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عمة »القاتل القتيل« حتمل صورته

أبوظبيـ  أ.ش.أ: تستضيف الدورة الثالثة من مهرجان 
»أنغام من الشرق« 14 فنانا وموسيقيا من 8 دول، وتنظم 
أنشطة املهرجان هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في إطار 

االحتفاء بالطرب األصيل.
وتضــــم الدورة الثالثة من املهرجــــان ما بني عدد من 
أهم رموز الغناء والطرب في املنطقة، إلى جانب أصوات 
شابة جديدة حترص هيئة أبوظبي للثقافة والتراث على 

تقدميها للجمهور والتعريف مبا يقدمونه على الســــاحة 
الفنية من غناء وطرب يسترجع أصالة املاضي ويحيي 

التراث املوسيقي األصيل.
تشــــارك في املهرجان دول اإلمارات، فلسطني، لبنان، 
سورية، إيران، املغرب، تونس، مصر، وسيقام املهرجان 
في قصر اإلمارات ومســــرح أبوظبي على مدار 9 أيام من 

6 إلى 15 مايو اجلاري.

»أنغام من الشرق« يحتفي بالطرب األصيل

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: أظهرت دراسة بريطانية 
جديدة أن تناول زيت الزيتون قد يساعد في احلماية 
ضد مـــرض التهاب القولون التقرحي وهو نوع من 

التهاب األمعاء.
وذكر موقع »هلث داي« األميركي أن الدراسة التي 
أعدها باحثون من جامعة شـــرق انغليا البريطانية 
للطب وأعلنـــت نتائجها في مؤمتـــر طبي في نيو 
اورلينز وجدت أن األشـــخاص الذين يحتوي نظام 
غذائهم علـــى كميات غنية بحمض االوليك املوجود 
في زيت الزيتون هم أقل عرضة بشكل كبير ملرض 

التهاب القولون التقرحي.
وهذا احلمض هو من االحماض الدهنية االحادية 
غير املشـــبعة املوجودة في زيـــت الزيتون وزيت 
الفســـتق وزيت بذر العنـــب والزبدة وبعض أنواع 

السمن النباتي.
وقال الطبيب املسؤول عن الدراسة اندرو هارت 
»يبدو أن حمض األوليك يســـاعد على منع اإلصابة 
بالتهاب القولون التقرحي عبر منعه لتأثير بعض املواد 
الكيميائية في القولون التي تتسبب في االلتهاب«.

زيت الزيتون 
يقي من التهاب األمعاء

صحتك

النائب العام المصري يستفسر عن تفاصيل مقتل الشاب المصري

والد »قاتل وقتيل« لبنان: ابني تعرّض في صغره لحادث أصابه بهياج عقلي
أحمد عفيفي

استنكرت أسرة وأهالي »قتيل لبنان« 
في القاهــــرة االتهامات التي وجهت إليه، 
مرددين  »حتى لو كان هو القاتل احلقيقي 
لألسرة اللبنانية ما يتعملش فيه كده«، 
وانهمر أقاربه وجيرانه في البكاء، وتبني 
أن القتيل سافر بصحبة شقيقته وأمه إلى 
لبنان منذ 4 اشهر للبحث عن فرصة عمل، 
وقال أحد أقاربه إن الضحية متزوج منذ 4 
سنوات، ولديه طفلة )3 سنوات(، وال ميكن 
أن يغتصب طفلة في سن ابنته، بينما قال 
شقيقه إن القتيل كان دائم الشجار وسبق 
اتهامه في عدة قضايا، لكن لم يسبق له 

أن أقدم على القتل.
وحسب »املصري اليوم« امس، قالت 
عمة القاتل القتيل إن والدته تركته »حلمة 
حمراء«، وعمره 4 اشهر وانفصلت عن والده 
وسافرت إلى لبنان للعمل هناك مع إحدى 
صديقاتها، وأضافت العمة أنها من تولت 
تربيته، وأنــــه تعلم حتى الصف الثالث 
االبتدائي فقط بســــبب الظروف املادية، 
حيث توجه للعمل بورشة حدادة واملنيوم 

باملنطقة لكسب قوت يومه.
وأكدت العمة أن والدة الضحية تركته 
ملدة 38 عاما دون رؤيته، وعادت فقط منذ 
4 اشهر إلى املنطقة وســــألت عن ابنها، 
وعندمــــا التقته طلبت منه احلضور إلى 

لبنان للعمل معها هناك لتحسني أوضاعه 
املالية.

وأكد والده ان ابنه تعرض حلادث بينما 
كان في الرابعة من عمره، حيث سقط على 
رأسه، وتسبب احلادث في تهشم عظام 
الرأس، وتولى عالجه حتى مت شفاؤه ، لكن 
هذا احلادث أثر عليه، حيث »كان يصاب 
بحالة هياج عقلي،   لكن ســــرعان ما أن 
يفيق من هــــذه احلالة، ويقوم باالعتذار 

لكل من تسبب له بأذى «.
من جهة اخرى، طلب املستشار عبداملجيد 
محمود النائب العام من وزارة اخلارجية 
سرعة اإلفادة عما إذا كان لديها أي تفاصيل 
عن وقائع قتل الشاب املصري محمد سليم 
مسلم في قرية كترمايا بلبنان، والتمثيل 
بجثته على النحو الذي تناولته وسائل 

اإلعالم.
كما استفســــر النائب العام من وزارة 
اخلارجية، في طلب أرسله إليها امس، عما 
إذا كانت قد أجريت حتقيقات قضائية في 
هذه الوقائع من السلطات اللبنانية، وما 
وصلت إليه، وذلك حتى يتسنى للنيابة 
العامة في مصــــر النظر قانونا في مدى 
اختصاصها باي وقائع تناولتها اجلهات 
القضائية في لبنان للتدخل حرصا على 
حماية أرواح ومصالح املصريني املقيمني 

باخلارج.

أكاديمية لتفسير األحالم في الرياض

في مقاهي اإلنترنت بتايوان..
 يمكنك االستحمام وغسل مالبسك!

في محاولة جلذب مزيد من الزبائن، وفرت بعض 
مقاهي اإلنترنت في تايوان عددا من اخلدمات اجلديدة 
واملبتكرة، التي جتعلها مبثابة »البيت الثاني« بالنسبة 
لألطفال والشــــباب الذين يتوافــــدون عليها، ومنها 
»االستحمام«، و»غســــل املالبس«، و»النوم لبعض 
الوقت«.  وكانت قصة الشاب التايواني املعروف باسم 
»العمالق األخضر«، والذي قضى 9 أشهر متواصلة 
ميارس األلعاب على اإلنترنت في أحد املقاهي، مبنزلة 
مصــــدر اإللهام الذي أوحــــى بالفكرة لعدد من رجال 
األعمال في البلد اآلسيوي.  وحسبما نشرته جريدة 
»الفجــــر« املصرية، أكد مورفي وانغ، أحد رواد فكرة 
مقاهي اإلنترنت في تايبيه، أن السوق مفتوح وكبير 
أمام ألعاب اإلنترنت، مشيرا إلى أن أصحاب املقاهي 
بدأوا يفكرون في جميع األفكار التي متكنهم من اجتذاب 
زبائن جدد واإلبقاء عمــــن لديهم لفترة أطول داخل 
املقهى.  ويوجد في تايبيه وكاوهسيونغ مقاهي إنترنت 

مبثابة املنزل احلقيقي لهــــواة األلعاب اإللكترونية، 
حيث ميكنهم طلب الطعام، أو االســــتحمام، وغسل 

املالبس والنوم لبضع ساعات. 
وفي هذا السياق، قال لني شوـ  فني، مدير مقهى في 
تايبيه، إن مقاهي اإلنترنت التي تقدم مثل هذا النوع 
من اخلدمات ال تعتبر قاعدة عامة وتعتبر أقلية بني 

ألفي مقهى موجود في البلد اآلسيوي. 
وعلى الرغم من أن إدمان األلعاب اإللكترونية في 
تزايد مســــتمر، إال أن عدد زبائن مقاهي اإلنترنت ال 
يتماشى مع هذه الزيادة، نظرا ألن اجلميع تقريبا لديه 
خدمة اإلنترنت املنزلي عالي السرعة، على حد قول 
لني، وهو التحدي الذي ولدت هذه األفكار اجلديدة من 
أجل التغلب عليه. ووفقا لبيانات من بلدية تايبيه، 
فإن أكثر من نصف الطــــالب في اجلزيرة يترددون 
على مقاهي اإلنترنت، فيما يتجاوز عدد زبائنها في 

املعتاد 400 ألف شخص. 

دبي ـ العربية: أعلن »مفسر األحالم« يوسف 
احلارثي عن افتتاح »أكادميية تفســـير األحالم« 
فـــي الرياض، بعد احتجـــاب فضائية »أكادميية 
األحالم« التي ســـبق أن أنشأها لتأويل املنامات، 

بعد انسحاب ممولها.
وقال احلارثي لصحيفـــة »احلياة«، امس إن 
األكادميية اجلديدة »ستضم 800 دارس، يتخرجون 
بشهادات تتدرج من الدبلوم العالي واملاجستير 

حتى الدكتوراه«.
كما يسعى العتماد هذه األكادميية رسميا، بحيث 
تصبح جامعـــة أهلية أو معهدا تدريبيا معتمدا، 
مثل كثير من املعاهد والكليات األهلية املعتمدة 
عامليا، الفتا إلى أنه لم يبق سوى توقيع العقود 
مع إحـــدى اجلامعات العاملية املعتمدة في الدول 

العربية والتي رفض التصريح باسمها.
لكنه كشـــف أن املنتســـبني الـ 800 يدرسون 
اآلن املراحـــل األولى عبر مراســـالت اإلنترنت، 

ويتلقون هذا العلم وترسل لهم الفوائد من خالل 
اشـــتراكهم في قنوات التعلم. وأضاف: »تشمل 
محاور الدبلوم: التأصيل الشرعي، واللغة املنطوقة 
واملرئية، واإلشارة من أصوات وصور، واإلرشاد 
وأصوله النفسية واالجتماعية، ألن التأويل مهنة 
إرشـــادية وتوجيهية، وتكوين مهارات التفكير 

والشخصية«.
وينفي احلارثي أي شـــعور باحلرج من إقامة 
»أكادميية لألحالم«، معتبرا أن »هذا علم من علوم 
الشريعة وأنه ليس حكرا على أحد«، واصفا من 
يعترض على ثقافة تأويل األحالم بأنهم »إما من 
العوام، وإما أنهم من طلبة العلم الشـــرعي غير 

املتخصصني في هذا الفن«.
وسبق أن أعلن احلارثي التهيئة إلقامة دورة 
ضخمة في شرح »منظومات البيانات«، التي قد 
يصل بعضها إلى ألف بيت، ســـعيا منه إلى نشر 

علم تأويل األحالم في الوسط الشرعي احمللي.

يوم األطفال في طوكيو.. 
يسبح السمك فوق أسطح المنازل

طوكيوـ  كونا: حينما يسبح السمك فوق 
ســـطح املنازل في اليابان فـــان ذلك يعني 
اقتراب موعد االحتفال بـ »يوم األطفال« ففي 
اخلامس من مايو من كل عام حتتفل العائالت 

اليابانية بنمو وصحة أطفالهم.
وكان االحتفـــال مقتصرا على احلضارة 
الصينية القدمية التـــي تعتقد بأنه يطرد 
األرواح الشـــريرة عن األطفال وانتقل في 

القرن السابع الى اليابان.
وكان يطلق على االحتفال حتى عام 1948 
»مهرجان األوالد« حتى تغير ليكون »يوم 
األطفال« ليحتفل به االناث والذكور لكن هذه 
العطلة الوطنية تظل مناسبة مهمة للذكور 

اكثر منها لالناث.
وتعلق العائالت التي لديها اطفال ذكور من 
شهر ابريل وحتى مايو أعالما ملونة مصنوعة 
من القماش على شكل سمك »الشبوط« النهري 
على األبواب ويدعى باليابانية »كوينوبوري«، 

آملـــني ان يكبر أوالدهـــم ليصبحوا رجاال 
شجعانا وأقوياء.

وترمز سمكة »الشبوط« في اليابان الى 
القوة والنجاح في العمل وفقا ألســـطورة 
صينية تقول ان هذا النوع من السمك سبح 
عبر شـــالالت »النهر األصفر« وحتول الى 

تنني.
ويتألف علم »كوينوبوري« من علم على 
شكل تنني وثالث أسماك »الشبوط« تضم 
ثالثة ألوان هي األسود في أعلى العلم ويرمز 
الى األب واألحمـــر ويرمز الى األم واألزرق 
ويرمـــز الى االبن األكبـــر ويتم اضافة علم 
على هيئة ســـمكة في حـــال ولد طفل ذكر 
جديد ويكون حجـــم العلم اصغر من بقية 

االعالم املوجودة.
ويتضمن االحتفال ايضـــا عرض دمية 
تقليدية محاربة وخوذة صغيرة ودرع في 

داخل املنزل.

السعوديون ال يحفظون 
تواريخ ميالد زوجاتهم

الريـــاض ـ يو.بـــي.آي: قال 
سعوديون يشاركون في حملة 
تعداد الســـكان فـــي اململكة ان 
السعوديني ال يحفظون تواريخ 
ميالد زوجاتهم وأوالدهم، على 

النقيض من غير السعوديني.
وذكرت صحيفة »الوطن« امس 
ان موظف التعداد محمد الشهراني 
الحظ ان غير السعوديني يذكرون 
تواريخ ميالد االسرة غيبا دون 
احلاجـــة إلى الرجـــوع لالقامة 
او اجلـــواز، في حـــني ال يحفظ 
السعوديون تاريخ ميالد الزوجة 
واالبناء ويعتمدون اعتمادا كبيرا 

على دفتر العائلة ملعرفة ذلك.
بدوره قال العداد فهد الغامدي 
»إنه صادف حالة واحدة ملواطن 
يحفـــظ تواريخ ميالد أســـرته 

كاملة«.

باريس 
تحارب أقفال الحب

»باريس تريد تضييق اخلناق 
على حملة اقفال احلب«، وتوضح 
الصورة اقفال احلب املعلقة على 
قصر فنـــون بونت في باريس، 
ورغـــم ان باريس هـــي مدينة 
العشـــاق اال انها لن تبقى كذلك 
طويال، خاصة بالنسبة جلسر 
العشـــاق  اتهم  املشـــاة والذي 
بتخريبه، وذلك حســـب رؤية 
السلطات باملدينة، ويعتبر جسر 
قصر فنـــون بونت هو املفضل 
للفنانني والرسامني لكنه يجذب 
السياح والذين يقومون  انتباه 
بوضع اقفال احلب اخلاصة بهم 
ويلقون باملفاتيح في نهر السني. 

)أ.ف.پ(

بيت االسرة القتيلة في بيروت وفي االطار الضحيتان زينة وآمنة

السفير المصري في تل أبيب: أتمنى إقامة 
مباراة في كرة القدم بين مصر وإسرائيل

القاهرةـ  وكاالت: قال ياسر رضا، السفير املصري في إسرائيل، إنه 
يتمنى أن يشهد املستقبل القريب إقامة مباراة كرة قدم بني املنتخبني 
املصري واإلســـرائيلي. وأضاف ردا على سؤال محرج، وجهه إليه 
جمهور ندوة ألقاها فـــي جامعة تل أبيب: »أمتنى أن يحدث هذا في 
املستقبل القريب، ويلتقي املنتخبان، ليست لدينا مشكلة في ذلك، 

والكالم الذي أقوله هنا ميثل بلدي«.
وحســـب »املصري اليوم« امس كان الســـفير ألقى محاضرة في 
مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة تل أبيب، مساء األربعاء 
املاضي، مبناسبة مرور 31 عاما على توقيع اتفاقية السالم بني مصر 
وإسرائيل، وتطرق فيها إلى عدة قضايا مثل امللف النووي اإليراني، 
ومفاوضات الســـالم، ووجه إليه أحد احلاضرين سؤاال عن معاداة 
املعارضة املصرية إلسرائيل، فقال رضا: »املعارضة املصرية ليست 
ضد اتفاقية السالم، وليست ضد إسرائيل، هؤالء الناس ال يريدون 
احلرب. وغالبية العالم تؤيد الســـالم، لكننا نقابل أصواتا مختلفة 
دائما. وهذا نقابله أيضا عندكم في إسرائيل، وهذه مسألة طبيعية. 
وارتفعت هذه األصوات، وتزايدت في مصر، بعد احلرب اإلسرائيلية 
على غزة، لذلك ينبغي بذل جهود حقيقية للعودة إلى طاولة املفاوضات، 

ساعتها سيكون األثر إيجابيا على كل األطراف«.


