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باري���س � أ.ف.پ: رفضت جمعية محرري »لوموند« املس���اهمة 50
الكبرى في الصحيفة الفرنس���ية العريقة عرضا لش���راء الصحيفة 
تقدم به رجل االعمال كلود بيردريل وش���ركتان أخريان، والعرض 
يلقى تأييد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي. وتبحث الصحيفة 
عن شار ستكون عليه اعادة رسملة مجموعة مثقلة بالديون. وتقدر 
دي���ون الصحيفة مبا بني 80 و120 ملي���ون يورو. ورفضت جمعية 
احملررين العرض الذي تقدم به م���ن كلود بيردريل مالك مجموعة 

نوفيل اوبسرفاتور باالش���تراك مع فرانس تيليكوم وشركة بريزا 
االسبانية )املساهمة ايضا في »لوموند« ومالكة صحيفة ال باييس 
االسبانية(. في املقابل عبر 90.84% من اعضاء جمعية احملررين عن 
تأييدهم للعرض الذي تقدم به ثالثي منافس يضم رجل االعمال بيار 
بيرجيه وصاحب مصرف اعمال ماتيو بيغاس ورئيس شركة االنترنت 
فري كزافييه نييل. وكانت اقلية من الصحافيني في جمعية احملررين 

وافقت اجلمعة على عرض بيردريل-بريزا-فرانس تيليكوم.

صحافيو »لوموند« يرفضون عرض بيردريل و»فرانس تيليكوم« لشراء الصحيفة

الشيخ د.عبدالرحمن السديس

سوزان متيم

هيفاء وهبي

أكبر قطعة نقدية ذهبية
في العالم بـ 3.27 ماليين يورو

ڤيينا � أ.ف.پ: بيعت اكبر قطعة ذهب نقدية وهي كندية قطرها 
53 س���نتيمترا وال يقل وزنها عن مائ���ة كيلوغرام في مزاد علني 
مببل���غ 3.27 ماليني يورو على ما ذك���رت دار دوروثوم للمزادات 

في ڤيينا.
واشترت الشركة االسبانية اورو دايركت هذه القطعة املدرجة 
في موسوعة غينيس لالرقام القياسية، والشركة متخصصة في 

تسويق املعادن الثمينة.
والسعر يعكس قيمة وزنها )3.2 ماليني يورو( وليس قيمتها 

الفعلية وهي مليون دوالر كندي )0.8 مليون يورو(.
وق���د صنعت القطعة النقدية العام 2007 وحتمل صورة ملكة 
إجنلترا اليزابيث الثانية التي التزال رس���ميا رئيس���ة الدولة في 
هذه املستعمرة البريطانية السابقة وعلى الوجه الثاني رمز كندا 

الوطني وهو اوراق شجر القيقب.

قطعة الذهب النقدية

إمام الحرم يطالب بالحجر على »أصحاب الفتاوى الشاذة«
املدينة املنورة � واس: علق عضو هيئة 
كبار العلماء الشيخ د.علي عباس احلكمي 
على ما ورد في خطبة اجلمعة على لسان 
إمام وخطيب احلرم املكي الشريف الشيخ 
د.عبدالرحمن السديس من ضرورة احلجر 
على مقتحمي مقامات الفتيا أو املتعاملني، 
قائ����ال ان ولي األمر هو صاحب احلق في 

ذلك.
وكان الس����ديس قد تطرق ملا أس����ماه 
بفوضى الفتاوى وعبث التعالم في إشارة 
لفتاوى حل السحر وإرضاع الكبير، وإباحة 

الغناء، واالختالط وسواها.
وهنا قال احلكم����ي جلريدة »الوطن« 
الس����عودية ان الفتي����ا يج����ب ان تكون 
منضبطة بالضوابط الشرعية، وإذا ثبت 
ان احد املفتني جتاوز احلد فيها وأكثر من 
الفتاوى الشاذة، فم���ن ح���ق ولي األم���ر 

أن يتخ��ذ اإلج������راءات الالزمة ملنعه من 
ممارسة الفتيا.

وكان إم����ام وخطيب املس����جد احلرام 
الش����يخ د.عبدالرحم����ن ب����ن عبدالعزيز 
السديس قد حذر املسلمني من في خطبة 
اجلمعة من الغش ف����ي املعامالت والفكر 
والعقيدة والعب����ادة، كما أوصى الطالب 
بأن يتق����وا اهلل، وإخالص النية، واحلذر 
من الغش في االمتحان��ات التي جت���رى 

ه���ذه األي���ام.
وأوضح ان الغش ف����ي املعامالت هو 
خديعة املشتري والتغرير به، وله ضروب 
وصور شتى، منها: خلط اجليد من البضاعة 
بالوضيع، وبيع اجلميع على انه من الرفيع، 
أو كتمان ما في السلع من عيب ونقصان، 
وذلك عني الغش وسبيل اخلذالن، ومنها 
ما يروج له من التخفيضات عبر الدعاية 

الكاذبة أو اإلعالن، وما حقيقة ذلك اإلنتاج 
إال التدليس والبهتان ومن الناس من يسوق 
س����لعته بكاذب األميان، وما درى ان ذلك 

يسلب البركة ويخدش اإلميان.
وأكد ان الغش ليس قصرا على البيع 
والش����راء، بل حذر اإلسالم من الغش في 
العقيدة والعبادة، وذلك باجلفاء عنهما، أو 
التنطع فيهما والزيادة، أو إحداث عبادات 
في أشهر ومناسبات لم يكن عليها سلف 

األمة وأئمتها.
كما يشمل شتى جوانب احلياة وطرائقها، 
وجالئل املسؤوليات ودقائقها، ومن أعظمها 
الغش ممن ولي امرا من أمور املس����لمني 

وأماناتهم، ففي الوعيد الشديد يقول:
»ما من عبد يسترعيه اهلل رعية ميوت 
يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهلل 

عليه اجلنة« متفق عليه.

القاهرة � وكاالت: في أولى مفاجآت محاكمة 
رجل األعمال هشام طلعت مصطفى وضابط 
مباحث أمن الدولة محس����ن الس����كري في 
قضية مقتل املطربة اللبنانية سوزان متيم، 
حضر امس إس����ماعيل طه، عضو مجلس 
نقابة احملامني عن دائرة حلوان، وطلب من 
املستشار عادل عبدالسالم جمعة أن يثبت 
في محضر اجللس����ة االلتزام بقرار النقابة 
العامة باإلضراب عن احلضور في القضايا 
اجلنائية، وأن من يخالف ذلك القرار يحال 
إلى مجلس تأديب قد تص����ل عقوبته إلى 
اإليقاف ملدة 6 أش����هر، إال أن القاضي عادل 

عبدالس����الم جمعة رفض إثبات الطلب في 
محضر اجللس����ة قائال: »ليس هناك نص 
في القانون يلزمني بأن أثبت ذلك مبحضر 

اجللسة«.
وحسب »اليوم السابع« تعالت األصوات 
داخل القاعة ووقف فريد الديب قائال للقاضي: 
نحن ال نس����تطيع أن نخالف قرار النقابة 
وباألمس أوقفوا زميلنا رئيس قسم القانون 
بجامعة عني شمس فرد القاضي »يعني انتوا 
مش عايزين تترافعوا يا أستاذ فريد«، فرد 
عليه فريد الديب »يا سيادة القاضي نحن 
جاهزون للمرافعة ولك����ن نلتزم بقرارات 

النقابة«.
وهنا وجه القاضي سؤال إلى املتهم األول 
محسن السكري، مفاده »يا محسن إيه رأيك 
في كالم احملامني«؟ فرد عليه السكري »يا 
سيادة القاضي معرفش اللي يعملوه« فرد 
القاضي »لو اعترضت على قرارهم ممكن 
أنتدب لك محامي« ووجه نفس السؤال إلى 
هشام طلعت مصطفى الذي رد في عبارة 
واحدة نصها »أمتسك بهيئة دفاعي كاملة«، 
ليرفع بعدها القاضي اجللسة واستدعى هيئة 
الدفاع عن املتهمني ليجري معهم مناقشات 

داخل غرفة املداولة.

مفاجأة في جلسة قضية سوزان تميم أمس

هيئة دفاع هشام والسكري تُضرب عن المرافعة

قالت إن غادة عبدالرازق عوّضت غيابها

نبيلة عبيد: هيفاء رمز الجمال.. 
والوقار سر جاذبية إليسا

القاهرة � إم.بي.سي: أكدت 
النجمة املصرية نبيلة عبيد 
أنها ليست نادمة على قرارها 
عدم اإلجن���اب، مرجعة ذلك 
إلى خوفها من الوالدة وزيادة 

الوزن.
وأكدت نبيلة على عالقتها 
القوية باملطربات اللبنانيات، 
وكش���فت أنها نصحت هيفاء 
وهبي � التي وصفتها بأنها رمز 
اجلمال � بأال تأخذها األضواء 
والش���هرة عن إجناب طفل، 
مشيرة إلى أن الفنانة املصرية 
غادة عبدالرازق اس���تطاعت 
تعويض غيابها عن س���احة 

الدراما.
وأش���ارت نبيلة عبيد في 
حديث ملجلة »س���يدتي« إلى 
عالقته���ا القوية بنجوى كرم 
وإليس���ا وهيفاء، حيث قالت 
ع���ن األولى إنه���ا مطربة لها 
شخصيتها اخلاصة التي تدفع 

املرء إلى احترامها«.
إليس���ا »فأش���عر  أما عن 
بأنن���ي أم���ام ش���خصية لها 
وزنها ولها حضور يشد املرء 
إليها بك���ل وق��ار  النظر  إلى 

واحت���رام«.
ووصفت نبيلة عبيد هيفاء 
بأنها رمز للجمال بقولها »إنها 
مثال للجمال، وربنا يحميها، 
الداخل  فه���ي جميل���ة م���ن 
واخلارج«. واستطردت مضيفة: 
لقد وجه���ت لها نصيحة بأن 
تنجب طف���ال، فقالت لي إنها 

تفك���ر في ذلك لكن الش���هرة 
واألضواء يخطفان الفنان من 
نفس���ه. ولكن، هيفاء واعية 

ومدركة لهذا األمر«.
ونفت النجمة املصرية أن 
تكون نصيحتها لهيفاء نابعة 
من جتربته���ا بعدم اإلجناب، 
وقالت: ال، بالعكس، »أنا أصررت 
على ع���دم اإلجناب«، وبررت 
ذلك مضيفة »كنت خائفة من 
اكتساب وزن إضافي، ولم أكن 
أريد أن يعطلني اإلجناب عن 
عملي، وقراري هذا سبب خالفا 

بيني وبني والدتي«.
وأكدت نبيلة أنها ليس���ت 
نادمة على قرارها، ولكنها تلوم 
نفس���ها ألنها حرمت والدتها 
من س���عادتها بأن يكون لها 

حفي���د.

»أبل« تحل مشكلة ضعف استقبال آي فون 4:
ال تمسكوه من األسفل

المياه في المريخ شمااًل وجنوبًا
منذ أكثر من 4 مليارات سنة

باريس � أ.ف.پ: يبدو ان ظروفا مؤاتية للحياة 
قد تكون توافرت على املريخ نتيجة وجود املياه 
بشكلها السائل على سطحه، في الشمال كما في 
اجلنوب، منذ أكثر من 4 مليارات عام، على ما أعلنت 

وكالة الفضاء األوروبية )إيزا( في بيان لها.
وكان مسبار »إيزا« الفضائي الذي يحمل اسم 
»مارس إكسبرس« ومسبار وكالة الفضاء األميركية 
»ناسا« الذي يحمل اسم »مارس روكونيسانس 
أوربيتر« قد اكتش���فا طينا كان رطبا في سهول 

شمال املريخ.
وهذا »دليل واضح على أن املياه كانت تسيل 
هناك«، بحس���ب ما توضح »إيزا« مرتكزة على 
دراسة نشرت هذا األس���بوع في املجلة العلمية 

»ساينس«.
ويشرح جان-بيار بيبرينغ )من معهد الفيزياء 
الفلكية الفضائية في جامعة باريس( الذي شارك 
في الدراسة أن هذه املياه كانت موجودة على سطح 
الكوكب األحمر منذ أكثر من 4 مليارات سنة وعلى 

مدى مئات ماليني السنوات فقط.
ويوضح في حدي���ث إلى وكالة فرانس برس 
أن الباحثني متكنوا من »التأكيد على وجود مياه 
لكن ليس على ش���كل محيط كبير«، كما أظهروا 
أن قش���رة أرض املريخ »كانت رطبة في الشمال 

وفي اجلنوب« على حد سواء.
وتناقض هذه اخلالصات تلك التي كان قد توصل 
إليها فريق أميركي أكد أن محيطا ضخما كان قد غطى 
ثلث مساحة املريخ قبل 3.5 مليارات سنة. وكانت 
نتائج تلك الدراسة نشرت في 13 يونيو احلالي 

في املجلة العلمية »نيتشر جيوساينس«.
يضيف بيبرينغ أن »املريخ كان قد خسر غالفه 
اجلوي قبل 3.5 مليارات س���نة وبالتالي لم تكن 
املياه متوافرة في ذلك احلني بشكلها السائل على 

سطحه«.
ويلفت إلى إمكانية تدفق شالالت ضخمة حينها 
لكن من دون أن تستقر املياه طويال على السطح 

وبالتالي »تغذية محيطات دائمة«. 

إرهابية عمرها
6 سنوات

ويستاليك � يو.بي.آي: صدمت 
عائلة أميركية حني اكتشفت أن 
العمر  البالغة من  ابنتها  اس���م 
6 س���نوات وارده عل���ى الئحة 
املمنوعني من السفر في الواليات 
املتحدة بسبب شبهات إرهابية 

حولهم.
وذك���رت قن���اة »دابليو جي 
دابلي���و« أن اليس���ا توماس )6 
سنوات( من والية أوهايو وجدت 
أن اسمها مدرج على الالئحة حني 
كانت ترافق عائلتها في رحلة من 
كليفالند إلى مينابوليس. وقال 
الوالد س���اتنوش توماس »لقد 
احترنا، وقلت إنها في السادسة 
وهذا أمر غير طبيعي..رمبا هددت 
أختها ولكن ال أظن أن ذلك يهدد 
األمن القومي«. وقد سمح للعائلة 
الرحل���ة وطلب منهم  مبتابعة 
االتصال ب���وزارة األمن القومي 
لتوضيح املسألة. وقالت القناة إن 
اليسا لم تواجه مشاكل في السفر 
من قبل ألنه لم يبدأ تطبيق العمل 
الداخلية  الرحالت  بالالئحة في 

إال في يونيو.

»وجبة اإلفطار« بـ 6.2 
ماليين إسترليني!

لن���دن � أ.ش.أ: بيعت مؤخرا 
في صال���ة س���وثبي للمزادات 
البريطانية لوحة  العاصمة  في 
»وجبة اإلفطار« للرسام الفرنسي 
بيير بونار، وقد اعتمد فيها على 

األلوان الدافئة.
وق���د بيعت اللوح���ة ب� 6.2 

ماليني جنيه استرليني.
و»بيي���ر بونار« ولد في عام 
1867 وتوفي في 1947، وهو واحد 
من رواد التأثيرية، واشتهر برسم 
الطبيعية ومن أش���هر  املناظر 

لوحاته »النافذة املفتوحة«.

.. و»القفص الصدري« 
لمارلين مونرو 

بـ 9000 يورو!
الس فيغاس � ا.ش.ا: تطرح 
اليوم في مزاد يقام في »بالنيت 
هوليود« في مدينة الس فيغاس 
االميركية صورة ألشعة القفص 
الصدري لنجمة االغراء الراحلة 
»مارلني مونرو« التي اخذت لها 
اثناء اقامتها في مستش���فى في 
والية فلوريدا في عام 1954 وكانت 
تبلغ م���ن العمر 28 عاما مببلغ 

قدره 9 آالف يورو. 
ومارلني مونرو ممثلة اميركية 
ولدت في عام 1926 وتوفيت في 
عام 1962 ومن اشهر افالمها »كيف 
تتزوجني مليونيرا« و»شالالت 

نياجرا«.

ايالف: اصدرت ش���ركة أبل 
إرشادات رسمية واصدر رئيسها 
س���تيف غوبز إرش���ادات غير 
رسمية لتفادي مشكلة ضعف 
االستقبال التي شكا منها اصحاب 
هاتف أبل الذكي اجلديد آي فون 4 

لدى اإلمساك به من األسفل.
أبل  وتتلخ���ص إرش���ادات 
ورئيسها في عبارة واحدة هي: 
ال متسكوا آي فون 4 من األسفل. 
وتوصل خبراء الشركة الى ان 
دائ���رة كهربائية تتكون عندما 
تسد البشرة الثغرة املوجودة بني 
الهوائي األيسر والهوائي األسفل 
اللذين يش���كالن اطار اجلهاز، 
وتعتمد حدة املشكلة على قوة 

توصيل البشرة للكهرباء.
غوب���ز في رد على رس���الة 
إلكترونية من موقع آرس تكنيكا 
كتب باقتضاب »جتنب إمساكه 

بهذه الطريقة«.
من جهة اخرى قالت أبل في 
بيان رسمي ان القبض على أي 

هاتف من شأنه ان يضعف أداء 
الهوائي وتعتمد درجة الضعف 
على م���كان الهوائي، واضافت 
ان ه���ذه حقيق���ة ثابتة في كل 
هاتف الس���لكي »وإذا صادفتك 
املش���كلة على هاتف آي فون 4 

فتجنب القبض عليه من الركن 
السفلي األيسر بحيث ال تغطي 
يدك جانبي اخلط األس���ود في 
الش���ريط املعدني، أو ببساطة 
اس���تخدم محفظة من األنواع 

املتعددة املتاحة«.

للزبادي أكثر من فائدة صحية
باريس � أ.ش.أ: ينصح خبراء األغذية في 
فرنسا بتناول الزبادي للكبار والصغار ملا له 
من فوائد عديدة للصحة، فهو يحتوي على 
الكالسيوم الذي يقوم العظام التي حتتاج إليها 
3 سيدات من كل اربع ورجل من كل اثنني وال 
يغطون احتياجهم منه.. كما ان الزبادي يغطي 
20% من احتياج الش���باب واالطفال اليومي 

للكالسيوم باإلضافة الى احتوائه على ڤيتامني 
)ب( والبوتاسيوم والزنك واملاغنسيوم.

والزبادي س���هل االكل والهضم ويفضل 
تناوله في وجبة االفطار والعش���اء واثناء 
العمل في املكتب فه���و غذاء يغطي 17% من 
اليومية للكالس���يوم و18% من  احتياجاتنا 

ڤيتامني ب 12.

صحتك

نبيلة عبيد

إليسا


