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القاهرة � س���ي ان ان: 
قدمت السلطات املصرية 
تفس���يرا قد يبدو غريبا 
البع���ض، لظاهرة  على 
نفوق عش���رات األطنان 
من األسماك، بأحد الروافد 
الرئيسية لنهر النيل، حيث 
ذكرت أن ه���ذه الظاهرة 
سببها »إصابة األسماك 
بغيبوبة سكر«، فيما ألقت 
باملسؤولية على مصنع 

للسكر، يقوم بصرف مخلفاته في نهر النيل. هذا التفسير جاء على لسان 
رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، محمد فتحي عثمان، الذي أكد، في 
تصريحات نقلتها وسائل إعالم مصرية، أن نتائج التحاليل أثبتت عدم 
وجود تلوث في األسماك النافقة في ترعة »املريوطية«، مشيرا إلى أنه مت 
إجراء حتاليل لعينات مت احلصول عليها من مناطق مختلفة على امتداد 
الترعة. ونقلت صحيفة »املصري اليوم« عن املسؤول احلكومي قوله: 
»لوحظ أن مياه ترعة املريوطية ش���به راكدة، وهو ما أدى إلى حدوث 
حالة اختناق لألس���ماك، نتيجة عمليات التطهير للمجرى من ناحية، 
ووصول كميات من املوالس املخمر الناجت عن مصنع السكر من ناحية 
أخرى«. وأش���ار عثمان إلى أن األس���ماك النافقة كانت »تعاني من عدم 
القدرة على اس���تهالك السكر، حيث إن قدرتها على استهالك األنسولني 
ضعيفة، وهو ما تس���بب في ارتفاع السكر في دم األسماك، وتعرضها 

لغيبوبة سكر، مما أدى إلى اختناقها ونفوقها«.

اإلعدام في انتظار قتلة األقباط في مصر
و»الڤاتيكان« تدين الجريمة بشدة

س���تة اقباط اضافة الى شرطي مسلم. 
وميثل االقباط نحو 8% من عدد سكان 

مصر البالغ 80 مليون نسمة.
 من جهة اخرى ادان البابا بنديكتوس 
السادس عشر خالل قداس االحد مقتل 
ستة اقباط في مصر مؤكدا ان »العنف 
ضد املس���يحيني في بعض الدول يثير 

استنكار الكثيرين«.
 وقال البابا اثر الصالة في س���احة 
القديس بطرس في الڤاتيكان ان »العنف 
حيال املسيحيني في بعض الدول يثير 
استنكار الكثيرين الس���يما وانه ظهر 
خالل اقدس االعياد املسيحية« أي عيد 

امليالد لدى الطوائف الشرقية.
 واضاف الباب���ا »ال ميكن ان يكون 
هن���اك عن���ف باس���م ال���رب. ال ميكن 
االعتقاد بتمجيده م���ن خالل االعتداء 
على كرامة وحرية القريبني منا. وعلى 
املؤسسات السياسية والدينية ان تتحمل 

مسؤولياتها«.

القاهرة � العربية: خيم هدوء حذر على 
مدينة جنع حمادي املصرية، التي شهدت 
االشتباكات بني مسلمني وأقباط، بينما 
وجهت النيابة العامة 4 تهم للمش���تبه 
بهم في األح���داث التي انتهت مبقتل 7 

أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.
 ومن بني التهم املوجهة للموقوفني 
الثالثة، تهمة اإلرهاب، واإلخالل باألمن، 
وحيازة أسلحة والش���روع في القتل. 
ويواج���ه املوقوف���ون عقوب���ة اإلعدام 
في حال إدانتهم، علم���ا بأنهم اعترفوا 
بإطالق الرصاص عشوائيا في 3 أماكن 

متفرقة.
وكان املتهم���ون بتنفي���ذ الهج���وم 
سلموا أنفسهم للسلطات املصرية بعد 
محاصرتهم ف���ي منطقة زراعية خارج 
املدينة. وقال بيان للداخلية إن املتهمني 
هم: هنداوي محمد سيد حسن، ومحمد 
احمد محمد حسنني الكموني، وقرشي 
احلج���اج محمد عل���ي، وجميعهم لهم 

سوابق اجرامية.
 وكانت املواجهات وقعت مساء األربعاء 
املاضي، بعدما فتح مهاجمون النار من 

داخل سيارة قرب كنيستني ومركز جتاري 
في جنع حمادي مبحافظة قنا، على بعد 
حوال���ي 700 كلم جنوب القاهرة، فقتل 

يواجهون 4 اتهامات من بينها اإلرهاب

)رويترز ـ أ.پ( البابا بنديكتوس السادس عشر يدين االعتداء 

حرائق وخراب شمل املدينة بعد مقتل االقباط

مفتى لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني

عادل إمام

عشرات األطنان من األسماك نفقت بسبب إصابتها بالسكري

كميات هائلة من الثلوج يحاول الونش إزالتها

)أ.پ ـ أ.ف.پ( الثلوج غطت ساعة بيغ بن  

مفتي لبنان ينتقد »الفكاهات البذيئة«  
في بعض البرامج التلفزيونية

وليس ببرامج الفلتان والبذاءة 
والفس���اد االعالمي الذي يهدم 

اسس الوطن وبناءه.
وعقد املجلس الوطني لإلعالم 
املرئي واملسموع جلسة برئاسة 
رئيسه عبدالهادي محفوظ أمس 
االثنني في مقره بوزارة اإلعالم 
للنظر في الشكاوى التي تبلغها 
واملتعلقة ببث بعض وس���ائل 
اإلعالم املرئية واملسموعة برامج 
ومواد تتضمن مس���ا باآلداب 

العامة والذوق العام.

بيروت ـ خلدون قواص
طالب مفتي لبنان الش���يخ 
د.محمد رش���يد قباني املجلس 
الوطن���ي لإلع���الم األمني على 
أخالق الن���اس وآدابهم باتخاذ 
اجراءات عملية وسريعة لوضع 
حد لبرام���ج الفكاهات البذيئة 
الت���ي تخدش مش���اعر الناس 
وحياءهم من خالل بعض برامج 
قنوات اإلعالم املرئي في لبنان 
الناشئة واألسرة  الى  وتسيء 

واملجتمع.
ورأى ان م���ا تبث���ه بعض 
شاشات التلفزة في لبنان عبر 
بعض البرامج التي متس اآلداب 
العامة هو تشويه لصورة اإلعالم 
الت���ي نحرص عل���ى ان تكون 
للحرية فيه���ا ضوابط وطنية 
وأخالقية تساهم في احملافظة 
على الفرد واألسرة واملجتمع.

ودع���ا املفت���ي قبان���ي الى 
حتصني املجتم���ع بالعلم وبث 
البرامج الثقافية واالرش���ادية 
الهادفة لترسيخ  والتوجيهية 
مفهوم املبادئ والقيم واألخالق 
التي تس���اهم في بناء الوطن، 

بعد مقتل الجندي المصري برصاص قناص 

عادل إمام يقود وقفة احتجاجية لمهاجمة حماس
جورج غاالوي قائال إنه »رجل 
مشبوه وتاريخه معروف، حيث 
تقلب كثيرا بني جهات مختلفة« 
مستطردا »كيف تكون »شريان 
احلياة وتنتهي رحلة دخولها 
لغزة بإزهاق حياة شاب حديث 
الس���ن بال أي ذنب اقترفه إال 
تنفيذ واجبه في حماية حدود 

بلده«.
وأضاف أنه يعبر باسم كل 
الفنانني املصريني عن التضامن 
م���ع احلكوم���ة املصرية في 
مساعيها حلماية حدود مصر 
وبناء جدران أو أسوار »ألن ما 
حدث غير مقبول وال توجد دولة 
واحدة تترك حدودها مستباحة 

دون حماية« على حد قوله.
كما استنكر الفنان املصري 
خروج بع���ض الفتاوى التي 
حترم اإلنشاءات املصرية على 
أنها فتاوى  احلدود معتب���را 
غريبة جدا قبل أن يتهم مطلقيها 
بأنهم »أناس يقبضون من دول 
أخرى ليطلقوا فتاوى مغلوطة« 

حسب قوله.

دبي � العربية: لبى ممثلون 
الفنان عادل  مصريون دعوة 
إمام إل���ى »وقفة احتجاجية« 
في مسرح الهرم، اعتراضا على 
مقتل اجلن���دي املصري أحمد 
شعبان برصاص قناص على 

احلدود مع قطاع غزة.
وأب���دى إم���ام غضبه مما 
التي  ب� »التج���اوزات  وصفه 
ترتكبها حماس على احلدود 
املصرية«، كما استنكر ما آلت 
إليه عملية مرور قافلة »شريان 
احلياة« قائال »عندما شاهدت 
احلجارة تلقى على املصريني 
من غزة ظننت أنني في كابوس 
ثم هالن���ي قي���ام قناص من 
حماس بإطالق الرصاص على 
 جندي مصري مهمته حراسة
احلدود« ملقي���ا باللوم على 

»حماس«.
وقال إمام »منذ تولت حماس 
السلطة واألوضاع كلها مقلوبة، 
الفلسطينيون  فبعدها ضرب 
بعضه���م بعضا، ودمروا غزة 
بسبب عدم إدراكهم لقوة عدوهم 

الذي يش���ن غارات مدمرة ردا 
على إط���الق صواريخ محلية 
الصنع تسبب أضرارا هزيلة 
ويضرب بقس���وة يظهر منها 
الش���عب  الغرض تصفية  أن 
الفلس���طيني متاما«، بحسب 
ما نقلت صحيف���ة »اإلمارات 

اليوم«، امس.
أمام وس���ائل  إمام،  وتابع 
اإلع���الم املصري���ة والعربية 

احملتشدة، أن الشعب املصري 
الش���عب  كان والزال يح���ب 
الفلسطيني وكذا الفلسطينيون 
يحبون مصر، »لكن هناك فئة 
تضمر احلقد والغل ملصر زادت 
كثيرا بعد تولي حماس مقاليد 

السلطة في غزة«.
كم���ا تط���رق إم���ام لقافلة 
»شريان احلياة«، فهاجم قائدها 
الناشط والبرملاني اإلجنليزي 

خدم لحمل الحقائب 
المدرسية في اإلمارات 
دب���ي � د.ب.أ: ذك���ر تقرير 
إخباري إن ظاهرة االستعانة 
باخلدم حلمل حقائب التالميذ 
انتش���رت في دول���ة اإلمارات 
مؤخ���را. وذك���رت صحيف���ة 
»اخللي���ج« اإلماراتية ان عبء 
احلقيبة املدرسية التي يحملها 
الطلبة على ظهورهم اليزال قائما 
رغم كل جهود التطوير املبذولة 
البالد.  التعليمية في  للعملية 
وأضافت الصحيفة ان األس���ر 
جلأت مؤخرا إل���ى حل يزيح 
هم حم���ل احلقيبة عن ظهور 
أبنائهم خالل فترة توجههم إلى 
مدارسهم وعقب انتهاء دوامهم 
اليومي حيث كلفت خدم املنزل 
الذين يعملون لديها بذلك خاصة 
أن أوزان بعض احلقائب اقترب 
من أوزان أبنائهم الطلبة ومن ثم 
باتوا غير قادرين على حملها. 
أم���ر للصحيفة  وذكرت ولية 
أن ابنته���ا ال تس���تطيع حمل 
حقيبتها وقد استعانت باخلادمة 
ملساعدتها إذ ان وزن ابنتها التي 
تدرس في الصف األول االبتدائي 
ال يزيد على 16 كيلوغراما في 
حني ت���زن احلقيبة أكثر من 7 

كيلوغرامات.

الميت.. عاد 
بعد 26 دقيقة!

الرياض � د.ب.أ: »العائد من 
املوت« اسم جديد أطلقه أصدقاء 
وأقارب السعودي أنور العسيري 
الذي دخل إلى املستشفى للعالج 
من اإلرهاق واألرق، فأعلنت وفاته 
بعد أن دخل في غيبوبة وسريعا 

ما استيقظ مدهشا احلضور.
الناط����ق اإلعالمي في  وبني 
املل����ك عبدالعزيز  مستش����فى 
العسكري في تبوك محمد املفلح 
أن حالة العسيري تعتبر الثانية 

في تاريخ املستشفى.
وقال املفلح لصحيفة عكاظ 
الس����عودية في عددها الصادر 
ام����س: »دخل أنور العس����يري 
الذي يعم����ل في قط����اع يتبع 
القوات املس����لحة ف����ي املنطقة 
الغربية مستشفى  الش����مالية 
إثر  العسكري  امللك عبدالعزيز 
شعوره بضيق في التنفس، وعند 
وصوله إلى قسم الطوارئ دخل 
في غيبوبة، مؤكدا أن محاوالت 
التنف����س الصناع����ي لم تنجح 
في تنشيط القلب«. من جانبه 
العسيري: »بعد 26 دقيقة  قال 
أفقت من الغيبوبة وفوجئت بأن 
املسؤولني في املستشفى استدعوا 

أقاربي وحكموا علي بالوفاة«.

صحتك

الفراولة والجزر ينميان ذكاء الطفل

ڤيكتوريا بيكام تتسوق
بـ 600 ألف يورو في يوم واحد

»غيبوبة سكر« تتسبب في نفوق 
جماعي لألسماك بمصر!

الجليد يهدد 60 ألف بريطاني بالموت 
والخسائر 15 مليار إسترليني

لندن � أ.ش.أ: حذر اخلبراء في بريطانيا 
من أن موج����ة اجلليد التي جتتاح البالد 
حاليا وانخفاض درجات احلرارة إلى ما 
دون الصفر قد تؤدي إلى زيادة عدد الوفيات 
في بريطانيا بسبب شتاء هذا العام إلى 60 
ألف شخص إضافة إلى خسائر اقتصادية 

تصل إلى 15 مليار جنيه استرليني.
وقالت صحيفة الصنداي إكسبريس 
األسبوعية البريطانية إن غوردون براون 
رئي����س الوزراء البريطان����ي يظل متهما 
بالفشل في حماية البالد وبذل املزيد من 
اجلهد لتطهير الطرق من اجلليد، مشيرة 
إلى هذه املوجة الشرس����ة من العواصف 
الثلجي����ة واجلليد وما تتس����بب فيه من 

مشكالت على الطرق الرئيسية.
وأوضحت أن احلكوم����ة البريطانية 
تعرضت النتقادات حادة بس����بب حالة 
الفوضى واس����عة النط����اق التي جنمت 

عن اجلليد وهاجم ديڤيد كاميرون زعيم 
حزب احملافظني املعارض احلكومة بسبب 
افتقارها للزعامة وجتاهل األزمة التي متر 
بها البالد منش����غلة مبعاركها السياسية 

اخلاصة.
وقال كاميرون إنه في أوقات كهذه تكون 
البالد بحاج����ة إلى زعامة قوية وموحدة 
وليست زعامة تركز على مشكالتها الداخلية 
أكثر من محاولة مساعدة املواطنني لتجاوز 
هذه األوقات الصعبة مبا في ذلك ظروف 
الطق����س التي تعد من أس����وأ ما مر على 

البالد منذ سنوات.
وكان براون أكد من جانبه أنه ال توجد 
مشكلة في توفير إمدادات الغاز في البالد 
وأنه يتم بذل كل جهد مستطاع لتطهير 
الطرق من اجلليد في الوقت الذي صار شتاء 
2010 واحدا من أكبر األزمات املدنية التي 

مرت بها البالد في العصور احلديثة.

انفجار »سوبرنوفا« يهدد بإبادة األرض

لوس اجنيليس � د.ب.أ: تس����اهم املغنية الس����ابقة وسيدة املجتمع 
احلالية ڤيكتوريا بيكام في إحداث »انتعاش« كبير في احملالت التجارية 
الراقية حيث ان إنفاق مئات آالف اليورو في يوم التس����وق الواحد لها 
من األمور العادية. وذك����رت تقارير إخبارية أن قرينة العب كرة القدم 
الشهير ديڤيد بيكام أنفقت ما يقرب من 600 ألف يورو ظهيرة يوم واحد 
أثناء جولة تسوق قامت بها في ميالنو. ونقلت صحيفة »بيلد« األملانية 
واسعة االنتشار عن أحد املوظفني في دار أرماني الشهيرة لألزياء قوله: 
»الزبائن الذين على شاكلتها )ڤيكتوريا( مبنزلة الفوز باليانصيب بالنسبة 
لنا«. وأوضح املوظف أن ڤيكتوريا اشترت من عندهم 4 فساتني سهرة 
دفعة واحدة خالل جولتها التس����وقية. ولكن املؤكد هو أن هذه اجلولة 
التس����وقية التي أنفقت فيها ڤيكتوريا نحو 600 ألف يورو »متواضعة 
للغاية« بالنسبة للمرأة التي حتتفظ في منزلها بتشكيلة من احلقائب 

تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليون يورو.

دبي � سي ان ان: يقول علماء أميركيون إن احلياة على وجه األرض 
قد تب����اد قريبا بانفجار جنم يبعد عن كوكبنا بأكثر من 3 آالف س����نة 
ضوئي����ة. وذكر علماء فلك من »جامع����ة فيالنوفا« بفالدليفا، ان النجم 
»تي بكسيديس« � مهيأ للتدمير الذاتي في انفجار بالغ الضخامة يدعى 
»سوبرنوفا« ستبلغ قوته 20 مليار »ميغاطن« من مادة تي ان تي شديدة 
االنفجار. وعلى الرغم من املسافة التي تفصل االرض عن النجم، وتقدر 
بنحو 3260 سنة ضوئية، وهي مدة قصيرة نسبيا مقارنة باملصطلحات 
الكونية، إال أن الطاقة العنيفة التي سيولدها االنفجار النووي احلراري 
قد تزيل متاما طبق����ة االوزون، على ما أوردت »التلغراف« البريطانية 
عن العلماء. واوضح العلماء انه وبحسب املعلومات الواردة من »مسبار 
االشعة فوق البنفسجية الدولي« فإن »تي بكسديس« مكون في األصل 
من جنمني، يدع����ى احدهما »القزم األبيض« هو ميتص الغازات وينمو 
باطراد، ثم ينفجر تلقائيا عند بلوغ كتلته القصوى احملتملة لنجم وفي 

هذه احلالة يحدث انفجار عظيم.

القاهرة � وكاالت: كشفت د.نسرين البسماوي اخصائية 
التغذية في مصر عن بعض أسرار الطعام التي من شأنها إعالء 
نسبة ذكاء األطفال، وذلك من خالل اتباع بعض اخلطوات 
البسيطة املؤثرة على منسوب ذكاء الطفل. وحسب صحيفة 
»اليوم الس����ابع« قالت د. نسرين إن تناول وجبة اإلفطار 
بشكل دائم هو شيء ضروري لزيادة الطاقة، وبالتالي حتسني 
التركيز واألداء الفكري في املدرسة، فضال عن تناول األغذية 
الغنية بالڤيتامينات واملعادن، وتناول األسماك ثالث مرات 
أسبوعيا واألغذية الغنية مبضادات األكسدة، مثل: الفراولة، 
والتوت البرى، واجلزر. وأضافت: »من املفيد أيضا ش����رب 
املياه واحلليب والعصائر الطبيعية والقرفة الساخنة التي 
حتتوي على مواد منبهة، بدال من املشروبات الغازية، فعلى 
الرغم من أن الصودا قليلة السكر ال حتتوى على ضرر كبير 
خصوصا لألطفال، إال أنها ال توفر أية قيمة مغذية«. أما عن 
أنواع األطعمة التي يجب االبتعاد عنها لتنميه ذكاء الطفل 
فقامت د. نسرين بتقسيمها إلى نوعني األول هى األطعمة 
الغنية بالدسم التي تؤثر على ذاكرة الطفل وتقليل قدرته 
على التركيز ومن املمكن أيضا أن تؤثر على صحة القلب، 
والنوع الثاني هي األطعمة الغنية بالسكر التي توفر دفعة 

قوية مؤقتة من الطاقة، ولكنها تزيد من توتر الفرد.


