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اظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 54
»ديلي إكسبريس« امس أن سكان العاصمة 
لندن هم األوقح واألقل ترحيبا باآلخرين 
باملقارنة مع نظرائهم البريطانيني في املدن 

األخرى.
ووجدت الدراسة أن زوار لندن انتقدوا 
س���كانها على قلة أدبه���م ورفضهم اجراء 

القواعد  أحاديث ودية معه���م وافتقادهم 
األساسية للتهذيب.

وقالت إن لندن سميت أيضا إلى جانب 
وصف سكانها باألوقح أس���وأ مدينة في 
بريطاني���ا فيما يتعلق بخدمة الزبائن في 
محالها التجارية تلتها مدينة غالسكو التي 
اتهم سكانها باالحجام عن مساعدة كبار السن 

عند عبورهم الطرق املزدحمة بالسيارات 
ورفضهم استخدام عبارة »من فضلك«.

واحتلت برادفورد املركز الثالث بسبب 
رفض سكانها االصطفاف في طوابير االنتظار 
والعمل على جتاوزها تلتها في املركز الرابع 
مدينة بيرمنغهام بسبب احجام سكانها عن 

الترحيب بالزوار.

سكان لندن »األوقح« بين نظرائهم البريطانيين

أنيس منصور أثناء اللقاء

رمي اثناء القائها القصيدة والدماء تنزف من إصبعها )نقال عن اليوم السابع(

أنيس منصور: أمي كانت تساعدني
في »االستحمام« حتى بلغ عمري 32 سنة!

في حف���ل االفتت���اح وطلبت 
منه أن يصاحبني في احتفال 
شعراء السعودية«، وأضافت 
»كنت أخشى أن يكون من بني 
احلاضرين أحد مصاب بفوبيا 
الدماء فيغمى عليه«، مؤكدة »لم 
أكن متعمدة أن أكون مختلفة عن 
غيري، ولكن كان هدفي أن يكون 
هناك فن إلخراج القصيدة بحالة 

معينة من ذات الشاعر«.
وأوضح حسني درويش عازف 
الناي، أن رمي فه���د قابلته بعد 
انتهاء افتتاح امللتقى في اليوم 
األول، وطلبت منه أن يصاحبها 
في أمسيتها الشعرية في ختام 
امللتق���ى، مضيف���ا »اتصلت بي 
وطلبت من���ى أن أرتدي قميصا 
أبيض، وقالت لى أريد أن أفعل 
شيئا مجنونا، ولم أندهش من 
طلبه���ا ألنني عادة م���ا أرتدي 
القميص األبيض، فلم أمانع ولم 
أسأل نفسي ملاذا طلبت قميصا 
أبيض«، وأكد درويش أنه سعيد 
جدا بجنونها ولن يغسل القميص 
من الدماء وسيحتفظ به كذكرى 
من شاعرة مجنونة في هذا امللتقى 

الرائع.

النوم ولكن  األجنبية حملاولة 
دون جدوى، وعندما أتيت إلى 
مصر قبل افتتاح امللتقى جاءتني 
فكرة أن أفعل ش���يئا مختلفا 
إلقائي للش���عر، ورأيت  أثناء 
عازف الناي حس���ني درويش 

العرب واملصريني  من الشعراء 
اللجن���ة التحضيرية  وأعضاء 

للملتقى.
وحسب »اليوم السابع« قالت 
رمي: »أنا مصابة باألرق دوما، 
وعادة ما أس���تمع إلى االغاني 

أشعارهن، وهن د.فوزية أبوخالد، 
السراج،  بديعة كش���غري، مها 
كوثر موس���ى، رمي فهد، ميادة 
زعزوع، وأدارها الشاعر د.أحمد 
قرن الزهراني، وحضرها الشاعر 
الكبير وديع سعادة وعدد كبير 

القاه���رة � وكاالت: تعمدت 
الشابة  الس���عودية  الش���اعرة 
»رمي فه���د« ج���رح إصبعه���ا 
إلقائها لقصيدة  باملوسى، أثناء 
لها بعنوان »السيف والغمد آية 
واحدة« على جمهور من الشعراء 
العرب واملصريني، مساء، السبت 
املاضي، باحت���اد الكتاب، ضمن 
انشطة امللتقى العربي لقصيدة 
النثر في القاهرة، حيث قامت فهد 
بقراءة أشعارها على أنغام الناي 
واإليقاع، لتميز نفسها عن غيرها 
من الشاعرات السعوديات الالتي 
شاركن معها في األمسية، وأثناء 
قراءتها للشعر أخرجت »املوس« 
من حقيبتها وقامت بجرح إصبع 
يدها اليمنى حتى سالت الدماء، 
الناي  ولطخت قميص ع���ازف 
حسني درويش بدمائها، ومن ثم 

قامت بلعق دمائها بلسانها. 
جاء ذلك خالل األمسية التي 
أقيمت لالحتفاء بشعراء ضيف 
شرف امللتقى العربي للقصيدة 
في دورته األولى »قصيدة النثر 
في السعودية«، والتي شارك فيها 
عدد من شاعرات السعودية بإلقاء 

للمرأة كما يقال ولكني أحب ان 
أشاكسها، واحلب في حياتي شر 
البد منه، اما ارتباطي بزوجتي 
فأخلصه في العبارة اآلتية: »حب 

أفضى الى زواج«.
وق���ال أنيس منص���ور انه 
شخص بال أي طموح ولم يسع 

ألي منصب.

في حياته وان يعيش بال أوالد 
قال: الس���بب ضعفي الش���ديد 
جتاه األطفال، فلو س���معت في 
العمارة املج���اورة طفال يبكي، 
ال أنام الليل فما بلك لو ان هذا 

الطفل ابني؟
وع���ن عداوته للم���رأة قال 
انيس منصور: »أنا لست عدوا 

أحمد عفيفي
أغرب ما قاله انيس منصور 
ف���ي لقائه م���ع برنامج »مصر 
النهارده« على الفضائية املصرية 
وأثار دهش���ة تامر امني مذيع 
البرنامج ان امه كانت تدخل معه 
اثناء االس���تحمام لتصب عليه 
املاء وتدعك ل���ه ظهره وعمره 

32 سنة.
وقال ذلك وهو يضحك وكأنه 
يقول شيئا عاديا مبررا األمر بأنه 
اخذ على هذا الشيء منذ صغره 
ولم ير أي حرج في ينكشف على 
امه وقد تخطى عمره الثالثني.

وقال اني���س منصور ايضا 
في حلقة ممتعة امتدت لساعتني 
انه ح���اول االنتحار مرتني في 
حياته، االولى عندما جنح في 
الثانوية العامة وكان األول على 
محافظته وعاد فرحا الى أبويه 
املريض���ني فلم يهنئ���اه وكأنه 
رس���ب في االمتح���ان فحاول 
االنتحار بإلقاء نفسه في النيل 
لكن احملاولة فشلت، اما الثانية 
وكان عمره وقتها 27 عاما فهي 
انتحار فلسفية حيث  محاولة 
اعتبر انه ال قيمة حلياته وفشل 

ايضا هذه املرة.
وع���ن قراره ع���دم االجناب 

قال إن ارتباطه بزوجته.. حب أفضى إلى زواج

شاعرة سعودية تجرح نفسها بـ »الموس«
أثناء إلقائها إحدى قصائدها بالقاهرة

طلبت من عازف الناي أن يرتدي قميصاً أبيض ولم تخبره عن السبب

صحتك

عقار مضاد لالكتئاب يؤثر على العين
أوتاوا � أ.ش.أ: حذرت دراس��ة طبي��ة كندية حديثة من 
أن عقار »إس.إس.آر.إي��ه« املضاد لالكتئاب يزيد من فرص 
اإلصاب��ة بإعتام العدس��ة بنس��بة 15% وهو م��ا يعمل على 

مضاعفة حاالت اإلصابة اجلديدة بإجمالي 22 ألف حالة.
وش��دد الباحثون على أن مضادات االكتئاب قد تش��كل 
خطورة كبيرة على حاس��ة اإلبصار لتصبح أهم األس��باب 

لفقدان البصر بني كبار السن.
وتعد هذه الدراسة األولى من نوعها التي تكشف النقاب 
عن وجود عالقة بني مضادات االكتئاب وتش��كيلها خطورة 
على النظر وحاس��ة اإلبصار ل��دى املرضى حيث لوحظ أن 
عقار »إس.إس.آر.إيه« املضاد لالكتئاب يهدد حاسة اإلبصار 

مسببا زيادة فرصة إعتام عدسة العني.

وفاة بطل »المهمة المستحيلة«
اصيب بأزمة قلبية في منزله

مسيرة للكالب في عمّان!
عمان � يو.بي.آي: في س���ابقة هي االولى من نوعها في األردن 
تقام يوم اجلمعة املقبل أول مسيرة للكالب في شوارع العاصمة 

عمان بهدف جمع التبرعات للحاالت اإلنسانية.
وحسب موقع »خبرني« اإللكتروني أعلنت إحدى املجالت بالتعاون 

مع جمعية خيرية في عمان عن تنظيم املسيرة الكالبية.
ودعت اجلهات املنظمة للمس���يرة املواطنني األردنيني الذين 
ميلكون كالبا الى املشاركة في املسيرة التي سيرصد ريعها لدعم 

حاالت إنسانية.

 ل���وس أجنيليس � 
رويت���رز: توفي املمثل 
بيت���ر جريفي���ز بطل 
املسلس���ل التلفزيوني 
املس���تحيلة«  »املهمة 
الس���تينيات في  ف���ي 
ل���وس اجنيليس عن 
83 عاما، وقال متحدث 
باسم جريفيز ان املمثل 
الراحل اصيب على ما 
يب���دو بازمة قلبية في 
منزل���ه يوم االحد بعد 
عودته من جتمع عائلي 
قبل احتفاله بعيد ميالده 
الذي يحل يوم اخلميس 

املقبل.
 واشتهر جريفيز بدوره كقائد »لقوة املهمات املستحيلة« في 
مسلسل اجلاسوس���ية التلفزيوني الشهير »املهمة املستحيلة«، 
ولع���ب جريفيز دور جيم فيلبس ال���ذي يتلقى تعليمات املهمة 
التالية التي يكلف بها الفريق على شريط يدمر ذاتيا حتى توقف 
املسلسل في عام 1973 وكرر الدور الحقا عندما اعيد انتاج املسلسل 

في الفترة من عام 1988 إلى 1990.

الراحل بيتر جريفيز

)أ.پ( احلافلة محطمة بعد سقوطها وفي اإلطار بعض جثث الضحايا  

نيودلهي � د.ب.أ: لقي 26 شخصا حتفهم امس إثر سقوط حافلة من 
فوق جسر في نهر جاف في والية راجاسثان في شمال غرب الهند.

وذكرت وكالتا أنباء الهند اآلس����يوية وبريس تراست اوف انديا 
إن احلافلة التي كانت حتمل نحو 60 راكبا انعطفت من فوق اجلسر 
بعدما اصطدمت بس����يارة متوقفة وس����قطت في النهر قبالة الطريق 
السريع في منطقة س����اياي مادوبور على بعد 162 كيلومترا جنوب 

غرب عاصمة الوالية جابور.

ونقلت وكالة أنباء الهند اآلس����يوية عن فيكاس كومار احد رجال 
الشرطة احملليني ان هناك 11 امرأة من بني القتلى، وقد أصيب ما ال يقل 

عن 34 شخصا ويجري عالجهم في مستشفيات قريبة.
وكان احلافلة التي تقل طالب����ا وعاملني في كلية تدريب املعلمني 
كانوا عائدين لبل����دة كانبور في منطقة جهااليار بعدما قاموا برحلة 

ملعالم دينية هندوسية.
وقال كومار إن عمليات االنقاذ مازالت مستمرة.

إعصار هائل يضرب فيجي
فيجي � أف.پ: ضرب إعصار هائل اجلزر الشمالية لفيجي أمس مما 
أحلق اضرارا مبنازل ومحاصيل وأدى الى إجالء آالف األش����خاص الى 

مراكز إنقاذ، حسبما اعلن مسؤولو اغاثة.
وصنف اإلعصار توماس م����ن الفئة الرابعة أي الثانية األكثر دمارا 
على مقياس من خمس درجات وبلغت سرعة الرياح املصاحبة له 175 

كلم في الساعة، بحسب هيئة األرصاد في فيجي.
 ول����م تصدر أي تقارير بوقوع إصابات مع ان مصادر أش����ارت الى 
غرق امرأة في البحر الهائج خالل عطلة نهاية األس����بوع. ومن املتوقع 
ان تزداد ق����وة اإلعصار اليوم على ان يبلغ معدل س����رعة الرياح 200 
كلم في الس����اعة مع عواصف قد تصل الى 270 كلم في الساعة.  وأعلن 
مدير مركز إدارة الكوارث في فيجي باجيلياي دوبوي ان خمس����ة آالف 
شخص تقريبا جلأوا الى مراكز إنقاذ في شمال البالد السيما في جزيرة 
فانوا ليفو الثانية من حيث املساحة.  وقال دوبوي إلذاعة فيجي »نحن 
قلقون الى اي حد ستبلغ قوة اإلعصار«، مضيفا انه سيكون على األرجح 
األقوى في السنوات األخيرة.  واعلن املسؤول في املنطقة الشمالية اينيا 

سيرويراتو ان وضع العاصفة تدهور بشكل مقلق خالل النهار.

علماء دين يرفضون دعوة القمني لـ »إقامة كعبة« في سيناء
مبجلس الشعب د.أحمد عمر 
هاش���م اعتبر أن ما ذهب إليه 
القمني »تخريف ال يس���تحق 
ل� »العربية.نت«  الرد«. وقال 
إن »مثل هؤالء ال يقولون حقيقة 
الدين، ألن الكعبة املشرفة في 
مكة املكرمة من عهد آدم واملالئكة 
وجميع الرس���ل ومذكورة في 
القرآن. وهذا كالم تخريف أنا 
ضده ألنه ضد الدين، ويجب أال 
القرآن  نعيره أي اهتمام، ألن 
حس���م األمر وقال )جعل اهلل 
الكعب���ة البيت احل���رام قياما 

للناس(.
وعارض القيادي الس���ابق 
لإلخوان املسلمني مختار نوح 
طرح القمني، مؤكدا أنه ال يجب 
خلط األبيض على األس���ود، 
ووضع الكعبة في مزار سياحي، 
الدعوة في خانة  واضعا هذه 
»لف���ت األنظ���ار«، واعتبر أن 
اإلنسان »حر فيما يراه مناسبا 
لنفسه وماله، وحر في اختيار 

الكعبة للتعبد«.

الذي سيقام لن يشهد »شعائر 
أو طواف���ا أو رمي جمرات في 
املزار، ألن هذا مخالف لألسس 

الدينية«.
لكن رئيس جامعة األزهر 
السابق رئيس اللجنة الدينية 

بيت وضع للناس، فهذا فرض 
تعبدي ال أتدخل فيه، وال أمنع 
أحدا من زيارته، وإن ما أقصده 
في سيناء هو مشروع سياحي 

ديني من النص القرآني«.
وأوضح القمن���ي أن املزار 

وإذا كانت خاطئة فيكفيني ثواب 
األجر الواحد«.

وشرح »فكرتي باختصار 
شديد هي أن لدينا أكثر من كنز، 
لعل أهمها كنز الوادي املقدس 
طوى، حيث اجلبل الذي جتلى 
له الرب فصار دكا، وفيه أيضا 
خلع النبي موسى گ نعليه، 
وفيه كلم نبي اهلل موسى ربه 
تكليما، فهو مكان مقدس وإهماله 

نوع من التقصير«.
وأشار القمني في تصريحات 
تلفزيونية إلى أنه يتحدث في 
هذا اإلطار ع���ن املال القومي، 
وشدد على أنه ال يستطيع أن 
مينع أح���دا من زيارة الكعبة، 
وتابع »فما أقوله هو رأيي كمفكر 
اجتماعي، وأرى أنه يجب على 
األغنياء أن يتوقفوا عن مرات 
احلج الكثيرة، وأن يساهموا في 
صيان���ة هذا املكان املقدس في 
سيناء الذي قدسه اهلل، والذي 
أق���دس األماكن على  يعد من 
األرض. أما بيت اهلل، وهو أول 

القاه���رة � العربية: عارض 
علماء دين مصريون دعوة أستاذ 
علم االجتماع سيد القمني إلى 
»بناء كعبة في سيناء«، والتي 
أثارت جدال ولغطا كبيرين في 

الشارع املصري.
وكان القمن���ي طالب ببناء 
»كعبة في سيناء« ضمن إطار 
مجم���ع ديني يك���ون مقصدا 
دينيا وس���ياحيا، رافضا »أن 
ينفق املصري���ون مدخراتهم 
على احلج والعمرة«، كما رفض 
»إنفاق رجال األعمال على احلج 

السياحي«.
وأشار إلى أن السادات »سبق 
ان طالب بإنشاء مجمع لألديان 
في سيناء، وألغى مواسم احلج 
أكثر من مرة توفيرا للنفقات«، 
الفتا إلى أن املصريني »يغسلون 
ذنوبهم بثالثة مليارات دوالر 

سنويا«.
وقال القمني »لست فقيها، 
ولكن أطرح فكرة أرجو منها إذا 
كانت صحيحة ثواب أجرين، 

والتس����امح، حيث نعى الرئيس 
األميركي باراك أوباما، طنطاوي، 
واصف����ا إي����اه »بص����وت اإلميان 
والتس����امح، الذي حظي باحترام 
كبير في املجتمعات اإلس����المية 
في مصر والعالم«، بينما وصفته 
وزيرة اخلارجية األميركية، هيالري 
كلينت����ون »بصوت حوار األديان 
واملجتمعات املهم«، وقال الرئيس 
الفرنسي، نيكوال ساركوزى »إن 
العال����م فقد رمزا مهما من الرموز 
الس����اعية لتعزيز حوار األديان 

والثقافات«.

املسلمني، احملظورة سياسيا في 
مصر، والتي يعتبر القرضاوي أحد 
أقطاب التنظيم الدولي لها، وهو 
ما تسبب في الكثير من الصدامات 
بني طنطاوي والقرضاوي، بشأن 

قضايا شرعية.
وأش����ار التقرير إل����ى أن آراء 
القرضاوي كانت أقل ديبلوماسية 
إثارة  من آراء طنط����اوي، »وأقل 
للراحة«، منتق����دا تعامل الزعماء 
الغربيني مع موت طنطاوي، كما 
لو أن الغرب فقد حليفا مهما في 
معركته جلذب املسلمني إلى االعتدال 

إيالف: رشحت تقارير أميركية 
الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس 
العاملي لعلماء املسلمني،  االحتاد 
لتول����ي منصب »اإلم����ام األكبر« 
ملشيخة األزهر، بعد رحيل الدكتور 
محمد سيد طنطاوي، عن عمر يناهز 
82 عاما، إثر تعرضه ألزمة قلبية، 
في اململكة العربية السعودية، يوم 

األربعاء املاضي.
وذكرت مجلة نيوزويك األميركية 
أن القرضاوي قد يكون األوفر حظا 
لتقلد ه����ذا املنصب، نظرا ملوقفه 
الواضح من احلكومة، وشعبيته 
العالم اإلس����المي،  العريضة في 
معتب����رة أن تعي����ني القرضاوي 
في هذا املنصب، قد يكون عالجا 
ملشكلة طنطاوي، التي كانت تكمن 
في تبنيه لنهج م����وال للحكومة 
املصرية، التي عينته لرئاسة األزهر 
في العام 1996، وهو ما أضر كثيرا 

بشعبيته في الشارع املصري.
القرضاوي  التقرير بأن  وأفاد 
يتمتع بش����عبية ال ح����دود لها، 
ومصداقي����ة كبي����رة، على الرغم 
مم����ا يع����رف عن����ه م����ن مواقف 
مناهضة للحكومة املصرية، وهو 
ما يجعل����ه يعيش في قطر، على 
خلفية انتمائ����ه جلماعة اإلخوان 

أحدهم اتهمه بأنه يريد »لفت األنظار« وآخر وصف دعوته بـ »التخريف«

د. سيد القمني

مجلة أميركية ترشّح القرضاوي لخالفة طنطاوي 

الشيخ د. يوسف القرضاوي

سقطت الحافلة فمات وأصيب 60 شخصاً في الهند


