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القدس ـ وكاالت: 
بدأت في إســـرائيل، 
أمـــس،  مـــن  اول 
الرسمية  االحتفاالت 
مبـــا يســـمى »يوم 
القدس«، مبناســـبة 
الســـنوية  الذكـــرى 
الحتاللها عام 1967، 
وفقا للتقومي العبري. 
وبهذه املناسبة نشرت 
إحصاءات تقول إنها 
أكبر مدينة في إسرائيل 
من حيث املســـاحة 
وعدد السكان )ألنهم 
يضمون إليها القسم 
الشرقي احملتل(، وفي 

الوقت نفسه األكثر فقرا ومتييزا عنصريا. وشهد الكنيست صداما، 
أمس، بني رئيس الوزراء، بنيامني نتنياهو، والنواب العرب بسبب 

تصريحه بأن القدس غير مذكورة في القرآن الكرمي.
وكان نتنياهو قد حاول نفي الرباط القدسي للعرب واملسلمني 
في القدس. وقال إن هناك رابطا وشائجيا بني اليهود والقدس.. 
فهـــي العاصمة الوحيدة لليهود.. وهـــي التي ذكرت في التوراة 

عشرات املرات، لكنها لم تذكر في القرآن ولو مرة واحدة.
فتصدى له النواب العرب، مؤكدين أن القدس هي أولى القبلتني 
وثالث احلرمني، وأن نتنياهو يزور التاريخ وميس املشاعر الدينية 
للمسلمني واملسيحيني العرب. وطالبه النائب طلب الصانع، من 
القائمة العربية املوحدة، باالعتذار. فهب نواب اليمني ملهاجمته. 

وأمر رئيس اجللسة بطرد النائب العربي من القاعة.
وحسب تقرير خاص أصدرته جمعية »حقوق اإلنسان واملواطن« 
في إســـرائيل بهذه املناســـبة، فإن »احلكومة اإلسرائيلية، بكل 
وزاراتها وبلدية القدس والشرطة، متارس متييزا عنصريا واضحا 
ضد فلســـطينيي القدس في جميع املجاالت«. وأوردت أمثلة من 
نتائج هذه السياسة، فقالت إن أكثر من 95 ألف طفل فلسطيني 
في القدس الشرقية يعيشـــون حتت خط الفقر وأقل من نصف 
التالميذ يتعلمون في املدارس الرسمية التي تعاني نقصا ال يقل 
عن 1000 غرفة تعليم، إضافة إلى جدار الفصل الذي مينع 15% من 
التالميذ من الوصول إلى مدارسهم في الوقت املناسب، وبعضهم 

ال يوجد لهم إطار تعليمي.

القاهرةـ  وكاالت: صرحت الفنانة اللبنانية صباح 
بأنها تتمنى أن تخصص الدولة متحفا لها، لتضع 
فيه كل اجلوائز العربية والعاملية التي حصلت عليها 
على مدار حياتها، حيث قدمت 85 فيلما سينمائيا 
واستعراضيا و27 مسرحية، وما يزيد عن 3000 أغنية 

وذلك لتخليد ذكراها مثلما حدث مع أم كلثوم. 
ودعت احلكومة اللبنانية إلى تخصيص راتب 

شهري لكل فنان حتى يســـتطيع أن يعيش حياة 
كرمية، خاصة بعد الظروف الصعبة التي تعرضت 
لها واضطرتها إلى بيع شقتها واإلقامة بفندق بجوار 
منزلهـــا القدمي مبنطقة احلازميـــة. جاء ذلك خالل 
حوارها فـــي برنامج »ثقافة« على قناة فرانس 24 
والتي اســـتضافتها فيه اإلعالمية اللبنانية كامي 

لطيف.

صباح: أريد متحفًا باسمي مثل أم كلثوم

مي حريري: أحلم ببناء مسجد وكنيسة! 

17 سنة في سجن األحداث لصبي قتل والده
حكمت محكمة في واليـــة ايداهو األميركية على 
الصبي زاكاري بنغل بـ 17 ســـنة في سجن األحداث، 

حيث قام الصبي بإطالق النار على والده وقتله.
من جهة أخرى، حتقق الشرطة في مدينة شارلوت 
بوالية كاروالينا الشمالية األميركية في كيفية وصول 
مسدس إلى صبي في الصف الثالث أحضره الى املدرسة 

أاطلق النار داخل صف مكتظ بالتالميذ.
وافادت صحيفة »ذي شارلوت اوبسرفر« االميركية 
بأن الصبي وضع في مركز اعتقال االحداث في مقاطعة 
غاســـتون بعدمـــا اطلق النار في مدرســـة »ميدوز« 
االبتدائية. وذكرت محطة »دبليو سي ان سي« األميركية 
ان احدا لم يصب في حادث اطالق النار عندما انطلقت 
الرصاصة في املسدس فيما كان موضوعا على طاولة 
التلميذ. وقال مدير املدرسة ان الصبي ال ميكن ان يطرد 

لكنه قد يجبر على اجللوس في مقعد محدد.

حربا بينها وبني زوجها السابق. 
وأكــــدت أنها ال تعيش قصة حب 
حاليا، وال تفكر حتى في الزواج، 
ألنهــــا تعيش لتفكر فــــي ابنتها 
وفنها فقط، مؤكدة أنها »مازالت 
تعبانة« من الداخل، وتتمنى السالم 
الداخلي، والشعور باالطمئنان، 

والراحة النفسية.
وأرجعت فشــــل زيجاتها إلى 
حالة االكتئاب التي تصيب املرأة 
بعد الوالدة مباشرة، إال أنها في 
الوقت عينه لم تنكر أن مشكلتها 

تكمن في ردات فعلها السريعة.

محمد عبده، واملوسيقار الراحل 
محمد عبد الوهاب، وقالت: أحترم 
الفن الذي يولد وينطلق من أجواء 

صحية نظيفة وغير فاسدة.
في ســــياق آخر، أوضحت أن 
الدعوى القضائية املتعلقة بحضانة 
ابنتها سارة البالغة ثالث سنوات 
ونصف الســــنة مازالــــت قائمة، 
وأن ابنتها معها اليوم في سياق 
احلضانة املؤقتــــة، إلى أن يبت 
القضاء في األمر، غير أنها أكدت 
أنها ال تعيش اخلوف أو القلق من 
خسارة ابنتها ألن املوضوع ليس 

القاهرة ـ  إم.بي.سي: كشفت 
الفنانة اللبنانية مي حريري عن 
أن حلمها في احلياة هو أن تبني 
مسجدا وكنيسة، رافضة التعليق 
على إمكانية ارتدائها احلجاب بعد 
حتقيق هذا احللم، وقالت: )انك ال 
تهدي من أحببت ولكن اهلل يهدي 
من يشاء(، متمنية من معجبيها 
الدعاء لها. على جانب آخر، قالت إن 
انتقاداتها ملواطنتها الفنانة جنوى 
كرم ال تأتي على خلفية التقارب 
الفني بني األخيرة وزوجها السابق 

الفنان ملحم بركات.
وأوضحت مي ـ في مقابلة مع 
»mbc.net« أن حديثها عن جنوى 
جاء في ســــياق الرد على سؤال 
وجهته إحدى الصحافيات: أال ترين 
في جنوى كــــرم صباح الثانية؟ 

فأجابتها »ال حبيبتي«.
ولم تنف مــــي قولها إن »فن 
جنوى لن يعيــــش مثل صباح، 
الوقت،  وأغنياتها ســــتموت مع 
وإن الناس نسوها حينما غابت 
عن الســــاحة خالل فترة زواجها 
بيوسف حرب«. لكن مي حريري 
عــــادت لتقول إن جنوى كرم من 
أجمل األصوات اللبنانية، ولكن ال 
ميكن اعتبارها خليفة للشحرورة 
صباح، مشيرة إلى أنه ليس هناك 
أي خالف بينهما، وأنها لم تلتق 
بها منذ فتــــرة طويلة. واعترفت 
الفنانة اللبنانية بأن الفضل يعود 
للموسيقار ملحم بركات في كثير 
مــــن األمور، موضحة أنه هو من 
وضع اسمها في املسار، وأعطاها 
هذه الهالة التي وصلت إليها اليوم. 
ووصفت بركات باملدرسة، مؤكدة 
أنه لم يخطئ طوال عمره بدليل 
الفن الراقي الذي قدمه للجمهور، 
كمثل الذي قدمــــه كل من الفنان 

أغنيات نجوى كرم.. ال تعجبها

مي حريري

الصبي أثناء محاكمته        )أ.پ(

نتنياهو

حطام الطائرة متناثر في كل مكان                  )أ.پ(

لجنة ليبية ـ فرنسية للتحقيق في كارثة الطائرة
دبـــي ـ العربيـــة: أعلنـــت 
السلطات الليبية تشكيل جلنة 
ليبية ـ فرنسية للتحقيق في 
أسباب سقوط طائرة اخلطوط 
االفريقية والذي قتل فيه 103 
اشـــخاص، مســـتبعدة العمل 
الطائرة  اإلرهابـــي. وكانـــت 
حتطمت عند هبوطها في مطار 
طرابلس الدولي، بحسب تقرير 

بثته العربية امس.
وقد أعلن وزير النقل الليبي 
محمد زيـــدان ان 96 جثة من 
ضحايا الطائرة املنكوبة مت نقلها 
الى املستشفيات، للتعرف عليها، 
في حني يصعب التعرف على 

بقية اجلثث.
وأضاف زيدان انه مت العثور 
على الصندوقني األســـودين، 
وشكلت على الفور جلنة تضم 
مندوبـــا من شـــركة ايرباص 
للتعرف على اسباب احلادث، 
وأكد وفاة جميع ركاب الطائرة 
البالغ عددهـــم 104 ركاب مع 
جناة طفل واحـــد في الثامنة 

من عمره.
التابعة  الطائرة  وحتطمت 
لشـــركة »اخلطـــوط اجلوية 
الليبيـــة األربعاء  االفريقية« 

حلظة هبوطها. 
وقال مصدر من امن املطار ان 
»الطائرة اشتعلت فيها النيران 

قبل هبوطها بلحظات«.
بالكامل  الطائـــرة  وتفتتت 
وتناثرت قطـــع حطامها على 
مساحة واسعة على بعد 500 
متر تقريبا من مدرج الهبوط.

وأكدت الشـــركة التي تدير 
شـــؤون »اخلطـــوط اجلوية 
الليبية في جنوب  االفريقية« 

افريقيا ان طائـــرة االفريقية، 
خضعت لـــكل عمليات مراقبة 
السالمة املطلوبة قبل مغادرة 

جوهانسبورغ.
وقالت شارمني تومي مديرة 

وهـــذه الكارثة هي احلادث 
االشـــد دموية فـــي ليبيا منذ 
22 ديســـمبر 1992، بحســـب 
موقع الكتروني يتابع صناعة 
الطيران )افييشن سيفتي.نت 

املجموعـــة االملانية افياريبس 
الفريقيا اجلنوبية، املتخصصة 
في النقل اجلوي والسياحة، ان 
»الشركة االفريقية لديها سجل 

جيد جلهة السالمة واالمان«.

ـ شبكة سالمة الطيران(، حني 
حتطمت طائـــرة بوينغ 727 
تابعة للخطوط اجلوية العربية 
الليبية قرب طرابلس ما اوقع 

157 قتيال.

تضارب حول أسباب سقوطها

مدرج روما العمالق مهدد باالنهيار
الكولوسيوم أو ما يســـمى باألصل املدرج 
الفالفـــي هو مدرج روماني عمالق في وســـط 
مدينة روما يســـع في األصل حوالي 45000 ـ 

50000 مشاهد. 
هذا املدرج العمالق يواجـــه خطر التداعي 
واالنهيار واثار جـــدال في ايطاليا حول كيفية 

العناية باملعالم االثرية في روما.
وقد كانت ساحته تستخدم في قتال املصارعني 
)اجلالدياتورز( واملسابقات اجلماهيرية، ومت 

البدء في بنائه بـــني عامي 70 و72 بعد امليالد 
حتت حكم اإلمبراطور فيسباسيان ومت االنتهاء 
منه بشـــكل أساسي سنة 80 في عهد تيتوس، 
ولكن متت بعض التغييرات اإلضافية في عهد 

دوميتيان.
ويعد املبنى أشهر مثال للمسارح الرومانية 
على هذه الشـــاكلة والتي تتميز بكونها كاملة 
االســـتدارة أو بيضاوية متامـــا، وظل املبنى 

مستخدما ملدة تقرب من 500 عام.

دراسة: المرأة تعيش أطول 
لو تزوجت من سنها!

صدام بسبب ادعاء نتنياهو 
بأن القدس غير مذكورة في القرآن 

هولنداـ  بي.بي.ســـي: اشـــارت دراسة صدرت 
حديثا الـــى ان املرأة التي تريـــد ان تعيش حياة 
اطـــول عليها ان ترتبط او تتزوج من رجل قريب 

من عمرها.
وتقول الدراسة انه كلما زاد الفرق بني عمر املرأة 
والرجل، صعودا او نزوال، كلما قصر عمر املرأة.

وتستند الدراسة الى معطيات استخصلت من 
السجالت الطبية لنحو مليوني امرأة هولندية.

واظهرت الدراســـة ان هناك نقصا في متوسط 
االعمار تبلغ نسبته نحو 20 % عند النساء اللواتي 
يرتبطن برجـــل اكبر منهن بســـبعة اعوام على 

االقل.
وكان باحثون أملان قد ذكروا انه ال توجد ادلة 

تشير الى اسباب هذه الظاهرة.
وســـبق لبحوث قبل هذا البحث ان ذكرت ان 
الرجال الذين يرتبطون بنساء اصغر منهم عمرا 

يعيشون حياة اطول.

صحتك

أعراض جانبية خطيرة ألدوية الحموضة 
القاهرة ـ وكاالت: توصلت دراسات 
علميــــة إلى أن أدويــــة حموضة املعدة 
التي تسهل من عملية الهضم للوجبات 
احلارة التي تستخدم فيها التواب``ل 
بكثرة، تسبب أعراضا جانبية خطيرة 
ويجب عدم استخدامها إال بعد استشارة 

الطبيب.
وأكد الطبيب ميتشل كاتز من إدارة 
الصحة العامة في سان فرانسيسكو أن 
قيمة مبيعات هذه األدوية في الواليات 
املتحدة بلغت 13.9 مليار دوالر سنويا 
لتصبــــح ثالــــث أكثر األدويــــة مبيعا، 
باإلضافة إلــــى أن هذه األدوية عادة ما 
تســــتخدم لعالج سوء الهضم العادي، 

مشــــيرا إلى أن أدويــــة مثبطات ضخ 
البروتون تريح حاالت ســــوء الهضم 
إال أنها تسبب أعراضا جانبية، لكن في 
بعض األحيان تفوق الفائدة األثر اجلانبي 
لذلك. وأوضح كاتز أن من بني األدوية 
املعروفة لعالجها والتي توصف بأنها 
مثبطات ضخ البروتون عقار نكسيوم 
وعقار بريلوســــيك، إال أن هذه األدوية 
تساعد بشــــدة املريض الذي يحتاجها، 
إال أن الدراسات الســــابقة أظهرت أنها 
تزيد من مخاطر اإلصابة بالكسور بني 
النساء بعد سن انقطاع الدورة الشهرية 
وتتسبب في عدوى بكتيرية بني العديد 

من املرضى.

پالسيدو دومينغو يفتتح مطعمًا في قطر
املغني اإلسباني پالسيدو دومينغو يضع بصمة كفيه خالل حفل افتتاح أول فرع ملطعمـــه في 
الشرق األوسط في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيقدم حفال غنائيا أيضا.        )أ.ف.پ(

مفتاح غزة
فتى فلسطيني يحمل مفتاحا 
رمزيـــا خالل مســـيرة في غزة 
مبناســـبة ذكرى النكبة، وكأنه 
املبشـــر بعودة األرض  املفتاح 
املسلوبة.               )رويترز(


