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أعمال سحر وشعوذة وفي االطار د.فهد السنيدي

أملانياـ  د.ب.أ: أبى الرباط القوي بني زوجني في أملانيا 
أن ينحل طوال حياتهما، وحتى بعد املوت.

حرصت الزوجـــة )80 عاما( على زيارة قبر زوجها 
الراحل بشكل منتظم والعناية به، إال أنها لفظت أنفاسها 

األخيرة خالل إحدى هذه الزيارات.
وقالت مصادر الشرطة ان أحد األشخاص عثر على 
جثة املرأة لدى قبر زوجها مبدينة ميندن، غربي البالد، 

وأبلغ الشرطة. واشـــتعلت النيران بشكل مفاجئ في 
مالبس املرأة أثناء زيارتها لقبر زوجها االمر الذي أودى 

بحياتها.
ترجح الشرطة أن يكون مصدر هذه النيران هو عود 
ثقاب مشتعل أو شمعة. ولم تعرف بعد مالبسات وفاة 
العجوز الوفية، ولكن املؤكد أنها صارت اآلن أقرب إلى 

زوجها الراحل.

ذهبت لتزور قبر زوجها.. فماتت بجواره!

مسافرون في مطار فرانكفورت بعد فتح املجال اجلوي وفي االطار طيار يقلع من ايرلندا

الدخان البركاني يحّلق في سماء مصر اليوم  واستئناف الرحالت 
في كثير من البلدان األوروبية رغم ظهور سحابة جديدة 

عواصم ـ عاصم علي  ووكاالت:
 أكد رئيــــس مركز التحاليل 
اجلوية بهيئة األرصاد في القاهرة 
د.علي قطب اثنــــاء مداخلة في 
برنامج »احلياة والناس« على 
قناة احلياة الفضائية ان السحابة 
الناجتــــة عن بركان  البركانية 
ايســــلندا تصل الى مصر اليوم 
في صورة سحاب رمادي يتحرك 
في طبقات اجلو العليا من الغرب 
للشــــرق مما ينتج عنه هطول 

أمطار ملوثة.
 وقد حذرت وزارة السياحة 
الســــياحة والفنادق  شــــركات 
والقــــرى في مصر مــــن القيام 
بترحيــــل الســــائحني العالقني 
لديهــــا اال بعد التأكــــد التام من 
فتح اخلطــــوط اجلوية الناقلة 

لهم لبالدهم.
من جهة اخرى اســــتؤنفت 
امس رحالت جوية في مناطق 
شتى من أوروبا مبوجب اتفاق 
لتخفيف حظر الطيران بعد ان 
أغلق الرمــــاد الناجم عن بركان 
في ايسلندا االجواء لكن تصاعد 
ثورة البركان تهدد بتعطيل هذه 

اخلطط من جديد.
وحــــذر مراقبــــو الطيــــران 
البريطانيــــون من ان ســــحابة 
جديدة من الرماد البركاني تتجه 
الى مسارات الطيران الرئيسية 
مما دفع شركة اخلطوط اجلوية 
الرحالت  الغاء  الى  البريطانية 
القصيرة، بينما اضطرت دول 
أخرى الى اغالق مطاراتها مجددا 
أو تقييد استخدام مجالها اجلوي. 
واضطرت پولنــــدا التي فتحت 

أربعة مطارات االثنني الى اغالقها 
مجددا امس باالضافة الى اغالق 
القطاع الشــــمالي مــــن مجالها 
أعلنــــت هيئة  اجلــــوي، بينما 
النقل اجلوي املجرية  ســــالمة 
امس فتح املجال اجلوي للبالد 
بشكل كامل وفوري.  وقال سيم 
كاالس مفوض النقل في االحتاد 
االوروبي بعد مؤمتر وزاري من 
خالل دائــــرة تلفزيونية مغلقة 
ان مزيدا مــــن الرحالت اجلوية 
ستسير مخففة أياما من املعاناة 
ملاليني املسافرين. وأقلع عدد من 
الرحالت اجلوية من امستردام 

وفرانكفورت االثنني.

فرحة العودة

إلــــى مطــــار  وقــــد عــــادت 
فرانكفورت األملاني صباح امس 
دفعة جديدة من املسافرين الذين 
انتظروا عدة أيام قبل العودة الى 
أملانيا بسبب حظر الطيران فوق 
أوروبا وهبطت طائرتان تابعتان 
لشركة »اير برلني« في وقت مبكر 
أملانيا وعلى  فــــي  صباح امس 
السائحني  متنهما مجموعة من 
من مصر وجزر الكناري تلتهما 
طائرات مسافات طويلة قادمة 

من دبي وأنغوال وبانكوك.
املواطنني  وتدفقت مشــــاعر 
العائدين إلى أملانيا بشكل واضح، 
الدمــــوع في عيون  حيث بدت 
البعض، فــــي حني هلل آخرون 
بصوت مرتفع فور الوصول، كما 
تكررت مشاهد احتضان العائدين 
بشوق جارف لذويهم الذين كانوا 

بانتظار عودتهم.

فرحة عارمة في مطار فرانكفورت بعد عودة أولى دفعات المسافرين 

العروسان في حفل اخلطوبة

وزير اإلعالم السعودي د.عبدالعزيز خوجة

مصري وجزائرية يتحديان
 »مجانين كرة القدم« بالزواج

مارفن مع الكلبة جيني

ارتفاع مبيعات علم إنجلترا 
إلى مستويات قياسية

»مهزلة غرفة النوم« في لندن

لندنـ  يو.بي.آي: أفادت صحيفة »ديلي اكسبريس« 
امس ان مبيعات العلم االجنليزي وصلت إلى مستويات 
قياسية هذا العام لالحتفال بعيد القديس جورج الذي 

يصادف في الثالث والعشرين من ابريل اجلاري.
وقالت الصحيفة إن مشـــجعي كرة القدم يقبلون 
بشـــكل متزايد أيضا على شراء علم إجنلترا األبيض 
الذي يتوســـطه صليب القديس جورج األحمر قبل 
انطالق مباريات منتخب إجنلترا في كأس العالم التي 

تستضيفها جنوب أفريقيا في يونيو املقبل.
وكانت احلكومة البريطانية أصدرت العام املاضي 
تعليمات إلى جميع الوزارات البريطانية طلبت منها 
رفع العلم الوطني إلجنلترا مبناســـبة عيد القديس 

جورج.
ونسبت الصحيفة إلى نك بيك من متاجر التجزئة 
)بيكس( قوله »إن مبيعاتنا من أعالم القديس جورج 

شهدت هذا العام ارتفاعا مبعدل أربعة أضعاف«.
وأضاف بيك »ان إجنلترا بأسرها ستحمل األعالم 
البيضـــاء واحلمراء من عيـــد القديس جورج وحتى 
نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم وتقوم شركتنا 
أيضا بإرســـال األعالم إلى املهاجرين اإلجنليـــز في 

اخلارج«.

لندنـ  أ.ش.أ: يعرض على خشبة مسرح دوق يورك في العاصمة 
البريطانية لندن مســـرحية »مهزلة غرفة النوم« من إنتاج بيتر 
هول وهي واحدة من أجمل ما كتب الكاتب املسرحي الشهير سير 
آالن ايكبورن. وكانت املســـرحية قد افتتحت في مسرح روز في 
كينغســـتون العام املاضي واآلن تعود إلى مسرح دوق يورك في 

منطقة املسارح في ويست اند بلندن لتعرض ملدة 15 أسبوعا.

باحث سعودي: العرب ينفقونمنع كلبة من الترشح لالنتخابات البلدية في كندا!
 5 مليارات دوالر سنويًا على السحر والشعوذة !

دبــــي ـ العربية: أكد أكادميي ســــعودي 
أن اإلعالم العربي في حملته ضد الســــحر 
والشعوذة قد أسهم إلى حد كبير في احلد 
منهما، مشيرا إلى أن جملة ما ينفقه سكان 
البالد العربية على ممارسات الشعوذة تصل 
إلى نحو 5 مليارات دوالر سنويا، وأن هناك 
مشعوذا لكل ألف شــــخص، وذلك بحسب 
ما ورد في تقرير نشرته صحيفة »الشرق 
األوســــط« اللندنية. وقال أســــتاذ املذاهب 
املعاصرة في جامعة امللك سعود د.فهد بن 
عبدالعزيز السنيدي خالل محاضرة له في 
إدارة التربية والتعليم بنجران إن »اإلعالم 
أداة تفاهم تقوم علــــى تنظيم التفاعل بني 
الناس وهو الذي يكّون في املجتمع املواقف 
واالجتاهات ويغير القناعات والسلوك كما 
يفعل التعليم، لكن اإلعالم يســــلك في ذلك 
أساليب التأثير غير املباشر التي تبنى بطريقة 

تراكمية بطيئة بخالف التعليم الذي يسلك 
األســــلوب املباشر باملعلومة كما أن اإلعالم 
يخاطب شرائح غير متجانسة في آن واحد 
بينما التعليم يقسم اخلطاب حسب الشريحة، 
واإلعالم له جمهور متعدد الدوافع والنظرات 

والثقافات بخالف التعليم«.
ولم يغفل الســــنيدي اجلانب اإليجابي 
لإلعالم بقوله: »ال ميكــــن أبدا أن نغفل أن 
لإلعالم دورا إيجابيــــا لدى بعض القنوات 
فقد كسر اإلعالم كثيرا من حواجز اخلوف 
في قلوب أمم مترددة في التعبير عن آرائها 
وحتطيم أغالل الوهم املصنوع بسبب تسلط 
كثيــــر من األنظمة، ورفع مســــتوى الوعي 
العام باألحداث السياسية، ففي عام 2000م 
وهو عــــام االنتفاضة األولى اعترف الكيان 
اإلســــرائيلي بأن أشــــد أمر عليه هو الدور 

البارز لإلعالم«.

بومانفيلـ  يو.بي.آي: رفضت بلدة في 
شرق مدينة تورنتو الكندية السماح لكلبة 

بالترشح في االنتخابات البلدية.
وذكرت صحيفة »تورنتو ستار« أن 
رجال يدعى مارفن ويدن اصطحب كلبته 
جيني إلى دار البلدية في بلدة بومانفيل 
لتسجيلها كمرشحة، غير أن أمينة البلدية 
باتي باري رفضت الطلب. وقالت باري 
»أنا آسفة ولكننا ال نقبل ترشيح كلب.. 

هي ليست إنسانا«.
وقال ويدن إنه فكــــر بإدخال جيني 
في السباق االنتخابي منذ 10 أيام، وقد 
لقي تشجيعا عامليا لفكرته على مدونته 

اإللكترونية.
وأضاف »قامت كلبتي بأشياء إلحياء 
احلديث حــــول االنتخابات ودفع الناس 
علــــى التصويت أكثر ممــــا قامت به أي 

شركة عالقات عامة«.
وأشار إلى أنه يفكر في ترشيح كلبته 
بشكل غير رسمي. وقال »سترسل رسالة 
مهمة للسياســــيني حني يقــــول الناس 
نفضل التصويت لكلب قبل التصويت 

لك مجددا«.

اجلزائر ـ العربية: في غمرة »التنابز« اإلعالمي الذي خفت صيته، 
وعــــاد للتوهج هذه األيام بني »مجانني كــــرة القدم« في كل من مصر 
واجلزائر، يخرج على اجلميع زوجان، املصري ابراهيم أبوالســــعود 

واجلزائرية سارة، ليعلنا خبر زفافهما بالعاصمة اجلزائرية.
وقبل أيام قليلة فقط، وصلت أخت العريس املصري أبوالسعود 
للمشاركة في حفل زفافه، وقد حظيت باستقبال مميز بني اجلزائريني، 
بينمــــا حظي ابنها محمد ذو الثالث ســــنوات ونصف الســــنة بحب 
اجلزائريني، وأصبحــــوا ينادونه بـ »أبو تريكــــة« تعبيرا عن حبهم 

لنجم منتخب الفراعنة.
يقول العريس ابراهيم أبوالســــعود انه قرر الزواج من جزائرية 
رغم حالة التشنج الكبير التي نتجت عن املواجهات الكروية امللتهبة 

بني منتخبي محاربي الصحراء والفراعنة.
وفــــي قلب العاصفة، أي خالل إجــــراء مباراتي الفريقني بالقاهرة 
وأم درمان الســــودانية، يؤكد أبوالســــعود انه بقي متمسكا باإلقامة 
في اجلزائر في الوقت الذي رحل فيه الكثير من املصريني خوفا على 

حياتهم بسبب ما يسميه »هوس« وسائل اإلعالم في البلدين.
وقــــال »أعيش فــــي اجلزائر منذ مدة ولم أجد شــــعبا طيبا مثله، 
وزواجي بسارة كان نتيجة حبي للجزائريني«، مضيفا »عقدت قراني 
على سارة في الصيف املاضي لكن الزفاف تأجل بسبب األجواء امللتهبة 

التي صاحبت مقابالت الفريقني خالل العام املاضي«.

صحتك

األلبان المتخمرة تنشط الجهاز المناعي 
القاهرة ـ وكاالت: أجرت د.أمل البسطويســـي، أستاذ علوم وتكنولوجيا األغذية مبركز 
البحوث الزراعية بالقاهرة، دراسات عديدة على األلبان والزبادي، حيث تقول: يحتوي اللنب 
املتخمـــر أوالزبادي على كمية كبيرة مـــن ڤيتامني B2 حيث إن البكتريا املوجودة بالزبادي 
تعمل على تخليق كمية من ڤيتامني B في القناة الهضمية، وميتص هذا الڤيتامني في احلال 
لينتشر في اجلسم، كما يحتوي على حامض الالكتيك الذي يجعل الكالسيوم املوجود بالطعام 
أكثر قابلية لالمتصاص، لذا حســـب )اليوم السابع( يعتبر الزبادي من األغذية املفيدة ولها 
خاصية املقاومة للبكتريا عن طريق زيادة اخلاليا املسؤولة عن تكسير اجلزئيات احلاملة 

في اجلسم وهو من األغذية املفيدة وله خاصية املقاومة للبكتريا ومضاد لألكسدة.
وفى إحدى الدراسات وجد أن تناول اللنب املتخمر بالبكتيريا يؤدي لزيادة نشاط اجلهاز 
املناعـــي املتخصص وغير املتخصص في اإلنســـان، كما وجد أن النشـــاط املناعي بأنواعه 
املختلفة يحدث له زيادة بســـبب تناول اللنب املتخمر، باإلضافة إلى زيادة نشـــاط اخلاليا 

القاتلة الطبيعية.

»القاموس« أنقذ 
المرأة من السرقة!

 أملانيـــا ـ د.ب.أ: أنقذ 
»قاموس سمني« موظفة 
فـــي أملانيا من الســـرقة 
وأرغم لصا على الهروب 

خالي الوفاض.
قالت مصادر الشرطة 
في مدينة كاســـل وسط 
أملانيا إن لصا اقتحم متجرا 
للكتب وطلب من املوظفة 
ورئيسها في العمل فتح 

خزينة النقود.
ولكـــن الرجل واملرأة 
لم يحركا ساكنا نتيجة 
الصدمة، األمر الذي دفع 
اللص للذهاب بنفسه إلى 
اخلزينة للحصول على 

النقود.
وسريعا ما أفاقت املرأة 
مـــن صدمتها لتســـتغل 
حلظة انشغال اللص بأخذ 

النقود.
 حيث أمسكت بقاموس 
ضخـــم للمصطلحـــات 
التاريخيةـ  2067 صفحة 
ـ وضربته به في وجهه، 
ويبدو أنها كانت ضربة 
قوية فـــر على اثرها من 
املتجر دون نقود أو حتى 

كتاب.

سعودية في الـ 19 تعد بأن تكون أول وزيرة إعالم في المملكة

رجل دين إيراني: النساء سبب حدوث الزالزل! 

دبي ـ العربية.نت: مازح وزير اإلعالم 
الســـعودي د.عبدالعزيز خوجة الطالبة 
»جلني غوث« )19 عامـــا( التي قالت إنها 
ســـتصبح »قريبا« أول وزيرة إعالم في 
السعودية، بالقول انه سيتجه إلى اإلخراج 

واإلنتاج إذا ما حتقق طموحها.
وقـــال خوجة »أســـعدني جدا طموح 
الطالبة جلني غـــوث خلالفتي في وزارة 
الثقافة واإلعالم وأبارك لها ولزميلتها دالل 
العتيبي على جائزة امللتقى اإلبداعي. وإنني 
أمتنى لها التوفيق والسعادة في حياتها 

العملية والشخصية«.
وكانت »جلني« الطالبة السعودية التي 
تكمل دراستها في اإلمارات العربية املتحدة 
قد رشحت نفسها في لقطة ختام فيلمها 
الوثائقي عن منجزات املرأة الســـعودية 

بعبـــارة »قريبا.. أول وزيـــرة إعالم في 
السعودية«.

وحظي فيلم »موجودة« الذي كان من 
إنتاجها وإخراجها، وشاركتها في إعداده 
زميلتها دالل العتيبي، باملركز األول وجائزة 
مالية قدرهـــا 10 آالف درهم إماراتي، في 
مســـابقة األفالم الوثائقية، خالل امللتقى 
اإلبداعـــي األول للطلبة الســـعوديني في 
اإلمارات العربية املتحـــدة، الذي نظمته 
امللحقيـــة الثقافية الســـعودية في دبي 

مؤخرا.
وقال خوجة الحقا في صفحته الشخصية 
على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك«: 
»إذا حتقق طموحها فسأجته حينها لإلخراج 
واإلنتاج حتى أعوض الفراغ الذي ستتركه 
في عالم األفالم الوثائقية والتسجيلية«.

القاهرة ـ وكاالت: قال أحد رجال الدين اإليرانيني إن النساء هم 
سبب حدوث الزالزل. وأشارت صحيفة الغارديان التي نشرت اخلبر 
الى ان رجل الدين البارز قال إن النساء الالتي يرتدين مالبس كاشفة 

ويتصرفن بطريقة مشوشة، يتحملن مسؤولية حدوث الزالزل.
ومن املعروف أن إيران واحدة من أكثر الدول التي تشهد زالزل، 
وهذا التفســـير غير املعتاد من جانب رجـــل الدين يأتي بعد تنبؤ 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد بأن زلزاال سيضرب طهران، 

وحث العديد من سكانها البالغ عددهم 12 مليون أن ينتقلوا خارجها. 
وقال رجل الدين حجة اإلسالم كاظم إن الكثير من النساء الالتي ال 
يرتدين احلجاب يدفعن الشباب إلى الضالل ومن ثم انتشار الفساد 

والزنا في املجتمع مما يزيد من الزالزل.
وتضطر النساء في إيران إلى ارتداء احلجاب بحكم القانون إال 
أن الكثيرات منهن خاصة الشابات يتجاهلن هذا القانون ويرتدين 

حجابا يكشف عن جزء كبير من شعرهن.

خوجة مازحها قائاًل: لو حدث ذلك.. فسأتجه إلى اإلخراج أو اإلنتاج

بعد تعّذر عودته  ..
»IPAD« رئيس وزراء النرويج يدير حكومته بـ 

دبيـ  العربية: رمبا يعتبر البعض أن جهاز 
الـــــ»IPAD« اجلديد مجــــرد بديل عملي ألغلب 
وظائف الكمبيوتر احملمول، لكن لرئيس وزراء 
النرويج جينز ســــتولتينبيرغ رأي آخر، فهو 
يعتمد عليه في إدارة شؤون حكومته بعد تعذر 
رحلة عودته الى بالده نتيجة لوقف الرحالت 

اجلوية فوق االطلسي بعد السحابة البركانية. 
ستولتينبيرغ وبعد مشاركته في أعمال القمة 
النووية في العاصمة األميركية واشنطن فوجئ 
وطاقمــــه املرافق بتوقف الرحالت اجلوية الى 
أوروبا لينتهي به احلال في جناح خاص بكبار 
الشخصيات في مطار نيويورك وبدا طبيعيا 

يحدق في شاشــــة صغيــــرة تعمل باللمس أو 
يحتسي القهوة ويتلقى املكاملات الهاتفية.

وواصل ستولتينبيرغ عمله بكل سالسة، ولم 
يشعر بأنه في »غربة« تعزله عن أداء وظائفه 
اليومية وبالنسبة له العمل جار كاملعتاد في 

.»IPAD« حكومته عن طريق الـ


