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51 لندنـ  يو.بي.آي: متكن عجوز بريطاني 
بعد سبع سنوات ونصف السنة من التعب 
والصبر والعمل الدءوب من ضم خمسة آالف 
قطعة »بــــازل« مبعثرة بعضها إلى بعض 
لتشــــكيل لوحة حتاكي أخرى أصلية كان 

قد وضعها فنان فرنسي.
وذكرت صحيفة »اإلكسبرس« أن جاك 

وهو عجوز أرمل وعمره 86 سنة متكن من 
إمتام هذه املهمة ولم يخامره اليأس طوال 
هذه الفترة فــــكان يجلس وراء طاولة في 
منزله ويضع أمامه القطع املبعثرة للوحة 
الفنان الفرنسي جاميس تيسوت الشهيرة 
»عودة االبن الضال« إلى أن أكملها مع أنه 

فقد قطعة واحدة منها.

وقال جاك من شيبتون ماليت في مقاطعة 
سومرست في جنوب غرب بريطانيا »إنها 
)القطعة الضائعة( سر أجهله«. من جانبها، 
قالت شركة فالكون غاميز التي صنعت لوحة 
»البازل« إنها توقفت عن انتاجها منذ بعض 
الوقت ومن املســــتحيل العثور على قطعة 

شبيهة بتلك املفقودة فيها.

سبع سنوات ونصف لجمع لوحة »بازل«!

الكوكايني كان مخبئا بطريقة يصعب اكتشافها

مدير عام اجلمارك اللبنانية اثناء املؤمتر الصحافي              )رويترز(

د.عبداللطيف آل الشيخ

هيفاء وهبي

عبداللطيف آل الشيخ: االختالط كان موجودًا في صدر اإلسالم 
العربيـــة: دخـــل  ـ  دبـــي 
د.عبداللطيـــف بن عبدالعزيز 
آل الشيخ، مساعد أمني ثاني عام 
هيئة كبار العلماء في اململكة 
ســـابقا، واملستشـــار اخلاص 
السابق ألمير الرياض، ساحة 
الدائر حول االختالط،  اجلدل 
الـــذي أصبح واقعا تعيشـــه 
اململكة، بينما يستمر السجال 
بني فئات عريضة من املجتمع 
املتشـــددين على أعمدة  وبني 

الصحف ووسائل اإلعالم. 
فقد افردت جريدة اجلزيرة 
الســـعودية مســـاحة كبيرة 
لهـــذا الـــرأي اجلديـــد لتثير 
النقاش من جديد بعد أن ظن 
البعض ان عاصفة أحمد قاسم 
الغامدي الـــذي خاض معركة 
 عنيفة بســـبب رأيه قد هدأت.

احلمد والفضل ـ فيها التيسير 
ورفع املشـــقة عن العباد، وال 
يخفى على أحد من املسلمني في 
بالدنا حال الناس وما ميارس في 
الواقع من اختالط في األسواق 
واألماكن العامة ودور العبادة، 
كاحلرمني وما يحصل في موسم 
احلج، وغير ذلك من التجمعات 

البشرية.
فهذا االختالط الذي فرضته 
احلاجـــة والضـــرورة، وهذه 
املمارسات ليست وليدة اليوم 
أو هـــذا الزمـــان، وإمنا كانت 
موجودة منذ أزمنة قدمية، بل 
كانت موجودة في صدر اإلسالم، 
ولم تأت الشـــريعة اإلسالمية 
مبنع االختالط على اإلطالق، 
بـــل أجازته في حـــدود تكفل 
احلرية املنضبطة بالضوابط 

الفساد العظيم والهالك للعباد 
النجاة في  الدنيا وفـــوت  في 

اآلخرة.
واضاف: إن الشريعةـ  وهلل 

د.عبداللطيف، الذي غاص في 
بحور النصوص الشرعية، يؤكد 
بطالن نظريـــة املعارضني من 
خالل إيراده النصوص الشرعية 
التي تفرق بـــني فعل اخللوة 

احملرمة واالختالط املباح.
وأوضح أن االختالط الذي 
كان في عهد أصحاب السماحة 
والفضيلـــة ال يتعارض مع ما 
بينوه في كتبهم وفتاواهم من 
الصور احملرمة لالختالط، وإال 

لتعارض قولهم مع فعلهم.
ولقد اتفقـــت األمة على أن 
الشـــريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات اخلمس، وهي: 
النسل  العقل،  النفس،  الدين، 
واملال، وهـــذه الضروريات إذا 
فقدت، أو إحداها، لم تســـتقم 
مصالـــح العباد، بـــل يحصل 

الشرعية للمرأة، مع احملافظة 
على األعراض، ومتنع الوقوع 
في احملظورات احملرمة، فوضعت 
ضوابط وقيودا واضحة صريحة 
ال يجـــوز ملســـلم يؤمن باهلل 
واليوم اآلخـــر أن يتجاوزها، 
ومن لم يلتزم بهذه القيود فقد 
وقع في االختالط املنهي عنه، 

وهو احملرم. 
والبد من عـــدم اخللط بني 
اخللـــوة واالختالط، فاخللوة 
هـــي اجتماع رجل مـــع امرأة 
أجنبية عنـــه بغير محرم في 
مكان منفردين فيه، في غيبة 
عن أعني الناس، وهذه اخللوة 
محرمـــة إال اذا كانت في حالة 
الضرورة كمن يجد امرأة تائهة 
في صحراء وال يوجد غيرهما، 

وما شابه.

عالم سعودي ينضم إلى الغامدي ويؤكد إباحة االختالط

مقتل مصري في اليونان 
وتقطيع جثته والجاني مجهول!

الخارجية تتابع التحقيقات

مصدر أمني لبناني: محاولة اغتيال 
هيفاء وهبي.. بالغ كاذب

الملكة نور في »كان«

رقصة الملك!
طائر البطريق من فصيلة »امللك« يرقص 
بتفاخر أمام مجموعة من »البطاريق« من 
فصيلة جنتو بالقرب من بورث ستانلي 
فــــي جزر فوكالنــــدز            )رويترز(

أول حفل تخرج في »سوربون« أبوظبي

امللكة األردنية نور )يسار( واملمثلة األميركية ميغ رايان قبل حضورهما عرض فيلم »عد 
تنازلي إلى الصفر« في مهرجان كان السينمائي                )أ.ف.پ(

خريجة من جامعة باريسـ  سوربون أبوظبي تتسلم شهادتها من الشيخ هزاع بن زايد 
شقيق رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى جانبه رئيس اجلامعة 
جورج موليني في أول حفل تخرج في اجلامعة. وبلغ عدد املتخرجني 88 طالبا وطالبة من 
40 بلدا في أول دفعة تتخرج في أول فرع للجامعة الفرنسية في اخلارج            )أ.ف.پ(

في الســــاعة 11 صباحا، وفي يوم اخلميس اخبرني 
اصدقائي بأن رجال االمن يريدونني ونصحوني بأال 
اكمل طريقي للمقهى. لكن السائق اللبنانيـ  كما يقول 
ـ لم يخف واجته للمقهى وسلم نفسه لرجال االمن 
الذين اخذوه الى مخفر الغبيري وحققوا معه حول 
عالقته بالنجمة هيفاء وهبــــي، اال انه اخبرهم انه 
ال عالقة له بها من قريب او بعيد، كما انهم فتشــــوا 
منزلي وسيارتي املازدا موديل 1986 فلم يجدوا فيها 

اي مسدس او سالح آخر.

بيروت ـ إم.بي.سي: قال مصدر امني لبناني ان 
البالغ حــــول محاولة اغتيال هيفاء وهبي »كاذب«، 
وان القصة برمتها تبدو مختلفة، وال اساس لها من 
الصحة، مشيرا الى ان املتهم سائق لبناني بسيط مت 
اخالء سبيله وليس ثالثة شبان كما رددت وسائل 
االعالم. في الوقت نفسه، نفى السائق اللبناني سمير 
حمزة أي عالقة له مبحاولة االغتيال، مشيرا الى انه 

من اشد املعجبني بها ويفتخر بفنها.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تداول وسائل االعالم 
العربية ان ثالثة شــــبان كانوا يخططون الغتيال 
النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فور وصولها من مصر 

الى مطار بيروت الدولي.
وقال املصدر االمنيـ  الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمهـ  ان الواقعة ال تتعلق بثالثة شبان، بل بسائق 
لبناني تبنيـ  من التحقيقـ  انه ال عالقة له بكل هذه 

القضية التي وصفها املصدر بـ »الفارغة«.
واضاف املصدر ان شخصا مجهوال اتصل مبخفر 
الغبيري في الضاحيــــة اجلنوبية من رقم عام في 
الشارع العام يقول ان هناك من يريد اغتيال هيفاء 

فور وصولها الى مطار بيروت.
وتابع قائال: ان الشــــخص املجهول زود املخفر 
بأن الذي يريد ان يغتالها هو السائق سمير حمزة 
املوجود في احد املقاهي في املنطقة ذاتها، فتوجهنا 
علــــى الفور الى املقهى املذكور واحضرنا املتهم الى 
املخفر وحققنا معه، ومن ثم احلناه الى بعبدا بأمر 
من املدعي العام لكــــن على ما يبدو ان البالغ الذي 
وردنا كان كاذبا. من جانبه، روى الســــائق سمير 
حمــــزة )61 عاما( تفاصيل القبــــض عليه قائال انه 
يتردد دائما على مقهى »القصب« في منطقة الطيونة 
فــــي الضاحية اجلنوبية لبيروت ليشــــرب القهوة 

أثيناـ  وكاالت: تتابع اخلارجية املصرية سير 
التحقيقات التي جتريها السلطات اليونانية في 

حادث مقتل مواطن مصري باليونان.
وصرح الســــفير محمد عبداحلكم مساعد 
وزير اخلارجية للشؤون القنصلية واملصريني 
في اخلارج والهجرة والالجئني بأن السلطات 
اليونانية أبلغت السفارة املصرية بأثينا في 12 
مايو بالعثور على أشالء جلثة املواطن املصري 
أشرف محمد ثابت عبداحلفيظ، والذي يقيم في 
اليونان منذ 13 عاما، وكان يعمل مقاوال ألعمال 

الكهرباء في محافظة )كاليثيا(.
ووفقا للســــلطات اليونانية، عثرت شرطة 

محافظة )كاليثيا( على ثالث حقائب حتتوي 
على أشــــالء من جثة املواطن املصري وملقاة 

في صندوق جلمع القمامة.
وقال عبداحلكم إن السفارة املصرية في أثينا 
تتابع سير التحقيقات التي جتريها السلطات 
اليونانية املعنيــــة وإنهاء اإلجراءات اخلاصة 
بشحن اجلثمان، وذلك عقب انتهاء مصلحة الطب 
الشرعي في اليونان من إنهاء تقريرها بشأن 
احلادث. وطلبت وزارة اخلارجية من السفارة 
املصرية في اليونان متابعة التحقيقات عن كثب، 
وسرعة كشف مالبسات احلادث، وسرعة إلقاء 

القبض على اجلاني وتقدميه للمحاكمة.

مصادرة كمية ضخمة من الكوكايين 
في مرفأ بيروت قيمتها 10 ماليين دوالر 

بيروتـ  يو.بي.آي: أعلن مدير عام اجلمارك اللبنانية شفيق 
مرعي أمس عن كشـــف اكبر عمليـــة تهريب مخدرات في مرفأ 
بيروت إثر ضبط 878.102 كيلوغرام من الكوكايني اخلام قيمتها 

10 ماليني دوالر قادمة من كولومبيا.
وقال مرعي في مؤمتر صحافـــي ان الكمية املصادرة كانت 
موضبة ضمن »رافعة تلفريك« بطريقة يصعب كشـــفها عبر 
»السكانر« بسبب وجود زيت الفالفولني وطبقة من الرصاص 
حالت دون متكن الكالب البوليسية من كشفها وبالتالي تشوش 

على اشعة اكس.
وأردف يقـــول ان مصدر هذه البضاعة أميـــركا اجلنوبية 
وبالتحديد كولومبيا حيث مت نقلها ضمن احد املستوعبات عبر 
مرفأ أنتورب في بلجيـــكا ووصلت الى مرفأ بيروت في االول 

من شهر مايو احلالي.
وأشار الى توقيف رجل مسن يبلغ عمره 79 سنة في القضية 
»ومـــن الواضح ان وراءه شـــركاء وأطرافـــا متورطني مازالت 

التحقيقات جارية لتوقيفهم«.
وقـــال إن احلمولة من النوع الصافـــي النقي قدرت قيمته 

بحوالي 10 ماليني دوالر.
وأشـــار مرعي الى ان هذه العملية »هـــي االولى من نوعها 
في لبنـــان، وان طريقة التهريب ذكية ومتقنة جدا، وليس من 

السهل اكتشافها«.

صحتك

تحريك الساقين يقي من اإلصابة بالدوالي
برلني ـ د.ب.أ: كشفت اجلمعية األملانية 
ألطبـــاء األمراض الباطنـــة اهمية حتريك 
الساقني إلى األمام واخللف في تفادي اإلصابة 
بدوالي الساقني حيث تعمل تلك احلركة على 
تنشيط عضالت الساقني ودعم عملية عودة 

الدم إلى القلب.
ويزيد الوقوف أو اجللوس لفترة طويلة 
من فرص اإلصابة بدوالي األوردة في الساقني. 
ومن األفضل رفع القدمني في أثناء اجللوس 
إذا أمكن ذلك. وميثل أداء التمرينات بشكل 
منتظم أفضل الســـبل للحفاظ على صحة 

األوردة.
وفي حالة الوقـــوف أو اجللوس لفترة 
طويلة بســـبب طبيعة العمـــل، فالبد من 
تعويض ذلـــك مبمارســـة رياضة ركوب 
الدراجات أو السباحة. ومع ذلك فإن األنشطة 
الرياضية التي تتضمن حركات مفاجئة مثل 

التنس وتنس الريشة وألعاب القوى، ميكن 
أن تتسبب في إجهاد األوردة.

وينبغي على املرضى املصابني بدوالي 
الساقني تفادي ارتداء اجلوارب التي تضغط 
على الساق من مكان واحد. كما ينطبق ذلك 
على ارتداء البنطلونات الضيقة. ومن االفضل 
اســـتخدام األحذية املستوية على تلك ذات 

الكعب العالي.
وذكـــرت اجلمعيـــة أن 90% من حاالت 
اإلصابة بدوالي األوردة يكون في الساقني. 
ومن بني أسباب اإلصابة العوامل اخللقية 
مثل ضعف جدران األوردة الوراثي، وتقدم 
العمر. وحتدث اإلصابة بتوسع األوردة أو 
دوالي األوردة عند عدم متكن الدم من العودة 
إلى القلب، وهو ما يزيد حجم الوريد. وتبلغ 
نسبة إصابة النساء بدوالي الساقني ثالثة 

أضعاف نسبة إصابة الرجال باملرض.

ماريا تحت سفح األهرامات
القاهرة ـ وكاالت: وجدت احدى شـــركات االتصاالت 
نفســـها في موقف ال حتســـد عليه، بعد أن تعاقدت مع 
املطـــرب اإلجنليزي العاملي التون جـــون، إلحياء حفل 
برعايتها حتت سفح األهرامات.. إلتون جون هو إحدى 
عالمات الغناء الغربي، وإن كان كثيرون يتحفظون على 
ميوله اجلنسية املثلية التي يتفاخر بها بشكل فج، ويحتج 
كثيرون أيضا، وبقوة على مالحظاته الساخرة والدائمة 

ضد الديانة املسيحية.
وحسب جريدة الفجر املصرية كان منير الوسيمي، 
نقيب املوسيقيني املصريني، قد قرر الوقوف ضد إقامة 
حفل له حتت ســـفح األهرامات واستضافته في مصر، 
وقد سعت الشركة للتعاقد مع جنوم بحجم التون جون، 
مثل املطربة الالتينية الشـــهيرة چنيفر لوپيز، واحدة 
من أكثر النســـاء إثارة وشهرة في العالم، أو مع املطرب 
العاملي سانتانا، الذي يحظي بشعبية جارفة في العالم 
كله، لكنها لم تفلـــح فتعاقدت مع مطربة أميركية، كان 
لها بريق شـــديد في التسعينيات، وإن كان يقل بالطبع 
عن بريق چنيفر لوپيز اآلن، هي املطربة »ماريا كاري«، 
التي مت االتفاق معها على إحياء احلفل، مقابل أجر وصل 
إلـــى مليون ونصف املليـــون دوالر، وهو أجر يتجاوز 
ضعف أعلى أجر حتصل عليه في اخلارج، وهو نصف 

مليون دوالر. 


