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بيروت: قال وزير الطاقة جبران باس���يل ان هناك 38
متأخرات للدولة عند املشتركني في شبكات املياه 
والكهرباء بلغت 382 مليار ليرة وهناك 167 مليون ليرة 

على نواب ووزراء حاليني وسابقني.
واضاف: لقد طلبت من املؤسسات االتصال الفوري 
بهؤالء لتسديد املتأخرات، مع امكانية التقسيط لستة 

اشهر.

القاهرة � يو.بي.آي: يواجه كتاب »ألف ليلة 
وليلة« محنة جديدة بعدما رفع عدد من احملامني 
املصريني دعوى امام القضاء طالبوا فيها مبصادرة 
الكتاب وحبس ناشري نسخة جديدة منه أصدرتها 

وزارة الثقافة املصرية.
وكش����فت وس����ائل االعالم مصرية امس ان 
مجموعة من احملامني تقدمت بطلب الى النائب 

العام ملصادرة الكتاب بزعم انه »يخدش احلياء 
العام«.

وطالب احملامون بالتحقيق مع رئيس هيئة 
قصور الثقاف����ة التي أصدرت الكتاب وعدد من 
املسؤولني فيها مبوجب مادة قانونية تتيح احلبس 
ملدة سنتني والغرامة لكل من ينشر مطبوعات 

أو صورا خادشة للحياء العام.

وزراء ونواب لبنانيون ال يسددون فواتير الماء والكهرباء »ألف ليلة وليلة«  أمام القضاء المصري

الحارس الشخصي لـ »بن الدن«: أنصح الشباب باالبتعاد عن »القاعدة«
فرنسا قررت عدم منحه تأشيرة دخول ليطلق كتابه الجديد

ناصر البحري أثناء اللقاء

ناصر البحري احلارس الشخصي ألسامة بن الدن

جنيفر مك كريت تقود احلملة

ان الغ����رب بيننا وبينهم خالفات 
عقائدية واش����ياء اخرى، لكن في 
االول واالخير هم بشر وهم بحاجة 

الى احلوار«.
وكان البح����ري انفص����ل عن 
القاعدة عام 2000 وتخلى عن فكرها 
واعطى االس����تخبارات االميركية 
معلومات اعتبرت قيمة جدا بعد 

هجمات 11 سبتمبر.

وع����ن انضمامه في الس����ابق 
الى صفوف القاعدة، قال البحري 
»تكونت عندي فكرة ان مواجهة 
الغرب، او الظالم االكبر الذي هو 
الغربي، ال تكون اال باجلهاد والقوة 
املسلحة، فبحث عن افضل تنظيم 
وافضل من يس����تطيع ان يواجه 

الغرب، فكان تنظيم القاعدة«.
اال انه اضاف »لكن بعد انخراطي 

في وسط التنظيم وتعمقي فيهم 
ورؤيتي الشياء كثيرة جدا علمت 
ان تنظي����م القاع����دة ضعيف من 

الداخل«.
الش����باب  الى  ن����داء  ووج����ه 
املسلم وقال »انصح الشباب باال 
يتعجلوا وان يستمعوا الى الطرف 

اآلخر«.
وخلص الى القول »صحيح رمبا 

صنع����اء � أ.ف.پ: اكد اليمني 
ناصر البحري الذي كان في السابق 
حارسا شخصيا السامة بن الدن 
والذي نشر بالشراكة مع صحافي 
فرنسي كتابا عن حياته الى جانب 
زعيم القاع����دة انه يريد ان يثني 
الشباب عن االنضمام الى التنظيم 

املتطرف.
وقال البحري ف����ي مقابلة مع 
وكالة »فرانس ب����رس«: »فكرتي 
من الكتاب كانت تدور حول منح 
الشباب القدرة على ان يفهموا ان 
لهم حقا بقول كلمة ال للمتطرفني 

ومبا في ذلك لتنظيم القاعدة«.
وقال البحري انه فوجئ بقرار 
فرنسا عدم منحه تأشيرة دخول 
ليطلق كتاب����ه اجلديد »في ظالل 

بن الدن«.
واكد في هذا السياق »فوجئت 
باخلبر ف����ي الصحافة مثلي مثل 
باقي الش����عب. يرفضون دخولي 
وما يزال����ون ينظرون الى ناصر 
البحري على انه ذلك االرهابي وتلك 

الشخصية اخلطيرة«.
واكد البح����ري ان كتابه الذي 
الفرنس����ي  كتبه م����ع الصحافي 
جورج مالبروني والذي صدر في 
15 اجلاري »فيه قصص كثيرة حول 
شخصية بن الدن وطريقة تعامله 

مع اآلخرين كشخصية قيادية«.

توقعات متجددة بحدوث زلزال مدمر يضرب إيران بسبب تفشي الرذيلة

حملة »تعرٍ« في أميركا احتجاجًا على ربط 
مالبس النساء بالهزات األرضية

في مزاد لصالح يوم األرض ..
مباراة غولف مع بيل كلينتون بـ 80 ألف دوالر

نيويورك � د.ب.أ: فاز مزايد 
ف����ي أميركا بفرصة املش����اركة 
في مباراة غولف أمام الرئيس 
األميركي األسبق بيل كلينتون 
مقاب����ل 80 ألف دوالر وذلك في 
مزاد أقامته دار كرستي الشهيرة 

للمزادات في نيويورك.
وحم����ل املزاد اس����م »املزاد 
األخضر« حيث عرض مجموعة 
من البضائع الفاخرة التي تقدر 

قيمتها بنحو 657 ألف دوالر.
امل����زاد لصالح »يوم  وجاء 
األرض« وحظ����ي مبش����اركة 
مجموعة كبيرة من النجوم مثل 
املمثلة سلمى حايك وجنم التنس 
جون ماكينور. وسيذهب عائد 
املزاد لصالح مؤسسات معنية 

بالبيئة.
وتتيح دار املزادات للراغبني 
في الفوز بلقاء شخصيات عاملية 

ش����هيرة، فرصة املشاركة في 
»املزاد األخضر« عبر االنترنت 
حت����ى الس����ادس من الش����هر 

املقبل.
وتش����مل العروض األخرى 
مباراة تنس مع جون ماكينور 
وأمسية مس����رحية مع املمثلة 
س����يجورني ويفر بطلة فيلم 
»أفاتار« وقضاء يوم تصوير مع 
املمثل االسترالي هيو جاكمان.

دبي � العربية: أطلق رجال 
الش���يعة املؤثرون في  الدين 
إيران حتذيرا يقول إن العاصمة 
املترامية األطراف طهران على 
وش���ك مواجهة زل���زال مميت 
سيسفر عن إهالك املاليني من 
الناس، نقال عن تقرير صحيفة 

»الشرق األوسط« امس.
وذكر رجال الدين أن السبب 
وراء هذه النبوءة بسيط وهو 
أن الرذيلة استشرت في أنحاء 
طه���ران ويري���د اهلل معاقبة 

املذنبني.
آي���ة اهلل عزي���ز  وق���ال 
خوش���وقت، وه���و واحد من 
الدي���ن، للمصلني  كبار رجال 
أثناء خطبته في شمال طهران: 
»اخرجوا إلى الشوارع وتوبوا 
من ذنوبكم. العذاب اإللهي واقع 

علينا. اتركوا املدينة«.
وحتى بني الكثير من السكان 
غير املتدينني في العاصمة، التي 
يبلغ تعداد سكانها 12 مليونا، 

لم يتم أخذ هذه التحذيرات باستخفاف، فطهران 
تعد واحدة من أكث���ر العواصم املعرضة للزالزل 
في العالم، حيث إنها بنيت فوق تقاطع اثنتني من 
الطبقات التكتونية الرئيسية في األرض. وهناك 
أكثر من 100 صدع حتت هذه املدينة. وأسفر زلزال 
ضرب مدينة بام، شرق إيران، عن مصرع عشرات 

اآلالف من الناس في عام 2003.
واملخاوف من تعرض طهران لزلزال كبير ليست 
جديدة، لكن النشاط الزلزالي املتزايد في جميع أنحاء 
العالم � بداية من الزالزل التي وقعت في الصني إلى 
باخا كاليفورنيا، إلى جانب االنفجار البركاني في 
أيسلندا � لم يقد إلى شيء سوى زيادة هذه املخاوف، 
ناهيك عن أن العلماء يؤكدون أنه من املس���تحيل 

التنبؤ بالتوقيت األكيد لوقوع أي زلزال.
وقال أحد السكان احملليني العاطلني عن العمل: 
»إذا كانت الرذيلة هي ما تتسبب في وقوع الزالزل 
لكان ينبغي وقوع فيضانات وانفجارات بركانية 
في طهران كذل���ك، ألن جميع اخلطايا ترتكب في 

هذه املدينة الشاسعة«.
وقد ذهب خوش���وقت إلى حد حتذير الرئيس 
محمود أحمدي جناد من اخلطر، وذلك وفقا ألحد 
املواق���ع اإللكترونية اخلاص���ة باحلرس الثوري 
اإليران���ي. وأثناء خطاب ألق���اه أحمدي جناد في 
الفترة األخيرة أشار إلى أن أحد رجال الدين أخبره 

بأن وقوع الزلزال أمر ال مفر منه.
ومت اتخاذ خطوات س���ريعة، فقد أعلن أحمدي 
جن���اد أن احلكومة ينبغي له���ا أن تبدأ العمل في 
برامج ملس���اعدة 5 ماليني فرد على األقل لالنتقال 
من طهران في غضون الس���نوات القليلة املقبلة. 
وقد أعلن بعض الوزراء عن مكافآت تصل إلى %50 
للموظفني احلكوميني الراغبني في االنتقال للعيش 

في مناطق أخرى.
بل إن هناك مناقشات بشأن نقل مقرات مؤسسات 
الدولة، وقد تساءل املتحف الوطني اإليراني القائم 
في طهران عن املوعد الذي يستطيع فيه نقل تشكيلة 
األعمال الفنية التي لديه )300 ألف عمل فني( إلى 

موقع آمن.
وفي أعقاب تصريحات رج���ل الدين اإليراني 
تنطلق في أميركا »حملة تعر« مبشاركة 30 ألف 
امرأة احتجاجا على اعتبار مالبس النس���اء غير 

احملتشمة سببا في حدوث الهزات األرضية.
وحسب صحيفة »مترو« البريطانية الصادرة 
امس تقود هذه احلملة طالبة أميركية تدعى جنيفر 
مك كريت التي قالت إنها سترتدي االثنني القادم أقل 
مالبس���ها حشمة، وتطلب من املشاركات معها في 
احلملة القيام بذلك أيضا، لتثبت علميا ان األحداث 
الطبيعية ومنها الزلزال ال عالقة لها »بهزات جسم 
املرأة« وال باحلشمة في امللبس أو حتى باالنحالل 

اخللقي على حد تعبيرها. صحتك
عصير التوت يقي من التهاب 

المسالك البولية
ليتل روكـ  يو.بي.آي: قال باحث كيميائي أميركي ان شرب 
كوب كبير من عصير التوت البري )كرانبيري( يوميا يقي من 

اإلصابة بالتهاب املسالك البولية.
وأشار رونالد برايور من وزارة الزراعة األميركية في مدينة 
ــي التوت البري  ــاس األميركية ان ف ــل روك بوالية أركنس ليت
مكونات مرتبطة مبركبات كيميائية متنع تكون بكتيريا مسببة 
ــالك البولية.  ــات من خالل الدخول إلى اخلاليا في املس لاللتهاب
ــد من األبحاث  ــى انه البد من إجراء مزي ــار إل لكن برايور أش
ــودة في منتجات التوت البري  لتحديد معدالت املركبات املوج

باإلضافة إلى القيام باختبارات لتحديد املعايير املناسبة.
ــد من املنتجات مثل العنب حتتوي على  ولفت إلى ان العدي
هذه املركبات لكنها تفتقر إلى التأثير املوجود في التوت البري 

نتيجة ارتباط هذه املركبات باملواد الكيميائية املناسبة.

صورة مجمعة بواسطة احلاسب اآللي توضح خطوات إجراء العملية  )أ.پ(

آيسلندا تغلق مطار ريكيافيك للمرة 
األولى منذ ثوران البركان

ريكيافيك � أ.ف.پ: اعلن مسؤولون آيسلنديون عن اغالق مطار 
ريكيافيك امس للمرة االولى منذ ثوران بركان ايجافيول االيسلندي 
الذي تسببت سحابة الرماد التي انبثعت منه في شل حركة املالحة 

اجلوية في اوروبا طوال اسبوع.
وكانت السحابة البركانية اندفعت حتى اآلن نحو الشرق حيث 
بلغت بريطانيا والدول االسكندينافية واوروبا مع حتييد العاصمة 

االيسلندية ريكيافيك الواقعة جنوب غرب اجلزيرة.
وقالت املتحدثة باسم هيئة الطيران املدني االيسلندية هيورديس 
غودموندس���دوتير »يبدو ان الرماد سيبلغ )مطار( كيفالفيك الذي 

سيقفل امام املالحة اجلوية«.
وتع���ذر على املتحدثة ان حتدد الفت���رة الزمنية القفال مطار 
العاصمة، لكنها قال���ت ان الرحالت اجلوية قد يتم حتويلها الى 
مطارين صغيرين في شمال وشرق البالد طوال فترة اقفال مطار 

كيفالفيك.

نجاح أول عملية جراحية لزرع وجه كامل في العالم
نيويورك � د.ب.أ:  اعلن رئيس 
الطاقم الطبي خوان بيري باريت 
اخلميس املاضي ان االطباء االسبان 
اجروا اول عملية في العالم لزرع 

وجه كامل.
وأج����رى طاقم مك����ون من 30 
خبي����را عملي����ة زرع الوجه في 
مستش����فى فال دي هيبرون في 
برشلونة لشاب اصيب في حادث 

قبل خمس سنوات.
وأوضح باريت ان املريض لم 
يكن يستطيع التنفس او البلع او 

التحدث على نحو مناسب.
وجرى زرع عضالت وجه وجلد 
وأنف وشفاه وفك واسنان وحنك 
وعظام خدود للشاب في العملية 
التي استغرقت 22 ساعة وأجريت 
له في العشرين من مارس املاضي، 
واض����اف باريت ان حالة املريض 
جيدة. وأشار الطبيب الى انه من 
املتوقع ان يتمكن الشاب من العيش 
بشكل طبيعي بعد متاثله للشفاء 
م����ن العملية. وقال الطاقم الطبي 
االسباني ان عشر عمليات لزرع 
وجه جرت في جميع انحاء العالم 

ولكن كلها كانت عمليات جزئية

هذه الصورة التقطت في أبريل 1947 وجتمع اللورد لويس ماونتباتن )اليسار( مع الليدي 
إدوين ماونتباتن )اليمني( أثناء استقبالهما للمهامتا غاندي )في املنتصف( وذلك عندما أصبح 
لويس ماونتباتن نائبا عن التاج البريطاني في الهند بنيودلهي، ويعاد نشر هذه الصورة في 
إط����ار اجلدل الذي أثير مؤخرا بفعل صدور كتاب جديد عن غاندي عنوانه »غاندي: الطموح 
العاري« جلاد أدامز ويتناول الكتاب عالقات غاندي مع النساء والذي لم متنعه حياة التقشف 

والزهد من التعرف إلى النساء وبشكل يكاد يتعارض مع ما عرف عنه!        )أ.ف.پ(

الوجه اآلخر للمهاتما غاندي!


