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)أ.ف.پ( زائران في جناح اجلزيرة العربية مبتحف اللوفر  

برازيليا � أ.ش.أ: كش���فت دراسة 
حديثة النقاب عن أن البرازيل تشهد 
بصفة يومية مقتل 10 سيدات بسبب 
العنف املنزلي. وذكرت شبكة »سي إن 
إن« األميركية امس أن الدراسة التي 
ترعاها احلكومة ويطلق عليها »خريطة 
العنف 2010« أظهرت أن 41 ألفا و532 

س���يدة قتلن في البرازيل في الفترة 
ما بني عامي 1997 و2007. وكش���فت 
الدراسة عن أن غالبية السيدات تعرضن 
لألذى من رجال يعرفنهم جيدا.. وقد 
شهدت البرازيل خالل اآلونة األخيرة 
عدة قضايا شغلت الرأي العام وكان 

ضحاياها من النساء.

الرياض � يو.ب����ي.آي: أعلن مصدر 
أمني سعودي عن إبعاد ألفي معلم عن 
التدريس ونقلهم إلى وظائف إدارية خالل 
العامني املاضيني ألنهم كانوا يحاولون 
نش����ر فكر تنظيم القاعدة بني الطالب. 
ونقلت صحيف����ة »ع����كاظ« امس عن 
مستشار األمير محمد بن نايف مساعد 

وزير الداخلية للش����ؤون األمنية مدير 
اإلدارة العامة لألمن الفكري في وزارة 
الداخلية عبدالرحمن الهدل��ق قول�ه: »إن 
اإلبعاد جاء بس����بب الغلو وإيقاف عدد 
من املعلم����ني بعدما تبني أنهم يحيلون 
رسالة التدريس في املواد الدراسية إلى 
إدارة لنشر الفكر الضال )في إشارة الى 

يوميًا في البرازيل.. قتل 10 سيدات إبعاد 2000 معلم في السعودية التهامهم بنشر الفكر المتطرف

دراسة جديدة تؤدي إلى الكشف 
المبكر عن مرض الزهايمر

شيكاغو � رويترز: قال باحثون أميركيون ان صبغا 
إش����عاعيا جديدا أظهر من خالل التصوير اإلشعاعي 
)بي.إي.تي( أن نفس أجزاء البروتني الس����امة التي 
تضيء في مخ املصابني مبرض الزهامير موجودة في 
تش����ريح جلثثهم بعد الوفاة وهو اكتشاف قد يؤدي 
إلى التوصل الى وس����يلة جديدة للكشف عن املرض 

في مرحلة مبكرة.
وقارنت دراس����ة الصبغ مقتفي األثر االش����عاعي 
)ايه.في-45( لشركة افيد ريديوفارماسوتيكالز بني 
الفحوصات اإلشعاعية ألشخاص في نهاية حياتهم 

ونتائج تشريح جثثهم بعد الوفاة.
وقال الباحثون في املؤمتر الدولي جلمعية الزهامير 
في هنولولو ان  املقارنة أظهرت ان الصبغ يتمس����ك 
بالكتل اليمنى من البروتني الذي يسمى بيتا أميلويد 

في املخ.
وقال د.مايكل وينر من جامعة كاليفورنيا س����ان 
فرانسيسكو الذي اطلع على النتائج لكنه لم يشارك 
في الدراس����ة »النتائج مش����جعة للغاية. ما أظهروه 
عموما ان هناك عالقة ذات داللة إحصائية جيدة جدا 
بني درجة سطوع الفحص باألشعة وكمية األميلويد 

عند تشريح اجلثة«.
وقال وينر الذي يشرف على مبادرة املعهد القومي 
ملرض الزهامير لتصوير اجلهاز العصبي لدى املسنني 
وهي دراسة مدتها 5 سنوات تتكلف 60 مليون دوالر 
هدفها التوصل الى مؤشرات مبكرة ملرض الزهامير 
»كان هناك بعض األجزاء به����ا الكثير من األميلويد 
م����ن خالل الفحص باألش����عة وكان هناك الكثير من 

األميلويد عند التشريح«.

صحتك

»اللوفر« يحتضن تاريخ الجزيرة العربية
يكشف قطعاً أثرية لم تعرض من قبل

وأحضرت غالبية هذه القطع من 
الرياض  ف���ي  الوطني  املتح���ف 
ومتحف اآلث���ار في جامعة امللك 
س���عود وغيرهما م���ن املتاحف 
احمللية. وم���ن القطع املعروضة 
ألول مرة، مس���لة مصنوعة من 
الرملي منحوتة بش���كل  احلجر 
إنس���ان تعود للقرن الرابع قبل 
امليالد، مع رأس تبدو عليه عالمات 

األلم أو احلزن.
وشرحت سالفاني أن هذا املسلة 
اجلنائزية واملسالت املشابهة قد 
تكون اعتبرت »أصناما وثنية، مثل 

التي حطمها النبي محمد ژ«.
ومن القطع أيضا »لوح حجري 
ذو عيون« علي���ه كتابة آرامية، 
تعود للق���رن الرابع أو اخلامس 
امليالد، ومتاثيل من احلجر  قبل 
األحمر متثل على ما يبدو ملوك 
مملكة حليان التي اضطلعت بدور 
كبير في جت���ارة القوافل. وعثر 
على هذه التماثيل في شمال غرب 
الس���عودية، ونقلت إلى متحف 

اللوفر حيث ج���رى تركيب قدم 
ألحدها ورأس آلخر. وس���جلت 
اكتش���افات أثرية هامة في شرق 
السعودية أيضا، منها العثور على 
قناع ذه���ب ومجوهرات وقطعة 
من سرير جنائزي في قبر فتاة 
صغيرة تعود إل���ى القرن األول 

قبل امليالد.
ومع ظهور اإلسالم في غرب 
اجلزي���رة العربي���ة، أصبح���ت 
املمرات التجاري���ة لهذه املنطقة 
طرقا يسلكها احلجاج املتجهون 
إلى مكة واملدينة. ولعل القطعة 
األساسية في املعرض باب للكعبة 
مطلي بالذهب، قدمه أحد سالطني 
الدولة العثمانية في القرن السابع 
عشر، وجرى استبداله في 1940 

ونقل إلى متحف الرياض.
التي يغطيها  وآخر احلقبات 
املعرض هي حقبة امللك عبدالعزيز 
بن سعود )1876-1953( مؤسس 
اململكة العربية السعودية، ويعرض 

في املتحف ثوبه وسيفه.

البراك: الصحافيون »جنود الشيطان« وال يجوز 
للمرأة أن تكشف رقبتها وشعرها أمام بنات جنسها

احتجاجًا على مهاجمة أسطول الحرية

تركي يطلب تغيير اسمه من إسرائيل إلى إسرافيل

السفيرة نانسي.. في مؤتمر األطفال العرب

سفير اليونيس���يف للنوايا احلسنة املمثل األردني موسى حجازين مع سفيرة اليونيسيف للنوايا 
احلس���نة املطربة اللبنانية نانسي عجرم خالل املؤمتر الدولي لألطفال العرب في عمان، حيث انطلقت 
)رويترز( أنشطة املؤمتر أمس في األردن.  

جماعة من شيوخ األزهر يتهمون 
رئيس تحرير مجلة مصرية بالردة

أنقرة � يو.بي.آي: جلأ مواطن تركي إلى احملكمة 
مطالبا بتغيير اسمه من »إسرائيل« إلى »إسرافيل« 
في خطوة احتجاجية على الهجوم اإلس���رائيلي 
مؤخرا على »أس���طول احلرية« الذي كان ينقل 

مساعدات إنساني���ة إلى قطاع غ��زة.
وذكرت وكالة أنباء األناضول امس ان إسرائيل 
يلدز )49 سنة( الذي يقيم في إقليم ساكاريا بشمال 

غرب تركيا تقدم بدعوى لدى محكمة البداية يطلب 
فيها تغيير اسمه ليصبح »إسرافيل« بعدما تسبب 
الهجوم اإلس���رائيلي على أسطول احلرية أواخر 

مايو املاضي في مقتل 9 أتراك.
وقال يل���دز للوكالة »أنا ال أحب اس���مي منذ 
الطفولة وتعذر علي تغييره طوال س���نوات ألن 

علي مواجهة أبي في احملكمة«. 

القاهرة � يو.بي.آي: اتهمت 
جبهة علماء االزهر االسالمية 
احملافظة رئيس حترير مجلة 
اكتوبر اململوكة للدولة مجدي 
الدقاق بالردة عن الدين االسالمي 
بعد اتهامه م���ن قبل عدد من 
العامل���ني معه بالتطاول على 
ال���ذات اإللهية. ويعني احلكم 
بالردة وفقا الجتهادات العديد 
من الفقهاء املسلمني احلكم على 
املتهم باملوت. وكانت مجموعة 
من العاملني في املجلة قد اتهمت 
الدقاق وهو عض���و بارز في 
احلزب احلاك���م في مصر في 

بالغ قدمته الى النائب العام بأنه »تطاول على 
الذات اإللهية في تناوله لقضية رياضية وتطاول 
على مقام النبي ژ ووصفه باإلرهابي«. وقالت 
جبهة علماء األزهر في بيان على موقعها على 
االنترنت انه ثبتت لديها ردة الدقاق من خالل 
شهادة العاملني في املجلة التي قدموها في البالغ. 
واضاف البيان ان الردة بهذا املستوى الذي جاء 

عليه هذا البالغ قد ثبتت شرعا.
وتابع البيان »لقد كان بوسع هذا الصحافي 

وفق ما نسب إليه أن يستبطن 
عن األمة كف���ره وردته أو أن 
يجعل ردته هذه واإلعالن عنها 
بعيدا عن مؤسسات الدولة التي 
تتعامل مع العالم ومع شعبها 
بن���اء على أنه���ا دولة عربية 
دينها الرسمي هو اإلسالم وأن 
الشريعة اإلسالمية هي املصدر 

األول من مصادر التشريع«.
واشارت اجلماعة في بيانها 
الى ان تراجع الدقاق عن اقواله 
»مينع فقط قتل هذا املرتد مع 
بق���اء بقية أح���كام الردة في 

حقه«.
من ناحيته استنكر الدقاق البيان الذي أصدرته 
جبهة علماء األزهر ووصف االتهامات بالكذب.

وقال الدقاق »أنا رجل مؤمن أردد الشهادتني 
ولم أنكرهما قط في حياتي وأحترم دينى وقيمه 
ومبادئه وحججت إلى بيت اهلل«. عازيا التهم الى 

خالفات بينه وبني بعض العاملني في املجلة.
وتابع »ان عالقة اإلنس���ان بربه ودينه من 
املقدس���ات التي ال يجوز ويجب أال تكون محل 

خالفات سياسية أو شخصية«.

حبس بحريني أحرق علم قطر 
املنامة � ايالف: قضت محكمة بحرينية امس بالسجن عاما 
ملواطن بحريني اتهم بإحراق علم دولة قطر، وذلك خالل اعتصام 
نظم في يونيو املاضي أمام السفارة القطرية في املنامة احتجاجا 
على اإلجراءات واملمارس���ات التي قامت بها السلطات القطرية 
حيال البحارة والصيادين البحرينيني والتي اسدل الستار عنها 

مؤخرا بعد تدخل قيادة البلدين.
ودفع محاميا املتهم ببطالن األدلة التي قدمت ضد املتهم وذلك 
بناء على ش���هادة الضابط في احملضر والتي كانت في السابق 
حيث ذكر ان »إش���عال النار مت في قطعة قماش وغير معروف 
الش���يء احملترق«، ثم عاد واستبدل مبفردة »علم دولة قطر«، 
االمر الذي دفع احملاميني للتشكيك بالشاهد وعدم امكانية جزمه 
بأي ح���ال م��ن األح��وال ع��ن حقيق����ة الش���يء الذي احترق 
إذا م���ا كان علم�����ا أو مج��رد قطع��ة قم������اش غير مع��روف 

نوعيته��ا.
وكانت وزارة الداخلية اص���درت بيانا حول احلادثة حيث 
ذكر بيانها ان جتمعا لنحو 300 شخص نظم بالقرب من سفارة 
دولة قطر بناء على إخطار مس���بق، وأفاد بي���ان الوزارة بأن 
منظمي التجمع أبلغوا أن أحد األش���خاص ارتكب عمال يخرج 
عن التجمع السلمي، وأكد املنظمون استنكارهم وإدانتهم لهذا 

التصرف غير املسؤول.
وش���دد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة على أن 
التعبير بوسائل غير سلمية أو اإلساءة إلى رموز أو أعالم الدول 
الشقيقة أو الصديقة هو أمر غير مقبول ومرفوض ويخرج عن 

أعراف وتقاليد وشيم شعب البحرين.

بعد التعرف على صاحب الجثة التي عثر عليها في إطار الطائرة السعودية

استقالة رئيس جهاز أمن مطار بيروت
بيروت ـ محمد حرفوش

ذكرت مصادر في مجلس النواب ل�»األنباء« 
ان العميد وفيق شقير رئيس جهاز أمن املطار 
تقدم باس���تقالته أمس، متحمال مسؤولية 
اخلرق األمني حلرمة املطار الذي متثل في 

تسلل فراس ح.ح.
من جهة اخرى، اعتبر النائب احمد فتفت 
ان حادث الطائرة السعودية »خطر جدا« 
ألن هناك ثغرة بهذا احلجم في مطار رفيق 
احلريري الدولي، وه���ذا أمر خطير يدين 

املسؤولني عن أمن املطار.
وكانت تقارير إخبارية أمس افادت بأنه 

مت التعرف على صاحب اجلثة التي وجدت 
في صن���دوق منظومة العجالت في طائرة 
تابعة لشركة »ناس« السعودية فجر السبت 

املاضي.
وتبني انه يدعى فراس. ح.ح، وانه كان 

يعاني من توتر عصبي.
وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية 
ان الش���خص الذي عثر عل���ى بقايا جثته 
في صندوق منظومة العجالت في الطائرة 
يدعى فراس. ح.ح وم���ن مواليد 1990 من 
بلدة مركبا قضاء مرجعيون ومن س���كان 

برج البراجنة.

وبناء على حتقيقات أجريت مع شقيقه 
الذي حض���ر الى اجلهات األمنية املختصة 
في املطار حي���ث عرضت عليه الصورتان 
املرسلتان من الس���لطات السعودية، فقد 
تغيب فراس عن من���زل ذويه منذ 3 ايام، 
وكان يعاني من توتر عصبي ونفسي وتغير 
واضح في س���لوكه على مدار األشهر ال� 6 

املاضية.
وكانت الس���لطات السعودية اكتشفت 
اجلثة على صندوق منظومة العجالت بعد 
هبوطها في السعودية قادمة من مطار رفيق 

احلريري الدولي فجر السبت املاضي.

مولود بال يدين وال قدمين
د.ب.أ: تناقل س���كان ضواحي مدينة 
ميدلت جنوب شرق املغرب خبر استقبال 

مولود بال يدين وال رجلني.
وذكرت صحيفة »املساء« املغربية ان 
املول���ود ولد بطريقة طبيعية بإش���راف 
قابلة وأن حالة األم التي وضعت جنينها 
صباح يوم أمس مستقرة. ورغم انزعاج 
نساء ينتمني إلى العائلة إال أن األب واجلد 
واألعمام أبدوا حكمة كبيرة وعبروا عن 
فرحتهم بهذا املولود بل قرروا اختيار اسم 
له يعكس الفرحة تعبيرا عن تأثرهم القوي 

مبيالده وبقبول إرادة اهلل عز وجل.
يشار إلى ان الزوجني يتمتعان بصحة 
جيدة، ولم تكن األم تعرف ما ينتظرها لعدم 

توافر اإلمكانات الصحية في املنطقة.

سائق أجرة يقاضي أماً بسبب تقيؤ ابنتها في سيارته
ميوني����خ � د.ب.أ:  رفض����ت محكمة 
أملانية دعوى رفعها سائق سيارة أجرة 
على ام����رأة يطالبها فيها بدفع تعويض 
وتكاليف نظافة بع����د أن تقيأت ابنتها 

في سيارته.
وذكرت احملكم����ة اإلدارية في مدينة 
ميونيخ جنوبي أملانيا امس في حيثيات 
قراره����ا أن األم غي����ر ملزم����ة بدفع أي 
تعويضات أو تكاليف نظافة ألن ابنتها 

تقيأت في التاكسي بشكل مفاجئ.
وأوضحت احملكمة أن اآلباء ملزمون 
في األس����اس بدفع تعويضات في مثل 
ه����ذه احلاالت فقط إذا كان����وا على علم 
مس����بق بحالة طفلهم، ولم يقوموا رغم 

ذلك باتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب 
تلويث املكان.

وكان سائق السيارة األجرة يطالب أم 
الطفلة بدفع تكاليف تنظيف تقدر ب�190 
يورو باإلضافة إلى تكاليف تأجيره سيارة 

تاكسي بديلة بقيمة 800 يورو.
وسعى القاضي إلى التوصل إلى تسوية 
بني األم والسائق بأن تدفع األم على األقل 
تكاليف التنظيف، إال أنه أوضح في الوقت 
نفسه أنه ال توجد قاعدة قانونية ميكن 
مطالبة األم على أساسها بدفع تعويض 
في تلك احلال����ة. وألن األم رفضت هذه 
التس����وية، قامت احملكمة أيضا برفض 

دعوى السائق.

باريس � أ.ف.پ: يحل املاضي 
الس���حيق للجزي���رة العربي���ة، 
الس���يما حقبة ما قبل اإلس���الم، 
للمرة األولى ضيفا على متحف 
اللوفر في فرنس���ا عبر كش���ف 
قطع أثرية ل���م تعرض من قبل. 
املعرض الذي يحمل اسم »طرق 
اجلزيرة العربي���ة، آثار وتاريخ 
العربية السعودية«،  اململكة  في 
يشكل تتويجا التفاق تعاون ثقافي 
وقع في 2004 بني املتحف الوطني 
الفرنسي والهيئة العامة للسياحة 

واآلثار في السعودية.
وسيعرض فيه، ابتداء من غد 
نحو 320 قطعة يعود ثلثاها إلى 
ما قبل اإلس���الم. وكان مقررا أن 
يفتتح املعرض العاهل السعودي 
امللك عبداهلل ام���س إال أنه أجل 

زيارته إلى باريس.
ف���ي املقاب���ل، توج���ه وزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود 
الفيصل إلى العاصمة الفرنسية 

للقاء نظيره برنار كوشنير.
وظهرت أول���ى ثمار التعاون 
الثقافي بني البلدين في 2006 عندما 
أقيم معرض »روائع من مجموعة 
الفن اإلسالمي في متحف اللوفر« 
في مدينة الرياض، وافتتحه يومها 
امللك عبداهلل والرئيس الفرنسي 
آنذاك جاك شيراك. وتبدي األسرة 
الس���عودية احلاكم���ة منذ عدة 
اللوفر.  سنوات اهتماما مبتحف 
وسيجري بناء قاعات جديدة في 
قسم الفنون اإلسالمية مبساهمة 
من األمير الوليد بن طالل بقيمة 

17 مليون يورو.
اآلثار  وقال���ت مديرة قس���م 
الش���رقية في املتحف بياتريس 
اندريه س���الفاني إن القطع التي 
ستعرض حتى السابع والعشرين 
من سبتمبر »لم تعرض من قبل، 
ليس في الغرب وحس���ب بل في 
اململكة العربية السعودية أيضا«.  

غسل الكعبة المشرفة.. اليوم
الري��اض � د.ب.أ: يج��ري أمير منطقة مك��ة املكرمة خالد 
الفيص��ل اليوم عملية غس��ل الكعبة املش��رفة بحضور عدد 
من ديبلوماسيي الدول اإلس��امية لدى السعودية إلى جانب 

مسؤولني سعوديني.
وسيقوم الفيصل بغسل الكعبة املشرفة من الداخل بقطع 

القماش املبللة مباء زمزم املمزوج مباء الورد.
ويش��ارك الفيصل في غسل الكعبة املشرفة الرئيس العام 
لش��ؤون املسجد احلرام واملس��جد النبوي الشيخ صالح بن 
عبدالرحمن احلصني ونائبه لش��ؤون املسجد احلرام الشيخ 
د.محمد بن ناصر اخلزمي وعدد من الوزراء والعلماء وسدنة بيت 
اهلل احلرام وأعضاء السلك الديبلوماسي اإلسامي املعتمدين 
لدى اململكة وجموع من املواطنني وقاصدي بيت اهلل احلرام.

وقال اخلزمي إن غسل الكعبة سنة نبوية كرمية فعلها الرسول 
محمد ژ يوم فتح مك��ة، حينما دخل وصحبه الكعبة، وقام 

بغسلها تطهيرا لها من أي رجس.
وتتم عملية غس��ل الكعبة جريا على العادة السنوية التي 
انتهجتها احلكومة السعودية منذ عهد امللك عبدالعزيز مرتني 

في العام، األولى في شهر شعبان والثانية في شهر احملرم.

الشيخ عبدالرحمن البراك 

العربية: استنكرت   � دبي 
جه���ات قانوني���ة وإعالمية 
س���عودية وص���ف الش���يخ 
عبدالرحمن البراك للصحافيني 
بأنهم »جنود الشيطان«. وقالت 
إن هذا الوصف يدل على ضيق 
أفق، كما أن���ه ال يجوز رمي 
الناس بالته���م، ويجب إبداء 
حس���ن الظن باآلخرين ولو 

اختلفت آراؤهم.
تصريح���ات  وج���اءت 
البراك، وهو أس���تاذ العقيدة 
في جامعة اإلم���ام محمد بن 
سعود اإلسالمية في الرياض 
سابقا، في معرض حديثه عن 
عدم جواز كشف املرأة شعرها 
ورقبتها أمام بنات جنسها في 
احلفالت واألعراس، معتبرا ذلك 
مدخال »من مداخل الشيطان«، 
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن 
هذه الفتوى ستثير الصحافيني 
ضده، ألنهم ال يرتضون الستر 
للمرأة، بحسب ما نقلت الطبعة 
السعودية لصحيفة »احلياة« 

اللندنية اول من امس.
وج���اء في س���ياق درس 

كشف املرأة وجهها وشعرها 
ألقاربه���ا وف���ي اجللس���ات 

املختصرة.
وزارة اإلعالم الس���عودية 
البراك بحق  اعتبرت ما قاله 
الصحافيني قذفا، إال أنها أكدت 
أنه ال يوجد ضمن أنظمتها ما 
ميكنها من مالحقته قضائيا.

وتعليقا على تصريحات 
البراك، اعتب���ر رئيس هيئة 
الس���عوديني  الصحافي���ني 
ورئي���س حتري���ر صحيفة 
»الرياض« تركي السديري أن 
تصريح البراك »ال ميثل رأي 
هذا الرجل وح���ده، بل ميثل 
الذي كان  اندفاع االنغ���الق، 
مغطى في السنوات املاضية، 
بحيث كان الواحد منا ال يعرف 
نوعية ثقافته الدينية، وكان 
املجتمع مضغوطا بقيود دينية 
سار عليها من دون شرح أو 
قناعة. ومن الواضح أن انتشار 
الثقافة والوع���ي والثقافات 
أوضح أن املجتمع السعودي 
عاش بعيدا عن حقائق العقيدة 

اإلسالمية«.

البراك قوله: »أنصح  الشيخ 
األخوات الصاحلات بأن يقاومن 
العادة، ويخرجن عليها  هذه 
باملخالفة، ويعودن أنفسهن 
لبس اخلمار على رؤوسهن، 
حت���ى في حف���الت األعراس 
أنهن فعلن  واملدارس. ول���و 
ذل���ك فالبد أن يث���ور جنود 
الشيطان من الصحافيني على 
هذا التوجه، فال يرضيهم توجه 

الستر«. 
ولم ميانع الش���يخ البراك 

حمار أسترالي »صاحب مزاج«.. 
مولع بشرب البيرة!

اس���تراليا � يو.بي.آي: يبدي حمار موجود في مزرعة بش���مال 
أستراليا ولعا كبيرا بشرب البيرة الباردة.

وذكرت صحيفة »نورثرن تيريتوري نيوز« األسترالية امس انه 
بعد نهار طويل شاق ال يستمتع احلمار الذي ميلكه االسترالي جينس 

والدمناير بأي شيء أكثر من شرب البيرة الشديدة البرودة.
وأشارت إلى ان هذا احلمار بات معروفا بحبه للبيرة بني مختلف 
سكان سبنس���ر رود. لكنها أوضحت ان األفضل أال تقدم له البيرة 

بأي شيء لونه أحمر ألنه يشعر حينها بالتوتر.
وقال والدماير »أظن انه بالفعل حمار ينتمي إلى هذه املنطقة وهو 
يحب البيرة فيها«. يش���ار إلى ان ولع احلمار بالبيرة بدأ قبل سنة 
ونصف الس���نة عندما دخل إلى حفل أقيم في العقار املجاور وبدال 

من االكتفاء بأكل األعشاب قام بشرب البيرة.
ويشرب احلمار البيرة منذ ذلك احلني كل يومني. وقد مازح مالك 
احلمار قائال انه يتس���اءل إن كان احلمار يظن انه إنس���ان وأضاف 
»نحن ال نس���مح له بالدخول إلى البيت لكن إن فعلنا فاألرجح انه 

سيجلس على األريكة أيضا«!

احلمار »صاحب املزاج« يستمتع بشرب البيرة

مجدي الدقاق


