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43 بيروت: استنكر نائب بيروت عن املقعد املاروني ندمي 
بشير اجلميل االعتداء الدامي الذي تعرض له االقباط في 

مصر ليلة عيد امليالد.
وامل اجلميل ان يس���هم توقيف املجرم���ن في تهدئة 

اخلواطر، منعا للفتنة بن مكونات املجتمع املصري.
وطالب اجلميل السلطات املصرية باملزيد من االجراءات 

منعا لتكرار مثل هذه احلوادث.

نديم الجميل يدين التعرض لألقباط

احتقان شديد في الشارع املصري وفي األطارين األنبا كيرلس  و أحد احملالت محترقة                 )أ.ف.پ ـ أ.پ( )كرم ذياب(جانب من املسيحيني أمام الكنيسة املصرية مساء أمس

دباديب على قبر الفيس بريسلي

سماعة كريستال بـ 2000 دوالر
عاملة من مؤسسة »اي ويڤ« تضع سماعات مصنوعة من الكريستال تباع بسعر 
ألف���ي دوالر، ومعها ج���راب لوضع جهاز »اآلي فون« من اب���ل وتباع ب� 250 دوالرا 
واملصنوعة من مادة الكريس���تال، كما ظهرت في معرض الكترونيات املستهلك في 
الس فيغاس.                                                                                 )أ.پ(

محبو الفيس يحتفلون يذكراه الـ 75                )رويترز(

ممفيس � رويت���رز: لم مينع 
الطق���س البارد عش���اق الفيس 
بريسلي من االحتفال بعيد ميالد 

»امللك«.
فق���د حتمل مئ���ات املعجبن 
بالفيس البرودة القارسة والطقس 
الثلجي من اجل االحتفال بذكرى 
مرور 75 عاما على ميالده في مزاره 

في جريسالند.
وقال���ت ديبي برادش���و من 
تكس���اس املعجبة بالفيس منذ 
فترة طويلة خالل جولة في قصر 
ممفيس الذي توفي فيه بريسلي 
في 1977 بسبب قصور بالقلب عن 
عمر 42 عاما »اشعر كأنه حاضر 

هنا«.
وغنى نحو 1500 شخص اغنية 
بريسلي »هذا هو احلال« في درجة 
حرارة بلغ���ت 11.7 درجة مئوية 

حتت الصفر.
وقدم املعجب���ون املرجتفون 
من البرد أحر استقبال لبريسيال 
الزوجة السابقة لبريسلي وابنتها 
ليزا ماري وابنيها وبينهما بنيامن 

فتوى أردنية بتحريم 
االستثمار في فنادق 

الخمس نجوم

مطالبة أوباما بوقف »فحص« المحجبات بالمطارات
� العربية: ناش����د نهاد  دبي 
عوض املدير التنفيذي ملجلس 
العالقات اإلسالمية � األميركية 
)كي����ر( الرئيس األميركي باراك 
أوبام����ا، في رس����الة وجهها له 
اخلميس وق����ف التضييق على 
احملجبات أخيرا بعد فرض القواعد 
اجلديدة التي وضعتها إدارة أمن 
النقل األميركية لدخول املسافرين 

إلى الواليات املتحدة. 
وقال نهاد عوض إن منظمته 
تلقت شكاوى ب� »حتسس« رؤوس 

احملجبات في املطارات.
وأعرب عوض في رسالته ل� 
»أوباما« عن دعمه لسياسته في 
»حفظ أمن البالد« ولكن »ليس 
عب����ر متييز الن����اس من خالل 
الدين والع����رق واللون« � على 

حد تعبيره.
وذكر نه����اد عوض، الرئيس 
األميركي بخطاب����ه في القاهرة 
والذي أش����ار فيه إلى دفاعه عن 
حقوق امرأة محجبة جلأت إلى 
احملاك����م للمطالب����ة بحقها في 
وضع احلج����اب. وكان مجلس 

جديدة تقضي بإخضاع املسافرين 
جوا إلى الواليات املتحدة من 14 
دولة إلجراءات تفتيش مشددة، 
من بينه����ا 13 دولة إس����المية، 
والدول ال����� 14 هي كوبا وإيران 
والسودان وسورية ونيجيريا 
واليمن وباكستان وأفغانستان 
والسعودية واجلزائر والعراق 

ولبنان وليبيا والصومال.

العالقات اإلسالمية � األميركية 
اعتب����ر املعايي����ر اجلديدة التي 
تقضى بإخضاع مس����افرين من 
13 دولة عربية وإسالمية إلجراءات 
تفتيش مش����ددة قبل الصعود 
للطائرات، ستستهدف املسلمن 
األميركين الذين يشكلون غالبية 
هذه ال����دول. وفرضت إدارة أمن 
النقل األميركية األحد إجراءات 

السيجارة.. وقود 
السيارات مستقباًل !

عم����ان � يو.ب����ي.آي � أصدرت 
دائ����رة اإلفتاء ف����ي األردن فتوى 
نحرم االس����تثمار بفنادق خمسة 
جنوم ألنها تق����دم اخلمور. وجاء 
في الفتوى التي أصدرها مفتي عام 
األردن سلمان القضاة ونشرت على 
املوقع اإللكتروني للدائرة أنه يحرم 
االشتراك في املؤسسات االقتصادية 
التي تتعامل باخلمور أو تعتمد في 
كسبها على معامالت محرمة ومنها 
الفنادق. وقالت الفتوى انه ال يبرر 
االش����تراك في هذه املؤسسات أن 
الربح الناجت عن احملرم س����ينفق 
في مصالح عامة ألن الغاية ال تبرر 

الوسيلة في الشريعة اإلسالمية.
وذكرت الفتوى أن التخلص من 
احلرام شرط من شروط التوبة عن 
كس����به وفي هذه املسألة ال توجد 
توبة بل إقدام على الكسب احملرم 
واس����تمرار فيه وإنفاقه فيما بعد 
على املصالح العامة ال ميحو إثم 
الكسب لعدم توافر شرط اإلقالع 

والندم.

واشنطن � أ.ش.أ: جنح باحثون 
أميركيون في التوصل إلى طريقة 
املنتجة في  الزيت  لزيادة كميات 
أوراق التبغ، األمر الذي قد يبشر 
بإمكانية استخدام هذا النوع من 
النبات في إنتاج الوقود احليوي. 
أميركية كانت  وأشارت دراس����ة 
قد امتدت لس����نوات الى إمكانية 
االستفادة من النباتات للحصول 
على طاقة نظيفة وزهيدة الثمن، 
عن طريق إنتاج ما يعرف بالوقود 
احليوي، لتشمل العديد من النباتات 
واحملاصيل الغذائية ومنها الذرة 

والقمح وقصب السكر وغيرها.
وبهذا يكون بإمكان السائقن في 
املستقبل تعبئة خزانات سياراتهم 

بوقود منشأة من نباتات التبغ.
ويثي����ر احلديث ع����ن الوقود 
احليوي جدال كبيرا في أوس����اط 
املختصن، حيث يرى العديد من 
اخلبراء أن إنت����اج هذا النوع من 
الوقود قد تكون له تأثيرات خطيرة 
على البشرية، إذ إنه قد يفاقم أزمة 

الغذاء في العالم.

حضورهم وقالت في وقت الحق 
في مقابلة ان الفيس »رمبا يحظى 
بشعبية أو انه اكثر شعبية منذ 

وفاته«.
وتقول فورب���س ان مبيعات 
موس���يقى بريس���لي وترخيص 
صورته والعائدات من نحو 600 
ألف زائر زاروا جريسالند بلغت 55 

مليون دوالر في عام 2009.

كيوف )17 عاما( الذي يشبه جده 
بشكل كبير - عندما ظهروا على 
املنصة في مظلة مفتوحة اجلوانب 
مبجمع التسوق عبر شارع الفيس 

بريسلي.
ثم قطع بنيامن وشقيقته ريلي 
البالغ عمرها 20 عاما كعكة عيد 

ميالد متعددة الطبقات.
وشكرت بريسيال الزوار على 

القاهرة � وكاالت: تظاهر امس أمام دار القضاء 
العالي بوسط القاهرة عش����رات النشطاء من 
تيارات سياس����ية عدة، وحقوقيون وش����باب 
أقباط للتنديد باالعتداء الذي شهدته مدينة جنع 
حمادي مبحافظة قنا بجنوب مصر والذي راح 
ضحيته 6 قتلى أقباط، ومجند مسلم كان يقوم 
بحراسة إحدى الكنائس. وطوقت أجهزة األمن 
املتظاهرين وحاصرته����م باحلواجز احلديدية 
وقوات مكافحة الش����غب فيما رفع املتظاهرون 
علم مصر والفتات كبيرة كتبوا عليها عبارات 
تندد باحلادث وتطالب مبحاسبة املسؤولن عنه، 
وحماية األقباط. ووقعت مشادة كالمية كادت أن 
تتطور الى اشتباك باأليدي خالل املظاهرة بن 
نائب من جماعة »اإلخوان املسلمن« بالبرملان 
املصري، هو د.محمد البلتاجي، وعدد من األقباط 
بسبب اعتراض البلتاجي الذي جاء إلعالن رفضه 
العنف الطائفي على ش����عارات رددها الشباب 
األقب����اط اعتبرها »ش����عارات طائفية« بجانب 
اعتراضه على ترديد الشباب القبطي شعارات 
تهاجم جماعة اإلخوان املسلمن، وانسحب نائب 
اإلخوان من املظاهرة على إثر املشادة الكالمية. 

ورغم تصريحات املسؤولن بعودة الهدوء الى 
مدينة جنع حمادي اال ان االمور مازالت مشتعلة 
بن املسلمن واملسيحين هناك فمصادر أمنية 
اكدت ان عش����رة متاجر ميلكها مسيحيون في 
مدينة جنع حمادي وقرية قريبة منها مبحافظة 
قنا في جنوب مصر أحرقت أو أتلفت استمرارا 
الضطرابات في املنطقة بعد مقتل ستة مسيحين 
وشرطي مسلم في هجوم بالرصاص. وقال مصدر 
ان مسلمن استهدفوا متاجر املسيحين في مدينة 
جنع حمادي بعد القبض على 20 مسيحيا في 
أحد شوارع جنع حمادي وبحوزتهم زجاجات 
حارقة. وأضاف أن مسيحيا أصيب بجروح طفيفة 

وأبلغ الشرطة بأن مسلمن هاجموه. 
وق����ال املصدر ان الش����رطة تقوم بعمليات 
متشيط واسعة في مدينتي جنع حمادي وفرشوط 
التي تبعد عن األولى بنحو كيلومترات وقرية 
بهجورة بحثا عمن ميكن أن يكونوا اس����تعدوا 
للقيام بأعمال انتقامية. وأضاف أن »املنطقة فيها 
احتقان طائفي حاد«.  وقد رفض األنبا كيرلس 
أنبا جنع حمادي تقبل العزاء في مصرع األقباط 
الستة قائال إن »العزاء ممدود«، ما يعني حسب 

األعراف القبلية أن أسر الضحايا تنتظر القصاص. 
ودعا البابا شنودة بابا اإلسكندرية وبطريرك 
الكرازة املرقسية األقباط للتهدئة وضبط النفس 
ومواصلة الصلوات واالحتفال بعيد امليالد. وطالب 
في بيان وزع على الكنائس بأال تؤثر األحداث 
التي ش����هدتها جنع حمادي مبحافظة قنا على 
أجواء االحتفال. وأكد في عظاته التي تضمنها 
البيان على التهدئة والصبر والتحمل وذكر بأن 
العدو الوحيد هو الشيطان. من جهة اخرى دعت 
مجموعات قبطية على موقع فيس بوك لوقفة 
احتجاجية س����لمية أمام الكاتدرائية املرقسية 
بالعباس����ية األربعاء القادم قبل اجتماع البابا 
شنودة االسبوعي، إلعالن احتجاج األقباط عما 

حدث بنجع حمادي.
م����ن جهته، أصدر النائب العام املستش����ار 
عبداملجيد محمود قرارا بحبس املتهمن ملدة 15 
يوما على ذمة التحقيقات. ونسبت النيابة الى 
املتهمن تهم اإلخالل باألمن العام من خالل القيام 
بأعمال إرهابية وتعريض حياة املواطنن اآلمنن 
وممتلكاتهم للخطر والقتل العمد والشروع فيه 

مع سبق اإلصرار والترصد.

األنبا كيرلس: لن نقبل العزاء إال بعد القصاص العادل
مظاهرة أمام مبنى القضاء العالي في وسط القاهرة .. والمتهمون يواجهون »اإلخالل باألمن العام والقيام بأعمال إرهابية والقتل العمد«

البرد القارس والثلوج لم يمنعا االحتفال 
بالذكرى الـ 75 لميالد ألفيس بريسلي

بوش.. »يمكنني سماعك« األكثر شيوعًا
أوسنت � يو.بي.آي: تصدرت عبارة »ميكنني سماعك« 
التي رددها الرئيس األميركي السابق جورج بوش االبن 
ي����وم زيارة ركام مركز التجارة العاملي إثر اعتداءات 
11 س����بتمبر 2001 الئحة العبارات السياسية األكثر 
ش����يوعا خالل العقد املاضي. وقالت ش����بكة غلوبل 
النغويج مونيتور املتخصصة مبراقبة الكالم واللغة 
ومقرها مدينة أوس����نت بوالية تكساس األميركية ان 
تعليق الرئيس بوش يوم االعتداء »اإلرهابي« على 
مركز التجارة العاملي اختار »العبارة السياسية األكثر 
شيوعا بن 2000 و2009« وتفوقت عبارة بوش على 
عبارة »االحتباس احلراري/ التغير املناخي« التي حلت 

ثانيا متقدمة على عبارة »احلرب على اإلرهاب« التي 
جاءت في املركز الثالث. وحلت كلمة »تقدمي« في املركز 

الرابع و»أمهات الهوكي« في املركز اخلامس. 
واحتلت عبارة »أس����لحة الدمار الشامل« املركز 
السادس متقدمة على عبارة الرئيس األميركي باراك 
أوباما »ش����جاعة األمل« التي حلت سابعا فيما حلت 
عب����ارة »انصهار اقتصادي/ س����ونامي مالي« ثامنة 

و»احملافظون اجلدد« تاسعا.
وحلت كلمة »مدمج« في إشارة إلى املراسلن في 
الوحدات العس����كرية خالل حرب العراق في املركز 

العاشر.

صحتك

الماء واللبن.. الثنائي الساحر
 في سن األربعين

القاهرة � وكاالت:  أكدت د.نسرين البسماوي خبيرة 
التغذية في القاهرة، أن لكل عمر ما يناس����به من نوع 
الغذاء، ولكل عقد متطلباته الغذائية، خاصة أنه يترافق 
مع النقص الطبيعي لطاقة احلرق مبقدار 20% لكل 10 
سنوات، مش����يرة إلى ضرورة مراجعة عالقة اجلسم 
مبا تتطلبه املرحل����ة العمرية من الطعام حتى يتمتع 

بصحة أفضل.
وحسب اليوم الس����ابع قالت د.البسماوي، تتغير 
كمية الهرمونات في س����ن األربعن س����واء عند اإلناث 
أو الذك����ور، والتي ينتج عنها تغي����رات كبيرة في كم 
وكيف ومكان تخزين الده����ون، وأيضا يصاحبها قلة 
في ترسيب الكالسيوم مما ينتج عنها تقلص في طول 
العظم، وأحيانا تتطور إلى هشاشة في العظام مع تغير 
لون اجللد ومرونته، والغذاء املناسب في هذه املرحلة 
يعمل بش����كل كبير على التقليل من هذه اآلثار بشكل 
كبير ويس����اعد في الوقاية من األمراض املرتبطة بهذه 

املرحلة العمرية من سكر وضغط وكوليسترول.
وأشارت د.البس����ماوي إلى بعض األطعمة الواجب 
االلتزام بها بعد سن األربعن، وهى املاء واللنب، الثنائي 
السحري، لهذه املرحلة، حيث يوفر املاء الرطوبة الكافية 
للجلد، ويوفر اللنب عنصر الكالسيوم املهم لصحة العظم 
واألسنان، وأيضا هو ضروري لتوازن اجلهاز العصبي، 
وأيضا اخلضار والفاكهة نظرا للقيمة الغذائية املتمثلة 
في محتواهما من الڤيتامينات واألمالح املعدنية تأتي 
نسبة احتوائهما على األلياف النباتية على القمة، حيث 
تقلل من خمول األمعاء التي تؤدى إلى اإلمس����اك، وما 
يرافقه من مشاكل في هذه املرحلة، باإلضافة إلى احتواء 
بعض الفاكهة واخلضار على مضادات األكسدة املهمة 

في هذه املرحلة، ومنها الفراولة واجلزر.

األقباط المصريون في الكويت 
يؤكدون أهمية الوحدة الوطنية

أسامة أبو السعود
جتمع عدد من األقباط املصرين في الكنيسة املصرية في حولي مساء 
أمس، وعبروا عن رفضهم واستيائهم لألحداث الطائفية التي وقعت اخيرا 
ف����ي صعيد مصر. وأكد املتجمعون على الوحدة الوطنية بن جميع فئات 
الشعب املصري والتي كانت دائما سالحهم ضد أي أخطار. من جهته، دعا 
األنبا بيجول إلى وحدة الصفوف ونبذ أي أعمال من شأنها زعزعة العالقة 
بن أبناء الشعب املصري الواحد. وعلمت »األنباء« ان عددا من املسيحين 
بعثوا برس����الة إلى القيادة السياسية في مصر شددوا فيها على ضرورة 

التعامل بحزم مع أي شخص يتسبب في إثارة جناحي األمة املصرية.


