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 أبوظبيـ  كونا: اعلنت »جائزة الشيخ زايد للكتاب« عن فوز 46
عضو املجلس االعلى لالحتاد حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان 
بن محمد القاسمي بلقب شخصية العام الثقافية في دورتها 
الرابعة للعام )2010/2009( تقديرا جلهوده في رعاية التنمية 
الثقافية العربية ودعم اإلبداع. وأوضحت األمانة العامة للجائزة 
ان قرار الهيئة االستشارية منح اجلائزة للشيخ سلطان جاء 
نظير احلركة العلمية والثقافية النهضوية التي انتهجها على 

مدى أكثر من ثالثة عقود في إقامة املؤسسات العلمية والثقافية 
في إمارة الشارقة ودعم النشاطات ذاتها بدولة اإلمارات وسائر 
دول العالم. وأكدت ان الشيخ سلطان انتهج سياسة ثقافية 
واعية في شــــتى احلقول العلمية واملعرفية وانتهج ســــبل 
الريادة في فنون وحقول ثقافية عصرية مثل املسرح والرسم 
والســــينما واملعارض املتنوعة ومتابعــــة املنجزات العربية 

والعاملية واإلنسانية في مجالي التاريخ والفنون.

سلطان القاسمي شخصية العام الثقافية

كلب بوليسي يبحث عن جثث الضحايا

فتاة أنقذوها لكن الرعب اليزال في عينيها

أحد سكان هاييتي وسط اخلراب

)أ.پ ـ أ.ف.پ ـ رويترز( أب يحمل طفله احملروق للعالج  

سوزان بويل

أحد البيوت  احملترقة جراء حادثة جنع حمادي

هاييتي: 200 ألف قتيل و توقّع زالزل جديدة

عواصــــم ـ وكاالت: قــــدرت 
هاييتــــي أن يكــــون مــــا يناهز 
مائتي ألف شــــخص قضوا في 
الزلزال الذي شرد حسب بورت 
أوبرينس مليونا ونصف املليون 

شخص.
وقد مت دفن اكثر من اربعني 
الف جثة حتــــى اآلن في مقابر 
جماعيــــة بعد ان اكتظت املقابر 
االخــــرى باجلثث جــــراء ثقل 
حصيلة الزلــــزال الذي رجحت 
الســــلطات ان يناهز عدد قتاله 

املائتي الف.
وشردت الكارثة قرابة مليون 
ونصف املليون شخص معظمهم 
يعيشون في العراء يكابدون األلم 
واجلوع والعطش مفترشــــني 
الطرقــــات بانتظــــار وصــــول 
املساعدات. وبسبب ازدياد عدد 
املصابني الذي وصل الى اكثر من 
مائتني وخمســــني الف شخص، 
قــــررت الســــلطات حتويل كل 
املراكز الرياضيــــة الى عيادات 
ومستوصفات ميدانية ملعاجلة 
املرضى وتقدمي املساعدة الطبية 
امللحة. وقد وجهت االمم املتحدة 
نداء عاجال الى املجتمع الدولي 
جلمع 562 مليون دوالر ملساعدة 
هاييتــــي، معتبــــرة ان مليوني 
شخص يحتاجون الى مساعدة 
غذائية فضال عن ثالثمائة الف 

مشرد.
إلى ذلك حـــذر علماء من ان 
الزلـــزال العنيـــف الذي ضرب 
هاييتي ينذر بوقوع هزات ارضية 
اخرى في املنطقة واكدوا ضرورة 
اعادة اعمار بور او برنس الواقعة 
على طول خـــط الزالزل، مبواد 

مقاومة لها.
وقال بول مـــان الباحث في 
املعهد اجليوفيزيائي في جامعة 
اوسنت بتكساس »يجب اال تتم 
عمليـــة اعادة االعمـــار انطالقا 
مـــن مبـــدأ ان اخلطـــر زال عن 

هاييتي«.
واضاف ان »الزلزال العنيف 
الذي ضـــرب املنطقـــة القريبة 
من بور او برنس قد يكون زاد 
الضغوط في املناطق القريبة من 

الصدع الزلزالي«.
ويعمل الباحثون على نظام 
التغيرات  لوضع مناذج ملعرفة 
التي طرأت على املنطقة نتيجة 

الزلـــزال الذي ضـــرب هاييتي 
الثالثـــاء وبلغت قوته ســـبع 

درجات.
وقال مان في اتصال هاتفي 
اجرته معه وكالة »فرانس برس« 
ان »هذا الصدع ميتد على مئات 
الكيلومترات واجلزء الذي سبب 
الزلزال ال يتجاوز ثمانني كلم«، 
واضاف »لكن الضغط يتجمع في 
اجزاء عديدة لم تشهد زالزل منذ 

مئات الســـنني وميكن ألي جزء 
ان يتسبب بزلزال شبيه بالذي 

ضرب هاييتي«.
ويخشى وقوع كارثة جديدة 
حتى وان لم يكن هناك ســـوى 
مركزين شديدي الكثافة السكانية 
على طول الصـــدع هما بور او 
برنس وكينسغنت في جامايكا، 
خصوصا ان اجلزء الذي سبب 
الزلزال ليس االقرب من عاصمة 

هاييتي.
وهناك صدع ثـــان مير عبر 
شـــمال هاييتي حتى جمهورية 
الدومينيكان املجاورة، لم يشهد 
أي حترك منذ 800 سنة والضغط 
الذي جتمع كاف لتشكيل زلزال 

جديد بقوة 7.5 درجات.
وتابع مان ان »الســـؤال هو 
معرفة متى ســـتضرب الزالزل 
اجلديدة«، موضحا انه من الصعب 

توقع »اذا ما كان ذلك سيحصل 
العام املقبل او خالل قرن«.

من جهة اخرى، توجه االمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
الى هاييتي اليوم لتأكيد تضامنه 
مع موظفي املنظمة الدولية هناك 
البلد والوقوف  ومع سكان هذا 

عند حاجاتهم.

القادم.. أصعب

الســـياق نفســـه، حذر  في 
الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
من أن هاييتي متر مبرحلة صعبة 
رغم تدفق املساعدات اإلنسانية 
إليها بعد الزلزال العنيف الذي 

ضربها يوم الثالثاء املاضي.
ونقل راديو »سوا« األميركي 
مساء اجلمعة املاضي عن أوباما 
قوله ـ في كلمة بالبيت األبيض 
هي الثالثة له منذ وقوع الزلزال 
ـ إنه ستكون هناك أيام صعبة 
كثيرة في هاييتي خالل الفترة 

املقبلة.
وتابع قائال »ثمة العديد من 
الناس بحاجة إلى مســــاعدات، 
فمرفأ العاصمــــة بور اوبرنس 
مازال مغلقا والطرقات متضررة 
واملواد الغذائيــــة نادرة وكذلك 

املاء«.
وقد أجرى أوباما اتصاال هاتفيا 
بالرئيس الهاييتي رينيه بريفال 
أكد له فيــــه »التضامن الكامل« 
من الواليات املتحدة على املدى 
القريب والبعيد ملساعدة هذا البلد 

على تخطي عواقب الزلزال.

فرار 6000 معتقل

مــــن ناحية اخــــرى، افادت 
مصادر حكومية وكالة »فرانس 
برس« بأن نحو ستة آالف معتقل 
فروا من ســــجون هاييتي التي 
اصيبت بدمار جزئي وتركت من 

دون مراقبة.
ومن اصل هــــذا العدد، كان 
نحو اربعــــة آالف معتقلني في 
سجن العاصمة بور او برانس 
علما، ان عددا كبيرا منهم كانوا 
محكومني بالسجن مدى احلياة، 

وفق املصادر نفسها.
والحــــظ مراســــلو »فرانس 
برس« بعد الزلزال ان الســــجن 
املذكور اصيب بدمار جزئي وخال 

من اي سجناء.

أوبام�ا: األيام المقبل�ة هي األصع�ب ونجّن�د كل إمكاناتن�ا لمس�اعدة المتضررين

مقابر جماعية لـ 40000 جثة

سوزان بويل تمسح األحذية في مطار هيثرو!
لندنـ  ســـي ان ان: صدمت املغنية االسكتلندية 
سوزان بويل املســـافرين في مطار هيثرو بلندن، 
اجلمعـــة، في جانب لم يروه من شـــخصيتها غير 
صوتها األسطوري، بعدما بدأت تكيل الشتائم البذيئة، 
وتغني بصوت عال »وكأنها ممسوسة« مستخدمة 

عصا مكنسة على أنها ميكروفون.
وبويل التـــي باعت نحو 3 ماليني نســـخة من 
ألبومها »حلمت حلما« وثبت بشكل مفاجئ لتمسك 
عصا مكنسة من أحد عمال النظافة في املطار، وبدأت 
تغني مستخدمة العصا مثل ميكروفون، في الفتة 

تظهر اضطرابا تعاني منه النجمة.
ووفق لصحيفة »ذي صن« البريطانية، فقد قامت 
بويل باستخدام املكنسة أيضا لتلميع أحذية بعض 

املسافرين الذين كانوا يجلسون في صالة االنتظار 
املخصصة للشخصيات املهمة، ما حدا ببعض الركاب 

إلى تقدمي شكوى لشركة »بريتش أيرويز«.
وهرع موظفو الشركة إلى املغنية لتهدئتها، لكنها 
بدأت تصرخ »لقد هربـــت.. لقد هربت« وقال أحد 
املوظفني إن املشـــهد »كان فوضيا عارمة، وسوزان 
كانت مضطربة ومجهدة، منذ اللحظة األولى التي 

دخلت فيها إلى صالة االنتظار«.
وكان الظهـــور األول لبويل في برنامج املواهب 
البريطاني، عندما فاجأت اجلميع بهيئتها البسيطة، 
ونالت اإلعجاب من احلضور وجلنة التحكيم، كما 
ان أغنيتها حظيت مبشاهدة 11 مليون شخص على 

موقع »يوتيوب« الشهير، في يوم واحد.

حملت عصا مكنسة واستخدمتها كميكروفون غنت وكأنها )ممسوسة( 

إحالة المتهمين بقتل األقباط إلى محكمة أمن الدولة
القاهرةـ  كونا: قرر النائب العام املصري املستشـــار 
عبداملجيد محمود امس احالة ثالثة متهمني الى محكمة 
جنايات أمن الدولة العليا )طوارئ( مبحافظة قنا جنوب 
مصر التهامهم بارتكاب »مذبحة جنع حمادي« ضد جتمع 

للمسيحيني عشية احتفالهم بعيد امليالد.
وكان الهجوم قد اســـفر عن مصرع سبعة أشخاص 
)ستة مسيحيني وجندي شرطة مسلم( واصابة تسعة 

آخرين بجراح متفاوتة.
ونســـبت النيابة العامة الى املتهمني الثالثة في قرار 
االتهام الذي طالبت فيه بتطبيق مواد قانون العقوبات 
ضدهم والتي تصل الى اإلعدام شنقا ان املتهمني »استخدموا 
القوة والعنف والترويع بغرض اإلخالل باألمن والنظام 

العام وتعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر«.
وأوضحت النيابة انه »كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص 
وإلقاء الرعب بينهم بأن قتلوا عمدا مع ســـبق اإلصرار 
والترصد كل الضحايا السبعة بأن بيتوا النية وعقدوا 
العزم علـــى قتلهم وأعدوا لذلك الغرض ســـالحا ناريا 
وتوجهـــوا الى املكان الذي أيقنوا ســـلفا تواجد املجني 

عليهم فيه وأطلقوا عليه نيران أسلحتهم«.
وجاء في أمر اإلحالة الـــذي أعدته النيابة العامة أن 
»املواطنني األبرياء تعرضـــوا لرصاصات غادرة خلفت 
وراءها جرائم قتل وشروع في قتل وروعت كل املصريني 

وأشـــعلت نار الغضب وأن تلك الرصاصات أطلقت من 
مجموعـــة من اخلارجني على القانون الذين جتردوا من 

أي قيم أخالقية أو دينية أو اجتماعية«.
وأوضحت التحقيقات انه عقب وقوع احلادث واحكام 
الشرطة حصارها على املنطقة قام اجلناة بتسليم أنفسهم 
للشـــرطة مقرين بارتكابهم تلك الوقائع وأرشـــدوا عن 

السالح املستخدم في احلادث. 
من جهة أخرى دعا مجموعة من شباب »الفيس بوك« 
من خالل »جروب« »صلوا من أجل مصر« مختلف الطوائف 
الدينية وقوى املجتمع املدني بتخصيص اليوم )االحد( بأن 
يكون يوما للصالة حتى يعم السالم على أرض مصر.

ووصف الشباب الصالة بأنها رد فعل متحضر على 
أحداث جنح حمادي األخيرة، قائلني: »مادام كل منا يعيش 
داخل هذا البلد ينعم بخيراتهـــا ويعيش بني جنباتها، 
يتعلم ويعمل يأكل ويشـــرب من أرضهـــا فلهذا الوطن 
حق علينا بعيدا عن ألوان التعصب املختلفة التي تعمل 
على تخلخل البنية األساسية وحجر األساس للمجتمع 

املصري بني مسلميه ومسيحيه منذ القدم«.
أضاف الشباب أن جميع الطوائف املسيحية في مصر 
وأفريقيا وآسيا وأوروبا واالمريكتني وأستراليا سوف 
يصلون بذلك اليوم، واصفني خطوتهم تلك بأنها »صالة 
بقلوب مرفوعة هلل ليعم السالم احلقيقي على مصر«. 

حملة على الـ»فيس بوك«: صلوا من أجل مصر

صينية تستقبل 
اللص باألحضان

بكني ـ يو.بــــي.آي: ما أن ولج 
اللص باب غرفة النوم املعتمة حتى 
استقبلته املرأة بذراعيها فدفع بها 
إلى السرير معانقا..لكنها اكتشفت 
أن شــــيئا فيه ال يشــــبه زوجها. 
وذكرت صحيفة »تشاينا دايلي« 
أن »كيو« من مدينة تشانغشا في 
مقاطعة هونان الصينية سمعت 
ضجة في املنزل فاستيقظت لترى 
شخصا يدخل غرفتها فرمت بنفسها 
عليه معتقدة أنه زوجها فدفع بها 
إلى السرير وبدأ مبعانقتها. وتنبهت 
كيو إلى أن شعر املعانق أطول من 
شعر زوجها فأضاءت النور لتجد 
رجال غريبا على سريرها فأطلقت 

جهاز اإلنذار.

ثاني »مسخ«: والدة َحَمل بوجه إنسان
ويذكر أنها احلالة الثانية خالل أقل من 4 أشهر 
يولـــد فيها مخلوق غريب بعـــد والدة جدي في 
زميبابوي بوجه له مالمح بشرية وجسد ماعز.

وأوردت صحيفة »زميبابـــوي غارديان« أن 
»املســـخ« له رأس كبير يشبه رأس طفل مشوه 
وعنق كاإلنسان وجسد ماعز بأربعة أرجل وذيل، 

لفظ أنفاسه بعد ساعات قليلة من والدته.
وقال ســـكان قرية »غويرو األدنى« إن مالمح 
املخلوق البشـــعة أخافت كالب القرية حتى من 

االقتراب منه.
وقـــام األهالي بحرق جثتـــه مخافة أن يكون 

مخلوقا »شيطانيا«، حسب التقرير.
وقال صاحب العنزة التي وضعت »املســـخ«، 
عقب إبالغ الشرطة: إنها أول مرة تضع فيها عنزتي 
مثل هذا الشيء. لدي 15 عنزة، معظمها من ساللة 

هذه األم وغالبا ما تضع توأما«.

دبي ـ ســـي.إن.إن: في ثاني حالة من نوعها، 
شـــهدت قرية تركية والدة حمـــل ميت بوجه له 

مالمح إنسان، وفق تقرير.
وقال الطبيب البيطري، أرهان إيبلول، الذي 
ساعد بعملية قيصرية في والدة الشاه في قرية 
قرب مدينة أزميـــر »لقد ذهلت من مالمح احلمل 

وحتمل شبها واضحا لوجه إنسان«.
وقال إن رأس احلمل يشـــبه اإلنسان حتديدا 

الفم والعيون واألنف باستثناء األذنني.
وأضاف مؤكـــدا انه رأى الكثيـــر من حاالت 
التشوهات اخللقية بني حيوانات، إال أنه لم يشهد 

ملثل هذه احلالة مثيال.
ونقلت CNN التركية تفســـير أطباء بيطريني 
للحالة التي عزوها إلى حتور نادر، على األرجح، 
مرده التغذية غير السليمة وافتقار علف األم إلى 

ڤيتامني )أ(.

صحتك

حليب األم يحافظ على الصحة العقلية للطفل 
 سيدنيـ  أ.ش.أ: خلص بحث استرالي الى 
ان األطفال الذين يتغذون على حليب ثدي 

األم أكثر من ستة أشهر يكونون اقل 
عرضة ملشاكل الصحة العقلية 

بعد ذلك في حياتهم.
وبحثت دراسة أجراها 
معهد »تيليثون« ألبحاث 
صحـــة األطفـــال في 
بيـــرث 2366 طفـــال 
ولدوا لنساء اشتركن 
في دراسة عن احلمل 
في والية اســـتراليا 

الغربية.
ويخضع كل طفل 

لتقييم للصحة العقلية 
في مراحل متباينة من 

العمر: 5 أعوام و8 أعوام 
و10 أعوام و14 عاما.

أن  الباحثــــــون  ووجـــد 
الرضاعـــة من ثدي األم تساعد األطفال 

الرضـــع على التأقلم بصـــورة أفضل مع 

الضغط ورمبا يكون مؤشرا على ارتباط 
أقــــــوى بـــني األم والطفـــل وهـــو ما قد 

يقدم فوائــــد دائمـــة.
وكتبـــت الباحثة ويندي 
اودي التي قادت الدراسة في 
دورية طب األطفال تقول 
إن الرضاعة من ثدي 
األم لفتـــرة أطول لها 
فوائد هامة للصحة 
للطفـــل  العقليـــة 
مستقبال وحتى فترة 

املراهقة.
ومن بني األطفال 
شـــملتهم  الذيـــن 
الدراســـة كان هناك %11 
لم يرضعوا من ثـــدي 
األم و 38% رضعــــــوا 
من ثـــدي األم ألقــــل مـــن 
ستة أشهر وأكثـــر من نصـــف 
العينـــة رضعـــوا من ثدي األم ملدة 

ستـــة أشهر او أكثر.

طائرة مساعدات لبنانية إلى هاييتي
بيروت: قرر لبنان ارسال طائرة مساعدات 
الغاثة ومســــاعدة منكوبي جمهورية هاييتي 
بناء على توجيهات رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد احلريري، 
وسينقل هذه املساعدات وفد رسمي لبناني يضم 
االمني العام للهيئة العليا لالغاثة اللواء يحى 
رعد ومستشار رئيس مجلس الوزراء م.فادي 
فواز ومندوب وزارة اخلارجية القنصل وليد 
حيدر ومندوب وزارة الصحة د.علي خليفة ووفدا 

طبيا يضم خمسة اطباء ووفدا اعالميا.
وحتمل الطائرة التي ستغادر بيروت يوم 
الثالثاء املقبل 25 طنا من اخليم و3 اطنان من 
االدوية من االدوية واالمصال ومستلزمات طبية 

اخرى. وبعد ايصال املساعدات وتسليمها الى 
السلطات املختصة، ســــيتفقد الوفد الرسمي 
اللبناني احوال اجلالية اللبنانية في هاييتي 
ويقدم االسعافات الى احملتاجني منهم، وسيعمل 
على نقل املرضى الذين هم بحاجة للمعاجلة.

وكان ســــفير لبنان في ڤنزويال املجاورة 
لهاييتي شــــربل وهبي ابلغ وزارة اخلارجية 
مساعي االتصاالت التي يقوم بها باللبنانيني 
في هاييتي لالطمئنان على احوالهم، مشــــيرا 

الى صعوبة االتصال.
اما سفير لبنان لدى كوبا جان معكرون فقد 
أخبر بوجود من 20 الى 30 مهندســــا وتقنيا 

لبنانيا يعملون في هاييتي. 


