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ـ وكاالت: لم  القــاهــرة 
مينع قيـــام اجلناة الثالثة 
املتهمني بقتـــل األقباط في 
صعيد مصر بتسليم أنفسهم 
للشرطة املصرية، من حدوث 
اشتباكات عنيفة بني مسلمني 
ومسيحيني اندلعت في شارع 
بورســـعيد وأحد الشوارع 
األخرى بوسط مدينة جنع 
حمـــادي في قنا )نحو 700 
إلى اجلنوب من  كيلومتر( 
القاهرة، حسبما  العاصمة 
أفاد شـــهود عيان. وأشار 
إلى وقوع خسائر  الشهود 
مادية جراء تلك االشتباكات 
متثلت في إتالف العديد من 
املتاجـــر. وكان قرابة 200 

شاب مسيحي جتمعوا مساء أمس اجلمعة أمام مطرانية 
األقباط األرثوذكس بنجع حمادي ورددوا هتافات معادية 
لوزير الداخلية املصري ومدير األمن بقنا. وكان كل من 
محمد أحمد حســـن الكومي، وقرشي أبواحلجاج محمد 
علي، وهنداوي السيد محمد حسن قد  قاموا صباح امس 
بتسليم أنفسهم ألجهزة األمن بعد تضييق اخلناق عليهم 
في حادث جنع حمادي. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة 
األمن لضبط اجلناة في حادث مقتل املواطنني الـ 7 )6 

مسيحيني ومسلم( مبدينة 
جنع حمادي ونتيجة إلحكام 
أجهزة األمن احلصار على 
املنطقة الزراعية بني مركزي 
فرشـــوط وجنـــع حمادي 
وإغالق طريق الهروب املؤدي 
إلى اجلبل الغربي وتضييق 
اخلناق على املتهمني.  ورجح 
سكان أن يكون الهجوم ردا 
على قيام شـــاب مسيحي 
بهتك عرض طفلة مســـلمة 
في نوفمبر املاضي في مدينة 
فرشوط بنجع حمادي. وكان 
مئات من املسلمني الغاضبني 
أشعلوا النار في متاجر أقباط 
في مدينة فرشوط في ذلك 
الوقت بعد أن فشـــلوا في 
الفتك بالشاب املســـيحي أثناء قيام الشرطة بنقله إلى 

احملكمة لنظر جتديد حبسه في القضية.
وتشـــهد مدينة جنع حمادي مبحافظة قنا تواجدا 
أمنيا مكثفا، حيث تقوم قوات األمن بتمشيط الشوارع، 
كما قامت القوات بتفريق املصلني ومنعهم من االفتراش 
والزحام أمام املســـاجد وقصر أداء الصالة فقط داخل 
أروقتها وذلـــك خوفا من حـــدوث اي انفالت ردا على 

حادثة مقتل األقباط.

األنبا بيجول

أحد املصابني في املستشفى

صورة أوباما على اللوحة       )رويترز(

د.كونراد موراي مايكل جاكسون

المتهمون الثالثة بقتل األقباط يسلمون أنفسهم للشرطة
 والتواجد األمني لم يمنع حدوث اشتباكات طائفية في صعيد مصر 

تلفون محمول يحمي 
ساركوزي  من التجسس
ـ أ.ش.أ: متكنت  باريــــس 
مجموعة »تاليس« الفرنسية 
املتخصصة في تقنية املعلومات 
الفضائية والدفاعية واألمنية 
من صناعة تلفــــون محمول 
أطلقت عليه اسم »تيورمي« ال 
ميكن اختراقه بالتنصت عليه 
أو رصد مكاملات املتحدث به 
في وقت تتسابق فيه أجهزة 
املخابرات بالعالم في التنصت 
على التلفونات بفضل امتالكها 
ملنظومات فائقة التطور قادرة 

على رصد أي مكاملات.
وسيجعل »تيورمي« الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي أول 
رئيس للجمهورية الفرنسية 
وثاني رئيس في العالم بعد 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
يتمكن مــــن التحدث مع كبار 
مستشاريه دون اخلوف من 
تنصــــت أجهــــزة املخابرات 

األجنبية على مكاملاته.

نيويـــورك ـ رويترز: قال مســـؤول 
فـــي االدارة األميركية ان البيت االبيض 
سيطلب من شـــركة للمعاطف ان تزيل 
لوحة اعالنية وضعتها في ميدان تاميز 
بنيويورك تظهر باراك اوباما وهو يرتدي 
أحد معاطفها دون احلصول على إذن من 

الرئيس األميركي.
ووضع اعالن شركة وزربروف جارمنت 
ـ الذي يظهر اوباما وهو يرتدي معطفا 
اســـود اللون اثناء زيارة لسور الصني 

العظيم ـ في ميدان التاميز.
وقال مسؤول في ادارة اوباما ان البيت 
االبيض سيتصل بالشركة ويطلب منها 

إزالة االعالن.
واضاف قائال: »هـــذا االعالن مضلل 
بشكل واضح ألن الشركة تشير الى موافقة 
او تأييـــد من الرئيس او البيت االبيض 

وهو ما لم حتصل عليه«.
ولم يتسن احلصول على تعقيب فوري 

من متحدث باسم وزربروف.
وأبلغ فريدي ستوملاك رئيس الشركة 
صحيفة »نيويورك تاميز« انه سيتشاور 
مع محاميني بشأن ما يجب عمله إذا تلقى 

مثل هذا الطلب من البيت االبيض.

الكنيسة ترفض تجمهر مسيحيين
مقابل القنصلية وتدعو لاللتزام بالقانون

والتي تتبع لها مدينة جنع حمادي 
وأسفرت هذه التعليمات عن استجابة 
املتجمعني لألنبا بيجول وانصرافهم 
الى منازلهم نحو التاسعة والنصف 

من مساء امس األول.

أمير زكي
أكد األنبا بيجول راعي الكنيسة 
املصرية في حولي ان الكويت غير 
معنية مبا حـــدث في مدينة جنع 
حمادي في صعيد مصر، مشددا على 
ضرورة التزام املصريني بشكل عام 
وأبناء الكنيسة املصرية بشكل خاص 
بالقوانني واألنظمة داخل الكويت، 
وان إثارة أي أمور من شأنها تكليف 
أجهزة وزارة الداخلية في الكويت بأي 
أعباء، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم 
الالمحدود الذي يلقاه املسيحيون 
من قبل احلكومة الكويتية والشعب 
الكويتي. وجاءت تعليمات األنبا 
بيجول في أعقاب جتمع نحو 300 
شخص داخل الكنيسة ومحاولتهم 
التوجه الى مبنى القنصلية املصرية 
في منطقـــة الروضة للتعبير عن 
استيائهم مما حدث داخل محافظة قنا 

االنتهاء من التحقيق في وفاة جاكسون
 واتهام طبيبه بالقتل الخطأ

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: انتهت شرطة 
لوس أجنيليس من التحقيق مبالبسات وفاة 
ملك البوب األميركي مايكل جاكسون. ونقل 
موقع »تــــي إم زي« األميركــــي عن مصادر 
أمنية ان التحقيقــــات انتهت واملؤكد هو ان 
طبيبه الشخصي د.كونراد موراي سيواجه 
تهما جنائية. وأضافت املصادر ان احملققني 
يستعدون لتقدمي القضية أمام مدعي عام لوس 
أجنيليس رســــميا. ونقل املوقع عن مصدر 
مطلع ان التحقيق كان »شــــامال« و»معمقا 

جدا« وباتت تتوافر أدلة كثيرة لرفع قضية 
جنائية ضد د.موراي.

وأضاف املصدر ان القضية معقدة، والسبب 
الرئيسي هو ان موراي لم ينتهك أي قوانني 
بإعطاء مادة البروبوفول إلى جاكسون. وقال 
أحد املصادر األمنية املرتبط بالقضية ان مكتب 
االدعاء العام يعمل بشــــكل وثيق مع شرطة 
لوس أجنيليس ومن املؤكد ان القضية ستقدم 
أما بالنسبة إلى التهم فاملرجح أن تكون القتل 

غير املتعمد الناجم عن اإلهمال الكبير.

البيت األبيض يطلب إزالة لوحة أوباما

صحتك

البرتقال يعالج حصوات الكلى
باريس ـ أ.ش.أ: كشــــفت األبحاث 
العلمية احلديثة أن احتســــاء عصير 
البرتقال الطازج يوميا يساهم في احلد 
من مخاطر اإلصابة بتكون حصوات 
الكلى بنسبة 50%. وأكدت مجلة »توب 
سانتيه« في عددها األخير أن عصير 
البرتقال له أهمية كبيرة فى احلفاظ 
على الصحة حيث يعد أحد أهم مصادر 
ڤيتامني »ســــي« املسؤول عن حتفيز 
كرات الدم البيضاء ملكافحة العدوى، 
املناعــــة. وأوضحت  وتقوية جهــــاز 
أنــــه يكفى تنــــاول برتقالة  األبحاث 
واحدة متوســــطة الحتياجات اجلسم 

من ڤيتامني »سي«.

أحد جنود األمن املركزي يطلق الغاز املسيل للدموع وفي اإلطار أم مع ابنها »مرعوبة«        )أ.پ(

األنبا كيرلوس أسقف الكنيسة أثناء حديثه عن اجلرمية               )رويترز(

مسيحيون يرشقون أحد الباصات باحلجارة اعتراضا على اجلرمية

واشـــنطنـ  سي ان ان: في اكتشاف قد يغير نظريات النشوء 
والتطـــور، قال عمالء إنهم وجد آثار أقـــدام أحفورية ضاربة في 
القدم، تشير إلى التفكير في املرة األولى التي زحف فيها السمك 
خارج املاء إلى اليابسة. واالكتشاف آلثار األقدام جاء في أحافير 
في منطقة جبال املعبر املقدس في جنوب شرق پولندا، ويعتقد 
أنه يعود إلى 395 مليون سنة مضت، وهو أقدم بنحو 18 مليون 
سنة أقدم من أحفورة سمكة »تيترابود« التي اكتشفت وأظهرت 

وجود أطراف بدال من الزعانف. ويشير تقرير نشر اخلميس في 
مجلة »نيتشـــر« العلمية إلى أن آثار أقدام »تيترابود« اجلديدة، 
يصل طولها إلى 26 سنتيمترا، والتي يقول العلماء إنها تدل على 
حيـــوان طوله نحو 2.5 متر. ويقول فيليب جانفييه من املتحف 
الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، لشبكة CNN »إنه اكتشاف 
مذهل حقا ألنه دليل واضح على وجود أسماك تيترابود قبل 395 

مليون سنة، وآثار األقدام تلك خير دليل«.

قبل 395 مليون سنة.. األسماك كانت تمشي على أربع


