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)أ.ف.پ( مئذنة مسجد محمد في مدينة زيورخ            

ميشيل صالحي تصافح الرئيس أوباما في حفل االستقبال 

59٪ من السويسريين يؤيدون حظر بناء المآذن في بالدهم

مالبسه من القمامة وينظِّف أسنانه بعظام الحبار

.. عاش لسنة من دون أن ينفق بنسًا واحدًا

سيندي كروفورد تحتفظ بنضارتها بإبر »بوتوكس«

برلوسكوني: سأخنق كل من ألَف كتبًا عن المافيا سوبرماركت في الصين لبيع »الحظ والحب«

ساعي بريد كسول يخزن 300 كيلوغرام من الطرود في منزله

األزمة المالية تضرب كنيسة إنجلترا وتجعلها 
غير قادرة على تحمل نفقات قساوستها

األتراك ينفقون 138 مليون دوالر على األسلحة

إصابة 45 شخصاً  بسبب تسر ب إشعاعي في الهند

لندن - بريطانيا - يو.بي.آي: كش���فت صحيفة »صندي 
إكس���بريس« امس األحد أن كنيس���ة إجنلترا وقعت ضحية 
األزمة املالية العاملية وصارت غير قادرة بسببها على حتمل 
نفقات قساوس���تها وميكن أن تدفعها لالستغناء عن خدمات 

قسم كبير منهم خالل السنوات املقبلة.
وقالت الصحيفة إن النموذج التقليدي لوجود كاهن في كل 
أبرشية قد انتهى وفقا لوثائق داخلية لكنيسة إجنلترا وستقوم 
الكنيسة بتخفيض عددهم بنسبة الربع تق���ريبا بحلول العام 
2013 بس�����بب األزمة املالية واستخدام كهنة بال أجر لشغل 
مراكزهم وقط���ع رواتب قساوست����ها الباق���ني بن���سبة %8.3 

في اطار برنامج واس��ع ت���بنته العادة هكيلت����ها.

معاشات تقاعدية

واضافت أن هذه اإلجراءات تأتي في وقت تكافح فيه كنيسة 
إجنلترا مع نظام معاشاتها التقاعدية الذي يحتوي على 813 
مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل ضعف القيمة التسويقية 

ملوجوداتها والبالغة 461 مليون جنيه استرليني.
واشارت »صندي إكسبريس« إلى أن دخل كنيسة إجنلترا 
هو أيضا عرضة للخطر بسبب الركود الذي أصاب أبرشياتها 

وجعلها تفتقر إلى السيولة لرفدها باألموال.
ونسبت الصحيفة إلى ديڤيد هولدينغ رئيس القساوسة 
في أبرش���ية تابعة لكنيسة إجنلترا في العاصمة لندن قوله 
»اخلالصة هي أن األموال التي تدفع للكنيسة تأتي من الناس 
الذين يترددون على أبرشياتها لكن معظمهم ال ميلكون املال 

اآلن بسبب األزمة املالية«.

أنقرة � أ.ش.أ: بلغت حصيلة ما أنفقه األتراك على شراء األسلحة 
خالل السنوات السبع املاضية 138 مليون دوالر.

وذك���ر بيان لهيئة التصنيع امليكانيكية والكيميائية امس أنها 
باعت 10 آالف و302 مس���دس منذ بداية العام احلالي مت تصنيع 8 
آالف و225 منها في تركيا والباقى مت اس���تيراده من دول عدة في 

أنحاء العالم، وبلغت حصيلة املبيعات 16 مليون دوالر.
وأش���ار البيان الى أنه مت بيع 99 ألفا و109 مسدس���ات خالل 
السنوات السبع املاضية مببلغ 138 مليون دوالر منها 21 ألفا و969 
قطعة مت استيرادها من اخلارج. وذكر البيان أن األسلحة التي مت 

بيعها مت تصنيعها في 25 شركة منها 15 شركة اجنبية.

نيودلهي � د.ب.أ: أفادت تقارير إخبارية امس األحد بأن ما ال يقل 
عن 45 من العاملني مبفاعل كايجا النووي الهندي أصيبوا بتسمم 

إشعاعي جراء تلوث مياه الشرب باملياه املشعة الثقيلة.
يذك���ر ان مفاعل كايجا، الذي يقع على بعد نحو 500 كيلومتر 
شمال باجنالور عاصمة والية كارناتاكا جنوبي الهند، يعد واحدا 

من أحدث املفاعالت النووية الهندية.
وقالت صحيفة »تاميز اوف انديا« على موقعها على االنترنت 
إن احلادث سيثير مزيدا من القلق بشأن األمان النووي قبيل بدء 
برنامج التوسع النووي الطموح في البالد. وأشارت الصحيفة إلى 
أنه لم يصدر أي رد فعل رسمي من املؤسسة النووية التي تتسم 
بالكتمان في العادة، غير أن مصادر قالت إن العاملني باحملطة مت 
نقلهم للمستش���فى نظرا لتعرضهم ملعدالت مرتفعة من اإلشعاع 
عما هو مسموح به يوم اجلمعة املاضي إثر تناولهم مياها من مبرد 

مياه قريب من منطقة مفتوحة باملفاعل النووي.

لندن � يو بي آي: قال البريطاني مارك بويل الذي 
عاش لس���نة كاملة من دون أن ينفق أي أموال على 
نفسه إنه يعتبر هذه الفترة أكثر أيام حياته سعادة 

وينوي االستمرار على هذا املنوال.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« امس أن بويل عاش 
تلك الفترة في كارافان في تيمزبيري قرب مدينة »باث« 
التي تشتهر بآثارها وحماماتها الرومانية القدمية، إذ 
كان يزرع اخلضار والفاكهة التي يحتاج إليها ويقوم 
باعادة تدوير واستخدام األشياء التي يرميها الناس 

ويحصل على املالبس من حاويات القمامة.
وعن تنقالته قال إنه يستخدم دراجة هوائية ولديه 
هاتف محمول يتلقى االتصاالت فقط كما ان لديه حماما 

يعمل بواسطة الطاقة الشمسية وانه ينظف أسنانه 
بواسطة عظام احلبار املوجودة على الشاطئ. وبويل 
الذي أطلق على نفسه اسم »فريكونوميست« إيرلندي 
املولد متخرج من اجلامعة وحائز على ش���هادة في 
االقتصاد وهو رجل أعمال سابق ويشغل كمبيوتره 
الشخصي بواسطة الطاقة املستمدة من الشمس. وقال 
»كانت تلك أكثر سنواتي سعادة وسوف أستمر في 
ذلك إلى ما ال نهاية وال أرى حاجة للعودة إلى العالم 
الذي يتحكم فيه املال«. وأضاف »إنه االنعتاق.. هناك 
بضع حتديات ولكن ال أعاني من ضغوط احلسابات 
املصرفية والفواتير وازدحام الطرق والبقاء لساعات 

طويلة في وظيفة ال تعجبني«.

لندن � يو.بي.آي: اعترفت عارضة األزياء 
الشهيرة السابقة سيندي كروفورد باستخدام 
حقن البوتوكس للحفاظ على جمالها ونضارة 
وجهها. ونفت كروفورد )43 س����نة( وهي 
أميركية وأم لطفلني في مقابلة نشرتها امس 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن تكون 
قد خضعت لعمليات جتميل في الس����ابق 
ولكنها أقرت بأنه����ا زارت عيادة في لندن 
قبل سنوات وحقنت بإبر من أجل تخفيف 
التجعدات في وجهها. وتقاعدت كروفورد 
قبل نحو 9 س����نوات من العمل ولديها اآلن 
متجر لبيع أدوات التجميل. وقالت كروفورد 

إنها رفضت اخلضوع لعمليات جتميل ألن 
ذلك يجعل النساء يظهرن على غير شكلهن 
»احلقيقي«. وأضافت »ذهبت إلى طبيب هنا 
في لندن وُحقنت بإبر بوتوكس وحصلت 
إيضا على رعاية كاملة للجلد ولكني توقفت 
عن ذلك منذ سنوات«. وكروفورد متزوجة 
من عارض األزياء الس����ابق ورجل األعمال 
راندي جيربير. وتابعت: إن الناس يتوقعون 
أن يروك في أفضل ش����كل »وهذا يعرضني 
لضغط إضافي ملقاومة الشيخوخة«، مضيفة 
»أرجو اال تخطئوا تفسير ذلك، إن مظهري 

ما يزال جيدا جدا«.

بكني � أ.ش.أ: أقيم احتفال رسمي في العاصمة 
بكني مبناسبة افتتاح أول سوبرماركت يبيع )احلظ 
واحلب( انطالقا من موقعه الكائن بساحة شيهوان 
مبنطقة )شيتشيمون( ببكني مبشاركة أكثر من 

مليون مواطن.
وتوضع عل���ى الرفوف في الس���وبر ماركت 
بيانات )اجلنس، العمر، املؤهل الدراسي، الراتب، 
وجميع الظروف الشخصية األخرى(، واملشتري 
هنا يختار ما يريده ويرضيه من هذه البيانات، 
ويقوم باالتصال بصاحبها مباش���رة مبس���اعدة 
مديري السوبرماركت بعد التصديق من هويته 

الشخصية.
وتقول تشانغ يينغ املسؤولة في )سوبرماركت 
احلب( إن أي شخص ميكنه التجوال مجانا في هذا 
السوبرماركت للحصول على البضاعة التي تناسبه، 
مش���يرة إلى أن البضاعة هي بيانات ومعلومات 
ورمبا صور لألشخاص الراغبني في العثور على 

نصفهم اآلخر.
وأكدت أن البيانات التي يعرضها سوبرماركت 
احلب هي أكثر وثوقا من املعلومات التي تنش���ر 
على االنترنت، كما أن عملية االتصال تكون أكثر 

مباشرة.

 روما � أ.ف.پ: هدد رئيس 
احلكومة االيطالية س���يلفيو 
برلوسكوني الذي اقام عالقات 
مع املافيا، كما قال احد التائبني، 
ب� »خنق« معدي افالم ومؤلفي 
كتب حول املافيا تعطي صورة 

رديئة عن ايطاليا في العالم.
وقال برلوسكوني في اجتماع 
عام الس���بت في اولبيا »اذا ما 
عرفت م���ن هو مع���د برنامج 
االخطبوط )التلفزيوني الشهير( 
وم���ن أل���ف كتبا ع���ن املافيا، 
اقس���م اني سأخنقه«. ووصف 
امام انصار من  برلوس���كوني 

حزبه في اولبيا املعلومات الصحافية التي تطرح 
فرضية اشتراكه في اعتداءات نفذتها املافيا في 1992 
و1993، بأنها ال اس���اس لها من الصحة وشائنة، 

كما ذكرت وسائل اعالم ايطالية.
وقد ادلى برلوسكوني بهذه التصريحات فيما 
نفى كبير املدعني في نيابة فلورنس���ا جيسيبي 
كواتروتشي الس���بت املعلومات الصحافية التي 
حتدثت عن فتح حتقيق حول برلوسكوني ومساعده 
مارسيلو دل اوتري حول تلك االعتداءات، وأكد ان 

»ما قالته صحيفة ليبيرو غير صحيح«.

وفي 1998 حفظ التحقيق حول 
اعتداءات 1993 والسيما منها تلك 
التي وقعت في فلورنسا،  لكن 
اعيد فتحه بعد إفادة أدلى بها 
التائب غاسباري سباتوتسا امام 
القضاء. وقال ان برلوسكوني 
ودل اوت���ري كان���ا احملاورين 
املميزين من رجال السياس���ة 
لزعيمه غيس���يبي غرافيانو. 
وذكر غرافيانو لسباتوتسا في 
يناير 1994 »كل شيء مشترك 
مع رجال السياسة ولقد حصلنا 

على كل ما كنا نريده«.
وقد ب���دأ دل اوت���ري وهو 
س���ناتور اليوم، حياته املهني���ة موظفا في احد 
مصارف صقلية ثم انضم الى مجموعة فينينفست 
التي يرأسها برلوسكوني. وهو احد مؤسسي حركة 
فورتسا ايطاليا التي أنش���ئت في 1994 إلطالق 

برلسكوني في مجال السياسة.
واتهم دل اوتري بأنه كان »الوسيط« لتحضير 
وصول ش���خصيات مؤيدة للمافيا الى املس���رح 
السياس���ي االيطالي، وحكم عليه بالسجن تسع 
سنوات الشتراكه في أنشطة مافياوية لكنه استأنف 

احلكم.

باريس د.ب.أ: قام ساعي بريد »كسول« بتخزين 
اخلطابات والطرود في منزله بدال من توصيلها إلى 

األماكن املقصود اليها.
وذكرت محطة »فرانس إنفو« االذاعية الفرنسية 
اليوم االح����د انه مت العثور على 300 كيلوغرام من 
اخلطابات والطرود في شقة ساعي البريد في منطقة 

اس زورتيل شرقي فرنسا.

ومت إلقاء القبض على ساعي البريد الذي اعترف 
بأنه كان يحاول بذلك تخفيف اعباء العمل عن نفسه. 
وذك����رت احملطة انه ال يبدو ان هناك نوايا اجرامية 
لساعي البريد، حيث ان جميع اخلطابات والطرود 

التزال مغلقة.
وكانت الش����رطة قد تلقت شكاوى من أشخاص 

كثيرين بعدما تأخرت شيكات كانوا ينتظرونها.

رئيس جلنة معارضة بناء املآذن وولتر فومبان بعد إعالن نتيجة االستطالع

جنيڤ � أ.ف.پ: اظهر استطالع للرأي أجراه التلفزيون السويسري »تي اس ار« 
عند خروج املشاركني في االستفتاء الذي نظم امس من مكاتب االقتراع ان السويسريني 

ابدوا تأييدهم حلظر بناء املآذن.
وبحسب توقعات اإلذاعة والتلفزيون السويسريني »اس اس ار« التي جرى بثها 
بعد س���اعة على اقفال صناديق االس���تفتاء ظهر أمس، فان 59% من االصوات تؤيد 

منع بناء املآذن في سويسرا.
واس���تجابت الغالبية في كانتونات سويسرا ال� 26 لدعوة اليمني الشعبوي الى 

تعديل املادة الدستورية املتعلقة باحلرية الدينية من اجل منع بناء املآذن.
ووصف معلقو التلفزي���ون هذه النتائج األولية بانها تش���كل »مفاجأة كبرى« 
لتناقضها مع اس���تطالعات الرأي التي اش���ارت الى ان 53% من األصوات سيرفض 

اقتراح اليمني.
وبذلك يكون اليمني الشعبوي السويسري قد جنح في اقناع السويسريني بان املآذن 

تشكل »رمزا ظاهرا ملطالبة سياسية دينية بالسلطة تناقض احلقوق األساسية«.
وبعد اعالنات تدعو الى إبعاد »النعاج الس���وداء« أي األجانب خارج سويس���را، 
اثارت دعاية اليمني الش���عبوي فضيحة جديدة حول اعالنات تصور امرأة محجبة 

متاما امام علم سويسري مغطى مبآذن على شكل صواريخ.
ونددت اللجنة الفيدرالية ملكافحة العنصرية، وهي هيئة عامة استشارية، بهذه 
الصورة التي »تذكي الكراهية« فيما عبرت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن 

قلقها من حملة اإلعالنات هذه.
ودانت الكنائس الكاثوليكية والبروتس���تانتية وكذلك ممثلو الطائفة اليهودية 

واإلسالمية باالجماع املشروع.
لك���ن انصار احلظر لم يتراجعوا وكرروا ان االمر ال يعني حرمان املس���لمني من 

اماكن العبادة بل رفض »رمز ظاهر ملطالبة سياسية دينية بالسلطة«.
وتعد سويسرا بحسب اإلحصاءات احلكومية األخيرة نحو أربعمائة ألف مسلم 
بينهم 50 ألف ملتزم بالش���عائر الدينية، من اصل تعداد س���كاني يبلغ 7.5 ماليني 
نس���مة، مما يجعل اإلسالم الدين الثاني بعد املس���يحية في البالد. وقد بنيت اربع 

مآذن حتى االن في سويسرا.

طارق وميشيل صالحي يريدان أعلى سعر
لرواية قصة اختراقهما للبيت األبيض

واشنطن � يو.بي.آي: يحاول 
الزوجان طارق وميشيل صالحي، 
اللذان خرقا التش���ديدات األمنية 
وحضرا أول حفل عش���اء رسمي 
يستضيفه الرئيس االميركي باراك 
اوباما منذ توليه الرئاسة من دون 
أن يكونا مدعوي���ن، الظهور في 
مقابلة تلفزيونية وبيع قصتهما 

ملن يدفع أعلى سعر لهما.
وذك���رت صحيفة »نيويورك 
تاميز« أن الزوجني حضرا العشاء 
الرسمي الذي أقامه أوباما وزوجته 
ميشيل على شرف رئيس احلكومة 
الهندية مامنوهان سينغ وزوجته 
وبلغت اجلرأة مبيشيل صالحي 
أن وقف���ت وصافحت أوباما أمام 
عش���رات عدس���ات املصوري���ن 

والصحافيني.
ويتمه���ل الزوج���ان في بيع 
قصتهما أو الظه���ور في مقابلة 
تلفزيونية ويسعيان للحصول 

على »أعلى عرض مالي« لذلك.
وقال أحد مس���ؤولي شبكات 
التلفزة األميركية رفض ذكر اسمه 
»إنهم���ا يطالبان باحلصول على 

إلى  الزوجان  وبعدما وق���ف 
جانب الرئي���س األميركي وكبار 
زواره خالل حفل العشاء والتقطت 
لهما الصور التذكارية لم يظهرا في 
مكان علني يوم أمس األول السبت. 
وقد يعهد إلى ميشيل صالحي التي 
تعيش في ضواحي شمال فرجينيا 

أعلى ثمن مقابل املوافقة على نشر 
قصتهما«.

وامتنع الزوجان عن الظهور 
في برنامج »الري كنغ اليف« على 
ش���بكة »س���ي ان ان« اإلخبارية 
األميركية بعدما مت االتفاق على 

ذلك بينهما وبني الشبكة.

العمل في برنامج »ذا ريل هاوس 
وايفز أوف دي سي«.

وذكرت الصحيفة أن للزوجني 
جانب���ا »غير مش���رق« إذ تظهر 
س���جالت قضائية ع���دم دفعهما 
الفواتي���ر ووجود  للكثير م���ن 
نزاع بني ال���زوج طارق وعائلته 
حول ملكية مصن���ع للنبيذ في 

فرجينيا.
وحضر حفل االستقبال الرسمي 
ال���ذي أقيم في قاع���ة باحلديقة 
اجلنوبي���ة بالبيت األبيض نحو 
300 ش���خص من كبار املدعوين 
بينهم عدد من املشاهير والنجوم 
ورجال السياس���ة وقادة األعمال 
وفتح حتقيق واس���ع عن كيفية 
وصول الزوجني إلى أقرب نقطة 
للرئي���س في غضون ذلك يحقق 
الرئاسة املسؤول عن  أمن  جهاز 
حماية الرئيس وكبار املسؤولني 
في كيفية دخول طارق صالحي 
وزوجته إلى حفل العشاء من دون 
أن يكون اس���ماهما مدرجني على 
الئحة املدعوين في اختراق أمني 

لالجراءات األمنية الرئاسية.

صحتك

دراسة تدعو إلعادة النظر
في أسباب شلل الوجه وعالجه

واشنطن � يو.بي.آي: دعت دراسة جديدة إلى إعادة النظر 
في أسباب وطريقة عالج شلل الوجه بعدما تبني أن الكثير 
م����ن األدوية احلالية غير فعال����ة أو مبنية على افتراضات 

خاطئة عن املرض.
وشلل الوجه عبارة عن اضطراب يسبب تلفا للعصب 
املغذي لعضالت الوجه وقد يؤدي لشلل جزئي أو كلي ألحد 
جانبي الوجه وعدم القدرة على توصيل اإلشارات العصبية 
ولكن ليس من املعروف بعد سببه فيما يقول باحثون إنه 

رمبا نتيجة لالصابة بالتهابات ڤيروسية.
وذكر موقع »ساينس ديلي« أن ما بني 11 و40 من بني كل 
100 ألف شخص يعانون من هذه احلالة التي تسبب شلال 
نصفيا في الوجه بشكل مؤقت ولكن ثلث هؤالء قد يعانون 
من األلم والتشوهات الدائمة املصحوبة باأللم علما بأن بعض 
العمليات اجلراحية تكون ناجحة أحيانا للتخلص من هذه 
املشكلة. ويعالج االطباء هذه املشكلة عادة باألدوية املضادة 
لاللتهابات بعدما ربطت دراسات كثيرة بينه وبني اإلصابة 

بڤيروسات تسبب أمراضا مثل الهربس سمبليكس.

برلوسكوني


