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33 مانيالـ  د.ب.أ: اعتقلت الشرطة امس سيدة عاطلة في 
جنوب الفلبني أثناء محاولتها بيع طفلتها البالغ عمرها 

5 اشهر في سوق عام.
ضبطت األم )25 عاما( وهي تبيع طفلتها مقابل ألف 
بيزو )22 دوالرا( لبائع متجول في سوق ببلدة كاباكان في 
إقليم كوتاباتو الشمالي الذي يبعد 930 كيلومترا جنوب 
مانيال. وقال قائد الشـــرطة جوزيف سيميالنو إن أحد 

األشخاص أبلغ الشرطة بعملية البيع غير القانونية.
وأضاف إن املشترى املفترض هرب فور رؤيته لرجال 
الشرطة. وقالت األم واسمها ماكريا إبراهيم للمحققني إنها 
ليس لديها عمل وأنها أرادت بيع طفلتها ألنها ال تستطيع 

أن تعولها. ولم ُيعرف والد الطفلة أو مكان تواجده.
وقال سيميالنو إن األم احتجزت لدى الشرطة وسلمت 

الطفلة إلى دار رعاية اجتماعية.

أم تبيع طفلتها بـ 22 دوالراً

عدد الضحايا والمصابين 361 شخصًا.. وبيان عاجل: ندين للضحايا بتحقيق فوري

إيقاف »مهرجان الحب« نهائيًا والرئيس األلماني يصف الحادث بالمروع

ولم يكشـــف بعد عن حجم 
االصابـــات. ووقع احلادث أثناء 
تدافع عبـــر أحد األنفاق املؤدية 
للمهرجـــان. وأفادت وســـائل 
إعالم محلية بـــأن التدافع وقع 
بعد فترة قصيرة من اخلامسة 
مســـاء بالتوقيت احمللي بينما 
كانـــت جتـــري االســـتعدادات 
للعرض األخيـــر لهذا اليوم من 
أنشطة املهرجان الذي يحضره 

1.4 مليون شخص.
وكانت املستشـــارة أجنيال 

ميركل قـــد أعربت عن صدمتها 
وحزنها إزاء احلادث وقالت: »في 
هذه األوقات الصعبة أقدم تعازي 

ألقارب الضحايا«.
وظهر مهرجان »استعراض 
أكبـــر احتفاالت  احلب«، أحـــد 
املوســـيقى التكنو فـــي العالم، 
في برلني عام 1989 كاستعراض 
للســـالم قبل فترة قصيرة من 

سقوط جدار برلني.
الرئيـــس األملانـــي  وقـــال 
كريستيان فولف ان »مثل هذه 

الكارثة التي تتسبب في سقوط 
ضحايـــا ومعانـــاة وألم خالل 
مهرجان ســـلمي لشباب مبتهج 

أمر مروع«.
إلى حتقيق  الرئيـــس  ودعا 

شامل وفوري في احلادث.
ولم يتضح بعد سبب احلادث، 
رغم أن شهود عيان أشاروا إلى 
أن الشرطة أبلغت بتزايد احلشود 
بشكل ينذر باخلطورة داخل النفق 
التدافع  وقبل فترة قصيرة من 

القاتل.

أملانياـ  د.ب.أ: قررت السلطات 
األملانية إيقـــاف مهرجان احلب 
ملوسيقى التكنو بشكل دائم في 
أعقاب احلـــادث املروع أول من 
امس والـــذي راح ضحيته ما ال 
يقل عن 19 شخصا وأصيب فيه 

قرابة الـ 342.
وطالب ساسة أملان بتحقيق 
سريع لكشـــف مالبسات حادث 
التدافع عبر أحد األنفاق املؤدية 
ملهرجان »اســـتعراض احلب« 
التكنو فـــي مدينة  ملوســـيقى 
ديوســـبورغ األملانية  وطالب 
البرملانية حلزب  الكتلة  رئيسا 
اخلضر، ريناتا كوناست ويورجن 
تريتني بكشف شامل ملالبسات 

احلادث.
وذكر بيان صادر عن كوناست 
وتريتني أن احتفاال سلميا يرتاده 
أشـــخاص مبتهجون حتول إلى 
مأساة. وأضاف البيان: »قلوبنا مع 
أهالي وأصدقاء الضحايا ونتمنى 
الشفاء العاجل للمصابني. ندين 
لهـــم بتحقيق دقيق في احلادث 
والبحث عن نقاط خلل تنظيمية 
محتملة إذ ال ينبغي تكرار أخطاء 
في تنظيم مثل هذه االحتفاالت 
الكبرى«. في الوقت نفسه واصلت 
الشرطة التحقيقات في احلادث 
الذي أسفر أيضا عن اصابة 342 

شخصا.

جتمهر وارتباك شديد مكان احلادث 

المسعفون اثناء نقلهم ألحد الضحايا 

الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان يتوسط الفنان معني شريف وزوجته

عالجان يساعدان على تأخير
إعتام البصر لمرضى السكري

افتتاح مهرجان الكوميديا بالسعودية
بعرض عن تأثيرات العولمة على العرب

أبها )السعودية(ـ  د.ب.أ: يفتتح في مدينة أبها السعودية مساء 
اليوم أول مهرجان سعودي من نوعه مخصص للكوميديا ويحمل 
اسم »مهرجان الكوميديا الدولي« يتضمن عددا من األعمال الفنية 

ويكرم مجموعة مختارة من جنوم الكوميديا العرب.
ويقام املهرجان الذي تنظمه شركة »رواد ميديا« لإلنتاج والتوزيع 
حتت رعاية األمير فيصل بن خالد أمير منطقة عســـير في مدينة 
»أبها« على مدار أسبوع خالل الفترة من 26 اجلاري حتى األول من 

شهر أغسطس ضمن أنشطة ملتقى أبها السياحي الصيفي.
وقال املخرج الســـعودي ممدوح سالم صاحب فكرة املهرجان 
واملشرف على تنظيمه إن مهرجان الكوميديا الدولي محاولة إلبراز 
الدور الهام للثقافـــة والفنون في االرتقاء بوجدان اجلمهور وبث 
أفكار ومعان مهمة من الصعب ان تصل بأساليب مباشرة، مشيرا 
إلى أن الكوميديا تعد دائما األسلوب األمثل لتوصيل املوضوعات 

كونها تصل إلى القلوب مباشرة.
وأضاف سالم أنه تقرر تنظيم املهرجان سنويا ليصبح من السمات 
الثقافية التي تتميز بها مدينة أبها التي تعد منتجعا سعوديا كما 
يزورها آالف الســـائحني العرب واألجانب سنويا العتدال مناخها 
طوال العام، موضحا ان فترة التحضير الطويلة للمهرجان ركزت 
على ترسيخ مفهوم الكوميديا الراقية لدى املجتمع وعرض أعمال 
كوميدية جتذب اجلمهور وتشجيع املواهب الشابة وتكوين نواة 

ملهرجان كوميدي سنوي.
ويشـــهد مهرجان الكوميديا الدولي األول تنوعا في فعالياته 
من مســـرحيات وعروض »ستاند أب كوميدي« وبرامج كوميدية 
وأفالم رسوم متحركة ومعارض كاريكاتيرية ومسابقات كوميدية 
وشـــخصيات كارتونية وعروض املهرجني الضاحكة إضافة إلى 

تكرمي جنوم الكوميديا العرب.

منزل في ألمانيا عمره 7200 عام 
أملانيا ـ د.ب.أ: أعلن علماء آثار أملان عن عثورهم على منزل في 
منطقة »هارتس فورالند« وسط أملانيا يقدر عمره بآالف السنني.
ويرجـــع املنزل الذي يقدر عمره بنحـــو 7200 عام إلى العصر 
احلجري احلديث وعثر عليه في حقل ويتكون املبنى من اخلشب 
والطني. وقال البروفيسور توماس زايله، عالم اآلثار مبعهد دراسات 
ما قبل التاريخ والتاريـــخ القدمي التابع جلامعة جوتينجن أمس 
إن املنزل بأعمدته الثالثة التي حتمل الســـقف يعد منوذجا ألبنية 
عصره. واضاف زايله أنهم استخدموا مجسات قياس مغناطيسية 
للتعرف على مكان املنزل في التربة األمر الذي ســـاعد في حتديد 
دقيـــق لتصميم املنزل، ومن املنتظر أن تبدأ عمليات التنقيب في 

الثاني من الشهر املقبل.

واشـــنطنـ  سي.ان.ان: اكتشف باحثون عالجني جديدين 
يساعدان على تأخير خطر تدهور البصر وفقدانه لدى الفئة 
األكثر تعرضا خلطر العمى بني مرضى الســـكري من الفئة 
الثانية، في دراسة تعد األكبر من نوعها حتى اللحظة. ويحدث 
إعتام الرؤيـــة أو العمى، أو كما يعرف باالعتالل الشـــبكي 
السكري نتيجة تدهور حالة األوعية الدموية املغذية لشبكية 
العني، وهو عادة ما يحدث في كلتا العينني، وقد يحدث إعتام 
الرؤية نتيجة تكون أوعية دموية جديدة هشـــة تنمو فوق 
الشـــبكية، وتسمى هذه احلالة االعتالل الشبكي االنقسامي. 
وشملت الدراسة، التي تعد األكبر من نوعها، 2865 شخصا من 
مرضى السكريـ  الفئة الثانية، عانى أقل من 50% منهم، بشكل 
معتدل، من االعتالل الشبكي السكري، في بداية الدراسة التي 
استمرت نحو 4 أعوام، قام خاللها الباحثون بالتقاط صور 
للشبكية لتسجيل أي تغييرات قد تطرأ على األوعية الدموية 
بالعني، وتقدم اعتالل الشبكية. وقال د.ولتر أمبروسيس، من 
مركز باتيســـت الطبي التابع جلامعة »ويك فورست«، الذي 
قاد الدراسة: »كثير من مرضي السكري يعانون من مشاكل 
األوعية الدموية الدقيقة، والتي ميكن أن تؤدي إلى مشـــاكل 
في الكلى وبتر أصابع القدمني والقدمني، واملكان الوحيد الذي 
ميكنك مراقبة األوعية الدموية الدقيقة فيه هو اجلزء اخللفي 
من العني«. وتابع: »ما رأينـــاه في العيون يحتمل أن يكون 

مؤشرا على ما يحدث في أجزاء أخرى من اجلسم«.

صحتك

األم مع طفلتها احملجبة

مؤثرات دينية، أي ال مسيحية 
وال إسالم، بحيث تختار الطفلة 
إميانها الديني وفق قناعاتها، 
فهز زوجها د.اسماعيل السويح 
رأسه بعالمة القبول، ثم مضت 
احلياة روتينية مع العائلة التي 
انضم إليها عضو جديد أبصر 
النور قبل 5 ســـنوات واسمه 

خليل.

فجأة، وكان ذلك في صيف 
العـــام املاضي، قالـــت علياء 
الصغيـــرة لوالدتهـــا الكاتبة 
األميركية: »أريد لبس احلجاب 

فهل تسمحني لي؟«.
الدهشة على  وســـيطرت 
األم التي كادت تسرع لتجيبها 
بالرفـــض، لكنها اســـتدركت 
وتذكرت االتفاق الذي تعاقدت 

زوجها ليبي واتفق معها على ترك الحرية البنتهما

كاتبة أميركية سعيدة بارتداء  طفلتها علياء الحجاب
رغم الحمالت الغربية المستمرة لمنعه

فاز بشهادة تقدير لصوته وأدائه المميزين

الرئيس سليمان يهنئ شريف بزواجه 
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

هنأ رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال 
سليمان الفنان معني شريف بزواجه، واستضافه 
لهذه الغاية مع عقيلته في القصر اجلمهوري في 
بعبدا، حيث قدم له التبريكات بحياته الزوجية، 
كما تلقى شريف التهاني من معظم األصدقاء من 
شخصيات سياســـية وعسكرية وديبلوماسية 
وروحية، وكان شريف قد ألغى جميع املظاهر 
االحتفالية اخلاصة بزفافه، وذلك بعد وفاة شابني 
من أبناء أعمامه من آل شـــريف، ونقل عروسه 
الى منزله »جريا على عادات قريته في مثل تلك 
الظروف«. من جهة ثانية فاز الفنان بشـــهادة 
تقدير من احتاد اذاعات الدول العربية لصوته 
وادائه املميزين، في مسابقة غنائية موضوعها 
البيئة، وتعاون معني في هذا العمل مع الشاعر 
الكبير الياس ناصر وامللحن فادي ســـعد، أقيم 
لهذه املناسبة حفل خاص في فندق الكورال بيتش 
رعاه وحضره وزير االعالم اللبناني طارق متري 
ومدير االذاعة اللبنانية محمد ابراهيم اضافة الى 
ممثلني عن اذاعـــات الدول العربية، وعدد كبير 

من املمثلني والفنانني اللبنانيني.

لندن ـ العربية: في الوقت 
الـــذي يحارب الغـــرب فكرة 
احلجاب ويشغل النقاب حيزا 
كبيرا من اهتمام املســـؤولني 
في دول مختلفة، أبدت كاتبة 
البالغة  أميركيـــة ســـعادتها 
بارتـــداء ابنتها التي تبلغ من 
العمر 9 سنوات للحجاب في 
وقت تفكر معظم دول العالم 

الغربي في حظره.
وكتبت كريستا برمير مقاال 
بعنوان »ملاذا أســـمح البنتي 
بارتداء احلجـــاب؟« وحتدث 
عن ابنتها البكر، علياء، وكيف 
اعتقدت حني أبصرت النور في 
العام الذي حدثت فيه هجمات 
»القاعدة« بواشنطن ونيويورك 
قبل 9 سنوات، أن مباهج احلياة 
الواليات املتحدة ستكون  في 
أقوى جاذب لتطبيعها بالروح 

والقيم األميركية.
الى  وقادها هـــذا االعتقاد 
الشـــعور بعزم واثق حملها 
بـــدوره على اتفـــاق من مادة 
واحدة مع زوجها الليبي األصل، 
يقضي بإبعـــاد البيت عن أي 

فيه مـــع زوجهـــا، فتراجعت 
وأخبرتها ان بإمكانها ارتداءه اذا 

أرادت وليس هناك أي مانع.
بعدهـــا راحـــت كريســـتا 
برميـــر تتأمـــل وتفكـــر في 
الســـبب الذي حمـــل الطفلة 
الى  التحجب واالجنذاب  على 
مناخات ستبعدها عن الكثير 
من مباهج مدينة »كاربورو« 
التي تقيم فيها العائلة بوالية 
كارولينا الشمالية، فاكتشفت 
ان أشياء صغيرة جتمعت من 
هنا وهناك في شخصية الطفلة، 
وكانت من النوع الذي ال يعيره 
البالغـــون أحيانا أي اهتمام، 
لكنها كانت أشـــد تأثيرا على 
علياء من جاذبيات أقوى دولة 

في العالم.
هذا ما كررته كريستا برمير 
أيضا وهي تتحدث عن ابنتها 
التي قالت انها سعيدة باختيارها 
للحجاب »ألن هذه هي قناعاتها، 
وقد تتغير في املستقبل، إال أن 
جذور هذا التحول الذي تعيشه 
اآلن ســـتبقى فيها بالتأكيد«، 

على حد تعبيرها.

االعتصام السلمي في بيروت
تضامنًا مع فيروز .. اليوم

بيروتـ  رويترز: 
ينظم عشاق املطربة 
اللبنانيـة فيروز في 
بيـروت وعـدة مدن 
أخرى في الشـــرق 
اليــــوم  األوســــط 
اعتصامهـم السلمي 
املرتقـــب للتضامن 
معها واحتجاجا على 
منعها من قبل ورثة 
منصور الرحباني من 
إعادة تقـــدمي أغاني 
ومسرحيات االخوين 

رحباني.
مازن  وأوضـــح 
عواد وهو ناشـــط 
بيئي وأحد املنظمني 
أن االعتصام سينظم 
بالتعاون مع مجموعة 
من محبي فيروز امام 
متحف بيروت بعد 

ظهـــر اليوم ويتوقع ان يشـــارك فيه أكثر من 2000 شـــخص من 
بينهـــم فنانون وإعالميون ومثقفون ومحبو فيروز. أضاف عواد 
أن االعتصـــام هو عبارة عن جتمع صامت على وقع صوت أغاني 
فيروز وبالتزامن مع جتمعات أخرى في مصر وحيفا وغيرها من 
املدن. وكانت فيروز قدمت على مدى أكثر من نصف قرن أكثر من 
15 مسرحية لالخوين رحباني عاصي زوج فيروز وشقيقه منصور 
لكنها عندما عزمت على إعادة تقدمي مســـرحية »يعيش يعيش« 
التي كانت قد عرضتها عام 1970 اصطدمت بقرار الرفض من إدارة 
مسرح كازينو لبنان بعد ان تسلمت إدارة املسرح رسالة قانونية 

من ورثة منصور الرحباني أسامة وغدي ومروان.
ويعود اخلالف إلى أن ورثة منصور طالبوا فيروز باستئذانهم 
أوال قبل إقدامها على أداء أي من أعمال االخوين وبإعطائهم احلقوق 

املادية عند تقدمي تلك األعمال في أي مكان تذهب اليه.

فيروز

سعد الصغير على سريره يقرأ القرآن 

لنزيف داخلي حاد، وهو حاليا 
في مرحلة العالج وسيتم نقله 

إلحدى الغرف خالل يومني.
ونفى بشدة تعرض شقيقه 
لغيبوبة عميقــــة، موضحا ان 

األطباء يعطونه مسكنات قوية 
تضطره للنوم كثيرا ولكنه بدأ 
في تبادل احلديث مع من حوله 

منذ فترة.
النفسية لسعد  وعن احلالة 

أحباؤه على الفيس بوك: ادعوا له.. ربنا يشفيه

تدهور حالة سعد الصغير.. واألطباء فشلوا في تشخيص حالته
القاهرةـ  ام.بي.سي: تدهورت 
احلالة الصحية للمطرب الشعبي 
املصري سعد الصغير الذي يرقد 
املركزة منذ بضعة  العناية  في 
أيــــام عقب تعرضه النفجار في 
املعدة خالل إحياء إحدى احلفالت 
بليبيا، فيما فشل األطباء حتى 
اآلن في تشخيص املرض، األمر 
الــــذي يرجــــح ســــفره للعالج 

باخلارج.
وذكــــرت تقاريــــر صحافية 
مصرية ان األطباء فشــــلوا في 
تشخيص مرضه، بعد االشتباه 
في حدوث انفجار في أحد شرايني 
املعدة من دون سبب واضح، األمر 
الذي استلزم نقل دم له عدة مرات 

وخاصة بعد تكرار النزيف.
وقال ناجي، شقيق املطرب 
املصري، ان سعد تعرض النفجار 
في الشعيرات الدموية املوجودة 
باألمعــــاء مــــا أدى إلى تعرضه 

قال انه يشــــعر بخوف شديد، 
خاصة انه لم يتعرض من قبل 
حلالة مشابهة، ولكنه حريص 
طــــوال الوقت علــــى أن يحمد 
اهلل ســــبحانه وتعالى ويدعوه 
بالشــــفاء، كما أنه يحرص على 
الشــــريف في  وجود املصحف 

غرفته طوال الوقت.
وفي السياق ذاته، أقام عشاق 
املطــــرب املصري جتمعا خاصا 
لــــه على موقــــع »الفيس بوك« 
بعنوان »ادعوا لسعد الصغير 
ربنا يشفيه«، حيث يقوم »الفانز« 
اخلاص بسعد باالطمئنان على 

صحته من خالل اجلروب.
وكانت زوجة سعد الصغير 
قد ناشدت جماهيره الدعاء له، 
خاصة أنه يرقــــد حاليا بغرفة 
العناية املركزة لتلقي العالج إثر 
تعرضه لنزيف حاد بالقولون 

وتهتك في أنسجة املعدة.

)أ.پ - رويترز( فتاه مت انقاذها باعجوبة  

.. والتهديد بمقاضاة نائب بريطاني بسبب البرقع
لندنـ  يو.بي.آي: هددت منظمة مدافعة 
عن احلريـــات املدنية في اململكة املتحدة 
مبقاضاة نائب من حزب احملافظني احلاكم 
في حال رفض مقابلة أي امرأة مســـلمة 
ترتـــدي النقـــاب أو البرقع مـــن دائرته 

االنتخابية.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.

بي.سي( امس إن احملامني الذين ميثلون 
منظمة »ليبرتي« وجهوا رسالة إلى النائب 
فيليب هولوبون ذكروه فيها بأن قانون 

املساواة يلزمه بتجنب التمييز.
ويطالب النائب هولوبون بإدخال تشريع 
يحظر ارتداء البرقع أو النقاب في األماكن 
العامة على غرار التشريع الذي اعتمدته 

احلكومة الفرنسية.


