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سيدات في البانيا اثناء صالة العيد

روبي ويليامز

)رويترز(احد املتهمني في مذبحة الفلبني خلف القضبان

شيرين عبادي

)ا.ف.پ - رويترز(مسلمو الصني يؤدون صالة العيد فرحة العيد في هندوراس

لندنـ  يو.بي.آي: أقدم بريطاني يعاني من رهاب األطباء على قتل 
نفسه عندما كان في طريقه إلى أحدهم إثر ظهور بقعة غريبة على أنفه 
وأفادت صحيفة »دايلي ستار« البريطانية ان  ظن انها سرطانية. 
جون دارت اقتنع بأن البقعة الغريبة على انفه كانت ورما سرطانيا 
بالرغــــم من انه لم يجر أي فحوص للتأكد من مخاوفه. ولفتت إلى 
ان دارت وهو أب لولدين قرر أخذ موعد عند أحد األطباء لكنه شعر 
بخوف شديد وبدال من الذهاب إليه توجه إلى حانة محلية في بلدة 

إيكستر البريطانية. وعثر على الرجل البالغ من العمر 76 سنة عائما 
على وجه مياه نهر »إيكسي« في اليوم التالي، وقال دارن دارت ابن 
جون خالل التحقيق في القضية ان والده »كان مذعورا من األطباء 
وكنا قلقني من انه لن يذهب« إلى املوعد الطبي. من جهته قال عامل 
احلانة جاين سنيل »كان )جون( يقول انه ذاهب إلى النهر ليغرق 
نفسه«. يشار إلى ان جون كان سيحتفل مع زوجته بربرا بالذكرى 

السنوية الـ 50 لزواجهما هذه السنة.

بريطاني يعاني من رهاب األطباء يختار الموت على استشارة أحدهم

صحتك

تنشيط الذاكرة أثناء النوم.. ممكن
واشنطنـ  أ.ش.أ: كشفت دراسة أميركية أن 
األصوات التي تصل لالنسان اثناء النوم العميق 

تساعد على تثبيت ما يتعلمه نهارا.
 وأجرى الدراسة باحثون أميركيون حتت 
إشــــراف جون رودى من جامعة ايفانستون 
بوالية الينوي األميركية، وقام الباحثون خالل 
الدراسة بعرض 50 صورة مختلفة على الشاشة 
أمام 12 متطوعا.  وكانت الصور مرفقة بأصوات 
مميزة لهذه الصور حيث عرض على املتطوعني، 
على ســــبيل املثال، صــــورة ديناميت مرفقة 
بصوت انفجارات وصورة قطة مرفقة بصوت 
مواء، وهكذا.  كان على املتطوعني أن يالحظوا 
مكان ظهور الصور على الشاشــــة، ثم سمح 
لهم باالغفاء قليال، وعندما وصل املتطوعون 
ملرحلة النوم العميق قام الباحثون بتشغيل 

25 صوتا من اجمالى اخلمسني صوتا بجانب 
املتطوعــــني.  وتبني من خالل اختبار للذاكرة 
عقب الغفوة تأثير األصوات التي استمع لها 
املتطوعون اثناء النوم العميق حيث تعرف 
الذين اعطوا قسطا من النوم على االشياء التي 
سمعوا اصواتها اثناء النوم بشكل افضل من 
االشياء اخلمسة والعشرين االخرى التي لم 
يسمعوا اصواتها اثناء الغفوة وكذلك بشكل 
افضل من اقرانهم الذين لم ينالوا قسطا من 
النوم ولم يســــتمعوا بالتالى لهذه االصوات 
اثناء النوم، ومت صرف انتباه مجموعة اخرى 
من املتطوعني باخضاعهــــم الختبار رد فعل 
اثناء سماعهم لالصوات مرة أخرى وذلك بدال 
من السماح لهم بالنوم عقب مشاهدة الصور 

وسماع االصوات املرافقة لها.

مسلمو العالم يحتفلون باألضحى والصينيون يلعبون لعبة الخروف

عواصم ـ وكاالت: احتفل مســـلمو العالم امس بأول ايام عيد 
االضحى املبارك، حيث انتشر االطفال مبالبسهم اجلديدة بعد ان 
سعدوا بذبح اخلراف مع اهاليهم عقب صالة العيد مباشرة، وفي 
الصني بدأت االحتفاالت مبمارسة لعبة »خطف اخلروف«، فما أن 
فرغ مســـلمو الصني من أداء صالة العيد حتى بدأوا في ممارسة 
لعبة »خطف اخلروف« التي متثل أحد أهم مظاهر االحتفال بعيد 

األضحى في الصني.
وفي هذه اللعبة، ميتطى رجل جواده ثم ينطلق بأقصى سرعة 

صوب هدفه املنشود )اخلروف( ليلتقطه في سرعة وبراعة ودون 
أن يسقط من فوق ظهر جواده، بعدها يفعل األمر ذاته ثان وثالث 
وآخرون لتنتهي اللعبة بإعالن فوز من اســـتغرق أقل وقت في 

عملية اختطاف خروف العيد من على األرض.
وبعـــد الفوز باخلـــروف يجتمع كل ذكور األســـرة حوله ثم 
يشـــرعون في قراءة أدعية وآيات قرآنيـــة لنحو خمس دقائق، 
بعدها يقوم كبير األسرة أو إمام املسجد بذبح اخلروف، ثم يتم 
تقســـيمه بواقع ثلث للتصدق، وثلث لالهـــداء، والثلث األخير 

إلطعام األسرة املضحية.
وإلى جانب لعبة »خطف اخلروف« التي يبرع في ممارستها 
مسلمو قومية الويغور في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية 
الصينية على نحو ال يكاد يباريهم فيه سائر القوميات املسلمة 
الصينيـــة األخرى، هناك أيضا أجواء احتفال أخرى وإن تباينت 
من منطقة ألخرى، فالذبائح وصناعة احللويات وإعداد األكالت 
الشـــعبية هي عادات املناطق ذات الكثافة املســـلمة العالية مثل 
منطقة نينغيشـــيا ذاتية احلكم كما تتوقف الدراسة في املدارس 

واجلامعات وتعطل الدوائر واملؤسســـات احلكومية رسميا كي 
يتفرغ املسلمون لالحتفال بالعيد.

أما املناطق حديثة العهد بالتواجد اإلسالمي كاملناطق الصناعية 
احلديثة وغالبيتها تقع على امتداد ســـواحل الصني الشـــرقية، 
فيكتفي املسلمون بإقامة صالة العيد في املسجد وذبح االضاحى 
مع احلرص على تنظيف وتزيني املنازل وارتداء املالبس اجلديدة 
وتبادل الزيارات بني األهل واألصدقاء واألقارب واجليران للتهنئة 

بالعيد.

روبي ويليامز يطلب يد صديقته 
مباشرة على الهواء

المرشح الذي ُقتلت زوجته وشقيقاته
في مذبحة الفلبين يقدم أوراق ترشحه

طهرانـ  رويترز: نفت إيران أمس اتهامات النرويج بأنها 
صادرت جائزة نوبل للســــالم التي حصلت عليها شيرين 

عبادي الناشطة مبجال حقوق اإلنسان عام 2003.
وقال رامني مهمانباراست املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
في تصريحات بثتها وكالة مهر شــــبه الرســــمية لألنباء 
»نحن مندهشون من اتخاذ الســــلطات النرويجية موقفا 
كيديا بأسلوب متســــرع متجاهلة القوانني والقواعد التي 

يحترمها اجلميع«.
وكانت النرويج قد قدمت احتجاجا رسميا متهمة إيران 
مبصادرة جائزة نوبل التي حصلت عليها املدافعة عن حقوق 
اإلنسان شــــيرين عبادي، واعتبرت النرويج وعبر وزارة 
خارجيتها ان هذه اخلطوة اإليرانية، سابقة أولى في تاريخ 
العالم وخرقا لألصول املرعية واملعمول بها دوليا. غير ان 
املتحدث باسم وزارة خارجية اإليرانية رامني مهمانباراست 
رفض االحتجاج النرويجــــي، وقالت وكالة ارنا انه اعرب 

عن استغرابه لهذا املوقف.
ووصف املتحدث اإليراني املوقف النرويجي بأنه متسرع 

وغير مدروس ويتعارض مع القواعد التي تدعو الى عدم 
اتخاذ مواقف غير حيادية حلكومة أوسلو.

وكانت النرويج احتجت لــــدى طهران على مصادرتها 
جائزة نوبل للسالم التي منحت عام 2003 للمحامية اإليرانية 

شيرين عبادي.
وقال وزير خارجية النرويج يوناس جار شتور ان هذه 
هي املرة األولى التي تصادر فيها سلطات أي دولة جائزة 
نوبل، معربا عن »صدمته« حيال مصادرة السلطات اإليرانية 
للجائزة. كما استدعت وزارة اخلارجية النرويجية القائم 
باألعمال اإليراني في النرويج الى مقر الوزارة لتســــليمه 
االحتجاج. وقالت اخلارجية النرويجية ان ميدالية نوبل 
الذهبية وشــــهادة اجلائزة نقلت مع مقتنيات خاصة من 
صندوق في بنك كانت عبادي حتتفظ بها فيه. وأضافت ان 

حرية التعبير تتعرض »لضغط كبير« في إيران.
وتضمنت اجلائزة عام 2003 شيكا مببلغ عشرة ماليني 
كورونة سويدية )1.45 مليون دوالر( ولم يذكر البيان شيئا 

عن القيمة املالية للجائزة.

مانيــــال ـ رويترز: متكن السياســــي الذي كانت 
زوجته وشــــقيقاته من بني 57 شــــخصا قتلوا في 
مذبحــــة بجنوب الفلبني وقعت بســــبب رغبته في 
خوض االنتخابات التي جتري العام القادم من تقدمي 

أوراق ترشحه امس.
 وصرح اسماعيل »توتو« ماجنوداداتو بأن املذبحة 
لم تغير خططه لترشيح نفسه ملنصب حاكم اقليم 
ماجوينداناو فــــي االنتخابات التي جتري في مايو 

عام 2010.
 وقال للصحافيني بعد ان قدم أوراق ترشحه ملكتب 
اللجنة االنتخابية »املوت وحده هو الذي ميكن ان 
مينعني من الترشح ملنصب احلاكم«، وكانت قافلة 
الزوجة في طريقها الى مكتــــب اللجنة االنتخابية 
لتقدمي أوراق ترشــــح زوجها. وقتل املسلحون 57 
شخصا بالرصاص والفؤوس واملناجل دفن معظمهم 

في ثالثة قبور جماعية عند سفح جبل على الطريق 
الســــريع.  وكان من بني الضحايا 27 صحافيا وهو 
ما جعل الهجوم الذي وقع يوم االثنني على قافلتهم 
فــــي جنوب الفلبني االكثر دموية على االطالق على 
ممثلي وســــائل االعالم في اي مكان في العالم. كما 
كان من بينهم أيضا سبعة أشخاص لم يكونوا ضمن 

القافلة لكنهم قتلوا النهم شهدوا الواقعة.
 وأعلن اجليش الفلبيني ان عضوا بعائلة سياسية 
ذات نفوذ في جنوب الفلبني يشتبه في أنه كان وراء 

املذبحة سلم نفسه للسلطات اخلميس.
 والصراعــــات بني العائالت شــــائعة في جنوب 
الفلبني وألقت عائلة ماناجوداداتو باملسؤولية في 
املذبحة على انصار امباتــــوان. وذكرت صحف ان 
امباتــــوان كان يعتزم ايضا املنافســــة على منصب 

حاكم االقليم.

غرامة 865 دوالرًا لكوري جنوبي
وصف هندياً بالقذارة والرائحة الكريهة

أول حكم في ظل قانون جرائم الكراهية 

سيدني يو.بي.آي: طلب النجم البريطاني روبي 
ويليامز يد صديقته العارضة عايدا فيدال رسميا 
للزواج على الهواء مباشرة أثناء مقابلة إذاعية كان 

يجريها في مدينة سيدني االسترالية.
وذكرت صحيفة »الدايلي تلغراف« االسترالية 
أن ويليامـــز كان يتكلم خالل املقابلة عن األعمال 
الرومانســـية التي قام بها في حياته ثم اســـتدار 
إلى صديقته عايدا التي كانت جتلس قربه وطلب 

يدها للزواج.
وسألته عايدا عن خامت الزفاف فما كان من مقدمة 
البرنامج إال أن أعطتها خامتا على شكل ضفدعة 

لتستخدمه كعربون على حبها لويليامز.
ووافقت عايدا على طلب املغني وقبلت أن تصبح 
زوجته وأكد الثنائي على عميق حبهما، يذكر أن 
عايدا وويليامز التقيا بعد أن أعد أصدقاء مشتركون 

موعدا بينهما.
كما تكلم املغني أثناء املقابلة عن األوقات التي 
أمضاهـــا مؤخرا مع فرقتـــه القدمية »تايك ذات« 

معبرا عن اشتياقه لزمالئه.

سولـ  رويترز: أصدرت محكمة كورية جنوبية أول حكم إدانة 
مبوجب قانون جرائم الكراهية امس وحكمت بالغرامة على رجل 

أساء عرقيا الستاذ جامعي هندي في حافلة ركاب.
 وتابعت وســـائل االعالم من كثب القضيـــة التي قالت إنها 
تثير تســاؤالت حول الطريقة التي يتعامل بها املجتمع الكوري 
اجلنوبي املتجانــس إلى حد كبير مع التعداد املتزايد للســـكان 

االجانب.
 وقضت احملكمة االبتدائية في إنتشيون غربي العاصمة سيئول 

على الرجل الكوري الذي عرف فقط بلقبه وهو بارك بدفع غرامة 
قدرها مليون وون )865 دوالرا( النه طلب من االســـتاذ الهندي 
في احلافلة االبتعاد عنه النه »قذر« و»كريه الرائحة«، ووقعت 

احلادثة في يوليو.
ويعمل نواب في برملان كوريا اجلنوبية الصدار قانون جديد 
يوسع قوانني التمييز العنصري في وقت تسعى فيه احلكومة 
جلذب املزيد من العمال االجانب املهرة لزيادة تعداد السكان في 

بلد يوجد فيه أقل معدل للمواليد بني الدول املتقدمة.

النرويج تحتج على مصادرة جائزة نوبل شيرين عبادي
وإيران تنفي وتصف الموقف النرويجي بـ »الكيدي«

 حريق بدار سينما بسورية 
يودي بحياة شخص

ادعت وجود قنبلة.. 
ليلحق مديرها بالطائرة

دمشقـ  كونا: قالت وكالة االنباء 
السورية )ســــانا( ان حريقا وقع 
امس اول ايام عيد االضحى املبارك 
في احدى دور السينما في مدينة 
حلب شمال سورية ادى الى وفاة 
شخص واحد.  ونقلت الوكالة عن 
محافظ حلب علي أحمد منصورة 
قوله ان فوج االطفاء املدني سيطر 
علــــى احلريق وان اســــبابه غير 
معروفة حتى االن، مضيفا انه مت 
اتخــــاذ كل االجراءات االحتياطية 
بعزل منطقة احلريق وقطع التيار 
الكهربائــــي وبدء التحقيق، وذكر 
منصورة ان عددا من رجال االطفاء 
اصيبوا بحاالت اغماء ونقلوا على 

اثرها الى املستشفى.

مياميـ  يو.بي.آي: اتصلت امرأة 
في مدينة ميامي األميركية باملطار 
مدعية وجود قنبلة على منت طائرة 
ليتمكن مديرها من اللحاق بالرحلة. 
ونقلت صحيفة »ميامي هيرولد« عن 
الشرطة احمللية أن كلوديا ديالروزا 
اتصلت مبطار ميامي الدولي لتبلغ 
عن وجــــود قنبلة أمــــال منها في 
تأخير الرحلة كي يتمكن رئيسها 
من اللحاق بها. غير أن الشرطة لم 
تستخف بعمل املرأة والقت القبض 
عليها بتهمة تقدمي بالغ كاذب حول 
قنبلة، وكانت رســــالة الكترونية 
باالســــبانية قد وصلت إلى مطار 
ميامي الدولي تهدد بوجود قنبلة 
على منت طائرة أميركية ذكر فيها 

رقم وتاريخ إقالع الطائرة.


