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مفتي مصر وفضل اهلل والڤاتيكان يدينون القرار

نائبة فرنسية تدعو دول الخليج إلى سحب أموالهم
من سويسرا احتجاجًا على حظر بناء المآذن

عواصمـ  وكاالت: دعت عضوة 
مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي 
جوليه امس مواطني دول اخلليج 
إلى ســـحب أموالهـــم وودائعهم 
واستثماراتهم من بنوك سويسرا، 
احتجاجا علـــى حظر بناء مآذن 
التصويت  للمساجد هناك، بعد 
لصالح هذا احلظر في االستفتاء 
الذي جـــرى في البـــاد ونددت 
جولي، وهي نائبة رئيس مجموعة 
الصداقة بني فرنسا ودول اخلليج، 
في بيان لها بهذا التصويت الذي 
يتسم مبعاداة األجانب والذي يعد 
مبثابة فضيحة في قلب أوروبا.

وقالت جولي ان هذا التصويت 
يبعث على القلق بالنسبة لهؤالء 
إلـــى العمل من  الذين يدعـــون 
التســـامح واالحترام  اجل نشر 

املتبادل.
ومـــن جهتـــه أعـــرب مفتي 
مصر د.علي جمعة عن شـــجبه 
واستنكاره لتمرير مبادرة حظر 
املآذن التي تقدم بها حزب العمل 

السويسري.
وقال مفتي مصر د.علي جمعة 
في تصريح لوكالة أنباء الشرق 
األوســـط املصرية: »لقد سمعنا 
بأسى بالغ عن هذه املبادرة التي ال 
تعتبر هجوما على حرية االعتقاد 
فحسب، بل أيضا محاولة إلهانة 
مشاعر املجتمع اإلسامي داخل 

سويسرا وخارجها«.
كما أعرب عن قلقه البالغ بشأن 
هذه السابقة اخلطيرة التي ميكن 
أن تعمق من مشـــاعر الكراهية 
والتمييز ضد املســـلمني ألنه لن 
يشمل إال أماكن عبادتهم، في حني 
أن املباني التابعة جلميع الديانات 

األخرى لم تتعرض ألي تقييد.
وأشار املفتي إلى أن هذا اإلجراء 
مناقض حلرية االعتقاد والضمير 
الدســـتور  املضمونة من طرف 
الفيدرالي السويسري، حيث تنص 
املادة 15 من الدستور السويسري 
على أن »حرية االعتقاد والفلسفة 

مكفولة، فكل واحـــد له احلرية 
في اعتناق األديان والعقائد وأن 
ميارســـها ســـواء كان وحيدا أو 
داخل جماعة، وللجميع احلق في 
االنضمام ألي جماعة دينية وأن 
يتبع التعاليم الدينية، وال يجوز 
إكراه أحد على االنضمام جلماعة 
دينية أو ممارسة شعيرة دينية 

أو اتباع تعاليم دينية بعينها«، 
وهذا احلق الدستوري لم يتغير 

وعلى اجلميع أن يتذكر ذلك.
كما أدان املرجع الديني الشيعي 
اللبناني السيد محمد حسني فضل 
اهلل نتيجة االستفتاء على منع 
بناء املآذن في سويسرا، وأدرجها 
في إطار حملة »تشويه« لإلسام 

تؤدي الى حالة من »العنصرية« 
ضدهم.

واعتبر فضـــل اهلل املعروف 
باعتدالـــه في بيان صـــادر عن 
مكتبه اإلعامي »ان حملة دعائية 
العام  الـــرأي  إثارة  اســـتهدفت 
السويسري بهدف تقدمي صورة 

مشوهة ومخيفة عن اإلسام«.

التحريـــض  وأضـــاف »ان 
املتواصـــل الهادف الـــى إيجاد 
حالة من العنصرية في الغرب 
ضد املسلمني من شأنه ان يعود 

بالضرر على غير املسلمني«.
وحذر املرجع الديني املسلمني 
من »ان يندفعوا باجتاه العنف 
حتت وطـــأة ذلك«، داعيا إياهم 
الى »ان يكونـــوا إيجابيني مع 
مواطنيهم السويسريني، حتى 
مع الذين صوتوا لصالح قرار 

منع املآذن في سويسرا«.
من جهة أخرى، أعلن الڤاتيكان 
االثنني انه »على اخلط نفســـه 
مع األســـاقفة السويســـريني« 
الذين أعلنوا األحد ان تصويت 
السويسريني في استفتاء لصالح 
حظـــر بناء املآذن فـــي بادهم 
يشـــكل »ضربة قاسية حلرية 

املعتقد«.

مقتل أربعة شرطيين في كمين 
قرب قاعدة عسكرية في الواليات المتحدة

ســــياتلـ  أ.ف.پ: قتــــل 
اميركيني  اربعة شــــرطيني 
بالرصاص في كمني نصب 
لهم االحــــد، بدوافع التزال 
مجهولة، في مقهى قرب قاعدة 
عسكرية للقوات اجلوية في 
والية واشنطن )شمال غرب 
الواليات املتحدة(، بحسب 

مصدر في الشرطة.
واعلن اد تروير املتحدث 
باسم شريف مقاطعة بيرس، 
ان الشرطيني كانوا جالسني 
الى طاولة، قبل بدء العمل، 
عندما دخل مشتبه به واحد 
على االقل املقهى واطلق النار 
عليهم. وقــــال تروير بعد 
اطاق النار الذي وقع قرب 
قاعدة تابعة لســــاح اجلو 
مباكشورد في تاكوما على 
بعد 56 كلم من سياتل »اننا 
ازاء شــــخص دخل بطريقة 
النار على  واضحة الطاق 
اربعــــة شــــرطيني وقتلهم 

جميعا«.
ولم يفصح املتحدث عن هويات الضحايا 
واكتفى بالقول ان هؤالء الشرطيني خدموا 

باستمرار في شرطة هذه الوالية.
وذكــــرت وســــائل االعــــام احمللية ان 
الشرطيني االربعة، وهم ثاثة رجال وامرأة، 
كانوا يرتدون الزي الرسمي وسترات واقية 
من الرصاص عندما قتلوا. وقال ان السلطات 
تعتقد انهم كانوا هدفا محددا ملشبوهني، من 
دون ان يوضح ما قد تكون الدوافع، في حني 
لم يتعرض العاملون في املقهى وال الزبائن 
اآلخرون الطاق نار.  وتابع تروير »ال شك 
ان ما حصــــل كان كمينا، كان هناك نادالن 
وبعض الزبائن، ولــــم يصب اي منهم وال 

كان هدفا الطاق النار«، مضيفا ان االمر لم 
يكن عملية سرقة.

وقال ايضا »لم حتصل ســــرقة، وصل 
مطلقا النار وفتحا النار على الشــــرطيني 
االربعة«. واوضح انه اثناء اطاق النار، كان 
الشرطيون يعملون على اجهزة الكمبيوتر 
احملمول اخلاصة بهم. واوضح املتحدث ايضا 
»كانوا يســــتعدون لبدء عملهم، وكانوا في 
اجتماع لدراسة اوراق ادارية وهذا ما كانوا 

سيعملون عليه، انه اجراء معتاد«.
وذكرت الشرطة ان شخصا واحدا اطلق 
النار على ما يبدو، لكن احملققني »يبحثون 

ايضا عن شخص آخر«.

تونسية تلقي برضيعتها في الشارع قاض شنق نفسه بمالبسه الداخلية!
وتهرب  في سيارة أجرة

قراصنة يخطفون 
ناقلة يونانية قرب 

جزر سيشل
أثينا ـ رويترز: قال خفر 
السواحل اليوناني امس إن 
قراصنة صوماليني خطفوا 
ناقلة نفط ترفع علم اليونان 
بالقرب من جزر سيشل على 
مسافة تبعد أكثر من 700 عن 

ساحل الصومال.
وكانــــت الناقلــــة ماران 
ســــينتاوروس تبحــــر من 
الكويت إلى خليج املكسيك 
وعلى متنها طاقم من 28 فردا 
عندما خطفت في وقت مبكر 

من صباح اول من امس.
وقال مســــؤول في خفر 
الســــواحل طلب عدم نشر 
اسمه »هاجم نحو 9 قراصنة 
مسلحني الناقلة واحتجزوها 
علــــى بعد 700 ميــــل قبالة 
ساحل الصومال بالقرب من 

سيشل«.
وأضــــاف أن الناقلة كان 
على متنها 9 يونانيني و16 
فلبينيا وأوكرانيان وروماني 
واحد. وذكرت شركة ماران 
اليونانيــــة إلدارة الناقات 
الناقلــــة متجهــــة اآلن  ان 
صوب ســــاحل الصومال. 
وقال مسؤول بالشركة »كل 
مــــا نعرفه هــــو أن الطاقم 

بخير«.

وفاة األميرة فريال 
آخر أميرات مصر عن 71 عامًا كروز وكاميرون

يصارعان الثيران 
في إسبانيا

توم كروز وكاميرون 
دياز علـــى دراجة نارية 
في إسبانيا أثناء تصوير 
فيلمهما اجلديـــد »يوم 
الفارس«، حيث تضمنت 
اللقطة في الفيلم مصارعة 
الثيران، الرياضة الشهيرة 
في إســـبانيا، الفيلم من 
إخراج املخرج األميركي 

جيمس ماجنوتد. 
)رويترز(

 بكنيـ  أ.ش.أ: أقدم قاض كبير سابق متهم بتلقي رشوة، على االنتحار 
داخل زنزانته بأحد مراكز االعتقال في جنوب غرب الصني.

ونقلت صحيفة »تشاينا ديلي« امس عن بيان ملكتب إعام حكومة 
بلدية »تشونغتشينغ« أن وو شياو تشينغ )57 عاما( استخدم رباطا 
صنعه من مابسه الداخلية القطنية لشنق نفسه في زنزانته مبركز 

االحتجاز رقم 2 في بلدية تشونغتشينغ.
وكان املتهم يشـــغل منصب املدير السابق ملكتب تنفيذ األحكام 
مبحكمة الشعب العليا بالبلدية ورئيس احملكمة الكلية احمللية، ومت 
اعتقاله في يونيو املاضي لاشتباه في تلقيه رشوة بنحو 513 ألف 
دوالر. وعجز القاضي السابق عن تقدمي إيضاحات إلى السلطات عن 

مصادر هذه األموال ما أدى الى اعتقاله.
وحسب البيان الرسمي ملكتب إعام بلدية »تشونغتشينغ« فقد 
متكن القاضي الكبير السابق من إيجاد مكان مظلم بعيدا عن الكاميرا 
األمنيـــة في زنزانته وانتحر بينما كان رفقاؤه في الزنزانة نائمني، 
وقد سارعت إدارة الســـجن بنقله إلى مستشفى محلي لكنه توفي 

قبل حلظات من الوصول إلى املستشفى.

تونس ـ يو.بي.آي: عمدت امرأة تونســـية إلى إلقاء رضيعة لم 
يتجاوز عمرها اليومني في وســـط سبخة في الضاحية اجلنوبية 

لتونس العاصمة ثم الذت بالفرار في سيارة أجرة.
وبحسب صحيفتي »الشروق« و»املصور« التونسيتني الصادرتني 
امس فإن سيارة أجرة توقفت فجأة قرب سبخة »السيجومي« ونزلت 
منها امرأة حتمل كيسا في يدها حيث أسرعت برميه داخل املياه ثم 
عادت إلى السيارة التي انطلقت مسرعة ما لفت انتباه مجموعة من 
الشبان كانوا يلعبون غير بعيد عن السبخة. وأشارت الصحيفتان 
إلى أن الشـــبان توجهوا إلى مـــكان الكيس وبفتحه وجدوا بداخله 
رضيعـــة حديثة الوالدة، وعندها مت إباغ الســـلطات األمنية التي 
انتشـــلت جثة الرضيعة وفتحت حتقيقا. ورجحت الصحيفتان أن 
تكون املرأة املذكورة قد أجنبت الرضيعة إثر عاقة غير شـــرعية 

وقررت التخلص منها برميها داخل السبخة درءا للفضيحة.

القاهرةـ  سي.إن.إن: غّيب 
املوت األميرة فريال، كبرى 
بنات امللك الراحل فاروق 
األول، عن عمر يناهز 71 
عاما، أثناء نومها مبنزلها 
في سويسرا مساء السبت، 
بعــــد معاناة مــــع مرض 
املقرر أن  السرطان، ومن 
ينقل جثمانها إلى القاهرة 
القليلة  الســــاعات  خال 

املقبلة.
القنصليــــة  وبــــدأت 
املصريــــة فــــي جنيــــڤ، 
بالتعاون مع أسرة األميرة 
الراحلة، في إنهاء إجراءات 
نقل جثمانها إلى القاهرة، 
ملواراته الثرى في »املقبرة 
امللكيــــة« بجــــوار والدها 
الذي توفي  امللك فاروق، 

عام 1965، وشــــقيقتيها األميرتني فوزية التي توفيت عام 2005، 
وفادية التي توفيت عام 2007.

ولدت األميرة فريال بقصر »املنتزه« مبدينة اإلسكندرية، في 17 
نوفمبر عام 1938، وهي أكبر بنات امللك فاروق من زوجته األولى 
امللكــــة فريدة، ثم غادرت مصر مع والدها بعد ثورة يوليو 1952، 

وكانت في عمر 13 سنة.
التحقت األميرة الراحلة في خمســــينيات القرن املاضي بكلية 
السكرتارية، وعملت كسكرتيرة ومدرسة لآللة الكاتبة، وعندما 
كان عمرهــــا 23 عاما، وحتديدا عام 1962، وقعت في غرام شــــاب 
يعمل رســــاما كان يقوم بعمل ديكورات للڤيا الصيفية اخلاصة 
بوالدهــــا في مدينة »نابولي« بإيطاليــــا، لكن امللك فاروق رفض 

زواجها منه.

كاثي بايتس تقترح تجسيد شخصية سوزان بويل
لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: ذكر شقيق املغنية االسكوتلندية 
سوزان بويل ان املمثلة األميركية كاثي بايتس اقترحت جتسيد 

شخصية أخته في فيلم عن حياتها.
ونقـــل موقع »رادار أوناين« األميركي عن جيري بويل قوله 
ان رحلة شـــقيقته من العتمة املوســـيقية إلى الشهرة الواسعة 
بعد مشـــاركتها في برنامج مواهب بريطاني يستحق فيلما عن 

حياتها.
وقال بويل »كتبت ســـيناريوهات عن أشـــخاص قصتهم أقل 

أهمية من قصة سوزان املذهلة بجميع املعايير«.
وأضاف ان أول ألبوم ألخته البالغة من العمر 48 سنة سيحقق 

جناحا باهرا خارج بريطانيا بفضل قصتها الفريدة.
وتابع قائا »أظن ان مبيعات ألبومها ستكون قوية في األسواق 
األخرى في العالم ألن قصة ســـوزان فريدة جدا ومتد الكثير من 

الناس باألمل«.

صحتك

تناول القهوة بكثرة يصيب بالصداع

..وتحليل البول أفضل وسيلة لعالج الزائدة

باريس ـ أ.ش.أ: أكدت دراسات علمية نشرت في فرنسا 
أن أفضل وســــيلة الكتشــــاف وعاج »الزائدة« هو حتليل 
البول وذلك بنسبة 97%. واكتشف الباحثون وجود عامة 
يشار إليها باحلروف التالية »إل آر جي« تساعد على عملية 

تركيز البول في حالة االلتهاب احلادة للزائدة.

نيويوركـ  أ.ش.أ: 
األبحــــاث  كشــــفت 
النقاب عن  احلديثة 
أن كثرة تناول القهوة 
ومادة الكافيني يوميا 
يزيد من فرص اإلصابة 
بالصــــداع بصــــورة 
متكررة باملقارنة بعدم 
اعتياد تناولها بصورة 

يومية.
كانت األبحاث قد 
أجريت على أكثر من 
50.483 ألف شخص 

ممن اعتادوا على تناول القهوة بصورة يومية.
وأشــــارت املتابعة إلى أن األشخاص الذين اعتادوا على 
تناول القهوة بصورة يومية مبعدل يزيد على 500 مليغرام 
تزداد بينهم بنســــبة 18% فرص املعاناة من نوبات الصداع 
املتكررة باملقارنة باألشــــخاص الذين ال يتناولون القهوة 

بصورة متكررة.

سوزان بويلكاثي بايتس

د.علي جمعة

املوقع الذي ارتكبت فيه اجلرمية وفي االطار اثنان من اقارب احد الضحايا                )أ.ف.پ(

السيد محمد حسني فضل اهلل

األميرة فريال في شبابها


