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49 نيودلهيـ  د.ب.أ: متر أسرة أملانية في الهند مبوقف عصيب ال 
يختلف كثيرا عن األفالم الهندية وذلك بسبب اختالف القوانني 

بني الهند وأملانيا فيما يخص مسألة تأجير األرحام.
وينتظر زوج وزوجته ينحدران من والية باڤاريا بجنوب 
أملانيا منذ أكثر من عامني حتى يتمكنا من أخذ طفليهما التوأم 

اللذين أجنبوهما عن طريق أم هندية بديلة.
وذكرت القناة األولى في التليفزيون األملاني )إيه.آر.دي( 

أن الســـلطات األملانية ترفض منح وثائق سفر للطفلني ألن 
االستعانة بأم بديلة محظور وفقا للقانون األملاني.

من ناحية أخرى تنظر السلطات الهندية التي تسمح مبسألة 
تأجير األرحام، للطفلني على أنهما أملان ولذلك ترفض إصدار 

وثائق هندية لهما.
ومن املنتظر أن تقوم السلطات الهندية بترحيل والد الطفلني 

بعد انتهاء فترة إقامته في الهند دون طفليه.

»تأجير األرحام«.. فيلم هندي ألسرة ألمانية

عاصفة ممطرة تقتل  4 أشخاص في الشارقة ودبي
دبي: تسببت العاصفة 
التـــي اجتاحت  املمطرة 
مختلف أرجاء اإلمارات 
علي مـــدار األيام الثالثة 
املاضيـــة وحتديـــدا في 
الشارقة في مقتل  إمارة 
3 اشـــخاص مبنطقتـــي 
الصناعيــــــة الثــالثـــة 
واليرموك نتيجة الصعق 
انتشـــار  الكهربائي بعد 
ظاهرة املاس الكهربائي في 
شوارع وميادين الشارقة، 
الـــى حالة وفاة  إضافة 
واحدة في دبي و17 حالة 
إصابـــة وفقا خلليفة بن 
دراي املدير التنفيذي ملركز 
خدمات اإلسعاف في دبي، 
الذي أعلن أن املركز تعامل 
مع حالة وفاة واحدة و17 
إصابة في القرية العاملية 
نتيجة سقوط أجزاء من 
التابعة ألحد  املجسمات 

الرياح  األجنحة جـــراء 
الشـــديدة التي استمرت 

نحو ساعتني.
وفي سياق متصل لم 
املقيمني في  يجد غالبية 
الشـــارقة وعجمان ممن 
تعطلت سياراتهم بعدما 
غمرتهـــا ميـــاه األمطار 
متاما وأتلفت العديد منها 
سوى تركها في منتصف 
إلى  الشـــوارع والعودة 
منازلهم سيرا على األقدام، 
خاصـــة بعدما اشـــتدت 
غزارة األمطار التي رافقتها 
رياح شديدة وبرق ورعد 
مع سقوط قطع البرد، مما 
إدارة املرور إلغالق  دعا 
وحتويـــل احلركة في 12 
تقاطعا حيويا في اإلمارة، 
الســـيولة  بهدف توفير 

املرورية. 
 واتهـــم العديـــد من 

ســـكان الشارقة اجلهات 
املعنيـــة بنظام الصرف 
الصحي بالفشل، مؤكدين 
أن األمطار ليست ظاهرة 
اســـتثنائية كالزالزل أو 
البراكني، بل هي ظاهرة 
موسمية حتدث كل عام 
وكان يجب على املسؤولني 
التصدي لهـــا مبختلف 
اإلمكانيات واالستعدادات 
املطلوبة واقترح البعض 
االســـتعانة بجهات من 
خارج الشارقة مشهود لها 
بالكفاءة للتصدي لهذه 
األزمة، إلى جانب مقاضاة 
جميع من ثبت فشله في 
الالزمة  توفير احللـــول 
والسريعة، خاصة بعد 
انفاق مئات املاليني على 
صيانة الطرق وجتهيزها 
بشـــبكة تصريف مياه 

األمطار.

عبده خال

الفريق ضاحي خلفان

ألسنة النيران تندلع من إحدى العمارات املنهارة

)أ.پ( رجل أمن يضع حذاءه على رقبة أحد اللصوص في تشيلي  

سيارات غارقة في مياه األمطار

جائزة بوكر العربية للسعودي عبده خال

التأخر 10 دقائق عن اجتماع رسمي..
كبار العلماء بالسعودية يطالبونخطأ ال يغتفر في اليابان

بضبط إصدار الفتاوى

بعد فتوى البراك بقتل من يبيح االختالط

خلفان للموساد: مستعدون لتعليمكم كيف تتنكرون!

األشخاص والنفوس واألمكنة«. 
وتـــدار اجلائزة بالشـــراكة مع 
مؤسسة جائزة بوكر البريطانية، 
وبدعم من مؤسسة اإلمارات للنفع 
االجتماعي. يشار إلى أن 113 رواية 
عربية من 17 دولة تنافست على 

اجلائزة هذا العام.
ويحصل املرشحون الستة، 
في القائمـــة املختصرة، على 10 
آالف دوالر، أمـــا الرابح فيفــوز 

بـ 15 ألف دوالر.

مضرب التنس أساســــا«. وميضي خلفان 
بالقول ساخرا: »إذا أراد املوساد أن يتعلم 
كيف التنكر وتغيير األشكال، نستطيع أن 
نرسل لهم مدربا من شرطة دبي ليعلمهم 
الطريقة الصحيحة في استخدام أساليب 

أفضل في التنكر«.

املغنية الفرنسية فارميه تتعثر على درج قصر اإلليزيه في باريس 
وهي في طريقها حلضور حفل عشاء رسمي.                    )رويترز( فارميه تتعثر على درج »اإلليزيه«

أبوظبي ـ د.ب.أ: فاز الروائي 
السعودي عبده خال باجلائزة 
العاملية للرواية العربية »بوكر 
العربية« لعام 2010 عن روايته 
»ترمي بشرر«، التي نشرت العام 

املاضي.
ومت اإلعالن عن اســـم الفائز 
باجلائزة في العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي مساء الثالثاء بحضور 
حشـــد مـــن املفكريـــن والنقاد 
والناشرين والكتاب والصحافيني 

العرب واألجانب.
وقال رئيــــس هيئة التحكيم، 
الرفاعي،:  الكويتي طالب  الكاتب 
»لقد مارست جلنة التحكيم عملها 
خالل املراحــــل املختلفة للجائزة 
محتفظة باستقاللية قرارها ونزاهة 
تعاملها مع جميع األعمال الروائية 
املتقدمة للجائزة، مع التأكيد على 
وجود روايات جيدة وممتعة لم 
يكتب لها الوصول إلى القائمتني 

الطويلة أو القصيرة«.
وأضـــاف: »تصـــور الرواية 
الســـلطة  برمزية فائقة عوالم 
املطلقـــة، بقدرتهـــا على تدمير 

طوكيو ـ رويتـــرز: لم تعد 
امليزانية  أو  التمويـــل  فضائح 
أو االنقسامات بسبب السياسة 
الكبرى في  اخلارجية املشكلة 
اليابان بل كانت املشكلة الكبرى 
امـــس هي تأخـــر 3 وزراء عن 

مناقشة برملانية.
كان مـــن املقرر عقد اجتماع 
التابعة ملجلس  امليزانية  جلنة 
املستشارين الساعة 8.50 صباحا 
لكن تعني تأجيله حتى حضور 
الوزراء الثالثة مما أدى إلى ثورة 
من املعارضة ووقف االجتماع 

لفترة قصيرة.
الثالثــــة  وعندمــــا وصــــل 
وهم وزير الشــــؤون الداخلية 
كازوهيرو هاراجوتشي ووزير 
النقل ســــيجي مايهارا ووزير 
االستراتيجية الوطنية يوشيتو 
ســــنجوكو انحنوا أمام اللجنة 

واعتذروا.
الذي قالت  وهاراجوتشـــي 
وسائل إعالم إنه كان يتواصل 
عبر التويتر للترويج لالنترنت 
السريع في أنحاء البالد في الساعة 

8.52 صباحا وهو نفس الوقت 
الذي كان من املفترض أن يكون 
فيه داخل البرملان حّمل مسؤولية 

هذا اخلطأ ملساعديه.
وقال »كنت ملتزما بجدول 
عملي كما هو موضح« وأخرج 
ورقة للصحافيـــني وكاميرات 
التلفزيون وأشـــار إلـــى البند 
املكتوب عنده أن االجتماع في 

الساعة 9.00 صباحا.
وأضاف أن الورقة كتب عليها 
الوقت  التاسعة وهو  »الساعة 

الذي وصلت فيه«.
وفي وقت الحق تلقى الثالثة 
حتذيرا من كبير أمناء مجلس 
الوزراء هيروفومي هيرانو الذي 
طلب منهم احلفاظ على التزامهم 
باملواعيد ووصف رئيس الوزراء 
الواقعة بأنها  يوكيو هاتوياما 

»مثيرة للغضب«.
لكن النهاية كانت سعيدة إذ 
كان الوزراء الثالثة على مقاعدهم 
حلضور جلسة بعد الظهر بحلول 
الساعة 12.54 أي قبل 6 دقائق 
كاملة من إعادة انعقاد اللجنة.

الرياضـ  العربية: أثارت الفتوى 
األخيرة لرجل الدين الســــعودي 
الشيخ عبدالرحمن البراك الكثير 
من ردود األفعال الغاضبة والتي 
أفتى فيها بجواز تكفير وقتل من 
يبيح االختالط حتى تخطت حدود 
االستنكار احمللية والعربية حيث 
وصفت بأنها متثل التشدد وتدعو 
وحترض على القتل، هذا الغضب 
الشــــديد برر الترحيــــب بالقرار 
األخير والذي قامت مبوجبه هيئة 
االتصاالت بحجب موقع الشــــيخ 
البراك على شــــبكة  عبدالرحمن 
االنترنت، كما حجبت موقع »نور 
اإلسالم« الذي يشرف عليه الشيخ 
الهبــــدان والقريب الصلة  محمد 
جدا بالشــــيخ عبدالرحمن البراك 
الســــاحات احلرة.  وكذلك موقع 
جميع األســــباب التي أطلقت ولم 
تكن رسمية عزت سبب احلجب 
إلى الفتوى التي نشــــرها الشيخ 
البراك عــــن االختالط، وما أثارته 
من لغط وجدل شديدين، واملطالبة 
الشديدة بالسيطرة على ما وصف 

بـ »انفالت الفتاوى« مطالبة بتحول 
تاريخي لضبطها.  من جهته رحب 
اإلعالمي والكاتب إدريس الدريس 
بقرار احلجب »اعتقد أن احلجب 
خطوة جيــــدة وجريئة وكان من 
الواجــــب أن يتم رصــــد مثل هذه 
املواقع للمتشددين الذين يضيقون 
واسعا في اإلسالم، حرية التعبير 
مهمة لكن البــــد من ضبط األمور 
خاصة إذا كان لبعض العلماء عدد 
من املريدين فمثل هذه الفتوى تهور 
ولعل ما حــــدث في نادي اجلوف 
األدبي هو أقرب مثــــال، فهذا من 

أعمال متشددي القاعدة«.
أما الكاتبة بصحيفة »احلياة« 
بالقرار  الهويريني فترحب  رقية 
»ولو أن األمر جاء متأخرا، إال أنه 
كان البد أن يحدث في ظل االنفالت 
في الفتاوى التي حتمل رائحة الدم 
والبغض ونكهة التصفيات، فكل 
يوم يقدم بعض املشــــايخ خدمة 
ألعداء اإلسالم دون أن يدركوا أبعاد 
فتاواهم على الناشئني واملتحمسني 

والطائشني«.

القاهرة ـ د.ب.أ: سخر قائد عام شرطة 
دبي الفريق ضاحي خلفان متيم من أساليب 
التنكر التي جلأ إليها قتلة القيادي في حركة 
حماس محمود املبحوح والتي كان سهال على 
شرطة دبي كشفها. وقتل محمود املبحوح 
القيادي في حركة حماس في 19 يناير املاضي 
بغرفته في فندق »البستان روتانا«، وبينما 
تقول شرطة دبي إنها شبه متأكدة من أنها 
عملية اغتيال نفذتها املخابرات اإلسرائيلية 
)املوساد( تنفي السلطات اإلسرائيلية هذه 
التهمة. وقال خلفان في تصريحات هاتفية 
لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية نشرتها 
امس ان ما قام به »عمالء املوساد« من تنكر 
»كان أمرا متوقعا وال جدال فيه«، ويضيف 
»أعتقد أن املوساد يعيش خارج الزمن، بل 
إنه يعمــــل بطريقة تعود للوراء 20 عاما، 
فأسلوب التنكر الذي قام به فريق االغتياالت 
أسلوب غبي وساذج، فاليزالون يتنكرون 
بطريقة لبس الباروكة،  وهناك من املتهمني 
من تنكر بلبس مالبس تنس بينما جسمه 
ال يساعد على مزاولة الرياضة أصال، فكان 
واضحا أنه يقوم بعمل مريب، خاصة أنه 
كان يجلس في امللعب طويال دون أن يبدأ 
في ممارسة اللعبة، كما أنه ال يجيد مسك 

4 ماليين إسترليني.. ضريبة التهرب من الضرائب!
قلة النوم أو كثرته تزيد الدهون 

وينســــتون ـ يو.بي.آي: وجد باحثــــون ان األميركيني 
الراشدين من أصل أفريقي أو إسباني الذين ينامون لفترة 
قصيرة أو طويلة معرضون أكثر من غيرهم لزيادة الدهون 
في محيط اخلصر.وباملقارنة باألشخاص الذين ينامون لفترة 
تتراوح بني 6 و7 ساعات يوميا فإن معدل مؤشر كتلة اجلسم 
عند الذين ينامون 5 ســــاعات أو أقل خالل فترة 5 سنوات 
ارتفع مبا يقارب 1.8 كيلوغرام فيما تكونت كميات أكبر من 

طبقات الدهون حتت اجللد في محيط اخلصر.
وتبــــني ان الذين كانوا ينامون 8 ســــاعات وأكثر ارتفع 
مؤشر كتلة اجلسم عندهم بنحو 0.79 كيلوغرام باإلضافة 
إلى تكــــون كميات من الدهون حول اخلصر. وقالت املعدة 
الرئيسية للدراسة د.كريسنت هيرستون من كلية الطب في 
جامعة وايك فورست ان احلصول على كمية كافية من النوم 

مهم جدا للناس من كل العروق واإلثنيات.
وأضافت ان »الكميات املناسبة من النوم مهمة للحفاظ 

على الوزن الصحي«.

براءة بريطاني بصق أثناء القيادة

بلفاســـت ـ أ.ش.أ: »ما أتت بـــه الرياح أخذته 
الزوابـــــع« هـــذا املـــثل ينطـــبـــق تـــماما على 
بريـــطاني وزوجته تــهربـــا من دفع الضرائب 
على مـــدى 16 عامـا كـــاملـــة فدفــــعا صاغرين 
ضريبة التهرب من الضرائب وهي تقريبا نفس 
املبلغ الذي جمعاه من وراء ذلك الى جانب عقوبة 

السجن.
فقد أصدرت احملكمة قرارا بحبسهما ودفع مبلغ 
4 ماليني جنيه استرليني كتعويض بعدما اعترفا 
باالحتيال الضريبي مببلغ 4.6 ماليني استرليني 

والسجن ملدة 3 أعوام ونصف العام للزوج وعامني 
ونصف العام للزوجة.

وكان باتريك وماري صمول يعيشان حياة كلها 
بذخ وثراء في قصر شاسع أركانه مزدانة بالتحف 
والتماثيل الى جانب حيازتهما أمواال سائلة تقدر 

بنصف مليون استرليني نقدا.
وقال قاضي محكمة بلفاست امللكية في ايرلندا 
الشمالية إن الزوجني شيدا ما ال يقل عن 20 منزال 
باألموال التي ربحاها من مشاريعهما في جتارة 

البناء.

أدنبرةـ  أ.ش.أ: متكن سائق بريطاني من االفالت 
بأعجوبة من تقدميه للمحاكمة لقيامه بالبصق على 
االرض عندما كان عالقا في إشـــارة للمرور أثناء 

قيادته سيارته بينما فرملة اليد كانت تعمل.
وقد قضى املدعي العام االسكوتلندي بذلك هذا 

االسبوع، بعدما كانت الشرطة قد قضت بتغرمي 
مايكل مانسيني )39 عاما( من مقاطعة »آير« قيمة 
املخالفة، اال ان القضية نظرت أمام احملكمة النه 
رفض تســـديد الغرامة. وقد أعرب مانسيني عن 

سعادته بحكم احملكمة.

صحتك

القاهرةـ  د.ب.أ: اســـتردت مصر امس 25 ألف 
قطعة أثرية تعود لعصر مـــا قبل التاريخ، بعد 
غيـــاب اكثر من قرن عرضـــت خالله في املتحف 
البريطاني. فقد استقبل مسؤولو وزارة الثقافة 
املصرية 6 طرود قادمة من لندن على منت طائرة 

مصرية، حتتوي القطع األثرية.

وذكر مسؤول مصري ان القطع املستردة عبارة 
عن سهام صغيرة وأدوات فخارية ومائدة وآالت 
حادة تعود لعصر ما قبل التاريخ، خرج بعضها 
من مصر أوائل القرن املاضي مع البعثات األثرية 
البريطانية التي كانت تتولى التنقيب عن اآلثار 

في مصر آنذاك.

انتشار القوات األمنية 
في تشيلي لمنع النهب 

وتفادي االضطرابات
تشيلي ـ أ.ف.پ: نشر آالف اجلنود في 
املناطق التي ضربها الزلزال جنوب غرب 
تشيلي، حيث حمل السكان السالح حلماية 
أمالكهم من أعمال النهب خصوصا في مدينة 

كونسبسيون، ثاني مدن البالد.
الرسمية  وفي حني ارتفعت احلصيلة 
للزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات الى 
نحو 800 قتيل، أعلنت الســـلطات متديد 
حظر التجول املفـــروض منذ األحد على 
كونسبسيون ليصبح 18 ساعة متتالية، من 
السادسة مساء وحتى ظهر اليوم التالي.

وأوضحت وســـائل اإلعـــالم ان معظم 
الضحايا قضوا في منطقة مولي الساحلية 
على بعد 400 كلم جنوب غرب العاصمة 
ســـانتياغو. وحظر التجول مفروض منذ 
مساء االثنني املاضي على تلكا وكوكينس 
وكونستيتوسيون وهي املدن الثالث األخرى 

التي خلف فيها الزلزال أضرارا جسيمة.
وكان الزلزال من القوة بحيث تسبب في 
تشكل موجة مد بحري في عرض احمليط 

الهادئ.

مصر تستّرد 25 ألف قطعة أثرية من المتحف البريطاني

إخماد حريق هائل اندلع في 7 عمائر
في المنطقة التاريخية بجدة

جـــدةـ  وكاالت: اندلع أمس 
حريق في 7 عمائر متجاورة في 
املنطقة التاريخية بجدة وهي 
منطقة مأهولة بالسكان، حيث 
سارعت أجهزة الدفاع املدني الى 
إخالء قاطني البنايات املتضررة 
وتوجهـــت 10 فرق متكنت من 
محاصرة احلريق باســـتخدام 
الرغاوي والتركيز في عمليات 
اإلطفاء على املكونات اخلشبية 

للمباني.
العمائر  انهارت احدى  وقد 
انهيارا كليا ثم تبع ذلك انهيار 
جزئي لعمارتـــني اخريني من 
العمائر احملترقة، ولم يتعرض 

أحد ألذى.
وأعلـــن الناطـــق اإلعالمي 
مبديرية الدفاع املدني مبنطقة 
مكة املكرمـــة النقيب عبداهلل 
العمري ان فرق الدفاع املدني 
ناضلت كثيرا للوصول للموقع 
بسبب االزدحام الشديد السيما 
ان الوقت وقـــت ذروة وايضا 
بســـبب التجمهر الـــذي أعاق 
الكثير مـــن املهام، واضاف ان 
أجهزة الدفاع املدني متكنت من 
السيطرة جزئيا على احلريق، 
مشـــيرا الى ان هناك فرقا من 
اإلطفاء ظلت في املوقع للقيام 
بعملية تبريـــد مكان احلريق 
والسيطرة متاما على األدخنة، 
الى  الناطق اإلعالمي  وأشـــار 
ان فرق التحقيق شـــرعت في 
الوقوف على أسباب هذا احلريق 
إذ لم يعرف على وجه التحديد 
حتى اآلن األســـباب التي أدت 

الى اندالعه.


