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الشيخ عبدالرحمن السديس

الشيخ أحمد بن زايد في إحدى دور رعاية األيتام التي يكفلها في أوزبكستان

)رويترز( صالة اجلنازة على جثمان الشيخ أحمد بن زايد في أبوظبي أمس 

الشيخ الراحل أثناء إحدى رحالت الصيد الشيخ أحمد بن زايد طفال مع والده الشيخ زايد آل نهيان

منع الوجبات السريعة للقوات
األميركية في أفغانستان

الروبوت يقود »الجمال«!

كابول ـ أ.ش.أ: قرر اجلنرال »ستانلي ماكريستال« قائد قوات حلف 
شمال األطلسي »ناتو« حظر أكل الوجبات السريعة على القوات األميركية 
وقوات احللف العاملة في أفغانستان. وذكرت هيئة اإلذاعة األسترالية 
امس ان ماكريستال أمر أيضا بغلق جميع منافذ بيع هذه الوجبات في 
القواعد العسكرية. ودافع القادة العسكريون عن هذا القرار بان أفغانستان 
ساحة قتال وليست حديقة تسلية، مشيرين إلى أن هذا يأتي في مسعى 

إلعادة توزيع املوارد بشكل يخدم املهمة العسكرية على نحو أفضل.
يشار إلى أن اجلنرال ماكريستال كان قد حظر العام املاضي احتساء 

اخلمور في مقار الناتو بكابول.

سباق هجن شهدته محافظة الشرقية في مصر أمس وشاركت به 
جمال بعضها يقودها أطفال صغار وبعضها اآلخر بواسطة الرجل 
اآللي املوجه )في الوسط(، وكانت جمعيات حقوق اإلنسان قد 
طالبت منظمي سباقات الهجن في الوطن العربي بحظر استخدام 
األطفال في سباقات الهجن، وهو األمر الذي مت العمل به واستبدال 

األطفال بآليني صغار يتحكم بها أشخاص آخرون.      )أ.پ(

إمام الحرم المكي: اإلرهاب مرادف
لـ »الحرابة« والجهل أهم أسبابه

املدينة املنورةـ  أ.ش.أ: اعتبر إمام وخطيب احلرم 
املكي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس أن اإلرهاب 
مرادف للحرابة والبغي والفساد في األرض واخلروج 

عن جماعة املسلمني وشق عصا الطاعة.
وحصر السديس في بحثه املقدم ملؤمتر »اإلرهاب 
بني تطرف الفكر وفكر التطرف« املنعقد حاليا باملدينة 
املنورة أسباب اإلرهاب في اجلهل بالكتاب والسنة 
وإهمال مقاصد الشريعة، واالنحراف الفكري، واجلرأة 
على الطعن في كبار العلماء احلكماء والتطاول على 
الفقهاء النبالء واألخـــذ عن مرجعية غير موثوقة 
إلى جانب األسباب االجتماعية واإلعالمية، وتغلغل 

األفكار الهدامة وتسللها إلى شباب األمة.
وعرض الســـديس في بحثه الـــذي أعده حتت 
عنوان »اإلرهاب في ضوء السنة والكتاب تشخيص 
الداء ووصف الـــدواء« العواقب واألضرار الناجمة 
عن اإلرهـــاب وأهمها قتل األنفـــس املعصومة من 
املسلمني واملعاهدين واملستأمنني، واضطراب األمن 

واالستقرار.

عقار جديد لتقوية الخاليا العصبية
باريسـ  أ.ش.أ: طرح مؤخرا في الصيدليات الفرنســـية عقار جديد يساعد على تقوية 
اخلاليا العصبية ويتحكم في الضغوط النفســـية يســـاعد على تقدمي الغذاء الضروري 
لتنشيط الذاكرة. والعقار اجلديد يحتوي على مجموعة من الڤيتامينات كما يحتوي على 
املغنسيوم واألحماض الدهنية و)ڤيتامني هـ( وعنصر السيلنيوم الذي يساعد على حتسني 

وظائف اخلاليا العصبية. وينصح بتناول قرصني ملده 25 يوما بعد وجبة اإلفطار.

الحزن يسود اإلمارات لرحيله وشاشات التلفزة اإلماراتية تكتسي بالسواد

تقنية أميركية متطورة ساعدت في العثور على جثة الشيخ أحمد بن زايد

عواصم ـ وكاالت: ســــاد احلزن اإلمارات 
مساء الثالثاء عقب اإلعالن رسميا عن وفاة 
الشــــيخ أحمد بن زايــــد آل نهيان، االخ غير 
الشقيق لرئيس اإلمارات الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.
وكان الشيخ الراحل تعرض لسقوط طائرته 
الشراعية في بحيرة خلف سد سيدي محمد بن 
عبداهلل في املغرب يوم اجلمعة املاضي، وظلت 
أعمال البحث عنه ملدة خمســــة أيام حتى مت 
العثور على جثمانه، فاكتست شاشات التلفزة 
اإلماراتية بالســــواد، وألغت الفقرات العامة 
والفنية والرياضية، وحلت بدال منها تالوة 
القرآن الكــــرمي، وتبادل اإلماراتيون عبارات 

احلزن والنعي عبر الهواتف احملمولة.
وقد أعادت هذه الوفاة املأساوية إلى األذهان 
حادثة أخرى حدثت للشيخ ناصر بن زايد آل 
نهيان الذي قضى نحبه في يونيو 2008 اثر 

سقوط طائرة مروحية بأبوظبي.
وقال مسؤولون في هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث إن »الهيئة قررت تأجيل األمســــية 
األخيرة من املهرجان الشعري الكبير »شاعر 
املليون« والتي كان مقررا لها مساء امس إلى 

األسبوع املقبل«.
وقال مدير عام الهيئة محمد املزروعي إن 
التأجيل شمل كذلك كافة االنشطة الفنية، منها 
احلفل الساهر لفنانني عرب املقرر غدا حزنا 

على رحيل الشيخ أحمد بن زايد.
وقال مدير الشــــؤون اإلعالمية في هيئة 
أبوظبي للثقافة عبدالناصر نهار إن الهيئة 
قررت تأجيــــل احلفل الفني الذي كان مقررا 
الكولومبية »سيمارون«  للفرقة املوسيقية 
مساء اخلميس األول من أبريل على شاطئ 
كورنيش أبوظبي، إلــــى موعد يتم حتديده 
الحقا. من جهة اخرى وحســــب ما نشــــرته 
امس صحيفة الشرق االوسط اللندنية قال 
مصدر رسمي مغربي كان يوجد في منطقة 

»أم عــــزة«، قرب بحيرة »ســــيدي محمد بن 
عبداهلل«، جنــــوب الربــــاط، إن فرقة إنقاذ 
أميركية اســــتعملت تقنية خاصة أدت إلى 
كشف مكان جثة الشيخ أحمد بن زايد، التي 
نقلت فور العثور عليها بسيارة إسعاف إلى 
مستشفى الشيخ زايد بالرباط، الذي يعد من 

أكثر املستشفيات املغربية تطورا.
وقال املصدر املغربي، الذي طلب عدم ذكر 
اسمه، إن الفرقة األميركية استعملت كاميرات 
متطورة ميكنها حتديد بعض النقاط ألجسام 
متنوعة خاصة إذا كانت ملتصقة في مكان 
ما بقاع البحيرة، واستعملت هذه الكاميرات 
منذ الليلة قبل املاضية. وبعد حتديد النقاط 
التي أبانت الكاميرات وجود أجسام بها في 
قاع البحيرة، توزع الغواصون من مختلف 
اجلنسيات على هذه النقاط في إطار عملية 
البحــــث. وفي منتصف نهار أمس االول  أي 
في حدود الســــاعة الثانية عشرة والنصف 
بالتوقيت احمللي عثــــر أحد الغواصني على 
اجلثة، وأرسل رســــالة من حتت املاء تفيد 
بأنه عثر على جسم يعتقد أنه اجلثة، ثم أكد 
الغواص نفسه أنها اجلثة بالفعل. وعقب ذلك 
انتقل زورق إلى حيث يوجد الغواص، ومت 
انتشال اجلثة ووضعها في الزورق، ثم نقلت 
ملفوفة بغطاء بالستيكي إلى سيارة إسعاف، 

حملتها على وجه السرعة إلى املستشفى.
ولم يسمح ألحد مبشاهدة اجلثة، التي لم 
تعرف بعد احلالة التي وجدت عليها. وبعد 
العثور على اجلثة، انتقل الرسميون املغاربة 
واإلماراتيون إلى قصر الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان، وزير داخلية اإلمارات، الذي يوجد 
قرب البحيــــرة، حيث مت تقدمي التعازي في 
رحيل الشيخ أحمد بن زايد. وقد مت تشييع 
جنازة الشــــيخ أحمد بن زايد أمس وتوافد 
مئات االماراتيني واملقيمني في االمارات ألداء 

الصالة على جثمان الشيخ الراحل.

هل تحولت الطائرات الشراعية إلى أداة للموت؟

بعربة صغيرة يوجد خلفها 
محرك مروحي تقلع وتهبط 
على األرض املنبسطة معتمدة 

على قوة دفع احملرك.
والنوع الرابع من الطائرات 
الشراعية هو »املايكرواليت« 
وهي العربة الطائرة بجناح 
شـــراعي وليســـت مبظلة 
شـــراعية مثل األنواع الـ 3 
السابقة، وهي طائرة خفيفة 
بـ 3 عجالت ويوجد بها مقعد 
أو مقعـــدان ومثبت خلفها 
محرك صغير، وتقلع وتهبط 
معتمدة على ضغط احملرك 
وعلى درجة ميالن اجلناح 

املثلث.

الرمليـــة املرتفعة  الكثبان 
وتهبط تدريجيا عند االبتعاد 
عن اجلبـــال واملرتفعات أو 

انخفاض سرعة الرياح.
الثانـــي هـــو  والنـــوع 
»الباراموتور«، وهي املظلة 
الشـــراعية مضافـــا إليهـــا 
املروحة خلف املقعد ومحرك 
صغير لدفع املروحة وتقلع 
وتهبط على األرض املنبسطة 
بواسطة الركض معتمدة على 

قوة دفع احملرك واملروحة.
الثالث، فهو  النـــوع  أما 
»الباور باراجاليد«، أي العربة 
مبحـــرك ومظلة شـــراعية 
الثاني  النـــوع  وتتميز عن 

ايالف: أثار حادث مصرع 
الشيخ احمد بن زايد في املغرب 
بعد سقوط طائرته الشراعية 
العديد من التساؤالت حول 
هـــذه الوســـيلة الترفيهية 
التي ميكـــن ان تتحول الى 
أداة للموت أو على أقل تقدير 
إصابة من بداخلها. وهذا ما 
يدفع إلى التســـاؤل: هل من 
دور تقوم به هيئة الطيران 
الرقابة على ذلك  املدني في 
الطيران الشراعي والتأكد من 
توافر معايير األمن والسالمة 
في تلـــك الطائرات؟ خاصة 
التـــي تبيع  الشـــركات  ان 
هـــذه الطائرات الشـــراعية 
تقوم بعمـــل دعايات كبيرة 
لطائراتها داخل دول اخلليج 
جلـــذب العديد من الراغبني 
في ارتياد تلك الطائرات من 
أجل حتقيق أرباح سياحية 

ومادية كبيرة.
ويؤكد خبراء الطيران أن 
هناك 4 أنواع من الطائرات 
الشراعية منها »الباراجاليد«، 
وهي املظلة الشراعية احلرة 
التي تكون من دون محرك، 
ويكـــون اإلقـــالع بالركض 
واالنـــزالق مـــن اجلبال أو 

أنواع مختلفة من الطائرات الشراعية

البيت املقلوب أو »املجنون« كما 
يطلقون عليه في جيتورف شـــمال 
أملانيا هو أحد عوامل اجلذب اجلديدة 
لزوار حديقة حيوان جيتورف حيث 
بإمكانهم االستمتاع بتجربة املنظور 

اجلديد للبيت املقلوب.
)أ.ف.پ(

البيت 
المقلوب

الرياضـ  يو.بي.أي: أسست ثالث فتيات سعوديات من مدينة 
جدة غرب اململكة فرقة »الوســــام« السعودية لتقدمي موسيقى 
»الروك«. وقالت صحيفة »الوفاق« اإللكترونية امس ان الفتيات 
»دينا ودارين وملياء« يدرسن في جامعة امللك عبدالعزيز ويقمن 
في جدة اتفقن على إنشــــاء فرقة غنائية تغني بلغة إجنليزية 
»مكســــرة« وتوزيع أغنيتهن التي اختاروا لها اسم »بينوكيو« 
اليتيمة من خالل مواقع النت الشهيرة كماي سبايس وتويتر 

والفيس بوك«. وأشــــار إلى ان الفتيات »قاموا ببث االغنية في 
تلك املواقع وبعد أن اســــتطعن أن يؤسســــن قاعدة جماهيرية 
من املراهقني واملراهقات منعوا حتميل األغنية وفرضوا رسوما 
عليها من أجل دعم الفرقة »على حد قولهن«. وحاولت الفتيات 
اخلــــروج عن املألوف بالوقوع في احملظور إال أنهن يرين أنهن 
يؤدين رســــالة فنية مؤكدين أن أهلهن يدعمونهن ويقفون إلى 

جانبهن.

3 فتيات يؤسسن فرقة »روك« في السعودية

صحتك

حظر ارتداء النقاب في األماكن العامة ببلجيكا
بروكسل ـ كونا: ذكرت وسائل إعالم بلجيكية 
ان جلنة الشؤون الداخلية في البرملان البلجيكي 
وافقـــت باإلجماع على حظر ارتـــداء البرقع في 

األماكن العامة.

ومن املقرر أن يجتمـــع البرملان بكامل هيئته 
للتصويت على هذه املسألة وفي حال نال املشروع 
املوافقة ستكون بلجيكا أول بلد في أوروبا يحظر 

ارتداء النقاب في األماكن العامة.


