباما يتمتع بحس موسيقي وفني كبير ويعرف الكثير من 
الفنانني العــــرب واملصريني حيث يقول: منــــذ أن تفتحت عيناي على 
الدنيا رأيت اهتمام والدي ووالدتي باملوســــيقى العربية، واستماعهما 
لهــــا في بعض األحيان، كما أننا كمســــلمني يربطنا الكثير من الروابط 
باللغة العربية ـ لغة القرآن ـ وهذا ســــاعدني أيضا في تطوير اهتمامي 
باملوســــيقى العربية، وقبل عدة سنوات كنت معتادا على االستماع إلى 
إذاعــــة »زجنبار« في دولة تنزانيا، التي تبث برنامجا خاصا باألغنيات 
العربيــــة ومن هنا عرفت وأحببت أم كلثوم وعبداحلليم حافظ ووردة 
اجلزائرية، التي اشــــتهرت أغانيها في مصر وهاني شاكر، وأيضا أحب 
أن أشير إلى نقطة مهمة جدا وهي أن موسيقى »التارا« ـ وهي موسيقى 
الســــواحيليني في كينيا وشرق أفريقيا ـ شــــديدة القرب والتشابه في 
امللمح العام مع املوســــيقى العربية، وهذا أيضا قربني منها لدرجة أن 

نغمة هاتفي احملمول عربية.

جدته تكرس جهودها لألعمال الخيرية وعمه يعشق أم كلثوم وعبدالحليم

حاصل على الماجستير ومالبسه من القمامة

أميركي يعيش في كهف منذ 9 سنوات
سعودي يقتل والدته 
وزوجته بـ 24 طلقة

كتاب لداروين
 بـ 99 ألف دوالر

ـ د.ب.أ: في جرمية  الرياض 
أقدم  بــــ »البشـــاعة«  اتصفت 
سعودي يتجاوز العقد الثالث من 
عمره على قتل والدته وزوجته، 
وذلك بإطالق أربع وعشرين طلقة 

من سالح شخصي يحمله.
وذكرت صحيفة »الرياض« 
السعودية في عددها الصادر امس 
أن هذه اجلرمية البشعة شهدتها 
إحدى قرى خيبر اجلنوب التابعة 

حملافظة بيشة السعودية.

طوكيو ـ يو.بـــي.آي: أعلنت 
دار »كريستيز« للمزادات العلنية 
في العاصمة البريطانية لندن ان 
الطبعـــة األولى من كتاب »أصل 
األنواع للعالم« الشهير تشارلز 
داروين التي وضعت لفترة طويلة 
داخل أحد احلمامات ستباع مبا 
ال يقل عن 99 ألف دوالر. وذكرت 
صحيفة »ذي أوكســـفورد ميل« 
البريطانية ان كتاب داروين الذي 
وضع على رف طوال سنوات في 
حمام ضيوف في أحد املنازل في 
منطقة أوكســـفورد اإلجنليزية 
سيعرض للبيع اليوم في لندن.

إيطاليا تتخذ موقفاً حازماً ضد البرقع

مايكل جاكسون يفوز بأربع جوائز في »أميركان ميوزك أوردز«
لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: عقب 
خمسة أشهر من وفاته فاز ملك 
العاملي مايكل جاكسون  البوب 
بأربع جوائز فـــي حفل توزيع 
جوائز »أميركان ميوزك أوردز« 
مســـاء األحد فـــي مدينة لوس 

اجنيليس األميركية.
وحاز جاكسون جائزة أفضل 
فـــي فئتـــي »روك/بوب«  مغن 
أند بي«، كما حاز  و»ســـول/آر 
ألبومه »نامبـــر وانز« )2003(، 
الذي بيع منه ماليني النسخ هذا 
العام، جائـــزة أفضل ألبوم في 
فئتي »روك/بوب« و»ســـول/آر 

أند بي«.
كمـــا حاز جاكســـون جائزة 
»فنـــان العـــام« والتي حصلت 
عليها أيضـــا املغنية األميركية 

تايلور سويفت.
وقد فازت سويفت )19 عاما( 
بخمس جوائز، من بينها أفضل 
مغنية في فئتـــي »روك/بوب« 
و«كانتـــري« وأفضل ألبوم في 

موسيقى الكانتري.
وافتتحت املغنية الشـــهيرة 
جانيت جاكسون شقيقة النجم 
الـــذي نقل على  الراحل احلفل 
الهواء فـــي التلفزيون األميركي 
بتقدمي باقة متنوعة من أشـــهر 

أغانيها.
وتسلم جيرماين جاكسون 
جوائز شقيقه الذي توفي في 25 
إثر  من حزيران/يونيو املاضي 

تعاطيه جرعة زائدة من العقاقير 
املهدئة عن عمر يناهز 50 عاما.

وحاز جاكســـون على مدار 
التي استمرت  املهنية  ســـيرته 
أكثر مـــن 40 عامـــا 22 جائزة 
»أميركان ميوزك أوردز«، كما فاز 
باجلائزة الشرفية »فنان القرن« 

عام 2002.
وتعد جوائز »أميركان ميوزك 
أوردز« من أكبـــر اجلوائز التي 
متنح في املجال املوسيقي بعد 
جوائـــز »جرامـــي«، ويتم منح 
اجلوائز بناء على جناح املبيعات، 
كما يتم تقييم الفائزين بناء على 

استطالعات رأي اجلماهير.

روما ـ العربية: تخطت إيطاليا شريكاتها 
األوروبية في ســـباق منع البرقع أو النقاب، 
وحولت املنع إلـــى قانون عبر البرملان يجرم 
استخدامه، مع وقف املرأة املسلمة التي ترتديه 
في الشـــوارع واألماكن العامة وأمرها بنزعه 

ومعاقبتها بغرامة مالية.
قانون احلظر قدمته رابطة الشـــمال بدعم 
حكومة بيرلســـكوني برغم معارضة أحزاب 
اليسار وجهات أخرى تناصر احلرية الشخصية 

لألفراد.
والبرقع أو النقاب قليل االستخدام للمسلمات 
املقيمات بني نحو مليوني مسلم ومسلمة في 
إيطاليـــا، إذا ما قورن باحلجـــاب. لكن توجد 
محجبات من العالم اإلسالمي وحتى إيطاليات 
يستخدمنه بعد إسالمهن، خاصة في الشمال 
اإليطالي الذي تســـيطر عليه رابطة الشمال 

املعادية للمسلمني واألجانب املقيمني.
وقـــد تناقلت وســـائل اإلعـــالم اإليطالية 

واألوروبية املوقف األخير احلازم لشيخ األزهر 
د.محمد ســـيد طنطاوي ورجال دين آخرين 
الرافض للبرقع. ويتذرع املســـلمون وصناع 
القـــرار بهذا القرار عند اتخـــاذ أي موقف من 

البرقع أو النقاب.
ويؤكد شيخ األزهر أن النقاب ليس فريضة 
إسالمية وإمنا ميكن أن ترتديه املرأة او تخلعه 
حسبما تريد. مضيفا أما احلجاب فهو فريضة 
إسالمية وال ميكن خلعه في الدول االسالمية بأي 
حال من االحوال، واملقصود باحلجاب هو ستر 
كل جسد املرأة عدا الوجه والكفني وأن ترتدي 

املرأة ثيابا ال تصف وال تشف وال تكشف.
وفي وقت سابق، شن الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي هجوما عنيفا، وقال إنه 
ال يعتبر أن النقاب )البرقع( رمزا دينيا بل 
رمز الســـتعباد املرأة، األمر الذي أثار آراء 
متباينـــة من رجال الدين املســـلمني داخل 

وخارج فرنسا.

مشغوالت ذهبية 
في فم السارق!

منزل ليونا لويس بـ 3 ماليين دوالر

عمان ـ يو.بي.آي: ألقت الشرطة 
االردنية القبض على عامل في مصنع 
للذهب بالقرب من العاصمة عمان كان 
يقوم بسرقة الذهب ويخفيه في فمه 

الخراجه من املصنع.
ونقلت صحيفة »الدستور« امس 
عن مصادر الشرطة ان احد املستثمرين 
االوروبيني اشتكى لرئيس مركز أمن 
سحاب )جنوب عمان( من قيام احد 
العاملني لديه بسرقة كتلة من الذهب 
تبلغ قيمتها 70 الف دينار )100 الف 
دوالر(. ومتكن رجال البحث اجلنائي 
من القاء القبض على املشتكى عليه 

الذي اعترف بارتكاب السرقة.
وتبني خالل التحقيق ان العامل 
يقوم منذ سنة تقريبا بسرقة الذهب 
عن طريق فمه واخراجه من املصنع 

باالشتراك مع اثنني آخرين.

يوتا األميركيةـ  يو.بي.آي: قال رجل في الـ 48 
من العمر لم يستخدم املال منذ 9 سنوات ويقيم 
في كهف صحراوي في منطقة مواب بوالية يوتا 

األميركية انه مسرور جدا بحياته البسيطة.
ونقلت صحيفة »دنفر بوست« األميركية عن 
دانيال سويلو قوله انه يحصل على مالبسه من 
القمامة مؤكدا انه ســـعيد بعيش حياة ال يضطر 
فيها للقلق بشأن وظيفة أو رهن أو أي شيء يقلق 

باقي األميركيني.
وقال ســـويلو وهو متطوع سابق في »جهاز 
الســـالم«: »ان اعتماد املفهوم القائل اننا ال منلك 
شـــيئا هو حجر الزاوية لـــكل الديانات واألمور 

الروحية«.
وأشار إلى انه اعتمد منط احلياة الفريد هذا قبل 
9 سنوات بالرغم من انه يحمل شهادة ماجستير 

في احملاسبة وشهادة جامعية في علم اإلنسان.

صحتك

التفاؤل يقي من أمراض القلب

جانيت جاكسون افتتحت احلفل         )رويترز(

ليونا لويس

أوباما مع جدته في صباه

نيويورك ـ أ.ش.أ: أظهــــرت األبحاث الطبية احلديثة أن 
متتع اإلنســــان بنظرة متفائلة وتفكير إيجابي بشكل عام 
يساعده على الوقاية من اإلصابة بأمراض القلب اخلطيرة. 
وقال باحثون إن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة مع أخذ 
نفــــس عميق عند التعرض لألزمــــات أو حتى عند الوقوع 
فريسة لالختناقات املرورية للحيلولة دون إثارة األعصاب 
واستمرار التمتع بالتفكير اإليجابي كل ذلك يساعد في وقاية 
اإلنسان من اإلصابة بأمراض القلب اخلطيرة. كانت األبحاث 
قد أجريت على أكثر من 1.621 ألف شخص ممن ال يعانون من 
أمراض في القلب، حيث مت إخضاعهم الستبيان حول نظرتهم 
للحياة وسلوكياتهم عند التعرض لألزمات سواء النفسية أو 
املالية. وأشارت إلى أن األشخاص الذين استطاعوا احلفاظ 
على نظرتهم املتفائلة لألمور وتفكيرهم اإليجابي قد تراجعت 

بينهم بنسبة 12% فرص اإلصابة بأمراض القلب.


