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أملانياـ  د.ب.أ: قال عازف بيانو املاني شهير انه اخترع اول بيانو في العالم لالشخاص 54
الذين يستخدمون اليد اليسرى بدال من اليمنى.

وعكس العازف جيتسا لوسو املولود في املجر ترتيب االصابع املوجودة على لوحة 
البيانو بشكل يجعل االصوات العميقة تصدر من ناحية اليمني في حني تصدر االصوات 
اخلفيفة من ناحية اليسار. واضاف العازف الذي سبق ان كتب مئات النوت املوسيقية 

ملن يستخدمون اليد اليسرى: »هذه انطالقة كبيرة«.
ومن املقرر ان يقدم لوسو البيانو اجلديد املنخفض التكلفة في مايو املقبل.

موسيقار ألماني يخترع بيانو لمستخدمي اليد اليسرى

العقيد معمر القذافي

القذافي لن يستقبل الزعماء العرب في القمة العربية 
والسماح بعدد محدود من األسلحة الشخصية غير األوتوماتيكية

كشفت الترتيبات البروتوكولية التي أعدتها السلطات الليبية الستقبال 
القادة والزعماء العرب في أول قمة عربية تستضيفها ليبيا مبدينة سرت 
الساحلية، يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر اجلاري، 
النقاب عن أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لن يكون في استقبال 
القادة لدى وصولهم إلى ثالثة مطارات ليبية بحسب ما نقلته صحيفة 
الشــــرق االوسط اللندنية في عددها أمس، وإمنا سيكون في انتظارهم 

لدى دخولهم إلى مجمع واغادوغو حيث ستعقد القمة.
ومن املقرر أن تنطلق أعمال القمة يوم األحد املقبل باجتماعات للمندوبني 
وكبار املسؤولني متهيدا الجتماع مجلس وزراء اخلارجية، يليها اجتماع 
كبار املسؤولني للمجلس االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة يوم 
األربعاء، وسيعقد وزراء اخلارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة 

يوم اخلميس املقبل.
ولفــــت املوقع اإللكتروني للقمة العربية إلــــى أن التقارير املرفوعة 
إلى هذه القمة تشمل تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ 
القرارات وااللتزامات، باإلضافة إلى تقارير عمرو موســــى األمني العام 

للجامعة العربية عن العمل العربي املشترك.
ومن املنتظر أن تناقــــش القمة مبادرة مينية لتفعيل العمل العربي 
املشــــترك، ومبادرة سورية أخرى لوضع آلية إلدارة اخلالفات العربية 
ـ العربية. ويتضمن جدول أعمال القمة مناقشة اإلرهاب الدولي وسبل 
مكافحته، والنظام األساسي للبرملان العربي الدائم، والقضية الفلسطينية 
والصراع العربي اإلسرائيلي ومســــتجداته، ومبادرة السالم العربية، 

ووضع خطة حترك عربي إلنقاذ القدس.
كما ســــتتم مناقشة تطورات القضية الفلســــطينية، ودعم موازنة 

الســــلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، باإلضافة 
إلى موضوعات اجلوالن العربي السوري احملتل، والتضامن مع لبنان 
ودعمه، وتطورات الوضع في العــــراق، واحتالل إيران للجزر العربية 
الثالث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة في اخلليج العربي.
وســــتتطرق القمة إلى معاجلة األضرار واإلجــــراءات املترتبة على 
النزاع حول قضية لوكيربي، ورفض العقوبات األميركية أحادية اجلانب 
املفروضة على سورية، واحلصار املفروض على سورية والسودان من 
قبل الواليات املتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار، 

ونتائج هذا احلصار التي تهدد سالمة وأمن الطيران املدني.
وفيما يتعلق بالسودان، يعتزم القادة العرب إصدار قرار برفض قرار 
الدائرة التمهيدية األولى للمحكمــــة اجلنائية الدولية في حق الرئيس 
السوداني عمر البشير، فضال عن تأكيد دعم السالم والتنمية والوحدة 
في جمهورية السودان، كما ســــتناقش القمة التعاون العربي اإلقليمي 

والدولي والوضع املالي لألمانة العامة للجامعة العربية.
إلى ذلك، قال الدليل اإلرشادي للقمة العربية الثانية والعشرين الذي 
وزعته السلطات الليبية، إنه عند وصول الطائرة املقلة للملك أو الرئيس 
أو رئيس احلكومة ســــيصعد مدير املراسم الليبية برفقة سفير الدولة 
املعنية لدعوة الضيف إلى النزول، حيث ستقدم إليه باقة من الورود.

 وأوضح الدليل أنه بعد املراسم التقليدية من عزف النشيد الوطني 
ومصافحة كبار املسؤولني الليبيني سيتوجه الرئيس أو امللك أو رئيس 
احلكومة إلى الصالة الرئاســــية باملطار للبقــــاء لفترة قصيرة قبل أن 
يغادرها مصحوبا مبرافق الشرف. وطبقا للدليل، فسيتم استقبال رؤساء 

الدول واحلكومات عند وصولهم إلى مقر انعقاد القمة من قبل مسؤولني 
ليبيني رفيعي املستوى، حيث ستتم مرافقتهم إلى صالة االنتظار، قبل 
أن يســــتقبلهم الزعيم الليبي العقيد القذافي الذي ستنتقل إليه رئاسة 

القمة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وفي حني ستصرف لرؤساء الدول واحلكومات والوفود شارات ذهبية 
تخولهم الدخول إلى كل األماكن واألنشطة، فإنه سيتم منح شارة فضية 
للوزراء للغرض نفســــه، بينما بقية أعضاء الوفود من مراسم وضباط 

أمن وإعالميني ستصرف لهم بطاقات من فئات مختلفة.
وتتولى ليبيا كل إجراءات األمن املتعلقة بالقمة العربية بالتنسيق 
مع إدارة األمن التابعة للجامعة العربية، علما بأنه سيكون مصرحا لكل 

دولة بإدخال عدد محدد من األسلحة الشخصية غير األوتوماتيكية.
وطلبت السلطات الليبية من جميع الوفود توفير معلومات دقيقة 
حول كل األســــلحة قبل وصولها، باإلضافة إلى ضرورة احلصول على 

تصاريح ألجهزة االتصال املستخدمة من قبل املرافقني األمنيني.
وقال الدليل إن ليبيا ستوفر سيارة واحدة مرسيدس رئاسية لرؤساء 
احلكومات والدول، عالوة على سيارة مراسم واحدة لكبار الشخصيات 
)وزراء اخلارجية(، ودراجة نارية وســــيارتني لألمن، فضال عن سيارة 

خدمات لإلسعاف ونقل األمتعة.
في املقابل، خصصت ليبيا ســــيارة مرسيدس واحدة فقط لرؤساء 

الوفود األخرى، ترافقها سيارة بقية األعضاء وأخرى لألمن.
كما مت تخصيص ثالثة مطارات ليبية فقط الستقبال املشاركني في 
القمة، هي مطار طرابلس الدولي، ومطار معيتيقة، باإلضافة إلى مطار 

القرضابية مبدينة سرت.

شيالن حبيب وفي اإلطار جميلة بارزاجني

احتفلت السيدة األولى لسورية أسماء األسد بعيد األم حيث استضافت عددا من األمهات 
)أ.ف.پ( املثاليات في دمشق وفي الصورة تداعب إحدى األمهات املسنات  

أسماء األسد في عيد األم

دمشـــق ـ أ.ش.أ: احتفل أكراد سورية السبت 
ألول مرة »رســـميا« بعيد النيروز على مستوى 
اجلمهورية وذلك بإحدى الصاالت املغلقة بريف 
دمشق، وقد نظم االحتفال اللجنة القيادية للمبادرة 

الوطنية لألكراد في سورية.
وقال رئيس املبادرة الوطنية لألكراد السوريني 
عمر أوسى ـ في تصريحات ملراسل الوكالة أنباء 
الشرق األوسط بدمشقـ  إن احتفال أكراد سورية 
بعيد النيروز للعام اجلاري يعد االول من نوعه 
يجري في احدى الصاالت الدمشـــقية باعتبار ان 
اكراد ســـورية جزء أساسي من مكونات املجتمع 

السوري ونسيجه.
وخرج أكراد ســـورية امس في جميع انحاء 
البلد الى احلدائق والبساتني العامة ليبدأ االحتفال 
الشـــعبي بعيد النيروز »اليوم اجلديد« ويعني 
بالنسبة لهم احلرية والسالم والتعايش السلمي 
املشترك حيث يتســـاوى في هذا اليوم الليل مع 

النهار.
وميثل هذا اليوم بالنسبة لألكراد »ليلة رأس 
السنة الكردية والفارسية« وفقا للتقومي الشرقي 
القدمي. وشارك في االحتفال املغنية السورية جميلة 

بارزاجني واملغنية شيالن حبيب.

.. وأكراد سورية يحتفلون بعيد النيروز ألول مرة

أكد أن »البدلة« ليست حرامًا.. والعمة والجبة ليستا فرضًا

شيخ األزهر الجديد: سأطلق لحيتي وأرتدي الزي األزهري

سوق األزهار والعصافير في لبنان

د.احمد الطيب بالبدلة والكرافتة د.احمد الطيب بالزي االزهري

القاهرة ـ العربية: اكد د.احمد الطيب شـــيخ االزهر انه سوف يطلق 
العنان للحيته »ألنه جرى العرف على ان شـــيخ األزهر له حلية، وهو 
شيء مطلوب، كما هو مطلوب أيضا ارتداء الزي األزهري، وإن كنت أرى 
انه ليس واجبا أو فرضا وال حراما إذا ارتديت الزي اإلفرجني، لكن ذلك 
سيصدم الشعور العام، والشرع يحترم ويقدر الشعور العام، ويستاء 
من اخلروج على الذوق العام، فاملســـألة ليست حالال أو حراما بقدر ما 

هي عرف، والعرف مقدر عند الشرع والشريعة«.
وشـــدد على أنه لم يفت مطلقا بفتوى إباحة عمل املســـلم في تقدمي 
اخلمور لغير املســـلم في الدول األوروبية أو في الفنادق، مؤكدا أن هذه 
الفتوى لم تصدر عنه مطلقا، كما ردد البعض ونســـبها إليه فور توليه 
مشيخة األزهر، بأنه أفتى بها عندما كان مفتيا للديار املصرية بني عامي 

2002 و2003.
وحول دراســـته للدكتوراه في جامعة السربون، أشار د.الطيب إلى 
أنـــه قام بتحضير الدكتوراه في جامعة األزهر، ولكنه تردد على جامعة 
الســـربون مرتني: األولى ملدة سنة، والثانية 7 شهور، »ألن الرسالة كان 

جزء كبير منها باللغة الفرنسية حول الشخصية التي كنت أدرسها«.
ونفى د. الطيب أنه شيخ للطريقة األحمدية )اخللوتية( إحدى الطرق 
الصوفية، مؤكدا أنه فقط يحب التصوف وعلوم التصوف، ويعلم هذه 

الطرق ويقرأ كثيرا عنها.

)محمود الطويل(الزهور تزين مدينة جبيل اللبنانية اللجنة املنظمة ملهرجان بيبلوس الدولي 

بيـــروت: افتتحـــت جلنـــة مهرجانـــات بيبلـــوس الدولية
مبشـــاركة مركز االستقبال واالستعالم السياحي ومجموعة 
العمل احمللي ـ الطريق الروماني جبيل، معرض »سوق األزهار 
والعصافير واملنتوجات احمللية التقليدية واللوحات الزيتية« 
في ســـاحة مدينة جبيل األثرية، في حضـــور القائمقام حبيب 
كيروز، رئيس رابطة املختارين غطاس سليمان، رئيس بلدية 
جبيل د.جوزف الشامي ونائبه زخيا صليبا واألعضاء، رئيسة 
جلنـــة املهرجانات لطيفة اللقيس، املخاتيـــر ومديري املدارس 

وجمعيات أهلية ومدعوين.
وشارك في املعرض الذي يهدف الى تنشيط القطاعات السياحية 
واالقتصادية واالجتماعية 22 مؤسســـة من أصحاب املشـــاتل 
واألزهار ومجموعة العمل احمللي التي عرضت األسماك املتحجرة 
واألعشاب الطبية والعسل واملرصبان وصناعة قش البلح ودبس 
اخلرنوب ومنتوجات جتميلية من العسل، ويتخلل هذا النشاط 
زيارات منظمة ملنطقة جبيل القدمية ودورات للرســـم وبرامج 

موسيقية وغنائية احتفاء بعيدي األم والربيع.

عواصـــمـ  وكاالت: تعتزم إيران إطالق قمر 
صناعي خالل شـــــهر ونصف الشهر من اآلن، 
إضافة إلى اعتزام قطــر إطالق قمر آخر منتصف 
شـــهر يونيو املقبل، وقد اختارت كل من قطر 
وإيران أن تـــدور أقمارهما الصناعية اجلديدة 
في نفس املدار الذي يدور فيه »النايل ســـات« 

املصري.
جاء هذا القـــرار بعد املشـــكالت العـــديدة 
التي نشـــبت في الفترة األخيرة بني شـــركة 
»النايل ســـات« املصرية والسلطات اإليرانية، 
بعد إيقاف بث قنـــاة »العالم اليوم« اإليرانية 
أكثر من مرة، كنوع من العقاب على التجاوزات 
التي تبثها القناة في حق بعض الدول العربية 
ومنها السعودية، من وجهة نظر شركة »النايل 

سات«.

أما بالنســـبة لقطر فكـــان التلويح بإيقاف 
بث بعض قنـــواتها بعد مشــكلة نـــقل مباريات 
كأس األمم األفريقـــية التي فـــازت بها مصر، 
وتشفير املبــاريات مما خـــلق أزمـــة، بني قطر 

ومصر.
ويرجــــــع اختيـــار الدولتـــني لنفس مدار 
»النايل ســـات« للوصــول إلى شريحة كبيرة 
من مشـــاهدي »النــايل ســـات« والتأثير فيه، 
وبدء مرحلة جديدة من الغزو الفكري املوجه 

والصريح.
هـــذا ومـــن املتــوقـــع أن يجـــــد القمران 
الصناعيــــان اجلديـــــدان إقـــباال كبـــيرا من 
الدولتني  الفضائية نظرا حلـــرص  القنـــوات 
علـــى صنعه مـــن خـــالل أحـــدث التطورات 

التكنولوجية.

صحتك

الزنجبيل يحمي من تصلب الشرايين 
القاهرة ـ وكاالت: أجرت د.أمل البسطويســـي أستاذ 
علوم وتكنولوجيا األغذية مبركز البحوث الزراعية في 
القاهرة بالتعاون مع بعض الزمالء باملعهد القومي لألورام 
أبحاثا ملعرفة مدى تأثير استخدام املستخلص امليثيلي 
للزجنبيل كمصدر للمركبات احليوية الفعالة في احلد 
من تطوير مرض تصلب الشرايني ودراسة تأثيره على 
كل من: مستوى الكوليسترول في الدم وخفض الدهون 
الثالثيـــة حيث مت إجراء أبحـــاث عديدة عن الزجنبيل، 
وكان من أهـــم النتائج حدوث انخفاض كبير ومعنوي 
في مســـتوى كل من الكولسترول الكلي واجللسريدات 

الثالثية والفسفولبيدات. 
لذا تنصح البسطويســـي بزيادة مســـتوى إضافة 
مستخلص الزجنبيل إلى الوجبات العالية الكولسترول، 
وأكدت الدراسة أيضا أن املستخلص امليثيلي للزجنبيل 

له تأثيرات عالية كمضاد قوى لألكسدة.

بعد إيقاف قناة »العالم« والخالف على بث مباريات كأس األمم األفريقية 

أقمار صناعية إيرانية وقطرية لمنافسة النايل سات

تطلب عريسًا
بـ 60 ألف ريال

الرياضـ  يو.بي.آي: في سابقة 
هي األولى من نوعها، قدمت فتاة 
سعودية مبلغ 60 ألف ريال للجنة 
التكافل األســــرية بإمارة املنطقة 
الشرقية وطالبت بتزويجها لعريس 
ذي دين وخلق وذلــــك بعدما أن 

رفض والدها تزويجها.
وقال رئيــــس اللجنة د.غازي 
الشــــمري لصحيفــــة »اليــــوم« 
السعودية امس إن الفتاة »أوضحت 
أنها من قبيلــــة معروفة وتتمتع 
مبواصفات الزوجــــة املثالية وال 
ينقصها إال العريس«، مشيرا إلى 
أن »هذا دليل عفة وطهارة الفتاة 
في طلب الســــتر في تقدمي مهرها 
محذرا اآلباء من التحجير وعضل 
بناتهــــن«. وأضــــاف »أن اللجنة 
ستتعامل بشكل سريع مع طلب 
الفتاة«. وأطلقــــت مؤخرا حملة 
سعودية على موقع »الفيس بوك« 
حتت عنوان: أطلقوا سراحي تهدف 
للعمل على إيصال أصوت الفتيات 
املعضوالت واملعنفات واملكبوتات 
والوقوف معهن ومساعدتهن من 

خالل توعية املجتمع بحقوقهن.


