
حـــــولالعـالم
االحد

11 يوليو 2010

روماـ  يو.بي.آي: أظهر بحث إيطالي أن سفر الزوجات 34
لقضاء العطلة يكلف أزواجهن نحو 200 مليون يورو 
كمصاريف إضافية ينفقونها على املطاعم والغسيل 
اآللي وغيره. وتكثر العطل في فصل الصيف وتفضل 
النساء خالله السفر فيما قد يتعذر ذلك على الكثير 

من الرجال بسبب انشغاالتهم في العمل.
وذكـــرت وكالة األنباء اإليطاليـــة )آكي( أن بحثا 

أجرته الغرفة التجارية بإقليم لومبارديا شمال البالد 
أظهر أن 34% من الرجال الذين اطلق عليهم تســـمية 
»األزواج العزاب« يفضلون تناول الوجبات باملطاعم 
اثناء غيـــاب الزوجة بينما يعتمـــد 20% منهم على 
الغســـيل اآللي والتنظيف اجلاف ويختار 8% منهم 
األكل مـــن مطاعم الوجبات الســـريعة باإلضافة إلى 

مصاريف الترفيه.

عطلة الزوجات الصيفية تكلف أزواجهن 200 مليون يورو

شيخ األزهر: األقباط لهم مطلق الحرية 
في تنظيم أمور زواجهم .. وال أقبل مصافحة بيريز

مستخدمو مترو دبي منذ تشغيله.. 23 مليون راكب

سعودي يعرض طفله للبيع هرباً من الفقر
الرياضـ  يو.بي.آي: عرض رجل سعودي طفله 
للبيع إلنقاذ أســـرته املكونة من ثالثة وعشرين 

فردا من الفقر.
وكتب الصحافي السعودي جنيب الزامل في 
صحيفة »االقتصادية« امس أن املواطن السعودي 
»م.ع. البلوي« قرر بيع طفله الذي يبلغ من العمر 
ثمانية أشـــهر حتى ينقذ أســـرته املكونة من 23 

فردا من الفقر.

ونقل الكاتب عن البلوي قوله »قررت بيع أحد 
أطفالي وعمره ثمانية أشهر حتى يتم إنقاذ بقية 
أفراد العائلة من االنحـــراف واإلجرام واإلرهاب 
واتباع الفكر الضال«. وأضاف »هذا الرجل ذبيح 
من ضحايا سوق األسهم باع منزله واستنفد مبلغ 
تقاعد واقترض واستغل كل مكافآت بناته ويعيل 
ثالثة وعشـــرين فردا، ولم يبق له إال فتات راتب 

تقاعدي ال يبقى يوما«.

اكتشاف بقايا جثة على إطارات طائرة سعودية
أقلعت من بيروت للرياض

الركاب شاهدوا شخصا بحقيبة وقبعة يتجه نحو الطائرة

بيـــروت ـ أ.ش.أ: أفادت مصادر لبنانية 
مبطار بيروت الدولي بأنه مت اكتشاف بقايا 
جثة بشرية موجودة على اإلطارات اخللفية 
لطائرة تابعة لشركة طيران »ناس« وهي 
شركة ركاب نقل سعودية أقلعت من مطار 
بيروت قبيـــل منتصف الليلة قبل املاضية 

الى مطار الرياض.
وأشارت املصادر إلى أنه تبني عند معاينة 
الطائـــرة وجود بقايا جثـــة موجودة على 
اإلطارات دون أن تعرف هوية صاحبها حتى 
اآلن، وعلى الفور مت ابالغ السلطات السعودية 
املعنيـــة، ولدى ورود هـــذه املعلومات إلى 
العمليات األرضية في مطار بيروت أبلغت 
بدورها إدارة وجهاز أمن املطار بذلك فتمت 
مباشرة التحقيقات على الفور مع كل املعنيني 
الذين قاموا بخدمة الطائرة قبيل إقالعها من 

بيروت. وأوضحت أن كل اإلجراءات والكشف 
الروتيني على الطائرة التي استكملت من قبل 
شركة اخلدمات األرضية في مطار بيروت 
متت بشـــكل طبيعي ولم يتبني معه وجود 

أي أمر غير اعتيادي.
وفي معلومات أولية، أفادت بأن بعض 
الركاب على منت الطائرة كانوا قد شاهدوا 
شـــخصا يحمل حقيبة صغيرة على ظهره 
ويرتدي قبعة على رأســـه كان يركض في 
اجتاه الطائرة ثم وقع أرضا ثم شاهدوه يقوم 

ويتجه نحو الطائرة وهي تهم باالقالع.
وأوضحت املصادر أن الركاب واملضيفات 
أبلغوا قائد الطائرة بذلك، إال أنه لم يتخذ أي 
إجراء وأقلع بالطائرة دون إبالغ السلطات 
املختصـــة في مطار بيـــروت مبا مت إعالمه 

به.

 وأشارت إلى أن سلطات الطيران املدني 
اللبناني قامت بناء على توجيهات وزير النقل 
غازي العريضي االتصال بسلطات الطيران 
املدني السعودي وشـــركة )ناس( وطلبت 
إيفادهم بكل التقارير الرسمية حول احلادث، 
الســـيما املعلومات عن اجلثة من الناحية 
اجلنائية، إضافة إلى تقارير عن التحقيقات 
مع العاملني في الشركة املعنية باملوضوع 
واالفادة الواردة من ركاب الطائرة مبوجب 
التقارير بذلك من أجل استكمال التحقيقات 
ملعرفة هوية الشخص وكيفية حصول هذا 
احلادث. يشار إلى أن طائرة شركة »ناس« 
كانت تقـــوم برحلتها رقم 720 بني بيروت 
والرياض وكانت أقلعت قبيل منتصف الليل 
بقليل من بيروت الى الرياض وعلى متنها 

130 راكبا.

د.أحمد الطيب شيخ األزهر

القاهـــرة ـ أ.ش.أ: أكد فضيلة 
اإلمام األكبر د.أحمد الطيب شيخ 
األزهر ان السيف ال يصلح رمزا 
لإلســـالم ألنه دين رحمة وعدل، 
كما أنه انتشر في العالم ألنه دين 
الفطرة ودين العقل الذي خاطب 
عقول الناس وقلوبهم وساوى بني 

البشر ودعا إلى العدل.
وقال الطيب ـ في حديث أدلى 
به للكاتب الصحافي مكرم محمد 
أحمد ونشـــر امس في صحيفة 
)األهرام( ـ »إن املســـلم ال يحمل 
سيفه عدوانا على اآلخرين وإمنا 
يحمله للدفاع عن األرض والوطن 
والعقيدة«. وحول ما يردده الغرب 
بأن اإلسالم انتشر بحد السيف، 
أجاب شيخ األزهر قائال: »ليس 

صحيحا ان احلضارة اإلسالمية 
فرضت نفســـها على العالم بحد 
السيف«، مشيرا إلى أن اإلسالم 
يحض املسلم على أن يكون قويا 
قادرا على الدفاع عن وطنه ودينه 
ونفســـه لكنـــه ال يحرضه على 

العدوان على اآلخر.

األقباط أحرار

وتطرق فضيلة اإلمام األكبر 
د.أحمد الطيب شيخ األزهر إلى 
احلديث عن الروابط بني اإلسالم 
واملسيحية قائال: »ان الروابط بني 
اإلسالم واملسيحية كثيرة وكثيفة 
ولهذا فـــإن محافظة األزهر على 
الوحدة الوطنية تدخل في نطاق 
واجبه الديني ألن بني املسيحية 

طقم أسنان تشرشل 
في مزاد علني 

املقرر  ـ يو.بي.آي: من  لندن 
أن يباع في املـــزاد العلني طقم 
أسنان اصطناعي يعود إلى رئيس 
الراحل  البريطانيـــة  احلكومة 

ونستون تشرشل.
اإلذاعـــة  هيئـــة  وذكـــرت 
البريطانية امس أن دار »كيز« 
للبيع في املـــزادات العلنية في 
إيلشام بشمال نورفولك سوف 
تعرض طقم األســـنان اجلزئي 
لتشرشل والذي يتوقع أن يباع 
بنحـــو 5 آالف بحوالي 7 آالف 
التاسع  وخمســـمائة دوالر في 

والعشرين من الشهر اجلاري.
وقال املســـؤول في دار كيز 
للمزادات العلنية أندرو بولوك ان 
ابن الشخص الذي صنع األسنان 
االصطناعية لتشرشل قرر بيع 
جزء من طقم أســـنان احتياطي 

لتشرشل في املزاد العلني.

دبـــي ـ كونا: كشـــف رئيس مجلس 
االدارة واملديـــر التنفيذي لهيئة الطرق 
واملواصالت اإلماراتية مطر الطاير امس 
ان عدد مستخدمي مترو دبي جتاوز منذ 
تشـــغيله في 9 ســـبتمبر 2009 وحتى 
األسبوع األول من يوليو اجلاري حاجز 
الـ 23 مليون شخص. واوضح في تصريح 
صحافي أن عدد الركاب اليومي في األول 
من الشهر اجلاري بلغ 130 ألفا و529 راكبا 

مسجال رقما قياسيا.
وأعـــرب الطاير عن ســـعادته بهذه 
األرقام »التي تؤكد أن خطة هيئة الطرق 
واملواصالت في زيادة عدد مستخدمي النقل 
اجلماعي تسير في الطريق الصحيح وان 
هناك حتوال وان كان بســـيطا في ثقافة 

املجتمع جتاه وسائل النقل اجلماعي«.
واضاف ان »عدد مستخدمي مترو دبي 
شهد منوا مطردا منذ تشغيله حيث قفز 
من 1.8 مليون راكب في أكتوبر 2009 الى 
3.3 ماليني في يونيو 2010 بنســـبة منو 

بلغت %185«.

واإلســـالم نسبا وصهرا وعندما 
يحافظ املسلم على عالقات طيبة 
مع جاره القبطي فهو يؤدي تكليفا 

سوف يثاب عليه يوم القيامة«.
وردا على سؤال، هل توافق البابا 
شـــنودة الثالث بابا االسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية على 
أن شريعة اإلسالم تركت لألقباط 
أن ينظموا أمـــور زواجهم طبقا 
لعقائدهم وعاداتهم؟ أجاب شيخ 
األزهر قائال: »نعم أوافقه وأدعمه 
مائة في املائة وحجة البابا شنودة 

صحيحة متاما«.

ال سالم مع بيريز

وأعلن فضيلـــة اإلمام األكبر 
د.أحمد الطيب شيخ األزهر أنه لن 
يستطيع أن يستقبل احلاخامات 
وال مصافحة رئيس إســـرائيل 
شيمون بيريز وال أن يوجد معه 

في مكان واحد.
وقال شيخ األزهر »إن موقفي 
هذا من بيريز ليس ألنه يهودي 
الذين خططوا  ولكن ألنه أحـــد 
لعدوان إســـرائيل الصارخ على 
الفلسطيني واالستيالء  الشعب 
على القدس التي هي واحدة من 
أهم املقدسات اإلسالمية التي أشعر 
بقيمتها الهائبة، ولو أنني صافحته 
فسأحقق له مكسبا ألن املعنى ان 
األزهر صافح إسرائيل، وسيكون 
ذلك خصما من رصيدي وخصما 
من رصيد األزهر، ألن املصافحة 
العالقات  القبول بتطبيع  تعني 
وهو أمر ال أقره إال بعد أن تعيد 
إسرائيل للفلسطينيني حقوقهم 

املشروعة«.

مدتها 80 ألف ساعة وقيمتها تتجاوز الـ 4 ماليين جنيه

مونتير يبيع حفالت نادرة ألم كلثوم وفيروز 

القاهرةـ  ايالف: كشفت التحقيقات مع مونتير 
بالتلفزيون املصري في القضية رقم 17968 لسنة 
2010 جنايات مدينة نصر عن مفاجآت مثيرة، حيث 
باع املتهم مجموعة نادرة من األفالم التسجيلية 
والوثائقية واحلفالت الفنية التي تقدر مدتها بـ 
80 ألف ســـاعة، وال تقدر بثمـــن، وضمت أغاني 
وحفالت فنية نادرة ألم كلثوم وعبد الوهاب وعبد 
احلليم وفيروز، وخطبا ولقاءات سياسية لرؤساء 
اجلمهورية: جمال عبد الناصر، أنور الســـادات، 
حسني مبارك، منها خطب عبد الناصر والسادات 
في االحتفاالت بأعياد ثورة 23 يوليو 1952، ولقاءات 
الرئيس السادات مع بعض رؤساء الدول العربية 
واألجنبية، إضافة إلى لقـــاء الرئيس مبارك مع 

الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون.

وقدرت اللجان التـــي انتدبتها النيابة العامة 
لفحص هذه املواد مدتها بـ 80 ألف ســـاعة، باع 
املتهم نســـخا منها مببلغ 25 ألف جنيه مصري، 
في حـــني تقدر قيمة حق اســـتغالل بعضها ملدة 
ســـنة فقط بنحو 4 ماليني جنيـــه. وكثير منها 

محظور تداوله. 
ومبواجهة املتهم مبا ورد في التحريات، اعترف 
أنه استغل عمله في اجراء املونتاج للمواد الفنية 
والتراثية وفي نسخ هذه املواد، وبيعها ألصحاب 
الشركات الفنية وشـــركات اخلدمات اإلعالمية. 
ووجهت إليه النيابة العامة تهمة تلقي رشـــوة 
نظير اإلخالل بوجباته الوظيفية، واختالس مواد 
فنية وتراثية كانت في عهدته أثناء العمل، وأحاله 

النائب العام إلى محكمة اجلنايات للمحاكمة.

ام كلثومفيروز

لوحة مانديال ميتاً تثير استياء الحزب الحاكم
جوهانســــبورغ ـ أ.ف.پ: أثارت لوحة تصور نيلســــون مانديال ميتا ومسجى 
على طاولة التشــــريح اســــتياء احلزب احلاكم في جنوب افريقيا، لكن الرسام دافع 
عن نفســــه معتبرا أن لوحته تنطوي على تكرمي للرئيس اجلنوب افريقي السابق. 
وتصور لوحة يويل داماسو جثة مانديال ممدة على طاولة التشريح وقد حتلق حوله 
شخصيات وسياسيون جنوب افارقة. وأصدر املؤمتر الوطني االفريقي بيانا أعلن 
فيه عن »صدمته« شاجبا هذه اللوحة التي حملت اسم »موت مانديال« وتعرض في 
صالة عرض في جوهانســــبورغ. وأضاف احلزب احلاكم في بيانه أن ذلك ينم »عن 
قلة ذوق وعدم احترام وإهانة لقيم مجتمعنا«، معتبرا ان اللوحة »عنصرية«. وذكر 
املؤمتر الوطني االفريقي أن تصوير رجل ميت يعتبر فعل شعوذة بالنسبة إلى عدد 
كبير من األفارقة. لكن داماسو دافع عن نفسه رافضا أي تهمة توجه إليه حول عدم 

احترامه ملقام املناضل في وجه الفصل العنصري.
وقال داماسو في حديث إلى صحيفة »ساترداي ستار« ان اللوحة حتاول إثبات 

أن مانديال »إنسان مثلنا« من خالل »ما تصوره من حلم وعظام مانديال«.
وأضاف »لقد حقق أمورا عظيمة ويتمتع بتأثير كبير محليا وعامليا. لكن اللوحة 
تبرهن أنه رجل عادي«. واللوحة املستوحاة من أخرى تعود للفنان الهولندي رامبرانت 
)1632( »درس التشريح للدكتور تولب« تصور مانديال على طاولة التشريح في حني 
يقوم الفتى نكوسي جونسون بالعملية. وكان جونسون الذي يعتبر رمزا ملكافحة 
اإليدز قد توفي في سن الثانية عشرة بعد إصابته باملرض. ويحضر عملية التشريح 
في اللوحة كل من: ديســــموند توتو احلائز جائزة نوبل للسالم والرئيس جاكوب 

زوما والرئيس السابق ثابو مبيكي وزعيمة املعارضة هيلني زيلي.

عالج جديد اللتهاب الكبد الوبائي »سي«

اضحك.. 
تضحك لك الدنيا

إيمان العاصي تتهم زوجها باختطافها 
داخل شقة بـ »الشيخ زايد«

القاهرة ـ سعيد محمود
تقدمت الفنانة املعتزلة إميان العاصي ببالغ الى قسم شرطة 
الشيخ زايد ضد زوجها تتهمه فيه باختطافها واحتجازها داخل 
شــــقته بالشيخ زايد مبحافظة 6 اكتوبر ومنع الطعام عنها ملدة 
أسبوع إلجبارها على التنازل له عن شقتها بشارع امللك فيصل 

باجليزة.
البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء أســــامة املراســــي مساعد 
وزير الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر من الرائد أحمد قابيل رئيس 
مباحث قسم شــــرطة الشيخ زايد يفيد بتلقيه بالغا من الفنانة 
»إميان العاصي« تتهم فيه زوجها باختطافها واحتجازها بشقته 
في مدينة الشيخ زايد إلجبارها على التنازل عن شقتها الكائنة 

مبنطقة فيصل، إضافة إلى سرقة مجوهراتها.

باريس ـ أ.ش.أ: توصل فريق من الباحثني 
الفرنسيني الى اســـتنباط عقار جديد يعرف 
باسم »توال بروفير« يطرح في الصيدليات مع 
مطلع العام املقبل يضاف الى سلسلة العقاقير 
السابقة )انترفيرونـ  الفا( و)ريبافيرين( لكنه 
يساعد على الشفاء بنسبة 70% ويخفض فترة 

العالج ملدة 6 أشهر فقط.
ويهـــدف العقار اجلديد إلـــى عالج 4 آالف 

حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي )سي( في 
فرنسا وبالتالي ينقذ الكبد من التدمير واإلصابة 

بالسرطان وتليف الكبد.
وينصح البروفيسور الفرنسي »ستانيسالس 
بول« رئيس قسم أمراض الكبد في مستشفى 
»كوشان« الفرنسي بضرورة اجراء حتليل حيث 
ان أعراض التهاب الكبد تظل خامدة ملدة تتراوح 

بني 10 و30 عاما من بداية العدوى.

صحتك

إميان العاصي 

ـ أ.ش.أ:  واشنطن 
أكدت دراســـة أميركية 
املتقدمني في  حديثـــة أن 
العمـــر، واملعرضني ألزمات 
اجتماعيـــة أو اقتصاديـــة هم 
أكثر عرضة الضمحالل القدرات 
الذهنية مقارنة بأقرانهم األسعد 

حاال.
وذكرت الدراسة، التي أجراها باحثون من 
والية مساتشوسيتس األميركية، أن الشعور 

باالكتئاب يزيد من مخاطر إصابة كبار الســـن 
باخلرف وثبت ان الضحك هو العالج األمثل لالكتئاب 

وصدق من قال: اضحك تضحكلك الدنيا.


