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الرياضـ  يو.بي.آي: أعلن عالم الدين السعودي 38
عائض القرني أنه ال عالقة له بالقضية التي ورد 
فيها اسمه في قرار النائب العام املصري بإحالة 5 
أشخاص وصفوا بأنهم من كوادر جماعة اإلخوان 

املسلمني إلى محكمة أمن الدولة املصرية.
وقال الداعية القرني في تصريح خاص نشرته 
صحيفة »سبق« اإللكترونية امس االول: »اخلبر 

ليس بصحيح وســــبق ان اعتــــذرت لي جريدة 
»األهرام« املصرية ولســــت عضــــوا في جماعة 

اإلخوان وليست لي عالقة بهذه القضية«.
يشار الى ان النائب العام املصري املستشار 
عبد املجيد محمود قرر امس إحالة 5 ممن وصفوا 
بأنهم من كوادر جماعة اإلخوان املســــلمني ورد 
من بينهم اسم الداعية عائض القرني إلى محكمة 

أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف 
القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة غسيل وجمع أموال 
لصالح جماعة اإلخوان املسلمني. وكانت تقارير 
نقلت عن القرني قوله: »ان ما حصل من التباس 
في االسم بيني وبني اسم د.عوض محمد القرني 
سبق أن نبهت إليه عندما حصل ذلك اللبس فيما 

نشرته جريدة »األهرام« قبل عام مضى«.

عائض القرني: لست عضوًا في جماعة اإلخوان المسلمين

عالم دين سعودي يؤيد المرأة فقيهًة ويرفض دخولها »هيئة كبار العلماء«
الرياض ـ يو.بــــي.آي: طالب عالم الدين 
الشــــثري وكيل  د.عبداهلل بن عبدالرحمن 
جامعة اإلمام محمد بن ســــعود اإلسالمية 
بتأهيل سيدات سعوديات للعمل كفقيهات لكنه 
رفض ان يكن »ضمن هيئة كبار العلماء« التي 
يرأسها مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز 

بن عبداهلل آل الشيخ.
وقال د.عبداهلل بن عبدالرحمن الشثري 

في تصريح لصحيفة »عكاظ« امس »وجدت 
نساء تفوقن في العلم الشرعي على الرجال 
ولكــــن هذا العلم ال يتوقــــف على ان تكون 

ضمن هيئة كبار العلماء«.
وتابع: »لكن هي تســــتفيد منه من خالل 
القيام بدورها في محيطها النسائي في املجتمع 
خاصة ان نساء هذا الزمن بحاجة لنساء فقيهات 
إلرشادهن وتعليم أمور دينهن وتوجيههن 

خصوصا ان املــــرأة تفضي للمرأة اكثر من 
الرجل وهي األقدر علــــى اإلملام بحاجاتهن 

وخصوصيتهن أكثر من الرجال«.
وأوضح الشثري ان للمرأة قدرها وحقوقها 
في االطالع على املسائل الشرعية والتبحر 
فيها وتعلمها وقد تفوق الرجل، مســــتدركا 
»لكن هذه اخلصائــــص ال تخول املرأة ألن 
تكون ضمن هيئة كبار العلماء فهي تختلف 

عن الرجل في التكويــــن اخللقي وتعتريها 
ظروف خاصة بها كاحليض والنفاس وغيرها 
جتعل اشــــتراكها مع الرجل في الفتوى أمر 

متعذر«.
وأوضح الشثري ان املتأمل لتاريخ اإلسالم 
يرى ان الرجال هم من يتولون هذه املسائل 

في األمور الشرعية.
وشدد على ان املرأة ليست كالرجل فقد 

ميز اهلل كل جنس بصفــــات خاصة به لذا 
فإن الرجال هم أقدر علــــى الفتوى وهذا ال 
يعني بأي شــــكل من األشكال ان املرأة غير 
مسؤولة وعاملة ولكن هي كذلك ولكن ضمن 
محيطها النسائي وأما ان يتولني أمور الفتيا 
بشــــكل عام فإن ذلك أمر متعذر من اجلانب 
الشــــرعي والنظامي واالجتماعي فلكل زمن 

الشيخ د.عبداهلل الشثريمقياس يختلف.

الشيخ عائض القرني

مس��افرة تفترش أرض مطار غيلوت في جزيرة س��انت دنيس حيث اليزال 2500 مسافر محتجزين هناك رغم رفع احلظر    )أ.ف.پ(

أردني يقتل طفله 
ألنه لم يتناول طعام الفطور

شركة ألمانية 
تدير حافالت لندن

حافلـــة أريڤـــا متـــر 
البرملان  بجانب مجلس 
في لنـــدن، وقد توصلت 
الشركــــة املشـــغلـــــة 
للحافـــالت والقطـــارات 
باململكـــة املتحدة »اريڤا 
بي ال سي« الى ان تقوم 
الشركة األملانية للحافالت 
احلديديـــة  والســـكك 
دويتشه بأن تولي أمرها 
واســـتحواذها وذلك في 
صفقة تبلـــغ قيمتها 1.6 
مليار جنيه اســـترليني 
)2.5 مليار دوالر( وذلك 
حســـبما أعلنت الشركة 

اخلميس.
ويذكر ان أريڤا تعمل 
في مجـــال خدمات النقل 
في 12 دولة أوروبية من 

بينها بريطانيا.

عّمـــانـ  يو.بي.آي: حكمت محكمـــة اجلنايات الكبرى في االردن 
بالســـجن عشر ســـنوات في حق رجل أدين بجرمية ضرب طفله 7 

سنوات حتى املوت ألنه لم يأكل طعام الفطور كما طلب منه.
وقال مصدر قضائي أمس ان وقائع القضية تعود إلى شهر يونيو 
من العام 2007 عندما طلب املتهم من زوجته ايقاظ طفلهما لتناول 
طعام اإلفطار اال ان الطفل رفض االســـتيقاظ فغضب والده واجبره 
على النهوض وطلب منه ان يتناول كل كميات الطعام املوجودة على 

املائدة مع اخلبز وذهب لالستحمام.
وتابع املصدر بعد ذلك عاد األب ولم يجد الطفل قد اكل كل كميات 
الطعام فغضب وقام من دون مبرر معقول بضرب الطفل على انحاء 
متفرقة من جســـده ومن ثم قام باالمساك به من قدميه وأخذ يدور 
به داخل الغرفة ويضرب رأســـه باحلائط فأخذت الدماء تنزف من 

رأسه وانفه.
ولم يكتف املتهم بذلك بل أمسك بقدمي الطفل وبدأ يؤرجح به ثم 
رماه فاصطدم رأسه في احلائط وفقد وعيه وابقاه بعدها على حالته 
ما يقارب ساعة ومن ثم قام بغسله ونقله الى املستشفى حيث ادعى 

أن ابنه سقط على الدرج.
وما أن فارق الطفل احلياة حتى مت تسليم جثته إلى املتهم الذي 

قام بدفنه ولم يعلم احد بسبب وفاته سوى والدته.
وقال املصدر إن سر القاتل لم يدم طويال ففي مارس من 2008 مت 
ضبط شقيق الطفل القتيل هائما على وجهه في احد مناطق محافظة 
اربد شمال بسبب تعرضه للضرب وااليذاء من والده )املتهم( وافاد 

لدى الشرطة بأن والده قتل اخاه.
وعند ذلك جرى استخراج جثة الطفل من القبر واعادة التشريح 
وتبني ان سبب الوفاة هو وجود كسر في اجلمجمة ناجم عن ارتطام 
الرأس بجسم صلب ما ادى الى تهتك ونزيف الدماغ حيث مت القبض 

على الوالد وحتويله للقضاء قبل أن يتم احلكم عليه بالسجن.

نهاية المطاف في الهيمااليا بـ 160 يومًا
بريطانية تستخدم حليبها ألغراض الطهي

سرقة منزل وزير دفاع الظل البريطاني

يظهر في الصورة احد الرحالة الذين ينوون بدء 
رحلة الهيمااليا، حيث يقف اعلى بحيرة فوكسمدو 
غرب نيبال، وهي املنطقة التي توصف بأنها نهاية 
املطاف، حيث يتطلب الوصول اليها السير على 

االقدام ملسافة تشق االرجل وتنهك العمود الفقري، 
ومتتد الى 160 يوما فوق مجموعة جبال الهيمااليا 
في نيبال، حيث يتم اخذ الرحالة املشـــاركني الى 

لندن ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »الصن« احدى اكثر البقاع النائية على هذا الكوكب.
امس ان امـــرأة بريطانية متزوجة في الـ 30 
من العمر وأم لطفلة في األشـــهر األولى من 
العمر تســـتخدم حليب صـدرهـــا ألغراض 
الطــــهي وإعداد أطباق مثل الفطائر والالزانيا 

والكعك.
وقالـــت الصحيفة إن آبي بليك تتقاســـم 
إبداعاتها مع أفراد عائلتها وأصدقائها وتقوم 
حتى ببيع الطعام الذي تعده بحليب صدرها 
للغرباء في مهرجانات األطعمة. وأضافت ان 
املرأة البريطانية تستخدم مضخة الستخراج 
أكبر كمية من احلليب من صدرها بعد إرضاع 

طفلتها تيلي البالغة من العمر 8 أشهر.

ونسبت الصحيفة إلى آبي قولها »على الرغم 
من أن فكرة تناول طعام أعد من حليب امرأة 
ميكن أن جتعل بطون بعض الناس تدور إال أن 
هذا الطعام مليء بالڤيتامينات املغذية التي ال 
تتوافر في حليب البقر«. وتساءلت آبي »ملاذا 
يفضل الناس شـــرب احلليب من بقرة قذرة 
بدال من امرأة نظيفة وصحية؟«، مضيفة ان 
جميع أفراد عائلتها »مولعون اآلن بالوجبات 
التي حتتوي على حليب صدرها واتفقوا على 

أن مذاقها أفضل«.
وأشارت »الصن« إلى ان دراسة طبية جديدة 
كشفت أن حليب املرأة ميكن أن يقتل اخلاليا 

السرطانية.

لنـــدنـ  يو.بي.آي: أعلنت مصادر في حزب 
احملافظـــني البريطاني املعـــارض ان لصوصا 
سطوا على منزل وزير دفاع الظل ليام فوكس 
وسط لندن وسرقوا حاسوبه الشخصي وهاتفه 

احملمول.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
امس ان وزير دفاع الظل في حكومة احملافظني 
كان من املقرر أن يتحدث في إيجاز عن القوات 
املســـلحة في إطار البرنامج االنتخابي حلزب 
احملافظني إال أن املناســـبة ألغيت في غضون 

مهلة قصيرة.
وأضافت ان متحدثا باسم شرطة سكوتلند 
يارد أكد ان الشرطة تلقت اتصاال صباح أمس 
حول جرمية ســـطو فيما أعلنت مصادر حزب 
احملافظني ان اللصوص ســـرقوا احلاســـوب 
الشخصي والهاتف احملمول للوزير املعارض.

وقالت املصادر ان اللصوص لم يســـرقوا 
وثائق اإليجاز املقرر لوزير دفاع الظل من دون 
ان تعطي أي تفاصيل عن طبيعة املواد املوجودة 

في حاسوبه الشخصي.

صحتك

دراسة تربط بين البرودة وقلة األمطار 
واإلصابة بسرطان البروستات

بوكاتيلوـ  يو.بي.آي: ربطت دراسة أميركية جديدة بني 
برودة الطقس وقلة تساقط املطر وبني تزايد اإلصابة مبرض 

سرطان البروستات في بعض مناطق الواليات املتحدة.
والحظت الباحثة صوفي هاليري وزمالؤها في جامعة 
إيداهو ستايت في بوكاتيلو وجود عالقة بني برودة الطقس 
وقلة تساقط املطر في بعض مناطق الواليات املتحدة وبني 
وزيادة اإلصابة بســــرطان البروســــتات مرجحة أن تلعب 

عوامل بيئية أخرى دورا في ذلك.
وقالت هيالري »على الرغم من أنه ال ميكننا معرفة سبب 
الترابــــط بني األمرين بالضبــــط« إال إنها قالت ان التبدالت 
املناخية والتلــــوث البيئي واســــتخدام املبيدات قد يكون 

وراء ذلك.
وأشارت الدراسة التي نشرت في املجلة الدولية لألحوال 
اجلغرافية إلى فرضية مفادها أن تزايد اإلصابة بســــرطان 
البروستات في منطقة خطوط العرض الشمالية لها عالقة 

بانخفاض مستويات ڤيتامني »د« فيها.
وقالت هيالري »تشير دراستنا إلى أن النقص في ڤيتامني 
»د« بسبب قلة التعرض لألشعة فوق البنفسجية وبعض 
العوامل اجلوية األخرى قد تزيد بشكل كبير احتمال االصابة 

بسرطان البروستات«.

ورود في عيد ميالد الرفيق
شـــيوعي يضع الورود علـــى النصب 
الســـوفييتي  التذكاري ملؤســـس االحتاد 

فالدميير لينني مبناسبة ميالده بوسط جنوب 
مدينة ستاڤروبول الروسية     )رويترز(

خسائر الرماد البركاني بلغت 1.7 مليار دوالر 
وعشرات اآلالف من المسافرين عالقون رغم رفع الحظر

باريسـ  أ.ف.پ: بعد اسبوع 
من الفوضى الناجمة عن ثوران 
البركان االيســـلندي ايافيول، 
استأنفت املالحة اجلوية نشاطها 
العادي تقريبا امس اخلميس 
لكن اجلدل مستمر حول كلفة 
هذا الشلل الذي عطل الشركات 
اجلوية وأخر املسافرين الذين 
اليزال عشـــرات اآلالف منهم 

عالقني.
وقالت املنظمـــة االوروبية 
للمالحة اجلوية )اوروكونترول( 
ان »املالحة اجلوية ستستأنف 
بصورة طبيعية في اوروبا أمس 

عبر 28 او 29 ألف رحلة«.
وأضافت انـــه »من املتوقع 
إلغاء عدد صغير من الرحالت 
بسبب بعض القيود احملدودة 
الرحـــالت )الســـويد  علـــى 
والنرويج( ومشاكل لوجستية 
تواجهها الشركات التي تستأنف 

نشاطها«.
وأوضحت املنظمة ان النشاط 
»عاد الـــى طبيعته« في مطار 
رواسي شارل ديغول الباريسي، 
لكن مطار هيثرو الذي يستقبل 
اكبر عدد مسافرين في العالم، 

الفردية  التأخير واإللغـــاءات 
للشركات، وليس على االغالق 
الشامل للمنظومة اجلوية التي 
فرضتهـــا حكومـــات من دون 

حتديد مهل زمنية«.
ووجهت اكبر شركتني للسفر 
في اوروبا »تي يو اي ترافل« 
و»توماس كوك« انتقادات حادة 
الى تعامل لندن مع األزمة، ونددا 

بحصول »فوضى حقيقية«.
وقدرت الهيئة الدولية للنقل 
اجلوي )اياتا( اخلسائر الناجمة 
حتى اآلن بــــ 1.7 مليار دوالر 
وانتقدت »البلبلة« الناجمة عن 

رد الفعل االوروبي.
وكان جيوفاني بيزينياني 
رئيـــس اياتـــا دعـــا االربعاء 
احلكومـــات األوروبيـــة الـــى 
»حتمل مسؤولياتها« ومساعدة 
التي وقعت ضحية  الشركات 
»قوة قاهرة ال نستطيع حيالها 

شيئا«.
أما احلكومـــات األوروبية 
فتذرعت في خضم األزمة بأن 
الرماد البركاني ميكن في بعض 
احلاالت ان يتجمد في محركات 

الطائرة ويعطلها.

مازال يحتاج الى »بعض الوقت« 
ليستأنف نشاطه %100.

واستمر الثوران البركاني في 
اي حال، كما قال الدفاع املدني 
االيسلندي، على املستوى نفسه 
الذي بلغه امس، عندما وصف 
حجم الرماد الذي يقذفه البركان 

بأنه »ضئيل«.
وفيما اليزال عشرات آالف 
املسافرين عالقني ولم يصلوا 
الـــى البلدان التي يســـافرون 
اليها، فـــان الرحالت املتوافرة 
ال تتيح تســـوية الوضع على 
الفور، ويزداد اجلدل املتعلق 

بالتعويضات التي قد تدفع او قد 
ال تدفع واملسؤولية عن توقف 

املالحة. 
من جهة اخرى، رأت هيئة 
مندوبي الشركات اجلوية في 
بريطانيا ان »من اجلائر« تطبيق 
قانون »يفترض ان يطبق على 

تايلند: قتلى وجرحى 
في 5 انفجارات هزّت بانكوك

بانكــــوك ــ أ.ف.پ: قال متحدث باســــم اجليش 
التايلندي ان سلسلة من خمسة انفجارات هزت احلي 
التجــــاري في العاصمة بانكوك أمس قتلت قرابة 5 
اشــــخاص وأصابت ما ال يقل عن 70 آخرين سببها 
قنابل امـ  79. وقال الكولونيل سانسرن كاويكامنيرد 

لـ »رويترز« »جميعها قنابل ام ـ 79«.
وتزامنت االنفجارات مع مظاهرتني األولى مؤيدة 
حلكومة ڤيجاجيڤا والثانية مؤيدة ملنافسه املخلوع 
شــــينا واترا من أصحاب القمصــــان احلمر. وقالت 
مصادر مواكبة ان اجليش تدخل للسماح بوصول 

سيارات االسعاف الى مواقع االنفجارات.
وكانــــت املعارضة في تايلنــــد طالبت امس من 
االمم املتحدة التدخل عبر قوة حلفظ الســــالم فيما 
هدد اجليش التايلندي بشــــن عملية عسكرية ضد 

متظاهري املعارضة.
وقال انصار رئيس الوزراء التايلندي الســــابق 
تاكسني شيناواترا امللقبون »بالقمصان احلمر« انهم 
سيســــلمون بعثة االمم املتحدة في بانكوك رسالة 
موجهة الى االمني العام بان كي مون يطلبون فيها 

تدخل املجتمع الدولي.
واوضح أحد قادتهــــم وينغ توجنيراكارن قائال 
»سنســــلم االمم املتحدة رســــالة موجهة الى االمني 
العــــام لتوضيح ان هذه احلكومة تســــتخدم القوة 
ضد متظاهرين عزل«. واضاف »نريد ان يرسل قوة 
حلفظ السالم«. ورد املتحدث باسم اجليش التايلندي 
سونسيرن كاوكومنريد ان هذا الطلب ليس في محله. 
وقال »اننا ازاء قضيــــة داخلية« ودعا املتظاهرين 

»االبرياء« الى العودة الى منازلهم.
أح��د املتظاهري��ن املوال��ن للحكوم��ة يوج��ه »نباط��ة« نحو
)أ.ڤ.پ( بانك��وك  ف��ي  للحكوم��ة  املناهض��ن  املتظاهري��ن 


