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محمد الفايد

يعود تاريخ إنشائها إلى 1834 ويتسوق بها كل عام 15 مليون شخص

» هارودز« يحتضن دودي وديانا

بيع محالت هارودز إلى مؤسسة قطر القابضة
مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني

لندن- وكالت: ذكرت مصادر بريطانية أنه مت بيع محالت 
هارودز الشهيرة بلندن واململوكة للملياردير املصري 

األصل محمد الفايد إلى مؤسسة قطر القابضة.
وقال����ت املصادر إن قيمة الصفق����ة تبلغ نحو مليار 

وخمسمائة مليون جنيه استرليني.
وأوضحت املصادر أن الفايد اتفق على بيع املؤسسة 
الواقعة في غرب لندن، وأن الصفقة أبرمت في الساعات 
األولى من صباح امس، ومن املقرر إعالنها رس����ميا في 

غضون الساعات القليلة املقبلة.
وكان الفايد قد امتلك »هارودز« عام 1985 في أعقاب 
صفقة استحواذ بلغت قيمتها في ذلك الوقت 615 مليون 

جنيه استرليني.
وتبلغ مس����احة مبنى الهارودز الشهير بالعاصمة 
البريطانية أكثر م����ن مليون قدم مربعة )نحو 90 ألف 
متر مربع( من احملالت مختلفة األحجام ضمن أكثر من 
330 قسما متنوعا، ويحمل هارودز شعار »كل شيء لكل 

الناس من كل مكان«.
ويعود إنشاء »هارودز« إلى عام 1834 ويتسوق به 
في كل عام 15 مليون ش����خص، كما تضم أعمال الفايد 

في بريطانيا نادي فولهام لكرة القدم بلندن، أحد نوادي 
الدوري االجنليزي املمتاز، وقد كشف تصنيف حديث عن 

أن حجم ثروته يبلغ 650 مليون جنيه استرليني.
وأوضحت املص����ادر أن الدافع وراء بيع مؤسس����ة 
»هارودز« ال زال غير واضح، الس����يما بالنظر إلى قيمة 
الصفقة الكبيرة وفي ظل س����وق م����ا بعد حالة الركود 
االقتصادي، مش����يرة إلى أن الفايد ستظل لديه بعض 
الصالحيات ذات الصلة باملؤسسة لكنه لن يكون على 

عالقة باألعمال اليومية لها.
وكانت بع����ض التقارير قد أفادت في ش����هر مارس 
املاضي بأن مؤسس����ة قطر االستثمارية القابضة والتي 
تعمل باإلناب����ة عن العائلة احلاكمة في قطر قد فاحتت 
الفايد بشأن إمكانية إبرام صفقة محتملة في هذا الشأن، 
لكن املسؤولني العاملني في هارودز أكدوا في ذلك الوقت 
أن هارودز ليست للبيع وخالل الثمانينيات كان هناك 
صراع على ملكية مؤسسة الهارودز في إطار نزاع طويل 

فيما بني الفايد وبني رجل األعمال تيني روالند.
يذكر أن شخصية الفايد تثير الكثير من اجلدل حولها 
في بريطانيا، وكان قد شن حملة ملدة 10 سنوات إلثبات 

أن األميرة ديانا وابنه عماد الش����هير ب� »دودي الفايد« 
اللذين لقيا حتفهما في حادث حتطم سيارة عام 1997 قد 
اغتيال في مؤامرة دبرتها املخابرات البريطانية وبتعليمات 
من دوق ادنب����ره زوج امللكة البريطانية، وهو ما أعلن 

القضاة البريطانيون أنه ال يستند إلى دليل.
وعلى الرغم من إقامته في بريطانيا منذ عقود، فإن 
الفايد لم يتم منحه اجلنسية البريطانية على الرغم من 
أن له أبناء لديهم اجلنسية، وعلى الرغم من أنه يسدد 
ماليني اجلنيهات االسترلينية كل عام للجمعيات اخليرية 

ويعمل لديه نحو 10 آالف بريطاني.
وبعد رفض طلبه األول للحصول على وثيقة الهوية 
البريطانية كش����ف الفايد، عن أنه قدم أمواال لوزيرين 
من احملافظني وهما نيل هاميلتون وتيم س����ميث لكي 
يقدما أسئلة لها صلة مبصاحله داخل مجلس العموم، 
وكانت النتيجة أن كال منهما غادر احلكومة بسبب هذه 

املشكلة.
كما اضطر وزير آخر هو جوناثان إيتكني لالستقالة 
بعد أن كشف الفايد عن أن ذلك الوزير كان يقيم مجانا 

في فندق الريتز الذي ميلكه الفايد بباريس.

تض����م مح����الت ه����ارودز متثاال 
من البرونز لألمي����رة الراحلة ديانا 
وصديقه����ا دودي الفايد جنل محمد 
الفايد في متاجر »هارودز« بالعاصمة 
لندن، واللذين قتال في حادث س����ير 

مروع في باريس عام 1997.
والعمل الفني الذي نفذ بناء على 
طلب محمد الفايد يظهر فيه االثنان 
ممسكان بأيدي بعضهما ونظراتهما 
متشابكة، ويحوم فوقهما طائر بحري 
من نوع القطرس، رمز اخللود واحلظ 
اجليد. كذلك تبدو ديانا في العمل الفني 
مرتدية فستانا بش����ق على الصدر، 
فيما دودي يرت����دي قميصا مفتوح 
األزرار كاشفا عن صدره، وفق وكالة 

»أسوشيتد برس«.
دودي وديانا اللذان كان يقضيان 
إجازة في باريس، قتال برفقة السائق 
هنري بول في 31 أغسطس 1997، عندما 
اصطدمت »املرس����يدس« التي كانوا 
يقلونها بعمود مدخل نفق باريسي. أما 
الناجي الوحيد من احلادث هو املرافق 
الشخصي لديانا تريفور ريس جونز، 

الذي أصيب إصابة بليغة.
ال����ذي حمل عنوان  الفني  العمل 
»ضحاي����ا أبرياء« يعكس نظرة فايد 
األب أن جنله واألميرة ديانا قتال عمدا، 
رغم التحقيق الذي فتحته السلطات 
الفرنس����ية ونحت فيه بالالئمة على 

السائق بول.
وقال بيل ميتشال صديق لعائلة 
الفايد ومنفذ املنحوتة »إن العمل حتية 
مل����ا كان عليه الوضع لو لم تصطدم 

السيارة في 31 أغسطس 1997«.

فضيحة أخالقية لزعيم المعارضة تهز تركيا

عاصفة شرق السعودية تتراجع 
وتوقعات بأمطار غزيرة في الرياض

تسببت في تعليق رحالت بمطار الملك فهد الدولي

دبي � العربية: بدأت العاصفة املمطرة التي ضربت 
شرق اململكة العربية السعودية امس بالتراجع شيئا 
فش���يئا، إال أن حتذيرات الدفاع املدني باحلذر وعدم 

اخلروج التزال قائمة.
وطلب الدفاع املدني من املواطنني واملقيمني عدم 

السفر من الرياض وإليها، حفاظا على أرواحهم.
وتوقعت األرصاد السعودية أن يكون الطقس أفضل 
بداية من اليوم. وكانت عاصفة رملية اجتاحت املنطقة 
الشرقية مع رياح نشطة وصلت سرعتها إلى أكثر من 
80 كيلومترا في الساعة، وأدت إلى تدني مدى الرؤية 
األفقية ما كان سببا في تعليق رحالت الطيران مبطار 
امللك فهد الدولي بالظهران، حيث أشارت معلومات إلى 

تعليق أكثر من ست رحالت دولية وداخلية، إضافة إلى 
توجيه رحلتني قادمتني للظهران إلى مطار امللك خالد 
بالرياض بسبب سوء األحوال اجلوية. وقال حسني 
القحطاني مدير االعالم والعالقات العامة باالرصاد إن 
العاصفة ليست بالقوة التي صورتها بعض وسائل 
اإلعالم التي وصلت لدرجة التهويل، مش���يرا إلى أن 

وتيرتها تتجه للهدوء.
وف���ي الرياض، اجتاحت عاصف���ة رملية خفيفة 
شوارع العاصمة لم تدم أكثر من نصف ساعة، فيما 
بدأت تتراكم بعض السحب. وتوقعت الرئاسة العامة 
لألرصاد هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد على 

شرق العاصمة السعودية وجنوبها.

عمان � يو.بي.آي: متكن فريق 
طبي أردني امس من استخراج 
ثالثة أجنة ذكور من بطن طفل 
ال يتجاوز عمره أربعة أيام في 
عملية جراحي���ة نادرة تكللت 
بالنجاح. ونقلت وكالة األنباء 
األردنية الرس���مية »بترا« عن 
رئيس الفريق الطبي الذي أجرى 
العملية د.ناجح العمري وصفه 

العملية بالنادرة واملعقدة.
وأضاف أن أحد األجنة كان 
كامل النمو والثاني شبه كامل 
والثال���ث في مراح���ل التطور 
والنمو، مش���يرا الى أن األجنة 
الثالث���ة كانت تش���ارك الطفل 
بالتروية الشريانية والوريدية 

داخل رحم األم.
وقال د.العمري ان الطفل الذي 

أطلق عليه اس���م ريان احتفظ 
بحضانة ثالثة أشقاء توائم في 
بطنه طيلة رحلة حمل والدته 
به حتى اليوم الرابع من والدته 
وهو موعد إجراء العملية والتي 
انتابها الكثير من الشك والقلق 
من قبل والديه والفريق الطبي 
الذي كان يرص���د حالته حتى 

الوالدة.

 3 أجنة في بطن طفل عمره 4 أيام !!

أنقرة � أ.ش.أ: تفجرت فضيحة أخالقية اهتزت 
له���ا تركيا بطله���ا زعيم املعارض���ة رئيس حزب 
الش���عب اجلمهوري دنيز بي���كال وإحدى نائبات 
احلزب بالبرملان كانت تعمل مديرة ملكتبه على مدى 
سبع سنوات. وكشف موقع »خبر وقتي« واملوقع 
االلكتروني لصحيفة »وقت« اإلسالمية عن الفضيحة 
بوضع شريط مصور يحوي لقطات ألوضاع مخلة 
بني رئيس احلزب والنائبة نس���رين بايتوك التي 
عملت معه في مكتبه ملدة سبعة أعوام واآلن تشغل 

منصب نائبة حلزب الشعب اجلمهوري عن مدينة 
أنقرة. وذكرت شبكات التلفزيون التركية أن الشريط 
املصور أذهل نواب حزب الشعب اجلمهوري الذين 
اعتبروا هذا العمل مجرد تهمة غير أخالقية وغير 
الئقة، الفت���ني إلى أن هذا العم���ل الالأخالقي جاء 
قبل أي���ام من انعقاد املؤمتر العام الطارئ للحزب 
واس���تعدادات احلزب لتقدمي طلب االعتراض على 
حزمة التعديالت الدس���تورية التي أقرها البرملان 

اول من أمس.

قدحا قهوة يوميًا.. 
مفيدان لمرضى األزمات القلبية

لندن � رويترز: قال باحثون ان احتس��اء قدحني 
من القهوة يوميا رمبا يساعد بعض مرضى األزمات 
القلبية على تفادي حدوث مزيد من املشكالت اخلطيرة 

شريطة ان يكون ضغط دمهم عاديا.
وتع��د هذه النتيجة مفاجئ��ة الى حد ما في ضوء 
حقيق��ة ان القهوة املركزة ميكن ان تس��بب خفقان 
القل��ب، ولكنها تؤكد الطبيعة املعق��دة لتأثير القهوة 

على اجلسم.
ووجدت دراسة شملت 374 مريضا أصيبوا بأزمة 
قلبية أو بشيء حاد في الشريان التاجي ان األشخاص 
ذوي ضغط الدم العادي الذين يشربون قدحا او قدحني 
من القهوة يوميا قل لديهم بنسبة 88% احتمال اإلصابة 
بحالة يفشل فيها القلب في ضخ الدم بكفاءة باملقارنة 

مع األشخاص الذين ال يشربون قهوة.
ويعد ما يسمى بخلل انقباض البطني األيسر إنذارا 

شائعا لفشل القلب.

صحتك

متثال دودي وديانا

يستعد لتصوير فيلم عن قصة حياة الطاغية

مواطن مصري: الشبه بيني وبين صدام حسين .. نقمة
دبي � العربية: محمد بشر محمود مصري 
من االس���كندرية شبيه لصدام حسني، يبلغ 
من العمر 55 عاما، ويحكي بشر ذكرياته مع 
جتربة الش���به الذي يصل إلى حد التطابق 
بينه وبني صدام فيقول »اكتشفت أني أشبه 
صدام حس���ني مبكرا جدا منذ ما يزيد على 
25 عاما، لكني لم أكن أهتم. وكان أصدقائي 
ينادونني باحلاج صدام كدعابة، لكن األمور 
انقلب���ت إلى اجلد منذ أن غزا صدام الكويت 
وأصبح شخصا مكروها، فقررت إطالق حليتي 
ألختلف عنه«. يضيف بشر حسب صحيفة 
الشرق االوسط اللندنية أمس: »وبالفعل حدث 
املراد وأصبح هناك اختالف وهكذا اس���تقر 

األمر، لكنني فوجئت ب���ه عندما مت القبض 
على صدام وقد أطلق حليته ألصبح صورة 
طبق األصل منه مرة أخرى وهو ما تس���بب 
في وقوع أزمات متتالية انقلبت حياتي بعدها 
رأسا على عقب«. ويعتبر عم بشر الشبه الذي 
يربط بينه وبني صدام نقمة عليه، وقال بحزن 
»حتى صحتي خسرتها بسبب الرعب الذي 
أعيش فيه والتهديدات املتالحقة التي أتعرض 
لها«. وكشف احلاج بشر عن مفاوضات جدية 
تدور بينه وبني إحدى كبريات شركات اإلنتاج 
في مصر ليجسد شخصية الرئيس العراقي 
السابق صدام حسني في فيلم سينمائي عن 

قصة حياته.

»في حضرة المحبوب« ألبوم رائع لوائل جسار

عمرو خالد على الـ»فيس بوك«: أجمل ما سمعت في حياتي
القاهرة � ام .بي. س����ي: 
أرس����ل الداعية اإلس����المي 
املصري عمرو خالد رسائل 
على موقع التعارف الشهير 
ب����وك« والبريد  ال� »فيس 
اإللكتروني حلث الش����باب 
إلى األلبوم  على االستماع 
الديني »في حضرة احملبوب« 
اللبنان����ي وائل  للمط����رب 

جس����ار، الذي طرح مؤخرا وحقق جناحا كبيرا على 
مستوى الوطن العربي. وقال خالد في رسالته: قدمت 
لكم قبل ذلك أغنية »معلم« لسامي يوسف، وحققت 
انتش����ارا الكل يعرفه، واليوم أقدم لكم ألبوما رائعا 
اسمه في »حضرة احملبوب« وهو يتكلم عن النبي ژ 
والصحابة، للفنان وائل جسار. وأضاف الداعية املصري 
في رسالته حسب صحيفة املصري اليوم امس: األلبوم 
هو من أجمل ما س����معت في حياتي كلها من أغان أو 
أناشيد حتببك في رسول اهلل وفي الصحابة، وأجمل 
ما في هذا األلبوم هو اإلحساس الصادق لكل من عمل 
فيه، فالكلمات ليست مكتوبة كحرفة مصطنعة ولكنها 
خارجة من صدر عاش����ق لرسول اهلل ژ، واألحلان 
كذلك. وتابع خالد: أما وائل جسار فإحساسه باألغاني 
مؤثر للغاية، ولذلك فأنا أشكر صاحب الكلمات الرائعة 

السيد نبيل خلف، وأشكر 
وائل جسار، وأشكر بشدة 
الشركة املنتجة لهذا العمل 
الفني اجلميل، وإليكم 3 أغان 

من هذا األلبوم.
وكان املط����رب اللبناني 
وائل جسار قد أكد أن إطالقه 
ألبومه الدين����ي األول »في 
حضرة احملبوب«، بالتزامن 
مع ذكرى ميالد النبي ژ جاء جلمع الناس كلهم حتت 

مظلة واحدة هي حب الرسول الكرمي ژ.
وقال جس����ار »طرح علي الش����اعر نبيل الفكرة، 
فرحبت كثيرا وحتمست لها، ألنها املرة األولى التي 

أقدم فيها عمال دينيا أعتبره فريدا من نوعه«.
وأضاف م����ا »دفعني للموافقة هو أن هذا األلبوم 
سيرافق كل العصور واألجيال، وهو لكل زمان ومكان، 
ال يقف عند زمن أو وقت محدد، وسيجمع الناس كلهم 
حتت مظلة واحدة هي حب الرسول ژ. وعن تقدميه 
في نفس األلبوم، أغنية لها عالقة بالدين املسيحي، 
ومدى تعارضها مع ألبوم ديني موجه للرسول ژ 
قال املطرب اللبناني: »ال أش����عر بأن هذا سيولد أي 
مشكلة، فالدين املسيحي واالسالم متشابهان من حيث 

الدعوة الى اخلير والتسامح واحملبة«.

وائل جسارعمرو خالد

شبيه صدام حسين


