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القاهــــرة ـ العربية: أحكمت عقيلة 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي سارة نتنياهو 
التي أطلقوا عليهــــا »املرأة احلديدة« 
قبضتها على كل كبيرة وصغيرة في 
ديوان رئاســــة الوزراء، وبات وزراء 
حكومة الليكود على قناعة بأن اتخاذ 
أي قرار، يجــــب أن تصادق عليه أوال 
املضيفة السابقة في شركة طيران »ايل 
الوزراء  عال« سارة نتنياهو، رئيس 
الفعلي إلسرائيل، لدرجة أن اإلشكاليات 
السياسية ذات الصلة بامللفات العربية، 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كان 
مســــارها غير بعيد عن عيون عقيلة 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
ومنذ اليوم األول الذي وطأت فيه 
أقدام بنيامني نتنياهو وزوجته سارة 
مقر إقامة رؤساء وزراء إسرائيل، خلفا 
لرئيس الوزراء السابق إيهود اوملرت، 
آلت سيدة املنزل اجلديدة على نفسها 
السيطرة على كل كبيرة وصغيرة فيه، 
ولم يكن مستغربا أن تقيل طاقم إدارة 
املنزل القــــدمي، وتعني بدال منه طاقما 

آخــــر يدين لها بالوالء التام، وكان من بني هؤالء من 
هو مكلف مبتابعة خط سير زوجها من املنزل حتى 
ديوان رئاسة الوزراء، وهناك زرعت سارة عددا ليس 

بالقليل من العيون، من بينها إحدى صديقاتها، التي 
كانت تعمل معها مضيفة جوية في شركة طيران »ايل 

عال«، قبل زواجها من نتنياهو.

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: مع اســـتمرار االزمة االقتصادية وتفشي 
البطالة في الواليات املتحدة، بات الطالق سلعة مترفة ال يحصل عليها 
إال املوســـرون. وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« امس أن الكثير 
من األزواج يضطرون للبقاء معا والعيش حتت سقف واحد بسبب 
افتقارهم إلـــى املال الالزم الواجب دفعه إلى محامي الطالق واإلقامة 

في منزل مستقل والنزاع على حضانة األطفال أمام احملاكم.
وينتظر عدد كبير من األزواج انتهاء األزمة االقتصادية كي يتطلقوا 

في حني يختار آخرون العيش معا كما لو كانوا منفصلني.
وقال محامي الطالق منذ 44 عاما ديڤيد غولدبرغ إنه لم يشهد أمرا 
مماثال طوال حياته املهنية، وأضاف »لدي ملفات كثيرة في الدرج وال 

يستطيع الناس تقدميها«.
وقالت بولني فوستر )42 عاما( إن أحوالها املالية الضيقة أجبرتها 
على انتظار ســـنة قبل ان تطلب الطالق وقد عاشت في منزل واحد 

مع زوجها خالل ذلك الوقت.

األزمة االقتصادية »تعّمر« البيوت!

شيخ األزهر الجديد: د.طنطاوي أقسم لي أنه لم يكن يعرف بيريز حين صافحه
سأل منى الشاذلي في )العاشرة مساء(: َمْن األشهر.. الرئيس اإلسرائيلي أم فاروق الفيشاوي؟

صورة أرشيفية للشيخ الراحل د.طنطاوي أثناء مصافحته لشيمون بيريز د.احمد الطيب

إياد عالوي

هاريس مور

أحمد عفيفي
اجرت منى الشاذلي مذيعة ومقدمة برنامج 
العاشرة مساء على قناة دريم حوارا ساخنا مسجال 
مع د.احمد الطيب شيخ االزهر الجديد قال فيه 
اجابة عن سؤال: هل يقبل حضور مؤتمر تشارك 
فيه اسرائيل، حيث اجاب بالنفي مؤكدا ان شيخ 
االزهر السابق د.سيد طنطاوي اقسم له انه حين 

صافح شيمون بيريز لم يكن يعرفه.
اضاف - معطيا العذر لفضيلة االمام الراحل 
- انه كان ذات يوم في االقصر مدينته وفوجئ 
بمن يقبل عليه ويأخذه باالحضان مبديا اعجابه 
الشديد به، وحين سأله مندهشا: من انت؟ فقال 

له: انا فاروق الفيشاوي. وقد المه اصدقاؤه.
كيف ال يعرف النجم المشهور؟

وفي برنامج »مصر النهاردة« على الفضائية 
المصريـــة، حاور محمود ســـعد الدكتور أحمد 
الطيب الذي دعا الى مطـــاردة البرامج الدينية 
للدعاة الجدد معتبرها خطرا النها تشوه حقائق 

الدين االسالمي.
واشار الى انهم يهتمون أكثر بالحبكة الفنية 
واالداء التمثيلي، كما أكد د.الطيب أن سبب ابتعاد 
الكثيرين عن االستماع إلى فتاوى علماء األزهر 
يعود إلى أســـلوبهم القديم الذين يخاطبون به 

الناس وتحديدا فئة الشباب في الوقت الحالي، 
مما جعل البعض يتجه إلى االستماع إلى فتاوى 
المشـــايخ على بعض المحطات الفضائية التي 
كان لبعضها تأثير سلبي على الجمهور، حيث 

إنها قنوات تستهدف اإلثارة ال العلم.
 في الوقت نفســـه رفض حضور أي مؤتمر 
يشارك فيه االسرائيليون، مؤكدا أنه لن يذهب 
للقدس واالقصى طالما انهما تحت االحتالل حتى 
ال يستفيد من هذه الزيارة االسرائيليون، لكنه 

قال إنه ليس لديه أي مانع من لقاء اليهود.
واكد د.الطيب أنه لن يمنع النقاب بأسلوب 
حاد كما فعل د.طنطاوي ولكنه سيعالجه بشكل 
أكثر هدوءا وبالحوار مع الفتيات مشيرا إلى أن 

النقاب ليس فرضا وانما هو عادة.
من جانب آخر، قـــال د.الطيب انه ال يفضل 
االحتفـــال بعيد األم احتراما لمشـــاعر االطفال 
االيتـــام لكنه ليس حراما بالرغم من أنه اصبح 

عيدا تجاريا.
وكان شـــيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب قد 
تسلم منصبه وباشر أعماله في مشيخة األزهر 
األحد وسط تهاني الكثيرين له بالمنصب الجديد 
والذين تمنوا له أن يســـدد اهلل خطاه في هذه 

المهمة الصعبة والحساسة.

 منافسو عالوي يثيرون جنسية والدته اللبنانية
ضد توليه رئاسة الحكومة

زوجة نتنياهو تقود الحكومة اإلسرائيلية

حملة أميركية لدعم سعودية ضربها زوجها
دبي ـ العربية.نــــت: نظم أميركيون حملة عبر 
اإلنترنت ملساعدة طالبة ســــعودية اعتدى عليها 
زوجها بالضرب املبرح إثر رفضها الوالدة في اململكة 
ورغبتها فــــي اإلجناب بأميركا، وذلك وفقا لتقرير 

نشرته صحيفة الوطن السعودية.
 وتعود تفاصيل قصة الطالبة )م.ب( التي تدرس 
في مدينة كورفاليس )وسط غرب والية أوريجون 
األميركية( إلى 11 يناير 2008، عندما تعرضت العتداء 
من زوجها، وفضلت عدم إبالغ الشرطة وتصعيد 
القضية واكتفت باالتصال بسفارة اململكة العربية 

السعودية في واشنطن كونها إحدى رعاياها. 
لكن موظفة االستقبال في نزل »موتور إن« الذي 
كانت تقطنه وزوجها وطفلها )5 أعوام(، هاتفت رقم 
الطوارئ األميركي »911« مباشرة بعد أن شاهدتها 
وهي مضرجة بالدماء، مما أدى إلى تأزم القضية. 
وأوضحت الطالبة أن سبب نشوب اخلالف بينها 
وبــــني زوجها كان حول رفضها الوالدة في اململكة 
ورغبتها في اإلجناب في أميركا ألنها كانت تعاني 
من ارتفاع ضغط الدم املرافق للحمل مما كان يشكل 

تهديدا على حياتها وحيــــاة اجلنني الذي كان في 
شهره اخلامس.

 وبحســــب كالمها، فقد حاولــــت إقناع زوجها 
بضرورة بقائها في كورفاليس، غير أنه أصر على 
موقفه قبل أن ينهال عليها ضربا حتى سقطت على 
األرض. ونشرت صحيفة اجلامعة التي تدرس فيها 
الطالبــــة خبر تعرضها لالعتداء بعد أســــابيع من 
احلادثــــة، فتهافت املئات لنجدتها ودعمها في حني 
غادر زوجها أوريجون عائــــدا إلى اململكة. من ثم 
أسس عدد من الطالب ومواطني كورفاليس صفحة 
إلكترونية علــــى موقع »فيس بوك« تدعم وتؤازر 

الطالبة السعودية.
كما حصلت من اجلامعة على وظيفتني تساعدها 
على رعاية طفلها ومنحت شــــقة ســــكنية مؤقتة 
ومصروفا شهريا. وتصف األميركية، كيلي واجنر، 
الطالبة بأنها »مقاتلة شجاعة«، فهي على حد تعبيرها 
تسلقت جبال وعرا بقدمني ويدين حافيتني. وتقول: 
»أال يكفــــي هذا لنجمع لها التبرعات ونحشــــد في 

سبيلها الكلمات«؟

طفلة عبقرية.. عمرها سنتان!
لنــــدنـ  يو.بــــي.آي: فاجأت 
طفلة في العامني من عمرها كل 
من يحيطــــون بها عندما أخذت 
الكمبيوتر وجتري  تســــتخدم 
بحثــــا على اإلنترنــــت، ما دفع 
لـ»امتحان  إلى إخضاعها  أهلها 
نسبة الذكاء« ما أّهلها للدخول 
إلى مجموعة »منسا« للعباقرة 
املتفوقني البالغة نسبتهم 1% من 

مجمل الناس.
وذكرت صحيفة »دايلســــي 
مايل« البريطانية ان بياتريكس 
تاونساند ليســــت كغيرها من 
األطفــــال فــــي عمرهــــا، إذ انها 

تســــتخدم فأرة الكمبيوتــــر كاملراهقة وحتركها مبهــــارة من برنامج 
تثقيفي إلى آخر حتى انها جتري بحثا عبر موقع »غوغل« اإللكتروني 

بسرعة فائقة.
وأشــــارت إلى ان الطفلة أصبحت واحدة من بني عباقرة مجموعة 

»منسا« بعدما تبني ان معدل ذكائها 136.

بغدادـ  وكاالت: يحاول منافسو اياد عالوي زعيم 
»القائمة العراقية« استغالل جنسية والدته اللبنانية 
ضد توليه رئاســــة الوزراء في حال تأكد تقدمه على 
نوري املالكي رئيس الوزراء ورئيس »ائتالف دولة 

القانون«.
وقال خالد األســــدي القيادي فــــي »ائتالف دولة 
القانون« واملقرب من املالكي حسبما نشرت جريدة 
»الشرق األوسط« اللندنية امس في هذا الشأن: »ان 
الدســــتور العراقي صريح في موضوع تولي رئيس 
اجلمهورية ورئيس الوزراء، بأن يتمتع بعدة شروط 
من بينها أن يكــــون من أبوين عراقيني«. لكن رحيم 
الشمري، مسؤول املكتب اإلعالمي لرئيس »القائمة 
العراقية« أوضح لـ »الشــــرق األوسط« ان هذا البند 
»كان من بني البنود التي جرت عليها تعديالت داخل 
البرملان وأصبح الشرط أن يكون رئيس اجلمهورية 
أو رئيس الوزراء من أب عراقي«، وتابع: »لكن حزبا 

مهيمنا على السلطة بدأ في اثارة هذا املوضوع«.
بدوره قال اخلبير القانوني العراقي طارق حرب: 
»ان املادة 77 من الدســــتور تنص على انه يشترط 
في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس اجلمهورية، 
واملادة 68 من الدستور حددت شرط رئيس اجلمهورية 
ومن اول هذه الشروط ان يكون عراقيا بالوالدة ومن 
أبوين عراقيني، ولم يشــــترط في اي من األبوين ان 
يكونا عراقيا بالوالدة«، وتابع حرب: »ان والدة عالوي 
اذا بقيت على جنســــيتها فيطبق هذا الشرط، اما اذا 
العراقية فسيستوفي عالوي  جتنست باجلنســــية 

الشروط«.

أسترالي يقتل والديه 
وهو نائم!

كانبي��را � يو ب��ي آي: أعلنت 
محكمة في والية بيرث األسترالية 
ان رج��ال كان حتت تأثير الكحول 
ويعتقد انه كان ميش��ي في نومه 
عندما ركل والديه حتى املوت في 

منزلهما.
وأفادت وكالة األنباء األسترالية 
»آي آي بي« ان فيرنون س��يليش 
)44 سنة( مثل أمام احملكمة العليا 
بغرب أستراليا بتهمة قتل والديه 
روبرت جورج سيليش وفاي لوراين 

سيليش في العام 2008.
وقال املدعي الع��ام كني تافنر 
للمحكمة ان الرجل كان ثمال وغاضبا 
عندما ركل والديه حتى املوت فيما 
كان ينتعل حذاء من الفوالذ، وأشار 
تافنر إلى ان سيليش اتصل بصديقه 
في اليوم التالي ليقول له »ال أعلم 

ماذا فعلت.. فقد جننت«.
ووصل الصديق إلى املنزل ليجد 

جثة الرجل واملرأة في منزلهما.
وأكد محام��ي الدفاع ان القتل 
كان دون دوافع وناجما عن احليرة 
مؤكدا ان موكله كان على عالقة طيبة 

بوالديه وال عداء بينهم.
وأشار إلى ان األرجح ان موكله 
كان ميش��ي في نومه عند وقوع 
احلادث واخلبراء يؤكدون ان معدل 

الكحول في دمه كان عاليا.

صحتك

سوء معاملة األطفال يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة
القاهرةـ  وكاالت: قال باحثون أميركيون 
بجامعة براون األميركية ان األطفال الذين 
يعانون من ســـوء املعاملة اجلســـدية أو 
أكثر عرضـــة لإلصابة مبرض  العاطفية 

الشيخوخة في الكبر.
وبتحليل الـ DNA للبالغني األصحاء الذين 
لديهم تاريخ من سوء املعاملة في مرحلة 
الطفولة، تبني من خالل الدراسة أن جزء 
التيلوميرز الذي يحمي الكروميسوم من 
التدهور املؤدي ملرض الشيخوخة هو أقصر 
عند األطفال الذين لديهم ذاكرة سيئة عن 

معاملتهم في الصغر، عكس األطفال الذين 
ليس لديهم أى ســـوء ذاكرة عن املعاملة 

فجزء التيلوميرز أطول لديهم.
وأضافت الدراسة حسب »اليوم السابع« 
املصريـــة أن الشـــيخوخة البيولوجيـــة 
حتدث بســـبب تقصير جزء التيلوميرز 

تدريجيا.
التيلوميرز  كمـــا أن تقصيـــر جـــزء 
يؤدي أيضـــا إلى أمراض أخرى مصاحبة 
للشيخوخة مثل أمراض القلب واألوعية 

الدموية والسرطان.

السلطات األميركية تطارد »اللص الحافي« بالمروحيات
واشنطنـ  سي.إن.إن: يواصل »السارق 
احلافي القدمني« املشتبه فيه في سرقة 
طائرة، مراوغة الســــلطات األمنية التي 
شنت األســــبوع املاضي حملة مطاردة 
واسعة مبشــــاركة املروحيات والكالب 
البوليســــية، في جزيرة قابلة سواحل 

والية واشنطن.
أمنية  وشــــاركت خمســــة أجهــــزة 
وفيدراليــــة، على األقل، من بينها مكتب 
التحقيقات الفيدرالية، في عملية املطاردة 
لتعقب اللص املراهق، كولتون هاريس 
مور، البالغ من العمر 18 عاما، في جزيرة 
»أوركاس«، وهي منطقة وعرة للغاية، ال 

يقطنها سوى القليل من السكان.
وجذبت جرائم هاريس مور املزعومة 
الكثير من األنصار للص احلافي في املواقع 

االجتماعية مثل فيس بوك، حيث نصبه 
اآلالف من املعجبني »كشوكة« تعترض 
سبيل السلطات األمنية، التي أبدت خيبة 
أملها للفشل في تكبيل املراهق باألصفاد. 
وكتب أحد املعجبني به على موقع فيس 
بوك قائال: »واصل الهروب وال تيأس أبدا، 
عليك بالطائرات والقطارات والسيارات«. 
ودخل هاريس مور عالم اجلرمية في سن 
ال12 عاما، بتهمة السرقة، واستحق لقب 
»اللص احلافي« بعد مزاعم قيامه بعدد 
من عمليات السطو والسرقة على مساكن 
خالية ذهب أصحابهــــا لقضاء عطالت، 

وهو حافي القدمني.
وبــــدأ جنمه في الســــطوع في عالم 
اجلرمية بعد اقتران اسمه مبزاعم سرقة 

طائرات في 2008.

ويقول محققون إن أربع طائرات على 
األقل، تعرضت للسرقة أو حتطمت في 
والية واشنطن، وإن تلك احلوادث ترتبط 
بطيار غير متمكن وال ميلك اخلبرة، وان 

احلظ لعب دورا في جناته.
ورغم عدم توجيه تهمة سرقة طائرات 
رسميا للص املراهق، إال أن قائد الشرطة 
مبقاطعة »سان خوان«، بيل كامينغ، قال 
إنه املشتبه فيه الرئيسي. وقال »سنواصل 
التحقيقــــات ومطاردته كونه على صلة 
بسرقة طائرات«. ويقول محققون إن اللص 
املراهق ال يسطو من أجل املال، بل خلوض 
جتربة حياة خيالية للبيت السعيد الذي 
حرم منه في فترة طفولته، فهو قد يقتحم 
منزال ملجرد التمتع باالستلقاء في حمام 

ساخن أو لسرقة قطعة آيس كرمي. 

يقتحم المنازل للتمتع بحمام ساخن أو لسرقة قطعة آيس كريم

احتجاج بـ »البرقع«!
نساء بالبرقع يتظاهرن أمام البرملان اليمني في 
صنعاء احتجاجا على مشروع قانون يحظر الزواج 
على الفتيات دون سن الـ 17.             )رويترز(

بياتريكس تاونساند

نتنياهو مع زوجته سارة


