
حـــــولالعـالم
الخميس

24 ديسمبر 2009 

51

ابنة أسامة بن الدن تلجأ إلى السفارة السعودية في إيران

الذي طلب منها اللجوء إلى السفارة 
السعودية فورا، ومنذ ذلك احلني 
التزال االتصاالت جارية للسماح لها 
مبغادرة إيران لكن دون جدوى.

وعبدالرحمن املقيم في س����ورية 
مع والدته جنوى، وسعد احملتجز 
في طهران مع بقية أشقائه، فإن 
إميان اتصلت بش����قيقها عبداهلل 

15 عاما«.
وبحس����ب عمر � االبن الرابع 
ألسامة بن الدن � والذي يسبقه في 
العمر عبداهلل املقيم في السعودية 

عنهم، موضحا أن عائلة بن الدن 
املكونة من زوجته األولى جنوى، 
وهي س����ورية تقيم في العاصمة 
دمشق، كانت جتهل أن ابنتها إميان 
وبقية إخوتها على قيد احلياة طيلة 
السنوات املاضية، إلى أن اتصلت 

منذ ما يقارب شهرا بعائلتها.
وقال عمر إنها املرة األولى منذ 
هجمات سبتمبر 2001 التي ميكن 
فيها اجلزم مبكان أش����قائه أوالد 
بن الدن، حيث يوجد خمسة في 

السعودية وثالثة في سورية.
وأض����اف »حتى قب����ل أربعة 
أسابيع لم نكن نعرف مكان بقية 
األشقاء، وهم سعد الذي يبلغ من 
العمر اآلن نحو 29 عاما، وعثمان 
25 عاما، وفاطمة 22 عاما، وحمزة 
20 عاما، وإمي����ان 17 عاما، وبكر 

العربية.ن����ت: ذكرت   � دب����ي 
صحيفة »الشرق األوسط« اللندنية 
امس أن إميان ابنة زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن جلأت إلى 
السفارة السعودية في إيران، بعد 
أن متكنت من الفرار من احلراسة 

املفروضة عليها.
وكشفت إميان في اتصال هاتفي 
مع ش����قيقها عبداهلل، املقيم في 
الس����عودية، أنها و5 من إخوانها 
محتجزون لدى السلطات اإليرانية 
منذ الغزو األميركي ألفغانستان 

في نهاية عام 2001.
وقال عمر بن الدن )29 عاما( 
للصحيفة إن شقيقته إميان وخمسة 
من إخوانه وزوجة أبيه )أم حمزة( 
محتجزون لدى السلطات اإليرانية، 
مناشدا احلكومة في طهران اإلفراج 

شقيقها عمر يناشد السلطات اإلفراج عنها

إقبال كبير على نانسي عجرم وكارل ماركس
بيروت � العربية: جلست الفنانة نانسي 
عجرم بابتسامتها وداللها إلى جانب الفيلسوف 
األملاني كارل ماركس متربعة على غالف الكتاب 
اجلديد للكاتب اللبناني املعروف حازم صاغية 
»نانسي ليست كارل ماركس« وكأنها تقول 
لألدباء واملفكرين الذين مألت مؤلفاتهم رفوف 
معرض بيروت الدولي للكتاب »أنا نانسي.. 
فعلت رغم صغر س����ني ما لم تس����تطيعوا 

فعله«.
ويعتبر صاغية أن عنوان الكتاب هو رد 
ضمني على مقالة »س����خيفة« نشرت على 
االنترنت تقول إن غناء نانسي ليس بأهمية 
مقدمة ابن خلدون وال مقدمة كارل ماركس، 
ويردف قائال: »األمر اس����تفزني ألنني أحب 
نانسي، وثانيا ألن النظرية خنفشارية، أي 
أننا نقارن أش����ياء ال عالقة لبعضها ببعض 

إطالقا«.
وإذا كان املؤلف يرى أن هناك تباينا بني 

نانسي وكارل ماركس إال أن هذا األمر لم مينعه 
من االعتراف بظاهرة الفنانة نانسي عجرم، 
فكان أن أوالها عنوان كتابه وهو عبارة عن 
مجموعة مقاالت تتن����اول أوجها كثيرة من 
احلياة اليومية وتأثي����رات بعض الظواهر 
البشرية والتجارية، فهناك مقاالت عن محمود 
درويش، وأحمد فؤاد جنم، وأخرى عن الفنانة 
اللبنانية صباح، وأسطورة الغناء الفرنسية، 
إديث بياف، والفن����ان املصري عمرو دياب، 

وماكدونالد والدمية املشهورة باربي.
وحول كتاباته ع����ن الدمية باربي يقول 
صاغي����ة ل� »العربية«: باربي لعبة موجودة 
في كل منزل إلى درج����ة أن قام اإليرانيون 
الذين يعتبرون وفق لغتهم  والس����وريون 
اإليديولوجية أن هذا األمر رمز لإلمبريالية، 
قاموا بتصنيع باربي وأسموها »فلة«، دخلوا 
في هذه اللعبة رغما عنهم ألنهم لم يستطيعوا 

مقاومة ما يحيطهم من ظواهر غربية«.

المؤلف يرد بكتابه على مقال سخيف
نانسي عجرم وفي اإلطار كارل ماركس

كينغستون � أ.ف.پ: اصيب 91 راكبا 
بجروح في حادث خروج طائرة تابعة 
لشركة »اميركان ايرالينز« عن مدرج 
مطار العاصمة اجلامايكية كينغستون 
الدولي ليل الثالثاء، كما اعلنت السلطات 

احمللية.
وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 
737 وتق���ل 148 راكبا اضافة الى افراد 
طاقمها الس���تة قادمة م���ن من ميامي 

الى كينغستون، كما اوضحت الشركة 
االميركي���ة لفرانس برس. وقد اقلعت 
من مطار رونالد ريغان في وش���نطن 

واجرت توقفا في فلوريدا.
واصيب 91 من الركاب ال� 154 الذين 
كانوا في الطائرة ونقلوا الى مستشفى 
كينغس���تون العام، كم���ا صرح وزير 
االعالم اجلامايكي داريل فاس لصحيفة 

جامايكا اوبزرفر.

)رويترز( الطائرة األميركية بعد حتطمها  

كريسماس الحيوانات 
ليس البش���ر وحدهم من يحق لهم 
االحتفال بأعياد امليالد )الكريس���ماس( 
ولكن احليوانات أيضا لها نفس احلق، 
فالكلبة كوكولو في اليابان كان نصيبها 
كعكة خاصة من األرز واللنب والعسل مع 
قطع الفراولة، أما النمر )جوميله( فراح 
يلعق بلسانه الوليمة املقدمة له في حديقة 
احليوان بسيدني. وفي تايلند ارتدى الفيل 
مالبس بابا نويل وراح يلعب مع األطفال 

ويرفه عنهم )أ.پ � أ.ف.پ(

91 جريحاً في حادث تحطم طائرة أميركية 

أميركية تهدد بقتل ميشيل في »الكريسماس«
واشنطن � د.ب.أ: ألقت الشرطة 
األميركية القبض على امرأة هددت 
بقتل سيدة أميركا األولى ميشيل 
أوباما خالل عطالت أعياد امليالد 

)الكريسماس(.
يأتي ه����ذا قبيل موعد رحلة 
الت����ي تخط����ط  الكريس����ماس 
أوباما لقضائها في  أسرة باراك 

هاواي.
وأعلنت مصادر جهاز اخلدمة 
الس����رية املكل����ف بحماية كبار 
املس����ؤولني في الدولة أن امرأة 
من هونولولو اتصلت مبكتبهم 
في بوسطن وقالت إنها تخطط 

لقتل ميشيل أوباما.
املرأة بأشعار  وأرسلت هذه 
وخطابات غرامية جلهاز اخلدمة 

السرية.
وذكرت تقارير إخبارية امس 
القبض على  ألقت  أن السلطات 
املرأة يوم الس����بت املاضي بعد 
أن قالت إنها تعرف املكان الذي 
تقيم فيه أسرة أوباما خالل عطلة 
الكريسماس. وكانت أسرة الرئيس 
األميركي تخطط للسفر إلى هاواي 
امس ولكن الرحلة تعطلت بسبب 
املناقش����ات الدائرة حاليا بشأن 
مشروع إصالح النظام الصحي 
في البالد حيث قرر أوباما االنتظار 
حلني تصديق مجلس الش����يوخ 

ميشيل أوباماعلى مشروع القانون.

نادين البدير: »أنا وأزواجي األربعة«.. انتصار للمرأة

متش���دد أو تقليدي قبل أن أكتب، وإال فلن نكتب 
ش���يئا إن طوعنا أقالمنا بحس���ب ما يريدون أو 
يفكرون«، مضيفة »طرحت عدة أسئلة في مقالي 
األول وبع���د موجة الهجوم التي لم يجب خاللها 
أحد على سؤال واحد مما طرحته، سوى مجموعة 
أجوبة تقليدية معلبة أس���تمع إليها منذ صغري 
كتبت مقالي الثاني ألرد عليهم وطرحت ذات األسئلة 

التي بقيت، والتزال معلقة في ذهني«.

القاه���رة � د.ب.أ: اعتبرت الكاتبة واإلعالمية 
السعودية نادين البدير أن اجلدل القائم بسبب مقال 
لها بعنوان »أنا وأزواجي األربعة« انتصارا نسائيا 
بعد سيل النكسات املتوالية، مؤكدة أنها »تنتشي 
كثيرا كلما قرأت عبارة من عبارات املتش���ددين 

الساخطة ضدها«.
وقالت البدير إنها »ال تعتبرها أزمة إمنا انتصار 
لكل النساء اللواتي يشكلن نصف املجتمع، وانتصار 
ألعداد كثيرة من الرجال ترفض أن يلحق بها العار 
رغما عنها«، مشيرة إلى أنه يكفي التراجع القائم 
منذ تسلم احلركات الدينية حلياة النساء والوقوف 
بينها وبني اهلل، »لم يبق سوى أن يوزعوا صكوك 

غفران علينا كما في القرون الوسطى«.
وأضافت »بقيت أعداد طاغية من الرجعيني.. هل 
تريدني أن أعيرهم اهتماما وأدعي أنهم يهاجمونني. 
إنني أش���عر اآلن بأرواح ناشطات العشرينيات 

اللواتي اختفني واختفت أسماؤهن«.
وأثار مقال نادين البدير الذي نشر بصحيفة 
»املصري اليوم« جدال واسعا في أوساط املتشددين 
في املنطقة العربية خاصة في بلدها السعودية، 
سيما أن كثيرين اعتبروه مطالبة من سيدة مسلمة 
بتعدد األزواج بالنس���بة للنساء على غرار تعدد 
الزوجات للرجال، كما اتهمها كثيرون بعده بالبحث 
عن الش���هرة، لكنها أتبعته مبق���ال ثان بعنوان 
»بعدما ذقتم طعم العلق���م« أكدت فيه ما كتبته 

في األول.
واوضحت البدير »لم أعتد أن أحسب حساب 

أعلنت تمسكها برأيها وكل ماكتبته في مقالها الذي أثار أزمة 

نادين البدر

أسامة بن الدن

غالف الكتاب

عمر بن الدن

.. وكتاب أميركي يكشف: بن الدن حاول اغتيال كلينتون
دب����ي � العربية: قال مؤلف أميركي، في كتاب جديد، إن 
الرئيس األميركي األس����بق بيل كلينتون جنا من محاولة 
اغتيال أعدها أس����امة بن الدن في الفلبني قبل حلظات من 
تفجير موكبه، وذلك كما نشرت صحيفة »ديلي تيلغراف« 
البريطانية عل����ى موقعها االجنليزي وكش����ف املؤلف أن 
االستخبارات فككت شيفرة العملية والتي تألفت من كلمات 

مثل »اجلسر« و»الزفاف«.
وجاءت هذه املعلومات في الكتاب الصادر حديثا »موت 
الفضيلة في أميركا.. كلينتون وستار وجها لوجه« ملؤلفه 
أستاذ القانون »كني كورملي« و»ستار« الذي ورد في اسم 
الكتاب هو املدعي املستقل كينيث ستار الذي وضع تقريرا 
عن قضية كلينتون ومونيكا ليونس����كي عام 1998 وجعل 

الكونغرس يبحث في إقالة كلينتون بتهمة احلنث باليمني 
وتضليل العدالة قبل أن يقرر تبرئته في فبراير 1999. 

وبحسب قراءة الصحيفة البريطانية للكتاب فقد مت إنقاذ 
الرئيس األميركي بي����ل كلينتون قبل أن يصل موكبه إلى 
جس����ر في العاصمة الفلبينية مانيال، حيث مت زرع قنبلة 
حتته، وذلك خالل قدومه حلضور منتدى آسيا والباسفيك 
االقتص����ادي عام 1996. وتضيف أنه قبل وصول املوكب - 
الذي كان مقررا له املرور فوق اجلسر باجتاه منزل مسؤول 
سياس����ي محلي- تلقى عمالء جهاز األمن السري )حماية 
الرئيس( معلومات اس����تخباراتية تفيد بتلقي إرسال عبر 
االثير وردت فيه كلمتان هما »اجلس����ر« و»الزفاف« وهي 

شيفرة استخدمها ارهابيون لتنفيذ عملية االغتيال.

نصيحة.. اغسل مالبسك 
الجديدة قبل ارتدائها

دبي � س���ي.إن.إن: نص���ح أطباء 
بضرورة غسل املالبس اجلديدة قبل 
ارتدائه���ا، خاص���ة إذا كانت املالبس 
مخصص���ة لألطفال، وذلك بس���بب 
الكم الكبير من البكتيريا أو امللوثات 
الكيميائية التي ق���د تكون ملتصقة 

بها.
إنه  الطبيبة جينيڤر شو،  وقالت 
من املستحسن غسل الثياب اجلديدة، 
خاصة إذا كانت مالبس داخلية وعلى 
صلة مباشرة باجللد، وذلك بسبب كثرة 
الثياب  الذي ينقلون تلك  األشخاص 
وعدم القدرة على التأكد من سالمتهم 
وخلوهم م���ن البكتيريا واجلراثيم. 
وتابعت شو، إن بعض أنواع الصباغ 
املستخدم على األقمشة احلديثة تتطلب 
الغس���ل ألنها قد تؤثر على اجللد أو 

األقمشة األخرى إذا احتكت بها.
وكذلك تقوم بعض الشركات برش 
الثياب مبواد كيماوية ملنع انتش���ار 
البكتيري���ا فيه���ا، على غ���رار مادة 
الفورملديهايد، والتي أثبتت االختبارات 
أنها تتسبب في حتسس اجللد، وخاصة 

في األماكن التي يزداد فيها التعرق.

صحتك

احد املصابني في احلادث بعد جناته

بابا نويل..
حرامي!

� يو.بي.آي: قام  ناش���فيل 
رج���ل يتنكر ف���ي مالبس بابا 
نويل بالسطو على مصرف في 
مدينة ناشفيل بوالية تنيسي 

األميركية وسرقته.
»ذو  صحيف���ة  وذك���رت 
تنيسينيان« امس أن الشرطة 
تبحث عن رج���ل يرتدي زي 
باب���ا نويل أقدم على س���رقة 
 مصرف »سان تراست بنك« في
مدين���ة ناش���فيل ف���ي والية 

تنيسي.
وقال���ت املتحدث���ة باس���م 
الشرطة كريستني مامفورد »ال 
أذكر أي بابا نويل يقوم بذلك، 
ال أذكر متى مت اس���تخدام زي 
مثل ال���ذي كان يرتديه للقيام 

بعملية سرقة«.
وكان السارقون قد استخدموا 
زي باب نوي���ل للقيام بأعمال 
سرقة في السابق وكانت ابرزها 
تلك املعروفة باس���م »س���رقة 
مصرف بابا نويل« في مدينة 
سيس���كو في والية تكساس 
حني اقدم رجل يرتدي زي بابا 
نويل على سرقة مصرف برفقة 
مس���اعديه وقتل 6 اشخاص 

وجرح آخرين.


