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ولينغتون � د.ب.أ: أعلنت الش���رطة امس أن س���ائحة 54
هولندية )18 عاما( فشلت في محاولتها لتسلق القمة التي 
عرفت باسم »جبل املوت« في سلسلة أفالم »سيد اخلوامت«. 
وكانت السائحة ومعها رجالن من نيوزيلندا يرتدون مالبس 
غير مناسبة لتلك املغامرة التي قاموا بها أمس األول )السبت( 
مما استدعى إنقاذهم في منتصف الليل حيث كانوا يعانون 
من البرد القارص واجلوع الشديدين خالل محاولتهم تسلق 

جبل جناور وهو الذي يبلغ ارتفاعه 2191 مترا. وكان املخرج 
بيتر جاكسون قد استخدم اجلبل، وهو أكثر البراكني نشاطا 
على نورث ايالند بنيوزيلندا، ليكون جبل املوت الذي مثل 
عامل جذب رئيسي في سلسلة أفالم »سيد اخلوامت« للمؤلف 
جون رونالد تولكني. وقالت الشرطة إن األشخاص الثالثة 
كانوا ضمن مجموعة من خمسة أفراد خططت لتسلق اجلبل 

بعد ظهر السبت املاضي.

هولندية تفشل في تسلق جبل الموت

منى الشاذليد.احمد زكي بدر

)أ.پ( بابا الڤاتيكان يوجه كلمته للجموع في ساحة القديس بطرس 

  بابا الڤاتيكان يتضرع للسالم في الشرق األوسط
الڤاتيكان � أ.ف.پ دعا البابا بنديكتوس 
السادس عشر الى »السالم« و»الوفاق« في 
الشرق األوس���ط وعلى األخص في األرض 
املقدسة، مبديا قلقه بسبب »معاناة« مسيحيي 
العراق و»االضطهاد« الذي يلحق باملسيحيني 
في دول مثل باكستان، في رسالته مبناسبة 

عيد الفصح األحد في الڤاتيكان.
واستعرض البابا في الكلمة التي ألقاها من 
شرفة كاتدرائية القديس بطرس وضمنها بركته 
»الى املدينة والعال���م«، النزاعات والكوارث 
ف���ي العالم دون ان يذك���ر فضائح التحرش 
اجلنسي باألطفال التي تطاول الكنيسة منذ 

أسابيع«.
وتضرع الى املس���يح من اجل ان تتمكن 
الشعوب »وخصوصا في األراضي الذي قدسها 
مبوته وقيامته«، من »القيام بهجرة حقيقة 
ونهائية تنقلهم من احلرب والعنف الى السالم 
والوفاق«. وأعرب عن تضامنه مع مسيحيي 
العراق واملنطقة الذي���ن »يعانون من محن 
وآالم«. وأبدى قلقه على مصير »املسيحيني 
املعرضني لالضطهاد وحتى للموت بس���بب 

إميانهم، كما في باكستان«.
وقال »إلى البلدان التي تعاني من اإلرهاب 
والتمييز االجتماع���ي او الديني، فليمنحها 
اهلل الق���وة لفتح طرق احل���وار والتعايش 

الهادئ«.
وفي افريقيا دعا البابا إلى »وقف النزاعات 
التي التزال تثير الدمار واملعاناة« داعيا الى 
»التوصل ال���ى حتقيق ذلك الس���الم وتلك 
املصاحلة اللذين يعتبران ضمانة للتنمية«. 
وخص بالذكر »مصي���ر جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية وغينيا ونيجيريا«.

عبدالباسط املقرحي

لن���دن � يو.بي.آي: ذك���رت صحيفة »صنداي 
تاميز« امس أن الليبي املدان بتفجير طائرة لوكربي 
عبدالباس���ط املقرحي سيفارق احلياة في غضون 
أربعة أس���ابيع نتيجة إصابته بحالة متقدمة من 

سرطان البروستات.
وقالت الصحيفة إن كارول س���يكورا الطبيب 
البريطاني املتخصص بأمراض السرطان والذي قدم 
املشورة الطبية عن احلالة الصحية للمقرحي قبل 
اخالء سبيله أكد أن األخير يقضي األيام األخيرة 
من حيات���ه طريح الفراش وعل���ى املورفني نافيا 
املزاعم بأن وضعه الصحي كان مبالغا فيه لتأمني 

اطالق سراحه.
وأضافت أن سيكورا الذي يتابع حالة املقرحي 
مع الطبيب الليبي ابراهيم ش���ريف في طرابلس 
يشغل منصبي املدير الطبي ملركز أبحاث السرطان 
في اململكة املتحدة وعمي���د كلية الطلب بجامعة 
باكنغهام وكان واحدا من ثالثة أطباء قدموا املشورة 
للحكومة االس���كتلندية قبل أن تقرر االفراج عن 
املقرحي صيف العام املاضي من س���جن غرينوك 

مبدينة غالسكو.
ونسبت الصحيفة إلى الطبيب سيكورا قوله »إن 
السرطان في جسد املقرحي انتشر من البروستات 
إل���ى كليتيه وكبده وحوضه وغ���دده الليمفاوية 
وسيفارق احلياة في غضون أربعة أسابيع، وهو اآلن 
طريح الفراش في منزله وال يذهب إلى املستشفى 
وال يخض���ع ألي عالج فعال ب���ل يتلقى عالجات 

مسكنة فقط«.
وذكرت الصحيفة أن األطباء منعوا زيارة املقرحي 
في األس���ابيع األخيرة بعد أن توقف جس���ده عن 
االستجابة للعالج الكيميائي وغيرها من العالجات 
األخرى، مش���يرة إلى أن القنصل العام الليبي في 
غالسكو أكد أن الوضع الصحي للمقرحي يتدهور 
بسرعة وهو اآلن أس���وأ بكثير عما كان عليه من 

قبل.
وكانت تقاري���ر صحافية بريطانية أوردت أن 
املقرحي احتفل األسبوع املاضي بعيد ميالده الثامن 
واخلمس���ني مع أن أطباء بريطاني���ني توقعوا أن 
يعيش ثالثة أش���هر فقط بعد االفراج عنه صيف 

العام املاضي.
وأعلن وزير العدل االسكوتلندي كيني مكاسكيل 
في العشرين من أغس���طس املاضي إخالء سبيل 
املقرحي ألسباب إنسانية نتيجة إصابته بسرطان 
البروستات والسماح له بالعودة إلى ليبيا ليموت 

هناك.

المقرحي مفجّر »لوكيربي«.. سيموت بعد 4 أسابيع

منى الشاذلي قالت لـ »أحمد زكي بدر« : »اللي خلف.. مامتش«!

في كتاب أسرار العالج باأللوان 

وزير التعليم المصري: الشدة مطلوبة إلصالح المنظومة 
ومدرس يرّد: »أنا مش كيس جوافة.. تشيله من هنا وتحطه هنا« 

الشخصية الربيعية تعشق الضحك والمرح وغير ديبلوماسية 
القاه����رة � وكاالت: الربي����ع من أجمل فصول الس����نة وبحلوله 
تس����تدعي ذاكرتنا أش����ياء كثيرة العامل املشترك بينها جميعا هو 
اجلمال والبهجة واحلياة والتج����دد وميالد أمل جديد يعينك على 
استقبال باقي فصول السنة بل استقبال احلياة بأكملها بشيء من 

التجدد والنشاط.
فالربيع حسب ما نشرته »اليوم السابع« يضفي على كل شيء مذاقا 
خاصا ومختلفا حتى شخصية اإلنسان التي قام بتقسيمها الكاتب 
والباحث في الطب الطبيعي هارود ودوروثي صن في كتابه »أسرار 
العالج باأللوان« إلى 4 تقس����يمات مختلفة حسب الفصول األربعة 

ومنها فصل الربيع الذي هارود صن به الشخصية الربيعية.
ومن أهم سمات هذه الشخصية حسب وصف هارود صن في كتابه 
وحسب ما نش����رته صحيفة »اليوم السابع« انها نشيطة وحيوية 
ومليئة باالنفعال وهي بذلك تعكس ألوان فصل الربيع التي تتمثل 

في األزهار والنباتات التي تتفتح في هذا الفصل.
كما يصف هارود صن أصحاب الشخصية الربيعية بأنهم نقيض 
أصحاب الش����خصية الصيفية حيث يص����ف أصحاب األولى بأنهم 
مندفعون وأكث����ر جتاوبا مع الفرص التي متنحه����م إياها احلياة، 
ويعشقون الضحك واملرح، ولكن من أهم عيوبهم أنهم غير منظمني 
وال يتمتعون بالديبلوماسية وخاصة املهنية على الرغم من قدرتهم 
على تكوين الصداقات بسهولة، ومن املؤكد أنهم متفائلون وإيجابيون 
وغالب����ا ما يثابرون على حتقيق أحالمه����م وأهدافهم ولديهم أفكار 
خالق����ة على الرغم من أنهم في بع����ض األحيان يعجزون عن إدارة 
مش����اريعهم بالنجاح املرجو وذلك الندفاعهم في أكثر من مشروع 

في آن واحد.

احمد عفيفي 
في برنامج العاش���رة مساء على قناة 
درمي قالت منى الشاذلي مقدمة البرنامج 
لضيفها على مدار ساعتني د. احمد زكي بدر 
وزير التعليم املصري تعقيبا على الفاظه 
احلادة واسلوبه املتشدد في التعامل مع 
املدرسني ومديري املدارس: صحيح.. اللي 
خلف.. مامتش.. في اش���ارة منها الى انه 

جنل وزير الداخلية الراحل زكي بدر.
ورد وزير التعليم ان الشدة واحلسم 
مطلوبان الصالح املنظومة التي ش���ابها 
الكثير من العط���ب حيث انه قام بزيارة 
مفاجئة إلحدى امل���دارس في حلوان فلم 
يجد ناظر املدرسة والكثير من املدرسني 
كانوا متغيبني واملعامل في حالة يرثى لها 
وكذلك احلمامات والفصول، ووصف احمد 

زكي بدر املدرسة ب� »املزبلة« واتخذ على 
الفور قرارات حاس���مة في التو واللحظة 
تنوعت ما بني اخلصم والنقل الى اماكن 

اخرى ادارية.
وعاتبته منى الشاذلي على استخدام 
لفظ »مزبلة« فرد عليه���ا: لو كنت معي 
ورأيتي ما رأيته ملا عاتبتيني، وتخيلي لو 
ان ابنك يدرس في هذه املدرسة وهذا هو 
حالها، هل كنت ستوافقني على هذا الهرج 
البشع، مضيفا انه وجد الفوضى في حالة 
تلبس واضح ال حتتاج الى حتقيق، فمن 
رأى غير الذي س���مع، وقد رأيت بعيني 
مهزلة تعليمي���ة وكان البد لي من اتخاذ 

قرارات حاسمة.
وفي مداخلة على اله���واء اتصل احد 
املدرسني ذاكرا اسمه بالكامل كدليل منه 

على عدم اخلوف من اي ردة فعل من الوزير 
وقال له: انا موافقك على كل اللي عملته، 
وما دمت تستطيع اهانتي ان اخطأت، فمن 

حقي عليك ان )تدلعني( اذا اجدت.
واتصل اخر يعمل ايضا مدرسا وقال 
مخاطبا الوزير بحدة ش���ديدة: »انا مش 
كيس جوافة، تشيله من هنا وحتطه هنا«، 
ملمحا الى عملية النقل كعقاب، واضاف 
املتصل: كيف بعد ان تهني مدرس���ا او اي 
رجل يعمل باملدرسة تتصور انه ميكن ان 

يقف امام تالميذه وينال احترامهم.
ونظرت منى الشاذلي الى الوزير تنتظر 
الرد فقال لها: كما تالحظني، البعض معي 
والبعض ضدي، وهذا امر طبيعي، وسوف 
يدرك الكل بعد ان تتخذ املنظومة وضعها 

الطبيعي بأنني كنت على حق.

تركي يقطع أذن أخيه 
في مشاجرة عائلية

تركي���ا � أ.ش.أ: قطع مواطن 
ترك���ي أذن ش���قيقه األكبر في 
إثر  مش���اجرة وقعت بينهم���ا 
مناقشة في أمور عائلية. وفوجئ 
أطباء مستشفى احملامي جنجيز 
جوكتشيك احلكومي في مدينة 
غازي عنتب )جنوب شرق تركيا( 
امس باملواطن إبراهيم أكشاهني 
)45 عام���ا( يدخل عليهم حامال 
إح���دى أذنيه في ي���ده مطالبا 
إياه���م بإعادتها الى مكانها بعد 
أن قام شقيقه محمد أكشاهني )38 
عاما( بقطعها في مشاجرة وقعت 
بينهما. وقام األطباء بإس���عاف 
املصاب وأخضعوه جلراحة إلعادة 
األذن الى مكانها، وبدأت الشرطة 

التحقيق في الواقعة.

سمكة بمائة ألف دوالر!
ذك���رت صحيف���ة »الع���رب 
اليوم« األردنية أن أحد محالت 
أسماك الزينة بالعاصمة األردنية 
»عم���ان« تعرض س���مكة زينة 
سعرها مائة ألف دوالر. ونقلت 
الصحيفة عن زي���د محمد علي 
العقيلي صاحب محل بيع أسماك 
الزينة واملتمرس بالتعامل معها، 
ويعرف كل أنواعها، ويتصرف 
معها كصديق ويتكلم عنها بود، 
قوله عن األن���واع الغالية جدا 
من األس���ماك في محله، أسماك 
الزينة املفترس���ة أغلى األنواع 
منها الفانتوزا، الفلور، البيرنا، 
ورد تكساس، جيبوزي، سبرم، 
اروانا، والكولدن  الرد  األروانا، 
اروانا واألنواع األخيرة أغالها 
يتراوح سعرها بني 50 ألف دوالر 
و100 ألف دوالر للزوج الواحد.

الحبس شهرًا والترحيل لبريطانيين
تبادال القبالت علناً في دبي

دبي � أ.ف.پ: ثبتت محكمة االستئناف في دبي 
عقوبة السجن الصادرة بحق بريطاني وبريطانية 
ادينا بتبادل القبل علنا في االمارة، على ما افاد به 
محامي الدفاع امس. وقال احملامي خلف احلوسني 
ان محكمة االستئناف اكدت احلكم االبتدائي بالسجن 
ملدة ش���هر والترحيل الصادر بحقهما في يناير 
املاضي. وقال احملامي ان البريطانيني غير املتزوجني 
متهمان ب� »ارتكاب عمل فاضح علنا بتبادل القبل 
عبر الشفاه«. وكانت الصحف البريطانية ذكرت 
ان البريطانيني هما امين النجفي )24 عاما(، وهو 
بريطاني مقيم في دبي، والسائحة شارلوت لويس 

)25 عاما(، ومت توقيفهما في نوفمبر املاضي بعد 
ان اشتكت عليهما امرأة اماراتية واتهمتهما بتبادل 
القبل في احد مطاعم منطقة جميرا بيتش ريزدنس، 
بالقرب من الشاطئ. واقر الثنائي بشرب الكحول، 
لكنهما اك���دا امام احملكمة انهما تبادال القبل على 
اخلد، وحكم عليهما في يناير املاضي بالس���جن 
شهرا وبالترحيل، اال ان القضاء افرج عنهما بكفالة 
واحتفظ بجوازي س���فرهما بحسب احلوسني. 
وقال احلوسني انه سيناقش مع موكليه احتمال 
رفع القضية الى محكمة التمييز لكنه اضاف ان 

»االمل ضئيل«.

الرياضة تقلل من مخاطر اإلصابة بحصوات المرارة
القاه��رة � وكاالت: توصل��ت دراس��ة طبية 
بريطانية إلى أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم 
تقلل من خطر اإلصابة بحصوات املرارة املؤملة. 
وأشار باحثون من جامعة »إيست أجنليا«، إلى أن 
كثيرا من الن��اس ال يعرفون أن لديهم حصوات 
في املرارة، مع أنها قد تسبب للبعض مضاعفات 
تشمل اليرقان والتهابات وآالما شديدة، علما أن 
هذه األعراض واملضاعفات ال تظهر إال على %30 
فقط من احلاالت املصابة. وقام الباحثون بتقسيم 
25 ألف رجل وامرأة خضعوا للدراسة الطبية إلى 
أربع مجموعات طبقا لنوع وكم التدريبات التي 
ميارسونها. وحسب »اليوم السابع« وجد الباحثون 
أن أولئك الذين ميارسون الرياضة بصورة معتدلة 
يقل لديهم خطر ظهور أعراض اإلصابة باحلصوات 
املؤملة عن أولئك الذين ال ميارسون الرياضة، حيث 
تبني أن اإلصابة باحلصوات تقل بنسبة 70% عند 
الذين ميارسون أنشطة رياضية منتظمة، مشيرين 

إلى أنه كلما زاد الش��خص من نس��بة التمارين 
الرياضية التي ميارس��ها فإنه يقلل من نس��بة 
اإلصابة باحلص��وات املرارية التي حتتاج لعالج 
طبي بنسبة 17%. وخلصت الدراسة أيضا إلى أن 
ممارسة الرياضة تزيد من مستويات الكوليسترول 
اجليد، وحتس��ن احلركة داخل القناة الهضمية 
مما يسهم في تقليل خطر اإلصابة.وتعليقا على 
الدراس��ة يقول د.أحمد عزت استشاري أمراض 
الباطنة والقلب، الرياضة بصفة عامة تقي اجلسم 
من أمراض عديدة أهمها خشونة املفاصل والشرايني 
والسكر وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.. 
خاصة ملن تعدوا سن األربعني. وينصح مبمارسة 
الرياضة واحلركة املستمرة خاصة رياضة املشي، 
فمن املهم أن ينظم اإلنس��ان لنفسه ساعة يوميا 
يسير فيها بطريقة رياضية سليمة يحاول فيها 
ضبط التنفس، أو حتى من خالل متارين اجلري 

في املكان وااليروبيك.

صحتك


