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نيويوركـ  أ.ف.پ: اتهمت مجموعة تعنى بالدفاع 70
عن حقوق املســـلمني في واشنطن اجلمعة ادارة 
الرئيـــس االميركي اوباما باجبار مواطن اميركي 

على مغادرة البالد ألنه اعتنق االسالم.
وأفاد مجلس العالقات االسالمية ـ االميركية 
بأن اســـم راميند ايرل كنيبـــل الرابع )29 عاما( 
وضع على الئحة االشخاص املمنوعني من الصعود 

الى الطائـــرات، مما يحول دون عودته من رحلة 
الى كولومبيا اجراها في مارس.ولم يؤكد وزير 
العدل االميركي هـــذه املعلومات، وقال املتحدث 
باسم الوزارة لوكالة »فرانس برس« ان »مكتب 
التحقيقات الفيدرالي )اف.بي.آي( ووزير العدل 
ال يؤكدان وال ينفيان وجود اســـم شخص على 

الئحة مراقبة«.

واشنطن تطرد أميركيًا العتناقه اإلسالم

صحيفة مغربية تدعو لحظر النقاب
وعلماء يرّدون: األحرى منع العري والخمور هيفاء تعرضت بالفعل لإليذاء و اعتقال ثالثة لبنانيين 

هددوا باغتيالها .. والدوافع لم تتضح حتى اآلن
القاهرةـ  إم.بي.سي: ذكرت تقارير إعالمية أن الشرطة اللبنانية اعتقلت ثالثة أشخاص بتهمة التخطيط 

الغتيال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قرب مطار بيروت، فيما لم تتضح حتى اآلن دوافع اجلرمية.
بدورها، قالت هيفاء وهبي: علمت من مكتبي في بيروت أن أحد الشباب توجه إلى قسم الشرطة 

ليخبرهم بأنه سمع بأذنيه عددا من الشباب أثناء جلوسه في أحد املقاهي يدبرون عملية الغتيالي 
عقب عودتي إلى بيروت نهاية األســـبوع اجلاري. ووجهت هيفاء حتية إلى الشرطة اللبنانية 

التـــي اهتمت باألمر وقامت على الفور بالبحث عن الشـــباب وتوقيفهم وأخذ تعهد عليهم 
بعدم التعرض لي.

وأشـــارت هيفاء إلى أنها موجودة حاليا فـــي مدينة الغردقة املصرية مع زوجها رجل 
األعمال املصري أحمد أبوهشيمة في حالة من السعادة الغامرة بعد تكرميها األسبوع املاضي 

من مهرجان أوسكار »ايه.آر.تي« كأفضل ممثلة مطربة عن دورها في فيلم »دكان شحاتة« 
للمخرج خالد يوسف. وكانت صحيفة الدستور املصرية قد ذكرت أن هيفاء وهبي تعرضت 
مؤخرا حملاولة اغتيال بلبنان من خالل ثالثة أشخاص دبروا للحادث مبجرد وصولها ملطار 
بيروت. ونســـبت الصحيفة لهيفاء قولها إنها بخير ولم تتعرض ألي أذى، مشيرة إلى أنها 

تعرضت بالفعل حملاولة إيذاء في مطار بيروت، الفتة إلى أن الشـــرطة اللبنانية تلقت بالغا 
من شخص لبناني يخبرهم فيه بأنه استمع باملصادفة لثالثة أشخاص يتحدثون عن محاولة 
إليذاء هيفاء مبجرد وصولها ملطار بيروت. الشـــاب مبجرد سماع املخططني للجرمية توجه 
فورا إلى شرطة »الغبيري« وتقدم ببالغ ضدهم، لتتحرك على أثره دورية شرطة إلى املقهى 

الذي كان يجتمع به الشـــبان، وحققوا مع صاحب املقهى الذي أخبر رجال الشـــرطة عن 
أسماء وعناوين الشباب الذين مت إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم.

الشبان أنكروا الواقعة بالكامل، إال أن الشرطة اللبنانية أرسلتهم إلى النيابة العامة 
فـــي بعبدا وحققوا معهم مجددا، إال أنهم أصروا علـــى اإلنكار فقاموا باإلفراج عنهم 
وتعهدهـــم بعدم التعرض لهيفاء مطلقا. ومن جهة أخرى، أجلت هيفاء مجيئها إلى 

لبنان، وتعتزم تكثيف حراسها الشخصيني، فور عودتها إلى بيروت.

الرباطـ  العربية: نددت فعاليات إسالمية باملغرب بدعوة جريدة 
مغربيـــة، في افتتاحية عددها إلى منع النقاب في البالد باعتباره 
أضحى »يغزو الفضاءات العمومية بشـــكل يهدد مبســـخ الهوية 

املغربية«.
ووصفت الصحيفة لباس النقاب بأنه »ماركة طالبانية« ترمز 
إلى التطـــرف والتعصب واالنتماء إلى اجلماعـــات املتعاطفة مع 

اإلرهاب واجلماعات التي متارسه.
وزادت بالقول إن املرأة املغربية التي ترتدي هذا اللباس ستعيش 
في بلدها دون هوية ألن كل املؤسسات اإلدارية حتتاج إلى معرفة 
هوية املواطن الذي تتعامل معه، وأن على املرأة املنتقبة »التخلي 
عن انتمائها للمجتمع ألنها ستضطر إلى إقامة مجتمع آخر تربطها 
به رابطة »اللباس« ال العالقات االجتماعية والرحم«، على حد قولها. 
واعتبر علماء دين مغاربة مطالبة جريدة »األحداث املغربية« مبنع 
النقاب في املغرب مبثابة دعوة مستنسخة من املوقف األخير لليمني 
املتطرف في فرنســـا جتاه قضية النقاب في بلدهم، معتبرين أن 
سلطة املنع يجب أن تستند إلى أساس مقنع وليس إلى االستبداد 

في الرأي.
في املقابل، يرى باحث في احلركات اإلسالمية أن هذه الدعوة إلى 
منع النقاب في املغرب مبادرة في محلها، لكون النقاب يعد لباسا ال 
ينتمي إلى األعراف املغربية، فضال عن كونه يثير مشاكل ترتبط 

باجلانب األمني في ظل أوضاع يتهددها شبح اإلرهاب كل مرة.

واســـتنكر د.موالي عمر بنحماد، نائب رئيس حركة التوحيد 
واإلصالح اإلســـالمية، دعوة هذه اجلريدة للسلطات مبنع النقاب 
في املغرب، مشيرا إلى أنها دعوة مستنسخة عن حملة جارية في 
فرنســـا ضد البرقع رغم أنها حملة ال حتظـــى بالتأييد من طرف 

اجلميع هناك.
وقال بنحماد: كان األجدر بهذه اجلريدة أن تدعو إلى منع العري 
واللبـــاس الفاضح واخلمور في املجتمع املغربي بدال من املطالبة 

مبنع شكل من أشكال لباس تستر املرأة به جسدها.

الطفل الهولندي في طريقه إلى طائرة إسعاف خاصة للعودة إلى بالده

)رويترز( استقبال حار لألسترالية جيسيكا   جيسيكا لدى وصولها على مركبها سيدني

)أ.پ( عمة الطفل الهولندي رافقته في رحلة العودة  

رفض الصلح وتقدم بمذكرة للتحقيق معه

مصور لبناني: تامر حسني كسر أسناني.. ومطلوب اعتقاله
الطفل الناجي من كارثة الطائرة الليبية يغادر إلى هولندا

ورجل أمن لم يتحمل رؤية جثث الضحايا.. فمات!

طرابلس ـ أ.ش.أ: غادر طرابلس صباح 
أمس الطفل الهولندي »روبن فان أشوت« 
الناجي الوحيد فــــي حادث حتطم طائرة 
اخلطوط االفريقية، بعد أن استقرت حالته 

الصحية.
ورافــــق الطفل الهولنــــدي على احدى 
طائرات االسعاف التابعة للجنة الشعبية 
العامة للصحة والبيئة الطاقم الطبي الليبي 

الذي أشرف على عالجه.
وقد مت اخبار الطفلـ  الذي لقب مبعجزة 

طرابلس ـ بوفاة والديه وشقيقه االكبر 11 
عاما الذين كانوا معــــه على منت الطائرة 

املنكوبة.
وقال الطفل »انه يعاني أملا في قدميه«، 
ووفقا لالطباء في ليبيا، فإن روبن يعاني 
كسورا معقدة في الساق، اضافة الى ارجتاج 

في املخ وإصابات في الظهر.
وكان بعض افراد أسرة روبن قد وصلوا 

الى ليبيا لالطمئنان على حالته.
من جهة أخرى، توفي عنصر أمني ليبي 

نتيجة الصدمة عند رؤيته جثث املسافرين 
علــــى منت الطائرة التي حتطمت في مطار 
طرابلس وراح ضحيتها 103 أشــــخاص، 
وفق ما أعلن مصدر رســــمي ليبي لوكالة 

فرانس برس أمس.
وقال املصدر الذي رفض الكشــــف عن 
اســــمه »كان مريضا بالسكري. وقد جرى 
الى مكان احلــــادث لكنه لم يحتمل منظر 
اجلثث. ارتفعت نسبة السكري لديه فجأة 

وتوفي على الفور«.

تامر حسني

بيروت ـ إم.بي.ســـي: نفى املصور اللبناني 
صالح شيخو أي نية للصلح مع الفنان املصري 
تامر حســـني، بعد اخلالف الذي نشب بينهما 
الشـــهر املاضي في بيروت، إثر التقاط شيخو 

صورا لتامر مع معجباته.
وقـــال املصور اللبنانـــي ان مذكرة توقيف 
)اعتقال( حتمل الرقم 3886 صدرت هذا األسبوع 
في بيروت بحق الفنان تامر عباس فرغلي امللقب 
فنيا بتامر حسني، مشيرا إلى أن مهلة املذكرة 
10 أيام، وانه إذا لم يسلم املطرب املصري نفسه 

خاللها حتول املذكرة إلى القضاء اللبناني.
وقال املصور اللبناني: لم أفعل شيئا لتامر 
وال ملرافقيه لكي أتعرض للضرب بهذا الشكل، 
ما أدى إلى تكسير أسناني ورضوض في أنحاء 
جســـمي وورم في وجهـــي، باإلضافة إلى أخذ 
كاميرا التصوير عنوة مني، مع أنها ليست لي 
بل للمجلة التي أعمل فيها، لهذا جلأت إلى القضاء 

ورفعت عليهم دعوى ألحصل على حقي.
وأضاف أنه على رغم كل ما تعرضت له لم 
أكن بعيدا عن الصلح عندما كان تامر حسني 
في بيروت، إال أنه بدال من أن يعالج لي أسناني 
ويعيد إلي الكاميـــرا ولى هاربا إلى مصر، مع 
أني كنت رفعت عليه دعوى وحضر إلى مخفر 
األشرفية شـــخصيا، وهناك صور تثبت ذلك، 
وصور أخرى تثبت وجودي في املستشـــفى 

للعالج.
وكرر املصور اللبناني نفيه أن يكون اخلالف 
بسبب حديثه مع تامر عن عمرو دياب أو شيرين 
عبدالوهاب أو أي مصري، متسائال: كيف آتي على 
سيرة هذين الفنانني اللذين أحبهما وأسمعهما 
باستمرار، وهما من الفنانني الذين نفتخر بهم 

في العالم العربي.
وروى املصور اللبنانـــي تفاصيل الواقعة 
قائال: لقد حضرت إلـــى النايت كلوب )املقهى 
الليلي( مصادفة، ولم أكن أعلم أن تامر حسني 
موجودا فيه، وعندما رأيته التقطت له الصور 

محاكمة مدرس 
تحرش بـ 9 تلميذات

القاهرةـ  وكاالت : وافق النائب 
العام املصري املستشار عبد املجيد 
محمود على إحالة سامح ضيف 
مرســـى عمارة املدرس مبدرسة 
عمر بن اخلطاب التجريبية إلى 
محكمة جنايات دمنهور لقيامه 

بهتك عرض 9 تلميذات.
التي  التحقيقـــات  وكانـــت 
باشرتها النيابة الكلية قد أكدت 
املتهـــم كان يجلس  أن املدرس 
بجـــوار التلميـــذات وجميعهن 
تلميذات صغيرات داخل الفصول 
الدراســـية ويهتـــك عرضهـــن 
ومالمسة وحتسس أجسادهن 
ومواضع العفة لديهن. وأضافت 
التحقيقات ان التلميذات أبلغن 
أولياء أمورهن مبا تعرضن له.. 
حيث قاموا بدورهم بإبالغ مدير 

املدرسة والنيابة.

مصرع أميركي في عمان
ـ أ.ش.أ: لقـــي رجل  عمـــان 
أعمال أميركي كان في زيارة الى 
االردن حتفه إثر سقوطه من فوق 
سطح مبنى قدمي في منطقة جبل 
عمان بوسط العاصمة األردنية 

عمان.
وقال مسؤول ان رجل االعمال 
االميركي يدعى جون زين وعمره 
)30 عاما( وســـلمت جثته إلى 
السفارة األميركية في عمان ليتم 

نقلها إلى الواليات املتحدة«.
واشارت مصادر امنية اردنية 
اخـــرى الـــى ان رجـــل االعمال 
االميركي كان في زيارة للمملكة 

ليشارك في معرض هناك.

مع معجباته.
وتابع: لكن تامر حسني على ما يبدو انزعج 
وطلب مني الكاميرا ومحا ما أراد من الصور، 
ورد لي الكاميرا، لكن أحد مرافقيه أشـــار إليه 
أنـــه بإمكان املصور أن يعيـــد الصور التي مت 
محوها، ما جعله يصـــدق هذا الكالم وينتزع 
مرافقوه الكاميرا مني بالقوة بعد ضربي وتكسير 

أسناني.. الخ.
وأضاف أنه نوى إذا متت معاجلته من قبل 
تامر حســـني وإعادة الكاميـــرا أال أرفع عليه 
دعوى.. قائال: وعندما لم يتصل بي ولم يعمل 
على عالجي توجهت مع رئيس حترير املجلة 
إلى مخفر األشرفية وحررت محضرا من أجل 

حفظ حقي.

الضغط النفسي وتوتر العالقات يؤديان إلى البدانة

استقبال حافل لألسترالية جيسيكا بعد عودتها

أبحرت منفردة حول العالم في رحلة سُتدخلها التاريخ
سيدنيـ  رويترز: استقبلت شابة استرالية استقباال حافال لدى 
وصولها الى ميناء سيدني امس بعد ان ابحرت منفردة حول العالم 
في رحلة ســـتدخلها التاريخ. وقال شهود ان جيسيكا واتسون 
)16 عامـــا( دخلت امليناء برفقة مجموعة من زوارق مؤيديها في 
نهاية رحلة مثيرة للجدل اســـتمرت سبعة اشهر. وهذه الرحلة 
جتعلها اصغر شخص يبحر منفردا وبال توقف ودون مساعدة 
حول العالم وامتتها قبل ثالثة ايام من عيد ميالدها السابع عشر. 
إال أنه من غير املتوقع أن تســـجل رحلتها رسميا كرقم قياسي 

بسبب أمور تتعلق مبسارها وسنها الصغيرة.
وأبحرت واتسون بيختها إيالز بينك ليدي حول اجلزء اجلنوبي 
لالرض وهي مسافة تبلغ نحو 23 الف ميل بحري مرورا بحواف 
أميركا اجلنوبية وافريقيا قبل أن تدور حول الساحل اجلنوبي 
الستراليا وحول والية تسمانيا. وارجئ وصولها ساعات بسبب 
تالطم االمواج ومتزق شـــراعها. ولدى اقترابها من سيدني قال 
اندرو فريزر املتحدث باســـم الرحلة انها توخت احلذر عن عمد 

في املراحل االخيرة مضيفا »هي جيدة«.

واشنطنـ  يو.بي.آي: يساهم الضغط 
النفسي في العمل والقلق الناجم عن 
الشـــعور بالعجز عن دفـــع الفواتير 
والعالقات املتأزمة مـــع اآلخرين في 

زيادة الوزن.
وقال الباحث األميركي ود.جاسون 
بلوك مـــن مؤسســـة روبـــرت وود 
جونسون للصحة في جامعة هارفارد 
»إن حالة االقتصاد تســـبب الضغط 
النفســـي للناس« معتبرا ان للضغط 
النفســـي »عالقة بالكثير من أمراض 
القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر 

اإلصابة بالسرطان«.
وأضاف بلوك »تظهر هذه الدراسة 
وجود ارتباط بني الضغط النفســـي 

وزيادة الوزن«.
ولفت الـــى أن زيادة الـــوزن لها 
املالية وبالوظائف  عالقة باملشـــاكل 
الصعبة، مشيرا إلى أن النساء تزداد 
أوزانهن عندما تكون عالقاتهن العائلية 

صعبة.
ولفتت الدراسة إلى أن أوزان الرجال 
ال تتأثر بســـبب الظروف العائلية أو 
االجتماعية الصعبة التي ميرون بها 
كما هي احلال بالنســـبة إلى النساء، 
لكنها أشـــارت إلى أن حرمان الرجال 
من السلطة التي تخولهم اتخاذ قرارات 
يرونها صائبة في العمل يحد من قدرتهم 
في اكتساب مهارات جديدة في العمل 

والقيام بواجباتهم بشكل جيد.

صحتك


