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ساو باولوـ  د.ب.أ: لقي ستة أشخاص، بينهم وزير 38
إقليمـــي للتعليم، حتفهم إثر حتطم طائرة صغيرة 
كانوا يســـتقلونها في مدينـــة ماناوس بعد إقالعها 

بدقائق.
وقال مسؤولون حكوميون إن وزير التعليم بوالية 
األمازون، سينثيا ريجيا جوميز، )46 عاما( وأربعة 
من موظفي الوزارة، إضافة للطيار لقوا حتفهم عندما 

اندلعت النيران في الطائرة عقب حتطمها، وذكرت 
شـــركة كاليتون تاكسي آيرو، املشغلة للطائرة، أن 

الطيار لديه خبرة متتد ألكثر من 20 عاما.
وبدا الطيار وكأنه يحاول أن يهبط اضطراريا مع 
ســـعيه لتجنب مناطق سكنية مجاورة في زومبي، 
وأعلنت حكومة والية األمازون احلداد الرسمي ملدة 

ثالثة أيام. 

 مقتل 6 أشخاص بينهم وزير تعليم برازيلي في تحطم طائرة

رواد الفضاء الصينيون 
يأكلون لحم الكالب

 بكني ـ يو.بي.آي: كشــــف أول 
رائد أرسلته الصني إلى الفضاء في 
كتاب عن حياته ان حلم الكالب كان 
على الئحة الطعام خالل مهمتهم 
الفضائية. وأفادت صحيفة »دايلي 
البريطانيــــة بأن يانغ  تلغراف« 
ليوي ) 44سنة( الذي ترأس املهمة 
الفضائية »تشنغزو 5« في العام 
2003 يقول انه قدم خالل الرحلة 
دجاج مطبوخ وسمك مطهو على 
البخار وحلــــم كالب من مقاطعة 
هواجيانغ الصينية. وكتب يانغ 
»الكثير من أصدقائي يشــــعرون 
مــــا نأكله )في  بالفضول ملعرفة 
الفضاء( وأظن انهم يعتقدون ان 
رواد الفضاء يحصلون على طعام 
شهي ومكلف«، مضيفا »احلقيقة 
اننا تناولنا طعاما عاديا وال حاجة 
إلبقاء األمر سرا«. وقال مسؤولون 
ان الئحة الطعام عينها قدمت في 
العام املاضي عندما قام رواد الفضاء 
الصينيون بــــأول خروج لهم من 

املركبة إلى الفضاء.
يشار إلى ان وجبة حلم الكالب 
هي طبق شائع في شمال الصني 
وحلم الكالب من هواجيانغ يعرف 
بأن لديه فوائد طبية لكن املدافعني 
عن حقوق احليوان انتقدوا يانغ 

على أكل حلم كلب في الفضاء.
وقال جيل روبنسون مؤسس 
جمعية »حيوانات آسيا« في هونغ 
كونغ ان »يانغ ليوي مثال يحتذى 
بالنسبة للعديد من الشبان وهو 
أحد أبرز أبطال الصني ونأمل أن 
يعي أن الــــكالب بطلة أيضا فقد 
ساعدت في العثور على ناجني في 
زلزال سيتشوان وحمت الناس من 
ارهابيني خالل األلعاب األوملبية.

130 دولة تقدمت بطلبات شراء

رماد بركان آيسلندا.. للبيع!
باريسـ  أ.ش.أ: متكنت شركة 
ايســــلندية صغيرة من حتقيق 
ارباح جيــــدة من بيــــع الرماد 
البركاني لبركان ايســــلندا بعد 
ان تلقت طلبات شــــراء من 130 

دولة.
وذكــــرت مجلــــة »لوبوان« 
الفرنسية أن الشركة التي تبيع 
منتجات جزيرة ايســــلندا على 
شــــبكة االنترنت بعنوان »ماي 
اي اس« تعــــرض منذ 12 يوما 
وعاء زجاجيا به 160 غراما من 
رماد بركان ايسلندا مقابل 3900 
كورونا ايسلندية )160 جنيها 

مصريا تقريبا(.
وصرح سوفوس جوستافوس 
صاحب الشركة بأن فكرة بيع 
رماد البركان جاءته بعد أن طالب 
احد زبائن الشركة االجانب رمادا 
من البركان مشيرا الى انه انتهز 
فرصة قرب مســــكن والده من 
البركان وطالبه بجمع اكبر كمية 

ممكنة من الرماد لبيعه.
واكد جوستافوس أن شركته 
باعت حتى االن رماد البركان الى 
زبائن في 60 دولة،  مشيرا الى أن 
الطلبات لم تتوقف حتى ارتفع 
عدد الدول التــــي طلبت الرماد 

الى 130 دولة.
الرماد تغير  وكشف عن أن 
مبرور الوقت فبعد أن كان لزجا 
ولينا في االيام االولى للبركان 
اصبح اليوم اكثر ثقال وكثافة. 
واكد أن عائدات بيع رماد البركان 
ستوجه لالعمال اخليرية وليس 

)رويترز(لتحقيق املكاسب. رماد البركان للبيع         

بعد الفتوى األردنية بجواز تصوير مسلسل عن »الحسن والحسين«

السيد فضل اهلل: ال حرمة في تجسيد األنبياء واألئمة 
معجزة طرابلس: ال أذكر أي شيء وال أعرف كيف أتيت إلى هنا

 سيف اإلسالم القذافي يزور الطفل الناجي من الحادث
 وقائد الطائرة التي تحطمت لم يبلغ عن أي خلل

طرابلس ـ أ.ف.پ: قال رئيـــس جلنة التحقيق في حادث 
حتطـــم الطائرة التابعة للخطوط األفريقية في ليبيا لوكالة 
»فرانس برس« امس ان قائـــد الطائرة لم يبلغ عن أي خلل 
فني في الطائرة قبـــل حتطمها، وقال ناجي ضو ان »الطيار 
لم يبلغ بأي خلل، آلخر حلظة كانت املكاملة بني برج والطيار 

عادية ولم يبلغ بأي خلل«.
وأضاف »كل ما اســـتطيع تأكيده اآلن هـــو ان الطـــائرة 
اصطدمت بـــاألرض« قبل ان تصل الى املـــدرج، موضحا ان 
احملققني »منفتحون على كل اخليارات«، وتضم جلنة التحقيق 
خصوصا خبيرين فرنســـيني من مكتب التحقيق والتحليل 
وخمســـة موظفني في شركة الصناعات اجلوية ايرباص الى 
جانب محققني ليبيني ومن جنوب أفريقيا ومراقبني هولنديني 

اثنني.
وقال ضو ان »جلان حتقيق أجنبية او عاملية تشارك« في 
التحقيق، موضحا ان »خبراء من الواليات املتحدة سيصلون 
اليـــوم الن احملرك واجلهاز املنظم داخـــل الطائرة من صنع 

أميركي«.
من جهة اخرى عاد سيف اإلســـالم القذافي النجل األكبر 
للزعيم الليبي الصبي الهولنـــدي الذي كان الناجي الوحيد 
من حادث حتطم الطائرة، وقالت الوكالة ان »رئيس مؤسسة 
القذافي العاملية للجمعيات اخليرية والتنمية سيف اإلسالم 
معمر القذافي قام بعيادة الطفل الهولندي روبن ڤان اشـــوت 

الناجي الوحيد في احلادث.
 وافـاد مســـؤول طــــبي ليـــبي بان الـــطفل الـــهولندي 
زاره في املستشـــفى افراد من عائلته حضـــروا من هولندا، 
وأجرت صحيفة »دي تليجـــراف« الهولندية مقابلة هاتفية 
قصيرة مع الطفل قال فيها: »ال أســـتطيع تذكر أي شيء..ال 
أعـــرف كيف أتيت إلى هنا«، وأضاف روبن الذي تطلق عليه 
الصحف الهولندية لقب »معجـــزة طرابلس« أنه يرغب في 

العودة ملنزله.

صاحبة جائزة »قضايا منزلية«
ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة

املـــوت ال يعرف جنســـيات، وال يهمه إن كنت 
صغيرا أم كبيرا، إن كنت صعلوكا او ممن يشـــار 
إليهم بالبنان. فقـــد خطف املوت املؤلفة اجلنوب 
أفريقية بري أومارا التي كانت واحدة من ضحايا 
الطائرة الليبية، وقد كانت ستتوجه من ليبيا الى 

لندن لتوقيع عقد نشر كتاب جديد لها، لكن املوت 
كان أسرع، فخطفها وهي في ريعان شبابها بعد أن 
ذاع صيتها كمؤلفة روائية متميزة ونالت جائزة 

عن روايتها »قضايا منزلية«.
)أ.ف.پ(

بعدما أصدر »قاضي قضاة« األردن الشيخ أحمد 
هليل فتوى شرعية ســــمحت ببدء تصوير مشاهد 
مسلسل االسباط الذي يروي سيرة اإلمامني احلسن 
واحلســــني ونسبت االخبار إلى القائمني على العمل 
قولهم إنهم حصلوا على فتاوى ايضا تسمح بتجسيد 
الشخصيتني من قبل العديد من املراجع الدينية وأبرزها 

العالمة الشيعي السيد محمد حسني فضل اهلل.
 إال ان الســــيد علي محمد حسني فضل اهلل نفى 
أن يكون مكتبه قد تلقى طلبا بإصدار فتوى تخص 
تصوير مسلسل معني، اال انه اكد مع ذلك أنه »ال حرمة 
في تصوير الشخصيات الدينية التاريخية مبن في 

ذلك األنبياء واألئمة في املسلسالت واألفالم«.
وجاء كالم فضل اهلل جلريدة الســــفير اللبنانية 
حيث قال ان املهم في مثل هذه احلاالت هو االهتمام 
باختيار الشخص الذي سيؤدي الدور، متسائال »هل 
سيجسد الشــــخصية بكامل روحانيتها وأبعادها؟ 
وهل ســــيعكس الســــمات احلقيقية لإلمام أو النبي 
املراد تشخيصه؟ كما أن األمر يتعلق أيضا بطبيعة 
النص الذي يجب أن يقدم الصورة اإليجابية للرمز 

الديني الذي تدور حوله األحداث«. 
وأشار إلى مسلسل »النبي يوسف« الذي عرض 
في رمضان املاضي، إذ اعتبره »جيدا مع وجود بعض 
التحفظات حول ما يخص النص وحتديدا املغاالة في 

سرد قصة عشق زليخة للنبي يوسف«.
وكانت وسائل إعالمية عربية قد ذكرت أن املسلسل 

حصل لتصويره على فتاوى من كل من املرجع آية 
اهلل علي السيستاني، والشيخ د.يوسف القرضاوي، 

والشيخ د.سلمان العودة من السعودية.
وهذه هي املرة األولى التي تتدخل فيها السلطات 
الدينية في األردن للسماح بتصوير عمل فني، وأتى 
التدخل بعدما أثار املسلسل جدال، وتخوفات عبر عنها 
رجال دين عدة ألنه يتناول حياة حفيدي النبي محمد 
ژ ويجسد شخصيتيهما. وجاءت معظم االعتراضات 
عبر قيام رئيس »الرابطة العلمية لألنساب الهاشمية« 
الشريف محمد احلسني بجمع مئات التوكيالت من 
بني هاشم في كل من األردن والسعودية والكويت، 
تفيد بأن »بني هاشم من السنة والشيعة يرفضون 
جملة وتفصيال هذا املسلســــل، ألنــــه يثير الفتنة 

الطائفية«.
وينتظر أن يبدأ تصوير املسلسل في األردن في 
السابع عشر من الشهر اجلاري، ويتوقع عرضه في 
شــــهر رمضان املقبل، وهو من إنتاج شركة »املها« 
الكويتية، ومن تأليف الكاتب السوري محمد اليساري، 
وإخراج األردني عبد الباري أبو اخلير، وقد رصدت 

إلجنازه موزانة قدرت بثالثة ماليني دوالر.
ويشــــارك في العمل ممثلون مــــن كل من لبنان 
وسورية واألردن واملغرب، منهم األردنيان حمد املجالي 
في دور احلسن، وخالد الغويري في دور احلسني، 
والسوري رشيد عساف في دور معاوية، واللبناني 

بيار داغر في دور قاتل االمام علي، ابن ملجم.

السجن 15 سنة ألميركي طعن زوجته
 250 مرة وأكل رئتيها وكبدها وشرب دمها!

نيويورك ـ يو.بــــي.آي: حكم على أميركي 
بالسجن 15 سنة بعدما أقدم على طعن زوجته 
250 مرة قبل أن يقدم على أكل رئتيها وكبدها 
وشرب دمها، وذكرت صحيفة »نيويورك بوست« 
األميركية ان احملكمة أصدرت حكما بســــجن 
محمد ســــليمان من مدينة كوينــــز األميركية 
والذي طعن زوجته شهيدة سلطانة أكثر من 
250 مرة خالل شــــجار دار بينهما في منزلهما 
في جامايكا في ديسمبر 2007 واكل أعضاءها 
وشــــرب دمها، فيما كانت ابنتهما البالغة من 
العمر 4 سنوات في الغرفة املجاورة وشهدت 

على احلادث الدموي.
وأشارت الصحيفة إلى ان شقيقة الضحية 

فردوسي بيغوم رجت سليمان أن يشرح سبب 
إقدامه على فعلته وصرخت انه »أخرج كبدها 
ورئتيها وأكلها وشــــرب دمها هذا ما قالته لي 
ابنتها«. ونفى محامي الدفاع املزاعم بأن يكون 
سليمان أكل أعضاء زوجته وقال »يعقل انه قتل 

زوجته لكنه لم يتحول إلى آكل حلوم«.
وذكر ان ســــليمان عانى طوال سنوات من 
اعتداء زوجته جسديا عليه مؤكدا انها »كانت 

إنسانة عنيفة جدا ولم تكن امرأة قديسة«.
فــــرد القاضي في محكمة كوينز متســــائال 
إن كان يقصد انها تســــتحق ما أصابها فأجاب 
احملامي ان ما حصل كان ردة فعل عنيفة نتيجة 

اضطراب عاطفي. 

الطفل الهولندي بعد تعافيه وفي اإلطار سيف اإلسالم يزوره

الزهرة يجاور القمر في ظاهرة فلكية نادرة

باكستانية تتزوج من محكوم باإلعدام !
 إســــالم آبادـ  العربية: أمرت احملكمة العليا في باكســــتان سلطات 
السجن بتسهيل إمتام زواج سيدة شابة بخطيبها السجني الذي ينتظر 

تنفيذ حكم اإلعدام داخل مكتب قائد السجن. 
 وقالت محكمة الهور العليا، وهي أعلى محكمة في إقليم البنجاب 
الباكستاني، إن قرارها جاء تلبية اللتماس تقدمت به سيدة تدعى ليبا 
سيهير )27 عاما( للسماح لها بالزواج من خطيبها منذ الطفولة معللة 
ذلك بأنه حق من حقوقها األساسية، بعد أن رفضت إدارة السجن طلبها 
مســــبقا.  وكان قد مت احلكم باإلعدام على اخلطيب، اتيكير رحمن )28 
عاما(، مع ثالثة آخرين بعد إدانتهم في جرمية اختطاف واملطالبة بفدية 
منذ ثماني سنوات، وتنظر احملكمة العليا اآلن طلبا باستئناف احلكم. 
والحظ القاضي أنه ليس هناك أي قانون يسمح بالزواج من السجناء 

الذين يقضون عقوبة السجن عن ارتكاب جرائم خطيرة.
ولكن بالنظر بعني االعتبار إلى احلقوق األساسية املنصوص عليها 
في دستور البالد، أمر سلطات السجن بإجراء الترتيبات الالزمة إلجراء 

مراسم الزواج من دون حدوث أي خلوة بني الفتاة وزوجها.
وقال محامي الفتاة إنه ميكنها التقدم بطلب آخر للقاضي للسماح 
لها باخللوة مع زوجها، فقد سمحت بعض التشريعات احلديثة بالبالد 
بحــــدوث خلوة بني الزوجة وزوجها املســــجون ملدة يوم أو يومني كل 

شهر.
 ويعلق مســــؤول بإدارة السجن أن »ذلك التشريع لم ينفذ بإقليم 
البنجاب بعد بســــبب قلة التمويل الــــالزم لتخصيص غرف منفصلة 

لهذا الغرض«.

متفاوت.
وقد بدأ كوكب الزهرة باالقتراب 
التدريجي من األرض منذ مطلع 
العام احلالي، وهو اآلن على بعد 
210 ماليــــني كيلومتــــر، وميكن 
للمراقبني بالعدسات املقربة رؤيته 

حاليا على شكل قمر صغير.
وســــيصل الزهــــرة فــــي 20 
أغسطس املقبل إلى مسافة قريبة 
من الشمس ال تتجاوز 105 ماليني 
كيلومتر، يبدأ معها بالظهور في 
األفق صباحــــا، ومن ثم مير بني 
الشــــمس وكوكب األرض في 29 
أكتوبر املقبل. وسيبدأ االحتجاب 
في غرب الدول العربية بعد شروق 
الشمس بقليل غدا، في حني أنه 
سيبدأ في شرق العالم العربي قرب 
وقت الظهيرة، وستبقى الزهرة 
مختفية خلف قرص القمر فترة 
من الزمن لتعــــود بالظهور بعد 

ذلك من خلف القمر.

الهالل، ما ســــيجعل املنظر أقرب 
إلى صــــورة الهالل والنجمة التي 
تتخذها الكثير من الدول العربية 
واإلسالمية شــــعارا لها، علما أن 
احتجاب الزهرة سيكون مرئيا من 
جميع الدول العربية، وإن بشكل 

ثالثة أشــــكال مضيئة ومتجاورة 
في الفضاء، لكن الســــدمي ـ لسوء 
احلظ ـ لن يظهر بالعني املجردة، 
لذلك ينصح باســــتخدام املرقاب 
الزهرة  اقتراب  لرصده. ويتزامن 
من القمر مع كون األخير في مرحلة 

 دبيـ  سي.إن.إن: يشهد سكان 
كوكب األرض غدا األحد ظاهرة 
فلكية نادرة، وذلك بعدما يختفي 
كوكب الزهــــرة خلف القمر، في 
حدث سيكون الوحيد الذي ميكن 
للناس رؤيته في وضح النهار، 
وتعتبر هذه الظاهرة مقدمة ملرور 
الزهرة من أمام الشمس في وقت 

الحق من العام احلالي.
 وميثل ذلك بدء دورة خاصة 
للزهــــرة، مير خاللهــــا الكوكب 
بني الشــــمس واألرض، وهو أمر 
لــــن يتكرر إال فــــي اخلامس من 
يونيو 2012، وبعدها لن حتدث 
هــــذا الظاهرة الفلكية إال في عام 
2117، وبالتالي فإن ذلك يشــــكل 
الفرصة الوحيدة ملعظم البشــــر 
ملتابعة الظاهرة التي لن حتدث 
مجددا لقرابة قرن. ومن املتوقع أن 
تتزامن الظاهرة مع اقتراب سدمي 
جنمي من القمر والزهرة، لتظهر 

الزهرة سيظهر بوضوح في فترة النهار 


