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بيل كلينتون

ج����دة � أ.ف.پ: نفى رئي����س محاكم 
منطقة تبوك )ش����مال شرق السعودية( 
الشيخ سعود اليوس����ف اصدار القضاء 
حكما »بتعطيل احلبل الشوكي« لشخص 
تسبب اثناء مشادة بشلل شخص، على 

ما نقلت صحيفة الرياض امس.
وصرح اليوسف للصحيفة ان »الدعوى 

في هذه القضية التزال قائمة ولم يصدر 
حكم فيها مب����ا ذكر«. وأكد ان االتصاالت 
باملستشفيات متت من اجل »إقناع املدعي 
باستحالة إجراء العملية طبيا حيث كان 
يطالب بالقصاص من خصمه«، بحسب 
الش����ريعة. وأوضح ان احلكم القضائي 
يتضمن أحقية املدعي في الدية فقط في 

هذه احلالة. وأكدت منظمة العفو الدولية في 
بيان اجلمعة ان احدى محاكم تبوك اتصلت 
مبستشفيات لتسأل ان كان ميكن حتطيم 
عظام العمود الفقري ألحد احملكومني كما 

طالب املدعي. 
وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات 
السعودية عدم تنفيذ هذه العقوبة »ألنها 

نوع من أنواع التعذيب«. وقالت حسيبة 
الش����رق  حاج صحراوي مديرة برنامج 
األوسط وش����مال افريقيا »بينما ينبغي 
محاسبة املتهمني باقتراف جرمية، سيعد 
إصابة الرجل بالش����لل عن قصد وبهذه 
الطريق����ة تعذيب����ا، وانته����اكا لواجبات 

السعودية في مجال حقوق اإلنسان«.

القضاء السعودي ينفي إصدار حكم »بتعطيل الحبل الشوكي« لمتهم

كيس شيبسي بـ 7500 يورو! باكستانية تلقي بأطفالها في البئر وترمي نفسها وراءهم!

قس يصلي إلصابة ساركوزي بأزمة قلبية !

النظام الشمسي أقدم مما كان يعتقد

»الجوزية«.. عروس مائدة الجزائريين في رمضان 

بيل كلينتون يحتفل بعيد ميالده
الـ 64 بحضور حشد من المشاهير

لشبونة � أ.ف.پ: اعلنت الشرطة البحرية في البرتغال امس ان 
املراهقة لورا ديكر التي انطلقت الس���بت من جبل طارق في رحلة 
بحري���ة حول العالم مبفردها، منعت مبوج���ب القانون من اإلبحار 

من البرتغال.
وقال بيان للشرطة نش���ر على االنترنت ان »لورا ديكر لم يكن 

بحوزتها اي وثيقة تسمح لها بقيادة مركب مبفردها«.
وأضاف البيان »وفقا للقوان���ني البرتغالية فان الفتاة ال متتلك 
املؤهالت الالزمة ملغادرة مرفأ بورتيماو« جنوب البالد. وقد أبحرت 

لورا ديكر من جبل طارق على منت مركبها »غوبي« البالغ طوله 11.50 
مترا. وكان مقررا ان تبدأ رحلتها من البرتغال التي رس���ت فيها في 

الرابع عشر من اغسطس آتية من هولندا.
لكنه���ا في نهاية املطاف قررت االنطالق من جبل طارق في تكتم 
شديد، بعدما ابلغتها الس���لطات البرتغالية وأبلغت والدها قرارها 

مبنعها من اإلبحار منفردة.
وقالت الشرطة البرتغالية ان لورا ديكر ووالدها ومدير أعمالها 

بيتر كالرنبيك غادروا البرتغال على منت املركب في 18 اغسطس.

 دبلن � أ.ش.أ: ال يتعدى عمره خمس���ة أعوام، 
ومع ذلك كسب قضية اتهم فيها زورا بسرقة كيس 
من رقائق البطاطس )شيبس���ي(، ولكن العدالة 
وقفت إلى صفه عندما حكم لصاحله بالتعويض 
عن التش���هير به وحصل على مبلغ 6300 جنيه 

إسترليني )7500 يورو(.

وكان الطفل تادج موني من »بالبريجان« شمال 
دبلن عاصمة ايرلندا بصحبة أمه راشيل موني في 
محل بقالة محلي عندما وجه له موظف اخلزنة هذا 
االتهام، وما كان من أمه إال أن قدمت له إيصاال يثبت 
أنها دفعت ثمن )الشيبسي(، إال أن مدير املتجر رفض 

قبول تفسيرها حسبما قال محامي الطفل.

نيودلهي � يو.بي.آي: رمت أم باكستانية بأطفالها 
الثالثة في بئر ثم ألقت بنفس���ها لتلقى حتفها في 

شرق الهند.
ونقلت وكالة أنباء »برس ترست« الهندية عن 
مس���ؤول في الشرطة قوله ان األم كاالواتي ديفي 
)28 عاما( ألقت بأوالدها الثالثة كاجال وبايال وامار 

في بئر بقرية الملاتيا في والية جهارخاند بشرق 
البالد، وبعدها انتحرت املرأة الحقة بأطفالها الثالثة 

بعدما ألقت بنفسها وراءهم في البئر.
وذكر املسؤول أن الوالد لم يكن موجودا أثناء 
وقوع احلادثة وأن السبب الذي يكمن وراءها قد 

يكون شجارا عائليا. 

يومي اخلميس واجلمعة املاضيني.
ونددت منظمات حقوق االنسان وأحزاب املعارضة 

بهذه اخلطوة. 

الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي

باري���س – رويترز: انضم عدد من رجال الدين 
املسيحي الى منتقدي قرار الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي بطرد عشرات من طائفة الروما )الغجر( 
من فرنسا، وقال أحدهم انه يصلي من أجل إصابة 

ساركوزي بأزمة قلبية.
وقال األب أرثر ارفيه من كنيس���ة سان مارتن 
مبدينة ليل في شمال فرنسا انه جلأ الى الرب ألنه 
يعتقد ان املوجودين في الس���لطة ليس لديهم أي 

خطط ملساعدة الروما سوى ترحيلهم.
واضاف ارفيه )71 عاما( »أصلي. وأرجو مغفرتك. 

كي يصاب الرئيس ساركوزي بأزمة قلبية«.
وتابع األب ارفيه انه سيعيد وسام االستحقاق 
الوطن���ي لوزير الداخلية بري���س اورتيفو عالمة 

على االحتجاج.
وقال األب ارفيه بعد قداس اليوم األحد »أود أن 
أبلغ السيد أورتيفو انني أعتقد انه ال يعرف الوضع. 

هو ال يعرف الى اين يذهب أولئك الناس«.
وكانت فرنس���ا قد بدأت يوم اخلميس املاضي 
بترحي���ل مئات من الروم���ا )الغجر( الى رومانيا 
واملجر في إطار حملة أطلقها ساركوزي على اجلرمية 

والهجرة غير املشروعة.
ومت ترحيل نحو 200 شخص من طائفة الروما 

باريس � أ.ف.پ: قد يكون النظام الشمسي أقدم 
بحوالي مليوني سنة عما يعتقد راهنا على ما تفيد 

دراسة نشرتها مجلة »نيتشر جيوساينس«.
واستندت الدراسة الى حجر نيزكي وزنه 1.49 
كيلوغ���رام عثر عليه في الصح���راء املغربية في 

2004 يحوي معدنا يعتبر من أقدم املواد الصلبة 
التي تكونت بعد والدة الشمس. وأظهرت حتاليل 
لنظائر الرصاص ان هذا املعدن تكون قبل 4.45682 
مليارات سنة لتجعل من هذا احلجر النيزكي أقدم 

حجر يتم العثور عليه.

اجلزائر � كونا: تعتبر حلوى »اجلوزية« من احللويات 
التي نالت شهرة كبيرة في مدينة قسنطينة عاصمة الشرق 
اجلزائ���ري، كما أن صناعتها أصبحت خالل الس���نوات 

األخيرة حرفة متداولة خالل شهر رمضان.
وتناف���س »اجلوزية« احللوي���ات األخرى في مائدة 
سهرة رمضان اجلزائرية، حيث يقبل عليها الصائمون 
في رمضان بالنظر الى لذتها ونكهتها املختلفة متاما عن 

مختلف احللويات املتعارف عليها في األيام العادية.
وتعد »اجلوزية« من دون منازع من احللويات القدمية 
في مدينة قسنطينة مما جعلها خير سفير للمدينة يتم 
تناوله���ا في العديد من املناس���بات في بعض الواليات 
املجاورة في شرق اجلزائر فضال عن كونها أحسن هدية 

تقدم للزائر واألقارب واألصدقاء لشكلها اجلذاب.
وارتبطت حلوى »اجلوزية« بكلمة اجلوز ألنها تصنع 
وتزين بحبات اجلوز، بل أصبحت عالمة مسجلة ملدينة 
قس���نطينة فال ميكن ألي زائر لهذه املدينة الساحرة أن 

يغادرها إال وقد اشترى طبقا من »اجلوزية«.
وغالبا ما يكون صناع حلوى »اجلوزية« من سكان 
مدينة قسنطينة الذين ورثوا صناعتها أبا عن جد فيتفننون 
في صناعتها وتغليفها ووضعها في صينيات من النحاس 

لتباع للزبائن.

نيويورك � يو.بي.آي: احتفل الرئيس االميركي 
االسبق بيل كلينتون بعيد ميالده ال� 64 بحفل اقيم 
في منطقة الهامبتون الراقية في نيويورك حضره 

حشد من الفعاليات والشخصيات واملشاهير.
وذكرت صحيفة »نيويورك بوست« ان زوجة 
كلينتون وزيرة اخلارجية هيالري ش���اركت في 
اس���تضافة احلفل الذي حضره جنم فرقة البيتلز 
بول مكارتني واملغني جيمي بافيت ومصممة االزياء 
الشهيرة فيرا وانغ التي صممت ثوب زفاف تشيلسي 

ابنة كلينتون.
واقيم احلفل في منزل مس���اعد كلينتون دوغ 
باند وشاركت فيه ايضا عارضة االزياء كريستي 
برينكلي واملقدم التلفزيون���ي مات لوير واملدير 
التنفيذي ملصرف غولدمات آند ساش لويد بالكفاين. 

وقد ادى مكارتني اغنية خالل احلفل.

صحتك

كحول مغشوش 
يقتل 8 في إندونيسيا

أ.ف.پ: توفي   � جاكرتا 
ثماني����ة اش����خاص جراء 
احتسائهم مشروبا كحوليا 
مغشوشا في جاكرتا على ما 

اعلنت الشرطة امس.
الضحاي����ا  وتوف����ي 
وجميعهم من الرجال جراء 
تسمم اصابهم بعد احتسائهم 
املشروب السام الذي اشتروه 
من متجر في جنوب جاكرتا 
مساء السبت على ما اوضح 
الناطق باسم الشرطة بوي 

رافلي.
واضاف »الضحية االخيرة 
توفي في املستشفى«، واشار 
الى توقي����ف صاحب املجر 
ال����ذي اعد هذا املش����روب 
القاتل. وكان 25 ش����خصا 
اربعة اجانب توفوا  بينهم 
النخيل  جراء شربهم نبيذ 
املخل����وط بامليثانول العام 
املاض����ي في جزي����رة بالي 
االندونيسية في حني قضى 
13 آخرون بالطريقة ذاتها في 
يوجياكارتا في وقت سابق 

من السنة احلالية.

70 مليون شخص زاروا موقع »رسول اهلل«.. في عامين
دبي � العربية: بعد عام���ني من انطالق موقع 
»رس���ول اهلل« على شبكة اإلنترنت، يقترب عدد 
الزيارات لهذا املنبر اإلعالمي الذي يعمل حتت شعار 

»ورفعنا لك ذكرك«، إلى نحو 70 مليون زائر.
وبدأ املوقع نش���اطه في عام 2008 بعد أحداث 
الدمنارك والهجوم على »مقام سيدنا محمد رسول 
اهلل ژ وسيرته الكرمية«، وقال مدير املوقع محمد 
عاش���ور: »أردنا من خالل هذا املوقع رد اإلساءة 
بالرحمة واحلكمة وليس باإلساءة، وحرصنا أال 
يكون املوقع رد فعل مؤقت، إمنا عمل دائم ومستمر 

ال يرتبط بأي حدث«.
وأضاف: »بعد مضي أقل من سنتني 

بلغ عدد الزوار 65 مليون زائر، حيث 
ينش���ر املوقع مواد عن السيرة 

النبوية ب� 11 لغة، وجار العمل 
لنشر نسخة باللغة التركية، 
ونخطط إلطالق نس���ختني 
بالفارس���ية واليابانية عند 
توفر مترجمني محترفني«، 
أن املوقع احتل  إلى  مشيرا 
املركز األول في مسابقة الشيخ 
س���الم الصباح املعلوماتية 

بالكويت باعتباره أفضل موقع 
تقني في الوطن العربي«.

ويعمل موقع »رسول اهلل« 
على أساس التطوع، وبعد اإلعالن 

عن انطالقه سارع كثيرون إلى التطوع 
للعمل فيه، ومت تكوي���ن عدد ضخم من 

الراغبني في العمل، ووص���ل عددهم إلى 30 ألف 
شخص طبقا للمدير.

أما نفقاته، فيأتي قسم منها من تسويق املوقع 
واجلزء األكبر عبر مساعدات محبي الرسول الكرمي، 
وتصرف املصاريف املادي���ة في املقام األول على 
الترجمة نظرا لكثرة اللغات التي ينشر بها املوقع، 
وحرص القائمون على إسنادها إلى مكاتب ترجمة 

ومترجمني محترفني.
 وأوضح محمد عاش���ور أن املوقع القى دعما 

معنويا، حي���ث أثنى عليه الكثير من كبار علماء 
الدين، وقمنا بتسجيل هذا الثناء، مشيرا إلى مشاعر 
احملبة واإلشادة التي يعبر عنها الزوار من أنحاء 

مختلفة في العالم. 
وقال »لدينا خطة مستقبلية لتطوير نشاطنا، فقد 
أطلقنا نسختني، وجار اإلعداد للنسخة الثالثة، والتي 

بها الكثير من التفاعل بني املوقع والزائرين«.
وأشار مدير املوقع إلى العمل »لتكوين جلنة 
بحثية وعلمية وتقنية يكون دورها إعداد أبحاث 
ودراسات في السنة النبوية وتقسيمها إلى أقسام 
مبنية على ثقافات الشعوب، وإعداد مناهج 
وأبحاث روعي فيها جميع األبعاد التي 
تؤثر في هذه الشعوب والتي يراعى 

فيها ثقافتهم«.
وأك���د »أن القائم���ني على 
املوقع يحرصون كل احلرص 
الزائرين  التواصل مع  على 
والراغبني في التعرف على 
اإلسالم، خاصة الرسول، كل 
بلغته، وذلك بالتنسيق مع 
مش���روع احملادثة الفورية 
العاملي���ة  التاب���ع للهيئ���ة 

للتعريف باإلسالم«.
وبعد س���نتني من إطالق 
املوق���ع، يؤكد محمد عاش���ور 
»إننا لم نصل بعد ملا نطمح إليه 
وأمامنا الكثير«، متحدثا عن تأثره 
وحزنه بعد مشاهدة مقطع لڤيديو يظهر 
مراسال يسأل املارة في البرازيل عن رسول اهلل، 
حيث رد بعضهم بأنهم ال يعرفون ش���يئا عنه 

على اإلطالق.
وأردف يقول »أدركت يومها أنه أمامنا الكثير 
حتى نصل إلى كل فرد في هذا العالم ليعرف من 
هو محمد صلى اهلل عليه وس���لم، خصوصا أننا 
ليس لدينا أي عذر، فالوس���ائل التقنية احلديثة 
جعلت هذا األمر في االس���تطاعة مع توفر النية 

الصادقة لتحقيق ذلك«.

حاز المركز األول في مسابقة إقليمية ضابط يحتجز رهائن في حافلة سياح بالفلبين  للمطالبة بإعادته الى وظيفته
 مانيال � كونا: كش���فت السلطات االمنية 
في العاصمة الفلبينية مانيال امس ان ضابط 
ش���رطة فلبيني جرى صرفه عن عمله قام 
باحتجاز حافلة سياح معظمهم اجانب كرهائن 

للمطالبة باعادته الى وظيفته.
 ونقلت شبكة االخبار األميركية )سي ان 
ان( من موقعها على شبكة االنترنت عن قائد 
قوة شرطة مانيال روديلفو ماغتيبي وجود 
25 راكبا بينهم 22 سائحا اجنبيا جرى اطالق 
سراح سبعة منهم ثالثة نساء وثالثة اطفال 
وه���م من رعايا هونغ كون���غ باالضافة الى 

مصور شاب فلبيني.
 واوض���ح ان املختطف ع���رض مطالبه 
املكتوب���ة على نافذة مقدمة احلافلة وتتمثل 
في اعادته الى وظيفته الس���ابقة التي طرد 

منها لسوء السلوك.
 واعلن املتحدث باسم الشرطة الفلبينية 
في مؤمتر صحافي لشرح مالبسات احلادث 
ان الضاب���ط رونالدو مين���دوزا كان يرتدي 
بزته الرس���مية ويحمل بندقية عندما ركب 
احلافلة مضيفا ان الس���لطات االمنية قامت 
بتطويق املنطقة حيث حاولت التفاوض مع 

اخلاطف.
 وقال نائب عمدة مانيال ايس���كو مارينو 
ان عملية التفاوض جارية وان الوضع حتت 

السيطرة.
 من جانبها نف���ت كوريا اجلنوبية امس 
تقارير اخبارية تناقلتها وسائل االعالم عن 
ان احلافل���ة يوجد به���ا 22 كوريا من ضمن 

السياح االجانب املختطفني.
 يذكر ان الفلبني شهدت في 2007 حادثة 
احتجاز رهائن قام خاللها مالك حضانة اطفال 
باحتج���از اكثر من 30 طفال ومدرس���ا لعدة 
ساعات في محاولة اللقاء الضوء على قضايا 

االسكان والتعليم في الفلبني.
 وانحصرت مطالب جان دوكاتن اثر احتجاز 
تالميذه االطفال في حافلة توفير فرص تعليمية 
واحوال معيشية افضل لرهائنه خالل فترة 

االحتجاز التي دامت عدة ساعات.

نصيحة: أقلع عن التدخين.. 
تستعد حيويتك ونشاطك

هونغ كونغ � د.ب.أ: أظهرت دراسة أجرتها جامعة 
هونغ كونغ أن اإلقالع عن التدخني ميكن أن يحسن 

من القدرات اجلنسية الضعيفة.
وكشفت الدراسة عن أن 53.8% من املدخنني الذين 
يخضع���ون للعالج من الضعف اجلنس���ي قالوا إن 
مشكالتهم الصحية حتسنت في غضون ستة أشهر 

بعد إقالعهم عن عادات التدخني.
وفي املقابل، ثم���ة 28.1% فقط من الرجال الذين 
عوجلوا من ضع���ف االنتصاب يواصلون التدخني، 
مما يعني أن املقلعني يتمتعون بفرصة أكبر بنسبة 

91.5% في التمتع بحياة جنسية أفضل.
وقالت األس���تاذة اجلامعية صوفيا تشان، التي 
ساعدت في إجراء الدراسة، إن ضعف االنتصاب »سائد 
للغاية« في الصني وآسيا، مضيفة أنه ينبغي توسيع 
نطاق البرامج التي تساعد املدخنني على اإلقالع عن 

هذه العادة في أنحاء املنطقة.
وقال زميلها األس���تاذ اجلامع���ي الم تاي هينج: 
»يجب أن يكون املدخنون على دارية باآلثار العكسية 
لتدخينهم، وعليهم اإلقالع )عن التدخني( في احلال 
للحيلولة دون اإلصابة بضعف االنتصاب واألمراض 

األخرى الناجمة عن التدخني«.
وأضاف: »في الواقع، ميكن أن يتوقع املدخنون 
الذين يعان���ون من ضعف االنتصاب بعض الفوائد 
السريعة بعد اإلقالع عن التدخني«. شارك في الدراسة، 
التي أجرتها كلية الصحة العامة والتمريض باجلامعة 
على مدار ثالثة أعوام، ما يزيد على 700 رجل يعانون 
من ضعف االنتصاب، تتراوح أعمارهم بني 30 و50 

عاما.

بعض املفرج عنهم حلظة نزولهم وفي اإلطار احلافلة

السلطات البرتغالية
منعت لورا ديكر

من اإلبحار بمفردها


