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لندن ـ يو.بي.آي: أعلنت منظمة »السعادة« البريطانية 54
التي تسعى إلى احلد من املادية وحتقيق السعادة في جميع 
مجاالت احلياة عن حاجتها إلى مدير. ونقلت صحيفة »التاميز« 
اللندنية عن املدير املؤسس ملركز األداء االقتصادي في كلية 
االقتصاد في لندن ريتشارد اليارد وأنطوني سيلدون من 
جامعة ويلنغتون وجيوف مولغان الرئيس السابق للسياسات 
في مكتب رئاسة احلكومة قولهم إن »احلركة من أجل السعادة« 

قد أنشئت كردة فعل على فشل الثراء في حتقيق السعادة 
في الغـــرب. وقال اليارد »نأمـــل ان تصبح حركة ضخمة 
متتد إلى أبعد من حدودنا وتضم أعضاء ملتزمني مبحاولة 
حتقيق املزيد من الســـعادة في كل مجاالت احلياة«. وقال 
املؤسسون في إعالن توظيف مدير للمنظمة إنهم »يأملون 
أن تســـاعد هذه احلركة في نقل ثقافتنا من املادية األنانية 

باجتاه أشكال أكثر مكافأة من االلتزام االجتماعي«.

مطلوب مدير.. للسعادة!

بعد 5 أيام من البحث المتواصل.. العثور على جثة الشيخ أحمد بن زايد

 مجلس الدولة يعارض المنع الشامل للنقاب في فرنسا2009 .. عام اإلعدام في الصين

آبل تطرح جهازها الجديد »آي باد«
سان فرانسيسكو ـ د.ب.أ: 
بـــدأت شـــركة اإللكترونيات 
األميركية العمالقة »آبل« تسليم 
أول مجموعة من جهاز كمبيوتر 
الكف متعدد األغراض »آي باد« 
العمالء احلاجزين وذلك  إلى 
قبل اإلعالن الرسمي عن طرحه 

السبت املقبل.
ومن املقرر أن يطرح جهاز 
»آي باد«، الذي تترقبه األسواق 
بشغف، في متاجر آبل في أنحاء 
الواليات املتحدة وكذلك سلسلة 

متاجر »بست باي«.
ووفقـــا ملواقـــع اإلنترنت 
آبل،  املعنية مبتابعـــة أخبار 
ستكون الكميات املطروحة في 
»بست باي« محدودة للغاية 
حيث لـــن تزيد الكمية في اي 
متجر عـــن 15 جهازا، بينها 4 
أجهزة مخصصة للعرض فقط، 

وغير مسموح ببيعها.
ولعل قلة الكمية املتاحة هي 
السبب وراء إعالن آبل أن العمالء 
الذين حجزوا أجهزتهم بعد 27 
مارس احلالي لن يتسلموها 

قبل 12 إبريل املقبل.
وقال محللون إن هذا اإلعالن 
رمبا يشـــير إلى نفاد الكمية 
املتاحـــة من اجلهـــاز اجلديد 
لدى آبل، في حني قال آخرون 
إن هذا رمبا يكون متعمدا من 
جانب آبل لتعطي انطباعا بأن 
الطلب قوي للغاية على جهازها 

اجلديد.

باريس ـ ا.ف.ب: اســــتبعد مجلــــس الدولة الذي 
يعتبر اعلى هيئة للقضاء االداري الفرنســــي، حظرا 
شامال للنقاب، لكنه رأى ان إلزامية الكشف عن الوجه 
مبررة »في بعض االماكن« السباب امنية. وقال مجلس 
الدولة في تقريره الذي سلمه امس الى رئيس الوزراء 
فرانسوا فيون، «تبني ملجلس الدولة ان حظرا شامال 
ومطلقــــا الرتداء النقاب ال ميكن ان يجد اي اســــاس 
قانوني راسخ«. واضاف ان »مجلس الدولة يؤيد في 
املقابل ان يوفر االمن العام ومكافحة التزوير اللذان 

تعززهما املطالب اخلاصة لبعض االجهزة العامة، تبريرا 
إللزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض االماكن، 
او تطبيقا لبعض االجراءات«. وكان فرانسوا فيون 
طلب اواخر يناير من مجلس الدولة اقتراح »حلول 
قانونية« لتمكني احلكومة من ايداع مشروع قانون 
ينص على »منع احلجاب الكامل« يكون »االوســــع 
واالكثر فعالية قدر االمكان«. وســــتجرى االمور من 
اآلن فصاعدا بوتيرة اسرع، فيما يؤدي النقاش حول 

النقاب الذي ترتديه اقل من ألفي مسلمة.

لنــــدن ـ وكاالت: اصدرت منظمــــة العفو الدولية 
تقريرا امس تضمــــن عدد من نفذ فيهم حكم اإلعدام 
في العالم والذي اظهــــر ان الصني هى اكبر دولة مت 

تنفيذ حكم االعدام فيها في 2009.
وقالت املنظمة إن إيران جاءت في املرتبة الثانية 
في قائمة الدول التي نفذت أكبر عدد من أحكام اإلعدام 
في 2009 مشــــيرة إلى أن حوالي ثلث حاالت اإلعدام 
في البالد والبالغ عددها 388 حدثت خالل اضطرابات 
استمرت ثمانية أسابيع عقب انتخابات الرئاسة التي 

جرت في يونيو.
وجاء العراق في املرتبة الثالثة إذ نفذ أحكام اإلعدام 

في 120 شخصا العام املاضي.
وقال كالوديو كوردوني األمني العام املؤقت ملنظمة 
العفو في بيان »شهد العام املاضي تطبيق أحكام إعدام 

بشكل مكثف بغرض بعث رسائل سياسية أو إلسكات 
املعارضني أو للترويج ألجندات سياسية«.

وأضاف في تقرير املنظمة عن أحكام اإلعدام لعام 
2009 »تزعم السلطات الصينية أن اإلعدامات باتت 
أقل. إن كان هذا صحيحا فلماذا لم تبلغ العالم بعدد 

من نفذت فيهم الدولة حكم اإلعدام؟«.
وأعدمت 18 دولة 714 شــــخصا علــــى األقل العام 
املاضي بينما صدرت أحــــكام بإعدام أكثر من 2000 
شــــخص في 56 بلدا. وقالت منظمة العفو إن األرقام 
التي أعلنتها تتســــم بالتحفظ وإنها لم تشمل العدد 

في الصني التي تعتقد املنظمة أنه باآلالف.
وتراوحت وســــائل اإلعدام بني الشــــنق والرمي 
بالرصاص وقطع الرأس والرجم والصعق بالكهرباء 

واحلقن.

محمد بن عبداهلل باململكة املغربية 
اخلميس املاضي.

وسيصلى على جثمان الفقيد 
في جامع الشــــيخ زايد الكبير في 
ابوظبــــي وذلك عقب صالة عصر 
اليوم بعد وصــــول الطائرة التي 

ستنقل جثمانه من املغرب.
أعلنــــت وزارة شــــؤون  وقد 
الرسمي ملدة 3  الرئاســــة احلداد 
أيام وتنكيس األعالم اعتبارا من 

اليوم.
ويتقبل الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــــان رئيس الدولة التعازي 

في قصر املشــــرف بعد أن يوارى 
جثمان الفقيد الثرى. 

وقد شكلت الطبيعة اجلغرافية 
للمنطقة التي سقطت فيها طائرة 
الشــــيخ أحمد بن زايد ـ باملغرب 
عامال محوريا في طول مدة البحث 

عنه.
جدير بالذكــــر ان املغرب عبأ 
جهودا جبارة للعثور على الشيخ 
أحمد، وكان ســــكان العاصمة قد 
الحظوا في األيام األخيرة طائرات 
من نوع الهيليوكبتر جتوب سماء 
املدينة ذهابا ومجيئا من الرباط إلى 

منطقة احلادثة حتمل مســــؤولني 
كبارا فــــي مختلف قطاعات األمن 

املغربي.
كما جتدر اإلشــــارة إلى أنه قد 
حضر إلى املغرب الشقيق األكبر 
للمفقود وزير الداخلية الشــــيخ 
سيف بن زايد، فضال عن إخوانه 
ذياب وسيف وعمر وخالد وحمدان 
وسعيد ونهيان وحمد وهزاع بن 

طحنون.

األكثر نفوذا

وقد صنفت مجلة »فوربس« 

عواصــــم ـ وكاالت: بعد 5 أيام 
من حتطم طائرته الشــــراعية في 
املغرب، أعلنت فرق اإلنقاذ امس 
عن العثــــور على جثة أخ رئيس 
اإلمارات الشيخ أحمد بن زايد آل 

نهيان، في بحيرة صخيرات.
ونقلــــت وكالة انبــــاء املغرب 
الســــلطات احمللية  الرسمية عن 
قولها انــــه مت العثور على اجلثة 
في بحيرة ســــد سيدي محمد بن 
عبداهلل حيــــث حتطمت الطائرة 
الشراعية يوم اجلمعة املاضي التي 
كان يستقلها مع طيار اسباني مت 

انقاذه في ذلك اليوم.

100 غواص

وجرت عمليات بحث واسعة 
ومكثفة شــــارك فيها 225 عنصرا 
بينهــــم اكثر مــــن 100 غواص من 
جنسيات مختلفة في مساحة مائية 
تبلغ ستة كيلومترات وفي مياه 
عكرة وأوحال فــــي عمق يتراوح 

بني 37 و42 مترا.
ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة أخاه الشيخ 
أحمد بن زايد آل نهيان الذي انتقل 
الى رحمة اهلل تعالى اثر سقوط 
الطائرة الشراعية التي كان يستقلها 
الفقيد في بحيرة خلف سد سيدي 

الشــــيخ أحمد في العام 2009 في 
املركز السابع والعشرين بني أكثر 
الشخصيات نفوذا نظرا ألنه كان 
يدير الصندوق الســــيادي إلمارة 
أبوظبــــي وهــــو أكبــــر صندوق 

استثماري في العالم.
وأعرب العاهــــل املغربي امللك 
محمد السادس عن تعازيه احلارة 
لرئيس االمارات الشيخ خليفة بن 
زايد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة الفريق أول 
محمد بن زايد آل نهيان، وأســــرة 

الفقيد وللشعب االماراتي.

طائرة خاصة ستنقل جثمانه اليوم وتنكيس األعالم لمدة 3 أيام
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قصر العائلة املالكة ألبوظبي في الرباط                            )رويترز(

الطائرة الشراعية التي كان يستقلها الشيخ الراحل أحمد بن زايد

الراحل الشيخ أحمد بن زايد

نساء في فرنسا بالبرقع واحلجاب                )أ.ف.پ(

صحتك

األلياف الغذائية تقي الجسم
 من أمراض القلب وتصلب الشرايين

القاهرةـ  وكاالت: 
أجرت الدكتورة أمل 
البسطويسي أستاذة 
علوم وتكنولوجيا 
األغذيـــة مبركـــز 
الزراعية  البحوث 
في مصر، دراســـة 

عن أهمية استخدام تفل وقشور التفاح واملشمش 
واجلزر، باإلضافة إلى القشور الداخلية للموالح، 
والتـــي تعتبر من أهم املصـــادر الغنية باأللياف 
الغذائية لدراسة تأثيرها على كل من الدهون الثالثية 
ومستوى الكوليسترول في الدم ومشتقاته، أيضا 
التغيـــرات في االنزميات الوظيفيـــة للكبد، كذلك 
لدراسة أهمية وجود األلياف الغذائية بالوجبة على 
االســـتفادة احليوية من بعض العناصر املعدنية 

وخاصة احلديد والكالسيوم والزنك.
ومت الوصول إلى أن التغذية على وجبات حتتوي 
على األلياف الغذائية أدت إلى خفض كبير في كل 
من الدهون الكلية والكوليسترول واجللسريدات 
الثالثية. أيضا زيادة محتوى األلياف في الوجبة 
إلى 10% أدت إلى خفض تركيز الكوليسترول في 
الكبد وارتفع مستوى البروتينات املرتفعة الكثافة 
املفيدة للجســـم وقابل ذلـــك انخفاض في كل من 
البروتينات املنخفضة الكثافة وشديدة انخفاض 

الكثافة الضارة للجسم. 

روبوت يلتهم السيارات
روبوسوريوس، الروبوت آكل السيارات ذو اخلمسة  طوابق والذي يتنفس النار، يلتقط 
سيارة اســـتعدادا اللتهامها وذلك خالل عيد الفصح امللكي لسيدني. وقد استغرق بناء هذا 
الوحش الهيدروليكي الكهربائي امليكانيكي عامني من قبل 30 شـــركة تكنولوجيا وسيكون 
العالمة االبرز في معرض عيد الفصح املقام في سيدني من 1 – 14 ابريل.           )أ.ف.پ(

ميركل في المتحف
املستشارة األملانية اجنيال ميركل اثناء زيارتها ملتحف 
»أيا صوفيا« أحد أهم املعالم اإلسالمية في تركيا وذلك 
بصحبة عدد من مسؤولي الدولة التركية.  )رويترز(


