
حـــــولالعـالم
االثنين

5  يوليو 2010

50

كأس العالم في كولومبيا.. بالكوكايين!
بوجوتاـ  د.ب.أ: أعلن مسؤولون أن الشرطة 
الكولومبية صادرت نســــخة مقلدة من كأس 
العالــــم بداخلها 11 كيلوغرامــــا من الكوكايني 
مرسلة بالبريد إلى اسبانيا. وقال قائد شرطة 
مكافحة املخدرات اجلنرال فرانشيسكو باتينو 
أمس الســــبت إن املسؤولني فتشوا الطرد في 
مكتب البريد بعدما أظهر جهاز املسح أن الكأس 
املقلدة ليســــت كتلة صماء متجانسة. وأفاد 
تقرير للشرطة بأنها »املرة األولى التي تظهر 
فيها نسخة ذهبية مقلدة من كأس العالم في 
كولومبيا«. ولم يلــــق القبض على أحد بهذا 
الشأن، ولكن الشــــرطة حتاول تتبع خيوط 

للبحث من خالل املقصــــد الذي كانت الكأس 
املقلدة موجهة إليه في اسبانيا.وذكر مسؤولون 
في كولومبيا وهولندا أيضا أنه جرى القبض 
على خمسة أشخاص يشتبه بأنهم من أفراد 
عصابة دولية لالجتار في املخدرات قامت بشحن 
كوكايني عبر جزر األنتيل الهولندية إلى أوروبا.
وقالت الشرطة إن اثنني من املشتبه بهم ألقي 
القبض عليهما في كولومبيا بينما ضبط الثالثة 
اآلخرون مبعرفة الســــلطات الهولندية.وأفاد 
مسؤولون كولومبيون بأن ثالثة من املشتبه 
بهم مطلوبون في الواليات املتحدة بتهم غسيل 

أموال واالجتار في املخدرات.

الشارع المصري اليزال مشتعاًل..ومنظمات حقوقية تطالب بالقصاص

إحالة شرطيين إلى المحكمة الجنائية 
 في قضية قتيل اإلسكندرية خالد سعيد

القاهـــرةـ  يو.بي.آي: اليزال 
الشـــارع املصري مشتعال رغم 
تأكيد جلنة ثالثية للطب الشرعي 
الشاب االســـكندراني خالد  ان 
سعيد مات مختنقا بعد ابتالعه 
لفافة باجنو خوفا من الشرطة 
حني ألقـــت القبض عليه، اال ان 
اهل الضحية ومنظمات حقوقية 
من مختلف بلدان العالم تطالب 
بالتحقيق في وفاة سعيد مؤكدة 

انه مات نتيجة التعذيب.
وقالت مصادر قضائية امس 
العامـــة في مصر  النيابـــة  إن 
إلى  قررت إحالة رجلي شرطة 
احملاكمة في قضية موت الشاب 
االسكندراني الذي تقول عائلته 
وجمعيـــات حقوقيـــة انه قتل 
على أيدي رجال من الشـــرطة 

الشـــفاه وتظهر عليه  ومتدلي 
آثار ضرب مبرح.

ويتهـــم أهل القتيـــل رجال 
الشرطة بقتل الشاب في عملية 
ضرب وحشية عقب إلقاء القبض 
عليـــه داخل مقهـــى »انترنت« 
بالقرب من سكنه بحي بسيدي 

جابر وسط اإلسكندرية.
وأضافت املصادر ان النيابة 
وجهت للمتهمني االثنني: محمود 
صالح )أمني الشرطة( وعوض 
ســـليمان )رقيب شرطة( تهمة 
»استعمال القسوة والقبض دون 
وجه حق« علـــى املواطن خالد 

سعيد.
وبحســـب قانون العقوبات 
املصري فان الشرطيني عرضة 
للسجن املشـــدد 3 سنوات مع 
الرأفة حال  إمكانية اســـتخدام 

ثبوت إدانتهما.
الداخليـــة  وكانـــت وزارة 
املصرية نفت االتهامات وعرضت 
تقريرين للطب الشرعي قالت 
انهما يثبتان ان ســـعيد توفي 
ابتالع  اختناقا بعـــد محاولته 
لفافة بالستيكية حتتوي على 

مادة البانغو املخدرة.
وحتولت قضية سعيد منذ 
وفاته الى جدل واسع في مصر 
حيث تطالب جمعيات حقوقية 
ومعارضـــة الـــى معاقبـــة من 

يتهمونهم مبقتله.

السرية.
وأوضحـــت املصـــادر لــــ 
»يونايتد برس انترناشونال« 
ان نيابة استئناف اإلسكندرية 
قررت إحالة شرطيني سريني 

بقسم شرطة سيدي جابر الى 
احملاكمة أمام محكمة جنايات 
إسكندرية في قضية مقتل خالد 

سعيد )28 عاما(.
وكان ســـعيد لقي مصرعه 

بعد تعرضه للضرب على أيدي 
قوات الشرطة في السادس من 
الشهر املاضي، ونشرت املدونات 
واملواقـــع اإلخبارية والصحف 
صـــورا له وهو مهشـــم الفكني 

مظاهرات في مصر تطالب بحق ضحية األسكندرية

النسخة املقلدة لكأس العالم احملشوة بالكوكايني  )أ.پ(

األمير تشالز

صفع أمها فطلبت الخلع
القاهرةـ  د.ب.أ: بعد 7 سنوات من الزواج قامت زوجة مصرية 
برفـــع دعوى خلع من زوجها احملامـــي العتدائه بالضرب ليس 

عليها بل على شقيقها ووالدتها أمامها.
وذكرت صحيفة »األهرام« امس أن الزوجة قامت برفع دعوى 
طلبـــت فيها اخللع من زوجها الذي دأب علي توجيه الســـباب 

والتشاجر الدائم معها ألتفه األسباب.
وكانت الطامة الكبرى للزوجة عندما قام شـــقيقها ووالدتها 
مبعاتبة الزوج فانهـــال بالصفع والركالت على أخيها ثم صفع 
والدتهـــا، فلم جتد الزوجة أمامها إال طلب اخللع بعدما أصبحت 

حياتها معه مستحيلة لسوء أخالقه.

سعودي يقتل والدي زوجته
أقـــدم  ـ د.ب.أ:  الريـــاض 
مواطـــن ســـعودي )70 عاما( 
علـــى قتـــل والـــدي زوجته 
واصابتها وإخوانها مبسدس 

كان يحمله.
ونقلت صحيفة »الرياض« 
الســـعودية امس عن الناطق 

اإلعالمي بشرطة منطقة عسير 
العقيد عبداهلل عائض القرني 
قوله: »أقدم مواطن )70 عاما( 
في مركز طريب على إطالق النار 
على زوجته ووالدها ووالدتها 
وأخويها وابنة أخيها من مسدس 
كان يحملـــه اثر خالف عائلي 

بينهم«.
وأضـــاف القرنـــي: »متكن 
الســـعودي من قتل األب واألم 
الزوجة وشـــقيقها  وإصابـــة 
وابنة شقيقها بإصابات بليغة، 
ومت إلقاء القبض على اجلاني 

وسالحه«.

األمير تشالز متهم بالسرقة

توحيد األذان في مصر مع بداية
 رمضان وإلغاء مكّبرات الصوت

لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيق بوتفليقة 

مبارك في الجزائر ألول مرة منذ »األزمة الكروية« 

القاهرةـ  العربية: أعلن وزير 
األوقاف املصري د.محمود حمدي 
زقزوق امس أن الوزارة ستبدأ 
في تنفيذ مشروع األذان املوحد 
بالقاهرة في شهر رمضان القادم 
على أن يعقبه مباشرة تطبيقه 
في محافظة اإلســـكندرية، جاء 
ذلك خالل احتفال الوزارة بتكرمي 
29 إماما مثاليا على مســـتوى 

اجلمهورية.
وكشـــف الوزير »انه سيتم 
إلغاء جميع مكبرات الصوت من 
الزوايا واملساجد الصغيرة التي 
تقع بني املناطق السكنية ابتداء 

من شهر رمضان القادم«.
وأكد الوزير أن األذان املوحد 
سينطلق في مصر رمضان القادم 

لوقف حرب املكبرات الصوتية 
والعشوائية في إطالق األذان.

ويلقى مشروع توحيد األذان 
في مصر معارضة شـــديدة من 
قبل بعض نواب البرملان املصري 
وأعضـــاء املجالس الشـــعبية 

احمللية.
الوزيـــر أن األذان  وأوضح 
إذاعة  املوحد سيتم عن طريق 
الكبرى، وقـــال »إن  القاهـــرة 
تكلفة وحدة االستقبال التي مت 
تصنيعها خصيصا لهذا الغرض 
تبلغ 170 جنيها فقط، شـــاملة 
ضريبة املبيعات والضمان ملدة 
ثالث ســـنوات بعـــد التركيب 
والفحص«، نافيا بذلك ما تردد 
من املعارضني لألذان بأن تكلفة 

هذا األذان ستصل الى املليارات 
واألولى أن تتوجه هذه املليارات 
الى الدعاة التابعني للوزارة ورفع 
مرتباتهم لتحسني صورة وجوهر 

الداعية االسالمي املصري.
وكانت جلنة الشؤون الدينية 
الشـــعب املصري قد  مبجلس 
أعلنـــت رفضها أكثـــر من مرة 
قـــرار وزير األوقـــاف بتوحيد 
األذان في املساجد استنادا إلى ان 
»توحيد األذان عبر إذاعته بصوت 
حي ألفضل األصوات املختارة 
يعطل شعيرة من شعائر اهلل 
حث الرسول ژ على التسابق 
ألدائها«، ورد الوزير على ذلك 
بأن »توحيد األذان جائز شرعا 

وليس بدعة«.

القاهرةـ  د.ب.أ: توجه الرئيس املصري حسني 
مبارك امس إلى اجلزائر لتقدمي واجب العزاء للرئيس 
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة في وفاة شـــقيقه 

الدكتور مصطفى بوتفليقة.
وكان مصطفى بوتفليقة شقيق الرئيس اجلزائري 

توفي اجلمعة بعد معاناة طويلة مع املرض.
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس املصري 
للجزائر منذ بداية األزمة بني البلدين خالل شـــهر 

نوفمبر 2009.
يشـــار إلى أن العالقات الثنائيـــة بني البلدين 
شهدت توترا عقب مباراتي كرة القدم اللتني جرتا 

بني املنتخبني املصـــري واجلزائري يومي 14 و18 
نوفمبر من السنة املاضية.

وكانت حملة إعالمية عنيفة متبادلة بني البلدين 
نشـــبت عقب تعـــرض حافلة املنتخـــب الوطني 
اجلزائـــري للقذف باحلجارة بالقاهرة قبل مباراة 
14 نوفمبر، فيما أكدت وسائل إعالم مصرية قيام 
عدد من اجلماهير اجلزائرية باالعتداء على اجلماهير 
املصرية في مباراة 18 من نفس الشهر في أم درمان 
في املباراة الفاصلة التي أهلت املنتخب اجلزائري 
لنهائيات كأس العالم مما جنم عنه توتر كبير في 

العالقات الثنائية.

لنـــدن ـ يو.بي.آي: يواجه ولـــي العهد البريطاني 
األمير تشـــالز اتهامات باحملاباة بعد أن دفع لشقيقة 
زوجته أكثر من مليون دوالر إلعادة تصميم املنازل 

التي يشرف عليها.
وذكرت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية ان مصممة 
الديكور أنابيل أليوت وظفت لتحسني 19 ملكية تابعة 

لولي العهد ومؤجرة للراغبني في قضاء العطلة.
وقد اتهم أحد أعضاء البرملـــان البريطاني األمير 
تشالز بسرقة األموال املخصصة لـ »دوقية كورنويل« 
التي أسست في القرن الرابع عشر لتأمني دخل لولي 
العهد. وأشارت الصحيفة إلى أن عقد حتسني املنازل 
لم يخضع للمناقصة ومنح مباشرة إلى شقيقة زوجة 

األمير.

صحتك

المانجو تحمي من سرطان الرئة

باريس أ.ش.أ: أظهرت دراسة علمية فرنسية أجريت 
على 1400 متطوع من الذيـــن اتبعوا نظاما غذائيا، 
ملدة تسع ســـنوات، غنيا مبادة )البيتا – كاروتني( 
املوجودة في اجلزر واملاجنو واملشـــمش والشمام 
وبعض اخلضروات مثل الســـبانخ والبروكلي انهم 
متتعوا بحماية من االصابة بسرطان الرئة والبلعوم 
ومرض السكر من النوع الثاني وكذلك ضعف انسجة 

العضالت.
 كما أن استهالك مادة »البيتا - كاروتني« بصفة 
دوريـــة تعد مادة مضادة لالكســـدة التي حتمي من 
االشـــعة فوق البنفسجية للشـــمس وتأخر ظهور 
التجاعيد في الوجه كمـــا حتتوى على ڤيتامني »أ« 

الذي يحمي البصر.

مسجد احلسني

مبارك وبوتفليقية اثناء لقائهما في اجلزائر   )أ.پ(

الفلوجة.. لعبة إلكترونية
العربية.نت: حتاول شــــركة Atomaic Games املختصة في صناعة وتطوير 
األلعــــاب القتالية اإللكترونية تطوير لعبــــة Six Days In Falluja أي مبعنى »6 
أيام في الفلوجة« وهي لعبة ڤيديو قتالية مت تصميمها في مؤسسة أتومك في 
الواليات املتحدة بعد ان رفضت شركة Konami Corporation صناعتها ونشرها 
في ابريل عام 2009. واثارت اخلطوة احتجاجات من نشطاء السالم تعبيرا عن 
رفضهم ملا ارتكبه اجليش االميركي في املدينة. وحتاكي اللعبة احداث معركة 
الفلوجــــة الثانية على اعتبارها واحدة من كبرى املعارك التي خاضها اجليش 
األميركي في 7 نوفمبر 2004 بعد اشرس معركة له في ڤيتنام عام 1968. وتدور 
تفاصيل ومراحل اللعبة حول جتارب احلرب التي خاضها اجلنود األميركيون 
حيث وضعت شــــركة اتومك املختصة في تطويــــر األلعاب القتالية واحلربية 
االلكترونية ثالثية االبعاد تصميما يضــــع مقدرات املنازلة االلكترونية حتت 
سيطرة اجليش األميركي او باألحرى قوات مشاة البحرية األميركية، اما اجلانب 
اآلخر فأقل قدرة على املواصلة ألن تصميم اللعبة غير متكافئ وترجح فيه كفة 

طرف دون آخر.

ضحية التعذيب خالد سعيد 


