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..وفي أحد األسواق الشعبية هيفاء في القاهرة 

..وفي ستاد القاهرة تشجع املنتخب املصري

هشام طلعت مصطفى وراء القضبان

أسرع قطار في العالم ينطلق في الصني  )رويترز(

هدية هيفاء للمصريين.. »80 مليون إحساس«

القاهرةـ  وكاالت :تستعد املطربة اللبنانية 
هيفاء وهبي خالل األيام املقبلة لطرح كليبها 
اجلديد »80 مليون إحساس« الذي تقدمه كهدية 
للمصريني، بعد أن انتهت من تصوير املشاهد 
االخيرة للكليب مبدينة االنتاج اإلعالمي. ومت 
تصوير مشــــاهد الكليب في ميداني »طلعت 
حرب« و»التحرير« وعلى كوبري قصر النيل، 
وحي اإلسكندرية واحلارات الشعبية مبدينة 
اإلنتاج اإلعالمي. وحسب »اليوم السابع« جاءت 
فكرة الكليب لهيفاء عقب املباراة األخيرة لكرة 

القدم التي جمعت بني مصر واجلزائر باخلرطوم 
وأعقبتها األفعال املشينة للجمهور اجلزائري. 
واألغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وأحلان 
محمد الصاوي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج 
محمد ســــامى. ويعد الكليب التعاون الثانى 
بني هيفاء واملخرج محمد سامي بعد أن أخرج 
لها كليب »إنت تاني« الذي مت تأجيل طرحه 
في األسواق إلى بداية العام املقبل حتى يتم 
االنتهاء من »80 مليون إحساس« التي أنتجتها 

هيفاء على نفقتها اخلاصة. 

تجولت في الشوارع والحارات الضيقة بالقاهرة واالسكندرية

الجدل حول ظهور العذراء في مصر مستمر
بكني ـ يو.بي.آي: أطلقت الصني 
امس أسرع قطار في العالم حيث يبلغ 
متوسط سرعته 350 كيلومترا في 
الساعة بينما تصل سرعته القصوى 
الســــاعة.  إلى 394.2 كيلومترا في 
وأفادت وكالة »شينخوا« الصينية 
أن قطارين للركاب انطلقا من محطة 
ووهان للســــكك احلديدية ومحطة 
شمال غوانغجو للقطارات في التاسعة 
صباحا بالتوقيت احمللي ووصال إلى 
وجهتيهما بعد 3 ســــاعات بدال من 
10 ساعات ونصف. وذكرت الوكالة 
أنه أجريت جتربــــة خلط قطارات 
ووهان غوانغجو في ديسمبر اجلاري 
حيث بلغت سرعته القصوى 394.2 
كيلومترا في الساعة. ونقلت الوكالة 
عن مدير مكتب النقل في وزارة سكك 
احلديد جانغ شوغوانغ قوله »انتظرنا 

طويال هذه اخلدمة«.

القاهـــرة ـ إيالف: اليزال اجلدل حول جتلي 
الســـيدة العذراء في عدد مـــن كنائس القاهرة 
مستمرا، وال يقتصر اجلدل املثار حول صحة 
ظهور العذراء في الكنائس التي حتمل اسمها 
بني املسلمني واملسيحيني فقط، بل بني األقباط 

بعضهم وبعض ايضا.
وبينما ينتظر املهتمون بالظاهرة بشـــغف 
تقرير املجمع املقدس املقرر أن يصدر خالل أيام 
عن رأي الكنيســـة في مدى مصداقية املشاهد 
التـــي أكد الكثيرون رؤيتهـــا، حذر علمانيون 
مســـلمون وأقباط من أن تتسبب الظاهرة في 
حدوث توتـــرات اجتماعية وفوضى، في وقت 
تسود فيه توترات غير مسبوقة بني املسلمني 

واألقباط.
وأكد الناشـــط كمال زاخر مؤســـس التيار 
العلماني القبطي لـ »إيالف« انه يطالب بالتوقف 
عند »مشاهد الظهور« وتدبرها بعناية وقراءتها 
بشـــكل موضوعي »حتى ال يتحول األمر إلى 

فوضى تفتقر للمصداقية«.
وقـــال زاخر انه أصدر بيانـــا أمس يتعلق 

بهذا املوضوع أشـــار فيه الى انه من احملتمل 
ان يكون وراء مشاهد جتلي العذراء مجموعة 
من الناس يهدفون الى تغذية ما يسميه بالقيم 

الروحية.
وأشار الى انه ال يعترض على ظهور العذراء 
أو ينفى صحة ما شاهده اآلالف من املواطنني 
في كنســـية الوراق، لكن ما تـــردد عن تكرار 
الظاهرة في أماكن اخرى في توقيتات متقاربة 
ومتزامنـــة يحتاج الى املزيد من التدقيق »ألن 
صدمة الناس ستكون بالغة األثر إذا اكتشفوا 

ان تلك الظهورات غير صحيحة«.
وقد جددت تداعيات ظهور العذراء التالسن 
بني األرثوذكس واإلجنيليني في مصر. وبينما أكد 
رجال الكنيسة األرثوذكسية ظهور العذراء. وقال 
البابا شنودة الثالث بابا اإلسكندرية وبطريرك 
القرازة املرقسية ان ظهورها »كان حقيقة واضحة 
في كنيســـة الوراق في القاهرة، وأنه ال يوجد 
في اإلجنيل ما ينكر ظهورها«، اال ان الكنيسة 
اإلجنيلية كان لها رأي آخر واعتبره قادتها من 

»اخلرافات«.

الصين تطلق أسرع قطار في العالم

هشام طلعت يخالف قوانين السجن: 
الب توب في زنزانته وسكرتير خاص يزوره يومياً 

والصحف واملجـــالت ليتمكن 
مـــن معرفـــة كل املســـتجدات 
التي تتعلق بقضيته وبأعماله 
الدنيا ككل،  وشركاته وأحوال 
حتى أن اخلدمة الفندقية تلك، 
قد انتقلت معه إلى داخل غرفته 
بالسجن، فضمت ثالجة حتتوي 
على أشهى املأكوالت واملشروبات 
التي تأتى إليه أيضا بشكل شبه 
يومي من اخلارج أثناء زياراته 
األسرية، ومروحة كانت لديه 
مـــن قبل، لكنه ومع ســـخونة 
اجلو جلـــأ لتركيب تكييف في 
شهر رمضان املاضي، وتلفزيون 
يتابع من خالله البرامج، وانتهاء 
بأجهزة الكمبيوتر و»الالب توب« 
والفاكس، حتى تتسنى له متابعة 
أعمال شركاته بشكل مستمر، 
وتطور األمر إلى جتهيز غرفة 
عمليات مجاورة له تتكون من 
هواتف محمولة بنظام االشتراك 
الشهري »البيزنس« ومكاتب 
وكراس من أفخم األنواع وتسهيل 
منح تصاريح دخول بشكل شبه 
يومي لسكرتيره اخلاص ملتابعة 
منافســـيه في السوق، والذين 

يحاولون القضاء عليه.

للمساجني الذين لم تصدر ضدهم 
أحكام ومازالوا محبوسني على 
ذمة قضايـــا، باملخالفة لقانون 
تنظيم السجون ومرورا بكمية 

الطعام واملشروبات في الوجبات 
الثالث والتي يجلبها من فندقه 
اخلاص »الفورسيزون« وأحيانا 
الفخمة  مبضيفاته والسجائر 

طـــرة والتي هـــي أيضا كفيلة 
بأن جتعل من هذه »الرفاهية« 
»جحيما«، بدءا من ارتدائه مالبس 
البيضاء املخصصة  الســـجن 

القاهرةـ  وكاالت: هل يتورط 
هشام طلعت مصطفى في فضيحة 
جديدة داخل ليمان طرة؟.. رمبا 
تكون هذه هي املفاجأة اجلديدة 
التي لن يتحملها هو أو أسرته، 
وقطعا لن يستطيع فريق الدفاع 
درأها عنه، وذلك بعد أن ترددت 
أنباء عن وجود أكثر من مالحظة 
أبداها املساجني األقرب لزنزانة 
هشام وعدد من الزوار الذين كان 
لهم حظ زيارته أو زيارة أقاربهم 
داخل السجن، سلطت الضوء 
على عدد من املخالفات واألمور 
التي قد تساهم في إضافة حكم 
قضائي جديد، بجانب اإلعدام 
الذي حصل عليـــه في قضية 
»العشق والدم« األشهر لتحريض 
الســـكري ضابط أمن  محسن 
الدولة السابق على قتل سوزان 

متيم.
وحســـب جريـــدة »اليوم 
السابع« تسربت تفاصيل كشف 
عنها مصـــدر قريب الصلة من 
ملف القضية وعلى علم ببواطن 
األمور فيها، ركزت على حياة 
الكاملة لهشام داخل  الرفاهية 
سجن املزرعة مبنطقة سجون 

وجباته الثالث من الـ »فورسيزون«

صحتك

لمس أصابع القدم 
تحمي من الموت بالسكتة القلبية

 »ندا« اإليرانية شخصية العام
لندنـ  أ.ش.أ: اختارت صحيفة 
»التاميز« البريطانية ندا سلطان 
وهي املرأة اإليرانية الشابة التي 
قتلت أثنــــاء مظاهرات االحتجاج 
التي أعقبت االنتخابات اإليرانية 
الصيف املاضي »شــــخصية هذا 
العام« حيث وصفتها بأنها صارت 
»رمزا لالحتجاج على التعسف«. 
وقالت الصحيفة في موقعها على 
شبكة االنترنت امس إن أي شخص 
قد يجد نفسه أحيانا في موقف ال 
تتغير معه حياته فحسب بل حياة 
معاصريه أيضا وأن هذا املوقف قد 
يكون مأساويا. وأضافت الصحيفة 

أن هذا احلالة متاثل حالة »ندا سلطان«، وهي الشابة اجلميلة التي درست 
الفلسفة وكانت تتطلع إلى أن تصير مطربة قبل أن جتد نفسها بزغت 
من بني اجلماهير في طهران لتصبح وجه االحتجاج على قمع احلكام في 
إيران ورمزا للتمرد على انتخابات مزورة أعادت محمود أحمدي جناد إلى 
احلكم«. وأوضحت الصحيفة أن حياة ندا انتهت لكن األسطورة بدأت، 
مشيرة إلى أن سبب اختيارها لندا سلطان شخصية العام هو ان مقتل 
»طالبة املوسيقى الشــــابة التي لم تكن مناضلة سياسية أجج حماس 
االحتجاجات التي لم تتمكن قبل ذلك من حتقيق أي اختراق سياســــي. 
وألن اســــمها بالفارسية يعني صوت فقد صارت صوت إيران لكل هذه 

األسباب تختار التاميز ندا سلطان شخصية العام«.

بول اإلبل لعالج السرطان
الرياضـ  د.ب.أ: أعلنت عاملة سعودية عن وجود توجه 
علمي إلعداد كبســــوالت دوائية من بول اإلبل الستخدامها 
عالجيا في األمراض الســــرطانية. وأشارت رئيسة وحدة 
اخلاليا واألنســــجة في مركز امللك فهــــد للبحوث الطبية، 
د.فاتن خورشيد، لصحيفة »عكاظ« في عددها الصادر امس 
السبت،، إلى أنها »أجنزت دراسة علمية متكاملة عن أبوال 
وألبان اإلبل، حيث أظهرت التحاليل أن أبوال اإلبل نظيفة 
ومعقمة وخالية من السموم، وميكن حفظها في درجة حرارة 

الغرفة ملدة أسبوعني من دون أن تفسد«.

تكساس ـ ســــي.ان.ان: 
جزم فريق علمي ياباني بأن 
الشخص القادر على التمدد 
وملس أصابع قدميه يتمتع 
جسديا بصحة أوفر من غير 
القادرين على ذلك، خاصة 
بالنسبة لشرايني القلب التي 
ثبت أن ليونتها وقدرتها على 
التمــــدد مرتبطتان مبرونة 

اجلسم ككل.
وقال الفريق الذي عمل 
بالتعاون مع جامعة تكساس 

األميركية إنه اعتمد على اختبار بسيط، يقوم على اجللوس 
على األرض ومد الســــاقني إلى األمام، ومن ثم محاولة ملس 

أصابع القدمني باليد.
وشــــمل االختبار 526 شخصا، تتراوح أعمارهم بني 20 
و83 عاما، جرى تقســــيمهم بعد ذلك إلى مجموعتني، تضم 
األولــــى أصحاب الليونة اجلســــدية املرتفعة، بينما تضم 

الثانية الذين عجزوا عن تنفيذ التمرين بنجاح.
وبعــــد إجراء االختبارات على أفراد املجموعتني، اتضح 
بالفعل أن شرايني القلب لدى أصحاب الليونة اجلسدية أكبر 
ممــــا هي عليه لدى أفراد املجموعة الثانية، وهو ما يقلص 
احتمال التعرض ألزمات قلبية لديهم باعتبار أن الشرايني 
املتصلبة تدفع القلب للعمل بجهد أكبر في ســــبيل إيصال 

الدم إلى األعضاء، وبالتالي تساعد على إجهاده.

فتوى تحريم التسوق من متاجر الخمور تثير جداًل مغربيًا
الرباطـ  العربية: أثارت فتوى فقيه مغربي معروف أصدرها أخيرا 
بخصوص حترمي التسوق من احملال التجارية التي تبيع اخلمور، جدال 

كبيرا وسط العلماء والدعاة بني مؤيد للفتوى ورافض لها.
وعلــــل صاحب الفتوى ومؤيدوها طرحهم بكون التبضع من تلك 
املتاجر التي تبيع اخلمور يعتبر تعاونا على اإلثم والعدوان وسكوتا 

عن إنكار املنكر بالنسبة للمشتري.
وفــــي املقابل، رفض عالم دين مغربي آخر هذه الفتوى، واعتبرها 
غير واقعيــــة ومجانبة لهدي النبي - صلى اهلل عليه وســــلم - ملا 
تتضمن من تعسير على الناس والتسبب في حرج شديد لهم، مبرزا 

أن التسوق من هذه احملال ليس فيه إثم وال تشجيع عليه.
وأصدر د. أحمد الريســــوني، اخلبير األول مبجمع الفقه اإلسالمي 
الدولي بجدة، فتوى حترم التسوق من احملال التجارية التي من ضمن 
أنشطتها بيع اخلمور، بسبب مفسدتني اثنتني يشتمل عليهما التبضع 

من هذه األسواق حتديدا.
املفسدة األولى، حسب الريسوني، تتجلى في التشجيع على اإلثم 
والعــــدوان، وهو ما نهى عنه القرآن الكرمي بقوله: )وال تعاونوا على 
اإلثم والعدوان(، لكون شراء البضائع من تلك احملال هو تعاون على 
اإلثم. واملفسدة الثانية، وفق عالم املقاصد املغربي، تتعلق بالنهي عن 
املنكر، ألن من يلج احملال التجارية التي تبيع اخلمور مع بضائع وسلع 
أخرى وهو يعلم ذلك، حتى لو كان هدفه فقط شراء بضائع عادية فإنه 
حينها يكون في موقف الســــاكت عن املنكر الذي يشاهده، وفي هذه 
احلالة املنكر هو اخلمور التي تباع وتشترى في احملل التجاري، وهذا 

ال يجوز بناء على القواعد الشرعية، على حد طرح الريسوني.
واستدرك الفقيه املغربي بالقول إنه ميكن للمسلم التسوق من هذه 
احملال عند الضرورة فقط، فال يكون آثما حينها، لكن في حالة واحدة هي 
 عدم توافر هذه البضائع التي يحتاجها في أماكن أخرى ال تبيع اخلمور.

26 ألف هزة ضربت غرب السعودية مخمورة سرقت 
السيارة بركابها 

ـ يو.بـــي.آي: أمرت  لندن 
محكمة بريطانية بسجن امرأة 
بعد إدانتها بسرقة سيارة أجرة 
وقيادتهـــا وبداخلهـــا بعض 
الـــركاب وهي حتـــت تأثير 

الكحول.
وذكرت صحيفة »ميرور« 
امس أن تريســـا بليويت )41 
ســـنة( اندســـت خلف مقود 
ســـيارة أجرة بداخلها أربعة 
ركاب وغافلت سائقها الذي كان 
منشغال بوضع حقائبهم في 
الصندوق وانطلقت بها بأقصى 
ســـرعة باجتاه بلدة كاونتي 

لودج قرب مطار بريستول.
وبعد مطاردة الشرطة لها 
إلى جانب  توقفت بليويـــت 
الطريق بعدما أبلغهم أحد ركاب 

السيارة باختطافها.
ووجهت إلى بليويت تهمة 
قيادة سيارة من دون إذن من 
صاحبها وهي حتـــت تأثير 
الكحـــول والقيـــادة من دون 
بوليصة تأمني وتقرر سجنها 

16 أسبوعا.

حظر اإلعالن عن التبغ ومنتجاته في أبوظبي

الرياضـ  يو.بي.آي: ضربت أكثر من 26 ألف هزة 
منطقة حرة الشاقة غرب اململكة العربية السعودية 
خالل الدورة الزلزالية الثانية التي بدأت مطلع أبريل 
2009. ونقلت صحيفة »الرياض«امس عن د.عبداهلل 
بن محمد العمري رئيس اجلمعية السعودية لعلوم 
األرض ورئيس فريق األبحاث بحرة الشاقة إنه من 
الســــابق ألوانه التأكد من بدء دورة زلزالية ثالثة 
في حرة الشــــاقة الرتباط فصل الشتاء »ديسمبر 
ويناير« عامليا بازدياد هذا النشاط« متوقعا »تواصل 

االهتزازات احملسوســــة خالل األسبوعني القادمني 
واستمرارها لعدة أشهر«.

وأوضح العمري أن مكة غرب اململكة قد تكون 
عرضة الرجتاجات أرضية محسوسة لو تعرضت 
لتغير مناخي مفاجئ وأمطار غزيرة كمدينة جدة 
نظرا لطبيعتها الصخرية املوائمة« نافيا أي عالقة 
بني »كارثة جدة والتي اوقعت العشرات من القتلى« 
وتوقعات غير علمية بتهيؤ القشرة األرضية لنشاط 

زلزالي مستقبال.

دبي ـ العربيــــة: حظرت العاصمــــة اإلماراتية 
أبوظبي في اإلمارة، جميع أشكال اإلعالن عن التبغ 
ومنتجاته أو الترويج له في كل وســــائل اإلعالم 
املرئية واملسموعة واملقروءة، وحتى التي تبث أو 

تطبع أو تنشر في اإلمارة.
القرار الذي أصدره نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، يحظر وضع أي الفتة دعائية أو رعاية 
املباريات أو املســــابقات أو احلفالت الرياضية أو 
االجتماعية أو الثقافية أو الفنية، أو تقدمي اجلوائز 
والهدايا التي من شــــأنها التشجيع على انتشار أو 

تعاطي التبغ ومنتجاته، سواء كان بشكل مباشر أو 
غير مباشر. وأشارت صحيفة »اخلليج« اإلماراتية 
التــــي نقلت اخلبر امس إلى أن القرار يحظر قبول 
رعاية الشركات التي تقوم بتصنيع منتجات التبغ 
أو توزيعها أو الترويج لها للقاءات أو األنشــــطة 
الدولية التي تقام داخــــل اإلمارة، كما يحظر على 
اجلهات والشركات احلكومية التعامل مع أي جهة 
تخالف أحكام هذا القرار. وال يجوز لدائرة التنمية 
االقتصادية جتديد ترخيص أي جهة تخالف أحكام 
هــــذا القرار، إال بعد احلصول على موافقة املجلس 

التنفيذي.

ندا سلطان 

أكثر من 9 ماليين دوالر لحماية بلير
لنـــدن ـ يو.بي.آي: كشـــفت 
صحيفـــة »دايلـــي تلغـــراف« 
البريطانية امس ان رئيس الوزراء 
البريطاني الســـابق توني بلير 
يكلف دافعي الضرائب ســـنويا 
أكثر من 9.5 ماليني دوالر تنفق 
كلهـــا على حمايتـــه. واعتبرت 
الصحيفـــة ان بلير هو أكثر من 
يكلف البالد على حمايته نظرا 
لتنقالته اخلارجية املكثفة مشيرة 
إلى ان املبلغ الذي ينفق عليه أكبر 
من الذي يطلبه رئيس الوزراء 
احلالي غوردون براون. وأوضحت 
ان أكثر من 20 شرطيا منتدبون 
حاليا حلماية بلير يتقاضون أكثر 

توني بليرمن 183 ألف دوالر أسبوعيا.


