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رضيعة تبلغ من العمر 18 يوما ترقد في خيمة ايواء بهاييتي بعد ان قضت 8 أيام حتت انقاض منزلها            )أ.پ(

منظار مقرب وعليه رموز إجنيلية

رجال أمن يحيطون بالسجن بعد السيطرة على األوضاع

الرئيللس البرازيلي يضع ميداليات الشللرف فوق أكفان جنود سللام برازيليني قضوا 
نحبهم جراء الزلزال بعد اعادتهم إلى بادهم أمس                 )رويتللرز(

الهادي العنابي

بي.بي.سيـ  سيئول: في السابعة مساء االربعاء يطفئ املسؤولون في وزارة 
الصحة الكورية اجلنوبية االنوار في املبنى، فهم يريدون تشجيع املوظفني 
على االنصراف الى اســــرهم وزيادة حجمها.. وهم يخططون العادة التجربة 
كل شهر. فمعدل االجناب في كوريا اجلنوبية من بني االدنى في العالم، واقل 
من معدله في اجلارة اليابان. وتعزيز عدد املواليد هو من اولويات احلكومة، 
التي تشهد كيف يؤول الشعب الى الشيخوخة، مما يخفض عدد القوة العاملة 
ويضاعف بدرجات تكلفة الرعاية الصحية. ووزارة الصحة التي يطلق عليها 

احيانا على سبيل املزاح اسم »اخلاطبة«ـ  موكلة بقيادة هذا االجتاه، وواضح 
انها تعتقد ان على موظفيها ان يكونوا القدوة في هذا املجال.

وهناك حوافز عينية كبيرة للموظفني الذين ينجبون اكثر من طفل، كما 
تنظم الوزارة مناسبات اجتماعية على سهم كيوبيد يصيب القلوب ويجمع 
الرؤوس في احلالل. اال ان هناك انتقادات بأن ما حتتاجه البالد هو اصالحات 
شاملة حلل مشكلة التكلفة الباهظة لرعاية االطفال وتعليمهم، والتي تثني 

كثيرين من الشباب عن االجناب.

تناسلوا.. تكاثروا.. أوامر الحكومة في كوريا الجنوبية

نجوم هوليوود يتبرعون بالماليين من أجل هاييتي 

وصول جثمان الهادي العنابي الى تونس

24 قتياًل في مواجهات داخل سجن مكسيكي
دورانغوـ  ا.ف.پ: أسفرت مواجهات وقعت االربعاء 
بني معتقلني من عصابات متخاصمة في سجن مدينة 
دورانغو شمال غرب املكسيك عن 24 قتيال و23 جريحا، 
بحسب حصيلة اصدرتها السلطات القضائية احمللية 
اخلميس. وقال املدعي دانيال غارسيا للتلفزيون »ان 
24 معتقال قتلوا. وكانت حصيلة اولى اشارت امس 
األول الى مقتــــل 23، لكن عثر على جثة اضافية في 
السجن« الذي يؤوي 1800 معتقل. وأوضح املدعي ان 
اثنني من الضحايا أصيبا بجروح بالرصاص اما الباقون 

فأصيبوا بجروح بالسالح األبيض. واندلعت املواجهات 
صباح األربعاء ألسباب لم توضحها السلطات بعد. 
وأمضى اجليش والشرطة اربعني دقيقة للسيطرة على 
املوقف. وتقع والية دورانغو في منطقة تدعى »املثلث 
الذهبي« في املكسيك مع واليتي سينالوا وشيهواهوا 
املجاورتني. وتزرع املاريجوانا واخلشخاش سرا في 
هــــذه الواليات وهما مادتان اساســــيتان في صناعة 
االفيون والهيرويني. وتعج هذه الواليات باملهربني، 

بحسب الصحافة.

تونس ـ أ.ش.أ: وصل الـــى تونس أمس جثمان الهادي العنابي 
رئيس بعثة اعادة االستقرار التابعة ملنظمة االمم املتحدة في هاييتي 
الـــذي توفي في بورت او برانس جـــراء الزلزال املدمر الذي ضرب 

جزيرة هاييتي.
وقـــد رافق جثمان الفقيد على منت نفـــس الطائرة »االن لوروا« 
االمني العام املساعد للمنتظم االممي املكلف بعمليات حفظ السالم 

الى جانب سفير تونس الدائم لدى االمم املتحدة.
وكان كمال مرجان وزير الشؤون اخلارجية التونسي في مقدمة 

الشخصيات التي حضرت املوكب الرسمي الستقبال اجلثمان.

عواصــــم ـ وكاالت: اعلن قائــــد القيادة 
االميركية اجلنوبية اجلنرال دوغالس فرايزر 
اخلميس ان االربعة االف جندي اميركي الذين 
تقرر ارســــالهم الى هاييتي لتعزيز القوات 
املنتشرة هناك، ســــيصلون غدا االحد الى 
هذا البلد ما سيرفع عدد اجلنود االميركيني 

الى حوالى 20 الفا.
وفيما اطلقت السلطات الهاييتية اخلميس 
عملية واسعة النطاق لتأمني مساكن الالف 
املشردين من جراء الزلزال الذي ضرب البالد 
خارج العاصمة واكدت انها تستعيد السيطرة 
تدريجيا على الوضع، ستطلق االمم املتحدة 
برنامجا يقوم على حمل الهاييتيني على العمل 
من اجل اعادة اعمار بالدهم التي دمرها زلزال 

ضربها مخلفا عشرات اآلالف من القتلى.

واشار مسؤولون في االمم املتحدة الى 
ان الهـــدف هو توظيف هكـــذا حوالى 220 
الف شـــخص ما يتيح ملليون نسمة )افراد 
عائالتهم( االســـتفادة من البرنامج بشكل 

غير مباشر.
 ووجه برنامــــج االمم املتحدة للتنمية 
نــــداء عاجال جلمــــع 41 مليــــون دوالر لهذا 

البرنامج. 
في سياق متصل انضم النجمان جورج 
كلوني وليوناردو ديكابريو إلى الئحة طويلة 
من جنوم هوليوود الذين تبرعوا باألموال 
لضحايــــا الزلزال بعــــد أن أعلنا عن تقدمي 

مليون دوالر ألعمال اإلغاثة.
وقال منظمون ان بيونسي ومادونا انضمتا 
الى برنامج تلفزيوني خيري يشــــارك فيه 

نخبة من املشاهير ملساعدة منكوبي الزلزال 
في هاييتي وان كال من املمثلني جورج كلوني 
وليوناردو ديكابريو سيتبرع اثناء البرنامج 

مبليون دوالر لهذا الغرض.
وستؤدي املغنية بيونسي عرضا في لندن 
فيما ســــتؤدي مادونا عرضا في نيويورك 
لبرنامج »االمل من اجل هاييتي االن« والذي 
ستبثه الشبكات التلفزيونية االربع الرئيسية 
في الواليات املتحدة الى جانب عشرات القنوات 
التي توزع بنظام االشتراكات وعلى املستوى 

الدولي عبر مواقع على االنترنت.
وســــيتبرع ديكابريو مبليون دوالر الى 
»صندوق كلينتون بوش من اجل هاييتي« 
الذي أطلقه الرئيسان السابقان بيل كلينتون 

وجورج دبليو بوش.

األمم المتحدة تطلق »مال مقابل عمل« إلعادة إعمار الجزيرة المنكوبة 

»رموز إنجيلية« تثير قلق قادة الجيش األميركي بالعراق وأفغانستان

املاضي ميكي وينستاين مؤسس 
جماعة حرية الدين في اجليش 
وكشفت صورة منشورة على 
موقع اجلماعـــة على االنترنت 
عن أرقام وحروف تشـــير الى 

ايات معينة في االجنيل.
 وأعلنت اخلميس الشـــركة 

وصف قال منتقدون انه اعاد الى 
الذاكرة صور الفرسان املسيحيني 
وهم يهاجمون مدن املسلمني خالل 

العصور الوسطى، 
ولم يالحظ أحد االشـــارات 
املقربة  املناظير  احملفورة على 
الى ان كشـــف عنها االســـبوع 

على االسالم.
وكان الرئيس األميركي السابق 
جورج بوش قد أثار هذه املخاوف 
بعد وقت قصير من هجمات 11 
سبتمبر عام 2001 على الواليات 
املتحدة حني اشار الى احلرب على 
االرهاب كحرب »صليبية« في 

ـ وكاالت: أعرب  واشـــنطن 
اجلنـــرال ديڤيد بترايوس قائد 
القيادة املركزية األميركية أمس، 
عـــن »قلقه« من وضع شـــركة 
منتجة إشـــارات مـــن اإلجنيل 
علـــى بنادق مـــزودة مبناظير 
مقربة )تلسكوبات( أرسلت إلى 

أفغانستان والعراق.
وقال بترايوس »هذا مثار قلق 
بالغ للجيش وملشاة البحرية التي 
تعاقدت« على تلك املشـــتريات 
الدينية  الى احلساسية  مشيرا 
التي يواجهها اجلنود األميركيون 
العراق  الدولتني املسلمتني  في 

وأفغانستان.
وأضاف بترايوس في كلمة 
أمام منتدى في مركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية »هذا مثار 
قلق بالغ لي وللقادة اآلخرين في 
العراق وأفغانســـتان النه حقا 
يكشف عن مفهوم يناقض متاما 

ما نسعى اليه«.
وحـــرص الرئيس األميركي 
باراك أوبامـــا على اقناع العالم 
االسالمي بأن احلرب األميركية 
ضد متشددي القاعدة ليست حربا 

املقربـــة  املنتجـــة للمناظيـــر 
»تريجيكون انك اوف ويكسوم« 
ومقرها ميتشيجان أنها ستتوقف 
طواعية عن وضع تلك االشارات 
التي تصنعها  على منتجاتهـــا 

للجيش األميركي.
ووافقت الشركة على تقدمي 
100 قطعة بديلة حتى يستطيع 
اجليش األميركي وضعها على 
االســـلحة املســـتخدمة بالفعل 
وذكرت ايضا انها ستتبع نفس 
احلل مع اجليوش االجنبية التي 

ابتاعت املنتج.
ورحـــب مجلـــس العالقات 
األميركية االسالمية بقرار الشركة 
وكان املجلس حذر االربعاء من 
ان منظر هذه البنادق هو »اداة 
جتنيد تستخدمها القوات املعادية 

ألميركا«.
الذي صرح  وقال بترايوس 
بأنه علـــم باالمر قبل يوم فقط 
»أؤكـــد لكم ان هناك قدرا كبيرا 
من احلساسية يتحلى به جنودنا 
ازاء هذه النوعية من االشـــياء 
الذي  املتعاقد  يفوق فيما يبدو 

انتج هذا املنتج«.

الشركة المصنعة أعلنت وقف إنتاجها وقدمت قطعًا بديلة

طفلة قبل نقلها الى طائرة اميركية بعد انقاذها من االنقاض                )رويترز(

الشيخ د.عكرمة صبري

روائع األدب العالمي في كبسولة

عامل بناء داغستاني يطلب »ابنة« مدڤيديڤ للزواج

القاهرة ـ أ.ش.أ: ضمن سلســــلتها الشــــهيرة »روائع األدب العاملي 
في كبســــولة« أصدرت الدار املصريــــةـ  اللبنانية عددين جديدين، قام 
بترجمتهما وتبســــيطهما كل من الناقد واملترجم حســــني عيد وحمدي 
عباس. واحتوى العــــددان اجلديدان على مجموعة من األعمال الكبيرة 
مبسطة مبا ال يخل بجمال العمل الروائي أو املسرحي، فاجلزء الثامن الذي 
أعده حسني عيد يضم ثماني قصص من هذه الروائع أوالها »آليس في 
بالد العجائب« للويس كارول، ثم »األمير الصغير« ألنطوان دي سانت 
أكزوبري، و»التحول« لفرانز كافكا، »صورة دوريان جراي« ألوســــكار 
وايلد، و»ماسة كبيرة في حجم الريتز« لفيتزجيرالد، و»طريق اخلروج 
الطويل« للمؤلف نفسه، كما يضم رواية »خارجان على القانون« لسلمى 
الجرلوف، و»إيثان فروم« إليديث وارتن. أما اجلزء التاسع الذي أعده 
حمــــدي عباس فيضم أربع روايات وثالث مســــرحيات، هي »مرتفعات 
وذرجن« إلميلي برونتي، »ما وراء األفق« ألوجني أونيل، »بعيدا عن احلشد 
املجنون« لتوماس هاردي، »ذهب مع الريح« ملارجريت ميتشيل، و»إميا« 
جلني أوســــنت،  ومسرحية »زوج مثالي« ألوســــكار وايلد، و»يوليوس 

قيصر« لوليام شكسبير.

أوقفت دوريات الشرطة في الساحة احلمراء مواطنا روسيا من 
جمهورية داغستان اسمه »بختيار« كان يحاول الدخول الى الكرملني 
مدعيا انه مسرع للقاء الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ ليطلب يد 
ابنته. ولم يتمكن بختيار من اقناع عناصر الشرطة بصدقه في مسعاه 
ومت ارساله فورا الى مستشفى لألمراض النفسية حيث ستجرى له 
جميع الفحوصات الالزمة. واشارت املعلومات الصحافية التي نشرت 
اخلبر الى ان بختيار وصل الى العاصمة الروسية موسكو قبل عامني 
وحصـــل على منصب ال بأس به في احد مواقع البناء في موســـكو 
ولكن مع بروز االزمة االقتصادية العاملية مت وقف اعمال البناء وبقي 
بختيـــار عاطال عن العمل، وامام هذه احلالة قرر بختيار الزواج من 
ابنة الرئيس الروسي. غير ان »العريس« اخطأ في حساباته وذلك 
ألن الرئيـــس مدڤيديڤ ليس لديه بنـــات، اجلدير بالذكر ان رئيس 

الوزراء الروسي فالدميير بوتني أب لفتاتني.

مفتي القدس يرّجح الرجوع إلى العرف الماليزي
 في قضية استخدام المسيحيين لكلمة »اهلل«

وتصاعد اخلالف مؤخرا بني املسلمني 
واملسيحيني في ماليزيا بشأن هذه القضية 
اثر مطالبات بعض املسلمني باعادة النظر 
في قرار يســــمح للكاثوليك بكتابة هذه 
الكلمة على اغلفة مطبوعاتهم فقط ومطالبة 
احملكمة مبنع غير املســــلمني نهائيا من 
اســــتخدام لفظ اجلاللة االمر الذي ادى 
الى قيام بعض املتظاهرين بحرق ثماني 

كنائس ومدرسة مسيحية.
وتوعد النشطاء املسلمون في ماليزيا 
بتسيير مظاهرات عارمة في البالد اذا لم 
حتظر احملكمة العليا استخدام الكنيسة 
الكاثوليكية لكلمة »اهلل« سواء في كتاباتها 
او صلواتها في حني يدعو بعض املعتدلني 
املسلمني الى السماح باستخدامهم للفظ 
اجلاللة لكن بشروط صارمة مطالبني بتهدئة 

التعصب الديني ملصلحة الوطن.
يذكر ان صحيفة »هيرالد« االسبوعية 
التــــي اثارت القضية تعــــد من الصحف 
الكاثوليكية الرائدة في ماليزيا حيث توزع 
بأربع لغات هــــي االجنليزية واملاليوية 
والهنديــــة والصينيــــة ولها نشــــاطات 
تبشيرية واسعة في بلد يضم نحو 850 
ألف كاثوليكي اي ما نســــبته 9.1 % من 
تعداد الســــكان البالــــغ عددهم نحو 26 

مليون نسمة.

كواالملبور ـ كونا: رجح مفتي القدس 
والديار الفلسطينية الشيخ د.عكرمة سعيد 
عبداهلل صبري في قضية استخدام كلمة 
»اهلل« عند املسيحيني املاليزيني الرجوع 
الى العرف املاليزي في اســــتخدام هذه 

الكلمة عند غير املسلمني.
وقال الشيخ صبري في تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( على هامش زيارته 
ملاليزيــــا اليوم »ال اســــتطيع ان افتي اال 
مبا اتصــــوره وبالتالي فنحن ال نتصور 
كيف يرى العــــرف املاليزي هذه الكلمة 
ولكن نســــأل اهلل ان يوفق جميع ابناء 
البشرية في هذا الكون ان يتوجهوا الى 

اهلل سبحانه وتعالى«.
واضاف ان املجتمع املاليزي املســــلم 
له عرفه اخلاص فيما يراه مناســــبا في 
استخدام كلمة »اهلل« عند غير املسلمني 
مفيدا بأن »غير املســــلمني في فلســــطني 
يســــتخدمون هذه الكلمــــة وليس لدينا 
اي مانع في اســــتخدامها سواء من قبل 

املسيحيني او اليهود«.
وافاد بأنه ال يجد اي حساســــية في 
قضية اســــتعمال كلمة »اهلل« عند غير 
املسلمني موضحا ان هذه الكلمة في اللغة 
العربية تعد علما على لفظ اجلاللة وليس 
هناك اي حساسية ايضا ال في العقيدة وال 

في العرف الفلسطيني خاصة من استعمال 
هذه الكلمة عند غير املسلمني.

وامتــــدح الشــــيخ صبــــري التفاهم 
واالنضباط اللذين تتمتع بهما ماليزيا على 
الرغم من تعدد اعراقها واديانها موضحا 
ان ذلك يشــــير الى وجود قانون واضح 
وصــــارم يضبط كل هذه االمور في اطار 
يعطي حقوق املواطنني وحرياتهم على 

اختالف اديانهم ومعتقداتهم.

صحتك

اإلقالع عن التدخين يمنحك حياة أطول

مضخة األنسولين أكثر أمنًا من الحقن

واشنطنـ  يو.بي.آي: يضاعف االقالع عن التدخي منن 
احتمال عيش املصابني باملراحل االولى من سرطان الرئة 

خلمس سنوات اضافية بعد تشخيص املرض.
وافـــاد موقع »هيلث داي نيوز« بان دراســـة جديدة 
نشرت في املجلة الطبية البريطانية اظهرت ان االقالع 
عن التدخني يضاعف احتمال العيش ملدة اطول مقارنة 

مع االشخاص الذين ال يتوقفون عنه.
واشارت الدراسة الى ان افضل طريقة لتفادي االصابة 
بسرطان الرئة هي في عدم التدخني او االقالع عنه اذ ظهر 
ان احتمال اصابة االشخاص الذين يتوقفون عن التدخني 

بسرطان الرئة ينخفض بشكل واضح.

نيويورك ـ أ.ش.أ: كشــــفت االبحاث الطبية احلديثة ان 
االستعانة مبضخة االنســــولني الذي يحتاجة اجلسم عند 
احتياجه له خاصة بني مرضى السكر النوع االول املعتمد 
بصورة كبيرة على جرعات خارجية من االنسولني يعد اكثر 
فاعلية وأمنا من احلصول على االنسولني عن طريق احلقن 
حيث تعمل على استقرار مستوى السكن في الدم وسهولة 
السيطرة عليه. ويطلق على مرض السكر النوع االول سكر 
الطفولة على الرغم من أنه يصيب االنسان بعد سن البلوغ 
اال انه من املعروف ظهوره في مرحلة الطفولة حيث ينجم 
عن تراجع قدرة اجلسم على افراز االنسولني الالزم بصورة 
طبيعيــــة. وميكن للمريض ارتداء البالون الصغير احلجم 
حتت املالبس لتقوم بإفراز االنسولني حتت اجللد في منطقة 
البطن عن طريق انبوبة شديدة الدقة بصورة طبيعية في 

حال احلاجة اليه ليماثل اداؤها اداء البنكرياس.


