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القاهرة � أ.ف.پ: أص���در النائب العام في 58
مصر عبداملجيد محمود بيانا امس أعلن فيه 
براءة »ألف ليلة وليلة« من تهمة ازدراء األديان 
والدعوة للفجور. وأوضح النائب العام في بيان 
أصدره مكتبه ان »النيابة العامة قررت حفظ 
التحقيقات لعدم توافر أركان جرائم استغالل 
الدين في الترويج ألفكار متطرفة وعدم احتواء 

املؤلف على ازدراء لألديان السماوية او إثارة 
الفنت«. وأضاف ان »املؤلف صدر منذ ما يقرب 
من قرنني وأعيدت طباعته مرارا وبقي متداوال 
ولم تعترض الرقابة على الطباعة« ألنه »من 
كتب التراث ويبعد كل البعد عن فكرة انتهاك 
حرمة األخالق، بل انه من األدب الشعبي ومكون 

أصيل من مكونات الثقافة العامة«.

براءة »ألف ليلة وليلة« من ازدراء األديان

دافع عن إدارته أمام موجة من االنتقادات

واشنطن � سي.إن.إن: دافع الرئيس األميركي، 
ب���اراك أوباما، عن رد إدارت���ه على »الكارثة 
البيئية« في خليج املكس���يك، االثنني، وقال 
ألحد الصحافيني خالل مقابلة تلفزيونية إنه 
التقى بفريق من اخلبراء ليعرف »من سيركل 
على مؤخرته«. وقال أوباما في مقابلة ضمن 
برنام���ج »اليوم« على قن���اة NBC »لقد كنت 
هناك قبل نحو شهر، قبل حتى أن تظهر معظم 
األصوات احلالية فيما يخص خليج املكسيك 

)وقصد الكارثة النفطية في اخلليج(«.

وأضاف الرئيس األميركي: »قبل نحو شهر 
التقيت بالصيادين هناك ووقفنا حتت املطر 

نتحدث حول الكارثة احملتملة«.
ويداف���ع أوباما في املقابلة عن إدارته أمام 
موجة االنتقادات لها بش���أن طريقة تعاملها 
مع »الكارثة البيئية في اخلليج« وفشلها في 
الدفع بأقصى قوتها حلل األزمة وثقة اإلدارة 

.BP بشركة بريتيش بتروليوم
غي���ر أن أوباما قال في املقابلة: »ال أجلس 
طوال الوقت مع اخلبراء ألن هذا األمر عبارة 

عن محاضرة في كلية، نحن نتحدث مع هؤالء 
األشخاص ألنهم يعرفون على األرجح اجلواب 
األفضل، لذلك فإنني أعرف أي املؤخرات سأركل« 

ويقصد الشخص الذي سيحمله املسؤولية.
يشار إلى أن الكارثة وقعت قبل 45 يوما، 
وحتديدا في العشرين من أبريل املاضي عندما 
انفجرت منصة نفطية تابعة لشركة »بريتيش 
بترولي���وم« وقتل فيها 11 ش���خصا، وغرقت 
املنصة النفطية العائمة بعد يومني، فيما ظل 

النفط يتسرب من البئر البحرية.

سيدني � أ.ف.پ: سحبت السلطات 
االسترالية 200 كوب حتمل اسم الرئيس 
االميركي باراك اوباما عرضها متجر 
لبيع التذكارات في البرملان، بس���بب 

وجود خطأ في كتابة اسمه.
وحتمل األك���واب صورا للرئيس 
األميركي واسمه، اال ان خطأ في طباعة 
االسم دفع السلطات الى سحب هذه 
األكواب، في الوق���ت الذي اعلن فيه 
البيت االبيض تأجيل زيارة اوباما الى 
استراليا واندونيسيا من دون ايضاح 
األسباب، علما ان هذا التأجيل يأتي في 
ظل تركيز الرئيس األميركي وادارته 
على مكافحة البقعة النفطية في خليج 

املكسيك وتداعيات فشل شركة »بي 
بي« في محاصرتها.

وبحس���ب الس���لطات االسترالية 
فإن هذه األكواب سلمت خالل عطلة 
نهاية االسبوع واحتلت مكانها بسرعة 
في محل بيع الت���ذكارات رغم اعالن 
الرئيس االميركي الغاء زيارته. وهي 
املرة الثانية الت���ي يلغي فيها اوباما 

زيارة الى استراليا.
وقال االن تومس���ون مدير مكتب 
اخلدمات البرملانية ان »اثنني من هذه 
األكواب بيعا، قبل ان يالحظ العاملون 
في املتجر وجود خطأ ما. اثر ذلك أوقفنا 

البيع وأتلفنا املخزون الباقي«.

معمر القذافي

الكوب التذكاري في إحدى صفحات اجلرائد االسترالية

جائزة كولبير الفرنسية
للشيخة مي خليفة وزيرة الثقافة في البحرين

آسيا ستتفوق على الواليات المتحدة 
على صعيد الكازينوهات في غضون 3 سنوات

ماكاو � أ.ف.پ: ستتفوق الكازينوهات اآلسيوية 
و»عاصمتها« ماكاو على الواليات املتحدة في غضون 
ثالث سنوات، وفق ما أظهرته دراسة نشرت امس 

مبناسبة معرض يجمع خبراء هذا القطاع.
السابقة  البرتغالية  وتغلبت هذه املستعمرة 
التي تعد واجهة العاب امليس���ر في آسيا رسميا 
على الس فيغاس على صعي���د رقم االعمال في 
حني ان سنغافورة ومدنا اخرى في جنوب شرق 
آسيا تعزز وجودها في هذا القطاع الصامد امام 

األزمة.
وقال فران���ك فاهرينكوف رئي���س اجلمعية 
االميركية لأللعاب ان »الدراسة تتوقع مستقبال 
استثنائيا لسوق العاب امليسر اآلسيوي، ان على 
صعيد النمو املس���جل في ماكاو او تعزيز مواقع 

مدن اخرى مثل سنغافورة«.
ونش���رت الدراسة التي تستند الى مالحظات 
خبراء في القطاع، مبناسبة افتتاح معرض »غلوبال 
غاميينغ اكسبو ايجا« والذي يستمر ثالثة ايام.

وقد جاوزت ماكاو الس فيغاس بعدما فتحت 
املجال امام دخول املستثمرين األجانب في العام 
2002. وزاد رق���م اعمالها بنس���بة 95% في مايو 
ليصل الى 2.10 مليار دوالر على ما أفادت شركة 
الوساطة اآلسيوية »سي ال اس ايه« ومقرها في 
هونغ كونغ. ماكاو مس���تعمرة برتغالية سابقة 
أعيدت الى الصني في العام 1999، تش���كل العاب 
امليسر نشاطها االقتصادي الرئيسي وهي تتمتع 
شأنها في ذلك شأن هونغ كونغ بسلطات تنفيذية 

وتشريعية خاصة بها.

القذافي: أوروبا.. خلقها اهلل ولم يخلقها األوروبيون 
وسنتكاثر بمثنى وثالث ورباع فيها حتى نصبح أكثر منهم!

طرابلس � وكاالت: ح����ث الزعيم الليبي العقيد 
معمر القذافي املسلمني في دول االحتاد األوروبي على 
الوحدة واالنضمام إلى القيادة الشعبية اإلسالمية 
العاملية � التي يترأس����ها � ملواجهة ما اعتبره خطرا 
يهدد املس����لمني هناك، مشيرا إلى أن اهلل � عز وجل 
� خلق األرض لكل الناس وليس جلنس معني، في 
إشارة إلى األوروبيني. وقال القذافي � بحسب جريدة 
»الشرق االوسط« اللندنية امس لدى اجتماعه في 
العاصمة الليبية طرابلس برؤساء وفود القيادات 
الشعبية االجتماعية اإلسالمية ومنتدى معمر للصداقة 
والتواصل في البلقان، ورابطة القذافي لشباب البوسنة 
والهرسك، الذين يزورون ليبيا حاليا � »أنتم قلة في 
أوروبا، وستصبحون كثرة إن شاء اهلل في يوم ما، 
وستكون لكم اليد الطولى والعليا، وستكونون أئمة 
ووارثني للق����ارة األوروبية«. وأضاف »إذا انضمت 
تركيا إلى االحت����اد األوروبي، وبوجود كل دويالت 
البلقان في االحتاد األوروبي وألبانيا فمعنى هذا أن 
القارة األوروبية لم تعد قارة صليبية أو مسيحية 
كما كانت، بل أصبح اإلسالم شريكا قويا في القارة 
األوروبية أرضا وبش����را وفعال. نحن ننتظر اليوم 
الذي تنضم فيه تركيا إلى االحتاد األوروبي لكي تكون 
مبنزلة حصان طروادة الذي يحكي عنه التاريخ«. 
وقلل القذافي، الذي يتولى رئاس����ة الدورة احلالية 
للقمة العربية، من أهمية اإلحصاءات التي تعلن عن 
عدد املسلمني في أوروبا، وقال إنها ليست صحيحة، 
ألنها إحصاءات مغرضة وتظهر أن املسلمني قلة. بيد 
أنه أضاف: »املس����لمون أكثر من الرقم الذي تعلنه 

اإلحصاءات الرسمية«. وزاد قائال: »من حسن احلظ 
أن املسلمني يتكاثرون ويتضاعف عددهم أكثر من 
بقية األديان األخ����رى، رمبا هذه آية من آيات اهلل. 
إرادة اهلل هكذا، جعلت املسلمني يتكاثرون أضعاف 
ما يتكاثر ب����ه اآلخرون. لعل هذا دليل على أن اهلل 
يريد أن يكون املسلمون أكثر من غيرهم في النهاية«. 
وخاطب القذافي االجتماع قائال: »وعليه، نحن سنتكاثر 
مبثنى وثالث ورباع في أوروبا حتى يصبح عددنا 
أكثر منهم في يوم ما، إذا قامت اجلبهة اإلس����المية 
في أوروبا للدفاع عن املسلمني فسنحمي املسلمني، 
ولن نتعرض ملجزرة أخرى مثلما تعرضنا لها في 

البوسنة والهرسك«.

أحد مقاهي بيروت وفي االطار زاهي وهبي

الشيخة مي آل خليفة

املستعمرة البرتغالية في آسيا

باري���س � أ.ف.پ: منح���ت 
آل  الش���يخة مي بن���ت محمد 
الثقافة واالعالم  خليفة وزيرة 
ف���ي البحرين جائ���زة كولبير 
الفرنسية في حفل اقيم اول من 
امس في فندق ريتز في باريس 
بحضور املديرة العامة ملنظمة 
يونس���كو ايرينا بوغوفا التي 

سلمتها اجلائزة.
ومتنح جائزة كولبير للتراث، 
التي تضع حوار احلضارات في 
رأس اهدافها، للمرة االولى من 
قبل جلنة كولبي���ر التي تكرم 
شخصية معنية بالتراث الثقافي 
والترويج لالبداع الفني واجلمالي، 
ومنحت اجلائزة للش���يخة مي 
تقديرا لدورها الفاعل في مجال 
التوثي���ق التاريخ���ي وحماية 
التراث واالبتكار الثقافي في وقت 
حتتفل فيه اليونسكو هذا العام 

بالتقارب بني الثقافات.
ايرنا  وفي ح���ني وصف���ت 
بوكوفا وزيرة الثقافة البحرينية 
بأنها »تعمل للدفاع عن مبادئ 
اليونسكو«، مشيدة بجهودها 
لتشجيع االنشطة الثقافية، رأت 
الشيخة مي في كلمتها في هذه 

املناسبة ان الثقافة »تعتبر من 
اهم الروابط االنسانية بيننا«.

وقالت »حني بدأت طريقي من 
أجل املعرفة لم اكن اعرف اني 
سأجد بصورة سريعة كل هذا 
العدد الرائع من املهتمني بالشأن 
الثقافي، ففي كل خطوة اكتشاف 
وفي كل وقفة روابط جديدة«.

وقال���ت الش���يخة م���ي في 

ل� »فرانس برس«: »انا  حديث 
سعيدة، لكن ذلك يعني بالنسبة 
اكبر ملواصلة ما  لي مسؤولية 
بدأناه«. واضافت متطرقة لطبيعة 
نشاطها »نحن نتوجه في مملكة 
البحرين للمحافظة على التراث 
العمران���ي وعلى الهوية وعلى 
الصناعات اخلاصة بهذا اجلزء 

من العالم والتعريف به«.

رئيس سابق لـ »السي آي ايه« في الجزائر 
يعترف بارتكاب اعتداء جنسي

واش����نطن � أ.ف.پ: اعترف 
رئيس سابق لوكالة االستخبارات 
ايه( في  املركزي����ة )س����ي آي 
ارتكب اعتداء  واش����نطن بأنه 
جنسيا واستخدم سالحا بطريقة 
غير مش����روعة حت����ت تأثير 

املخدرات.
وقد ادل����ى اندرو وارن )42 
عاما( باعترافاته امام القاضية 
ايلن س����يغال في واش����نطن، 
واملدع����ي االميرك����ي ملنطق����ة 
كولومبيا رونالد ماشن والسفير 
ايريك بوسويل مساعد وزيرة 
اخلارجية االميركية لش����ؤون 
االمن الديبلومسي، حسبما ذكر 
مساعد املدعي العام في االدارة 

اجلنائية ليني بروير.
وميكن ان يحكم على وارن 
بالسجن عش����رة اعوام ودفع 
غرامة قدره����ا 250 الف دوالر. 
وسيصدر احلكم عليه في التاسع 

من سبتمبر.
وقالت وزارة العدل االميركية 
ان وارن اعترف بانه ارتكب اعتداء 
جنس����يا على امرأة في فبراير 
2008 بعدم����ا »قام بتخديرها« 
في مقره الرسمي في العاصمة 

اجلزائرية.

كما اعترف بأنه قام بتعاطي 
الكوكايني في ابريل 2010 وهو 
ميسك مسدس����ا نصف آلي من 

عيار 9 ملم من نوع غلوك.
القضية في يناير  وكشفت 
2009 عندم����ا اعلنت وس����ائل 
االعالم االميركية فتح حتقيق 
قضائي حول سلوك وارن الذي 
كان يعم����ل ف����ي اجلزائر منذ 

سبتمبر 2007.
واكدت الس����فارة االميركية 
في اجلزائر ان����ه طلب من هذا 
املوظف مغادرة مهامه والعودة 

الى الواليات املتحدة.

اندرو وارن

دواء رخيص لعالج النقرس 
مفيد للقلب

لن���دن � رويترز: قال علم���اء إن دواء 
يس���تخدم منذ أكثر م���ن 40 عاما لعالج 
النقرس قد يوفر بديال أرخص سعرا ألدوية 
قلب حديثة تنتجها شركتا روش وسرفير 
للمرضى الذين يعانون من ألم مزمن في 

الصدر.
وق���ال باحث���ون من جامع���ة دوندي 
إن الدراس���ات الت���ي أجري���ت على عقار 
الوبيورينول وهو دواء للنقرس أظهرت 
انه س���اعد من يعانون من حاالت القلب 
املصحوبة بآالم في الصدر على أداء التمارين 
الرياضية مبعدل أكب���ر وأخر بدء نوبات 

آالم الصدر.
وق���ال بيتر ويس���برج املدي���ر الطبي 
للمؤسس���ة اخليرية لعالج أمراض القلب 
التي مولت الدراسة »املثير في األمر أن دواء 
الوبيورينول يعمل فيما يبدو عن طريق 
حماية القلب من نقص االكسجني... إذا كان 
هذا هو األمر فان ذلك يزيد من إمكانية أن 
يساعد القلب في حاالت أخرى مثل ما بعد 

اإلصابة بنوبة قلبية«.
وآالم الصدر هي العرض األكثر شيوعا 
القلب وتصيب مليوني شخص  ألمراض 
في بريطانيا وماليني على مستوى العالم. 
وتزي���د آالم الصدر مع ممارس���ة املريض 

للرياضة.
وطلب أالن ستروثر من جامعة دوندي 
وفريق من العلماء م���ن 65 مريضا بآالم 
الصدر املزمنة استخدام جهاز الركض بعد 
إعطاء بعض منهم الوبيورينول والبعض 

اآلخر حبوبا ال مفعول لها.
ونش���رت نتائج الدراس���ة في نشرة 
النس���يت الطبية امس وأظهرت ان الذين 
تناولوا الدواء ركضوا بنسبة 25 % أكثر 
ممن أخذوا احلب���وب غير املؤثرة قبل أن 

يبدأوا في الشكوى من ألم الصدر.

صحتك كتاب جديد لزاهي وهبي

»قهوة سادة.. في أحوال المقهى البيروتي«

بي���روت � أ.ش.أ: املقاهي البيروتية وما تتس���م به من 
خصوصية ش���ديدة انطالقا من معايشة يومية أصبحت 

وثيقة في كتاب.
فاإلعالمي اللبناني زاهي وهبي يأخذ القارئ في رحلة 
ممتعة إلى عوالم املقاهي البيروتية ومزاجها وخصوصياتها 
انطالقا من املعايش���ة اليومية لهذه األمكنة وما مر عليها 
من وقائع وأحداث قد تبدأ بقصة حب عادية بني مراهقني 
وتنتهي بعملية للمقاومة اللبنانية ضد االحتالل اإلسرائيلي 
كما حدث في مقهى الوميب���ي ذات صباح من خريف عام 

1982 إبان االجتياح اإلسرائيلي للعاصمة بيروت.
»قهوة سادة.. في أحوال املقهى البيروتي« يقع في 155 
صفحة من القطع املتوسط ولوحة الغالف للرسام السوري 

خالد أبو الهول.
 واملمتع في كتاب وهبي أن األسلوب املصاغ به هو السهل 
املمتنع املفعم بالشاعرية، بعيدا عن التوثيق اجلاف لألحداث، 
حي���ث تتضح للقارئ على مدار صفح���ات الكتاب احلالة 

الوجدانية القائمة بني املؤلف واألمكنة التي ارتادها، حيث 
بدا املقهى كما لو كان كائنا حيا مليئا باحلياة واألحداث. 
واعتمد الكاتب على معايشته الشخصية وعلى رؤيته 
للمقه���ى ولدوره في احلياة املدنية مثلما استش���هد بآراء 
ووجهات نظر لعشرات الرواد من مثقفني وطالب ونشطاء 
 لبنانيني وع���رب من مختلف األجيال واألعمار خصوصا.

شارع احلمرا ومقاهيه كانت لهما أيضا مساحة كبيرة في 
الكتاب، حيث يعد هذا الشارع الشريان األكثر حيوية في 

قلب املدينة.
إذا كانت بيروت »مسقط القلب« كما يحلو لزاهي وهبي 
أن يطلق على املدينة التي يعشقها، فإن املقهى هو الرحم 
الذي يتشكل فيه الكثير من أجنة اإلبداع، فكم من املؤلفات 
والروايات والقصائد واألعمال املسرحية »ولدت هنا« في 
مقاه���ي بيروت وعلى أرصفتها التي تنبض باحلياة على 

الرغم من كل الذي جرى فيها ولها.

آثار بقعة النفط في خليج املكسيك وفي االطار أوباما في أحد اجتماعاته يطلع على مسار البقعة  )أ.پ - رويترز(

أوباما: لو أعرف المسؤول عن الكارثة النفطية.. لركلته على مؤخرته!

.. وأستراليا تسحب أكواباً تذكارية كتب عليها اسم أوباما خطأً!


