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إسطنبول ـ د.ب.أ: عثر أب في تركيا على أطفاله األربعة املفقودين قتلى بعد 50
أن اختنقوا داخل ثالجة في مبنى مهجور. وذكرت وسائل إعالم تركية امس من 
قرية تافســـانكالي وسط األناضول أن النتائج األولية للفحص كشفت أن ثالث 
فتيات وفتى تســـللوا خالل اللعب داخل الثالجة واختنقـــوا داخلها. ومت نقل 
جثث األطفال األربعة، الذين تتراوح أعمارهم بني 6 و11 عاما،  للطب الشـــرعي. 
وذكرت التقارير أن الثالجة التي توفي بداخلها األطفال من الطراز الكبير الذي 

كان يستخدم في املاضي باحملالت، وال ميكن فتحها سوى من اخلارج.

ثالجة تقتل 4 أطفال في تركيا

لندن ـ يو.بي.آي: كشفت صحيفة »صن« الثالثاء ان رئيس 
الوزراء البريطاني األسبق توني بلير سيشن في سيرته الذاتية 

هجوما الذعا ضد خلفه غوردون براون.
وقالت الصحيفـــة نقال عن مصدر مطلـــع إن مذكرات بلير 
)رحلة( التي ستصدر اليوم األربعاء ستتضمن انتقادات حادة 

لسجل براون كرئيس للوزراء.
وأضافت ان املذكرات ســـتحذر أيضـــا حزب العمال من عدم 
اجلنوح إلى اليســار في تأييد واضــح لتــولي ديڤـــيد ميليباند 
زعــامــة احلــزب وستثــير غضــب أنصــار براون وتشـــعل 
حربا أهــلية داخـــل حــزب العــمال بسبــب تـوقيت صدورها 
مـــع بــــدء أعضــاء احلــزب فـــي التصـــويت النتــخاب زعيم 

جديد.
وبدأ االنقســام يظهر واضحا بني أوساط كبار املسؤولني في 
حزب العمال االثنني املاضي حني حذر اللورد بيتر ماندلســـون 
وزير األعمال في احلكومة السابقة من انتخاب إد ميليباند وزير 
الطاقة الســـابق زعيما جديدا للحزب، واعتبر ان ذلك ســـيقود 
»العمال« إلى طريق مسدود، ورد األخير متهما اللورد ماندلسون 

بتعمد خلق انقسام داخل احلزب.
وكان اللورد ماندلسون ذكر في مذكراته التي أصدرها الشهر 
املاضي حتت عنوان »الرجل الثالث« ان بلير وصف خلفه براون 
بأنه مجنون وســـيئ وخطير وميئوس منه وشـــبعه سلوكه 

بسلوك رجل املافيا في التعامل معه.
واستقال بلير من منصبه كرئيس للوزراء في يونيو 2007 
بعدما قـــاد حزبه للفوز بـ 3 انتصارات متتالية في االنتخابات 
العامة منذ العام 1997. ونســـبت »صن« إلى املصدر قوله »إن 
خوف بلير الكبير هو أن حزب العمال ســـيكون خارج السلطة 
لسنوات طويلة في حال اتخذ أعضاؤه قرارا خاطئا في انتخاب 

الزعيم اجلديد«.

سان فرانسيسكو ـ يو.بي.آي: أقدم 
سجني ســـبعيني على االنتحار داخل 
زنزانته في الواليات املتحدة بعد أيام 
قليلة على إلغاء حكم اإلعدام الصادر 

بحقه بجرمية قتل امرأة.
وذكرت صحيفة »سان فرانسيسكو 
القــاضي خفف حكم  أن  كرونيـــكل« 
اإلعدام الصادر بحق جورج ســـميثي 
)70 عاما( األسبوع املاضي بعدما وجد 
مذنبا بقتل امرأة في العام 1988 وحوله 
إلى السجن مدى احلياة بسبب تخلفه 

العقلي.
غير أن أحد حراس الســـجن وجد 
سميثي يوم السبت املاضي وقد شنق 

نفسه مستخدما غطاء السرير.
وقال املتحدث باسم سجن مقاطعة 
ســـان كويننت في كاليفورنيا ســـام 
روبنسون إن سميثي لم يترك رسالة 
انتحار ولم يعثر على أي دليل يشير إلى 
انه ناقش احتمال إقدامه على االنتحار 
مع ســـجناء آخرين وأشار إلى أنه ال 
يعرف ما إذا كان الســـجني قد ابلغ أن 
القاضي خفف حكـــم اإلعدام الصادر 

بحقه.
وكان ســـميثي قد أدين بتهم القتل 
والسرقة ومحاولة االغتصاب في العام 
1988 وحكم عليه باإلعدام وقد مت تعليق 
احلكـــم في العـــام 1999 على أن يعاد 
النظر به في العام 2008 اســـتنادا إلى 
قرار صادر عن احملكمة العليا األميركية 

بشأن إعدام املتخلفني عقليا.

لندنـ  يو.بي.آي: احتفل زوجان 
بريطانيان بعيد زواجهما الـ 75 في 
مقاطعة »وايلز« التي قصداها لعقد 
قرانهما في العام 1935 ويقيمان 

فيها منذ أكثر من 30 سنة.
وأفادت هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي بي سي« بان جوزيف وآيلني 
مورتــــون البالغان من العمر 98 
و96 سنة على التوالي تزوجا في 
31 أغسطس 1935 في ستوكبورت 
مبانشستر وتوجها إلى غوينديد 
لكنهما لم يصال قبل الثالثة صباحا 
ألن ســــيارة أحد األصدقاء الذي 
كان يقلهما تعطلت. وأشارت إلى 
ان الزوجني سعيدان جدا ألنهما 
يحتفالن اليوم مبرور 75 سنة على 

زواجهما. وقال الزوج كنت أتوق 
للذكرى املاسية الثانية »أنا سعيد 
جدا لألمر ولدي زوجة رائعة«. 
وأضاف »لطاملا اتفقنا وقمنا بكل 
شــــيء معا وكنا دائما سعيدين 
ونهتــــم ببعضنا هــــذا هو األمر 
الرئيسي«. واتسمت حياة الزوجني 
بالنشاط حتى انهما استمرا في 
لعب الغولف إلى ما قبل سنوات 
قليلة. يشار إلى ان للزوجني ابنة 
تدعى ديان وتوفي ابنهما مايكل 
في حادث سير عندما كان شابا كما 
ان لهما 3 أحفاد وولدا حفيدين. 
وانتقل الزوجان إلى ويلز فسكنا 
شقة تطل على البحر منذ تقاعدهما 

في العام 1965.

غوردون براون توني بلير

مغني الراب اجلزائري لطفي دوبل كانون 

الزوجان بان جوزيف وآيلني مورتون

شعار الفيلم 

احد أفرع مطاعم »كويك« في باريس

مايا دياب نجمة الفور كاتس اللبنانية: أحب النكت اإلباحية!
الفنانة  هاجم طوني خليفة 
اللبنانيـــة مايا دياب بســـبب 
ظهورها في احـــد البرامج على 
احدى القنوات الفضائية اللبنانية 
وقيامهـــا بإلقاء عدد من النكات 
إباحية  التي حتمل تلميحـــات 
وجنسية اثارت استياء الكثيرين، 
وتساءل طوني: ماذا أضاف تقدمي 
هذه النوعية مـــن البرامج ملايا 
ديـــاب؟! وردت مايا بقولها انها 
حتب الضحك وإلقاء النكات وأنها 
لم تقل اي شيء بذيء أو إباحي 
ولكن رد طوني بان مقدم البرنامج 
رفض قراءة النكات الحتوائها على 
تلميحات اباحية ولكن مايا وافقت 
على إلقائها، وأكدت مايا ان نسبة 
املعارضني ال تتجاوز 20% وانها 
اعتذرت للناس الذين تســـببت 
في إزعاجهم بنكاتها، وان على 
رجال الدين عدم مشـــاهدة تلك 
البرامج وكذلك األطفال، وأنها ال 
ترى عيبا ابدا في اضحاك الناس 
حتى لو كان من خالل نكتة حتوي 

تلميحا جنسيا.
ونفت الفنانة اللبنانية مايا 
دياب احدى جنوم الفور كاتس 
ســـابقا تعرضها لالغتصاب في 
حادثة االختطاف التي تعرضت 

لها على طريق املطار ببيروت، 
كما أن البعض ادعى ان احلادث 
له خلفيـــات أخرى وان احلادث 
من تدبير شخص كانت تربطه 
عالقة حب مبايـــا وانها تركته 
لترتبط بزوجهـــا احلالي وهو 
االمر الذي نفته مايا متاما وقالت 
ان هناك سنة كاملة فارق زمني 
بني انفصالها عـــن االول وقبل 
زواجها مـــن زوجها احلالي، اما 
حادثة االختطـــاف فقالت عنها 
انها فوجئت بأشخاص يستقلون 
ســـيارتني يطاردون ســـيارتها 
ويجبرونها علـــى التوقف وقد 
حاولت استعمال تلفونها قبل أن 
تفتح لهم ولكنهم قاموا بتكسير 
زجاج السيارة وادعوا انهم من امن 
الدولة واندهشت مايا من وجود 
اقنعة على وجوههم ولم تنف مايا 
تعرضها للضرب واالهانة طوال 
الـ 8 ساعات الصعبة التي عاشتها 
وكانوا يدعون انها تتعاون مع 
اســـرائيل، وأكدت مايـــا انه مت 
القبض عليهم وانهم في السجن 
حاليا والقضية التزال مفتوحة 
وانه لوال هذا الدعى البعض أنها 
من كانـــت وراء فبركة احلادث 

بحثا عن الشهرة.

متزوجان منذ 75 سنةنجا من اإلعدام.. فانتحر
ومتقاعدان منذ 1965

بلير يهاجم براون في مذكراته

استهالك الفاكهة والخضار
يخفض من مخاطر اإلصابة بالسرطان لدى المدخنين

الزيوت العطرية لها فوائد صحية

واشنطنـ  أ.ف.پ: أشارت دراسة نشرت اول 
من امس في الواليات املتحدة إلى أن استهالك 
الفاكهة واخلضار املتنوعة قد يؤدي إلى خفض 
مخاطر اإلصابة ببعض أنواع سرطان الرئة 

لدى املدخنني.
وأوضح أتش باس بوينو-دي-ميسكيتا من 
معهد هولندا الوطني للصحة العامة والبيئة أنه 
»على الرغم من أن اإلقالع عن التدخني يشكل 
اإلجراء الوقائي األهــــم فيما يتعلق بخفض 
مخاطر اإلصابة بسرطان الرئة، إال أن استهالك 
الفاكهة واخلضار املتنوعة يســــتطيع أيضا 
خفض هذه املخاطر، من دون أخذ الكمية بعني 

االعتبار«.
والدراســــة التي نشرت في مجلة »كانسر 
إيبيدمييولوجي، بايوماركرز أند بريفانشن« 
التي تعنى باألمراض السرطانية والتي تصدر 
عن اجلمعية األميركية لألبحاث حول السرطان، 
شملت 450 ألف أوروبي من بينهم 1600 مصاب 

بسرطان الرئة.
وتبني الدراسة أن مخاطر اإلصابة بسرطان 
أنسجة الرئة ذات اخلاليا اخلرشفية منخفض 
بشكل ملحوظ لدى األشخاص الذين يستهلكون 

فاكهة وخضارا متنوعة.
ولفت الباحثــــون إلى أن تنــــوع الفاكهة 
واخلضار املستهلكة يبدو أكثر أهمية من الكمية 

في ما يخص الوقاية من سرطان الرئة هذا.
وتناول الباحثون في دراستهم استهالك 14 
نوعا من الفاكهة املتوفرة في األسواق باإلضافة 
إلى 26 نوعا من اخلضار، سواء كانت طازجة 

أو مجففة أو معلبة.
وقال بوينو-دي-ميســــكيتا ان »الفاكهة 
واخلضار حتتوي على عناصر حيوية فاعلة 
ومن املنطقي ليس فقط تناول الكميات املوصى 
بها بل أيضا استهالك مزيج غني بهذه العناصر 
احليويــــة الفاعلة من خالل اســــتهالك أنواع 

مختلفة«.

كونا: ذكـــرت املعاجلة بالطـــب البديل 
االختصاصية جميلة دهـــراب ان الزيوت 
العطريـــة لهـــا فوائـــد صحيـــة وجمالية 
جمة واغلبها يســـتخدم فـــي التداوي من 

االمراض.
وقالت دهراب ان التدليك بالزيوت العطرية 
هو طريقة من طرق املعاجلة بالطب البديل 
وتستخدم منذ االف السنني لتحسني احلالة 
العامة لإلنسان سواء العقلية او اجلسدية 

او العاطفية.
واضافت ان الزيوت تعمل على خلق حالة 
من التوازن بني العقل واجلسم مما يجعل 
الشـــخص يتكيف مع املرض او الضغوط 
اليومية والتعب الذهني واجلسدي مشيرة 
الى ان من اشهر الزيوت العطرية استخداما 

الياسمني والورد والالفندر والريحان  هي 
والبابوجن والنعناع وغيرها.

واكدت ان املفعول العالجي للزيوت يكمن 
في قدرتها على النفاذ بدرجة فائقة في طبقات 
اجللد نظرا الى حجم جزيئاتها املتناهية في 
الصغر وبسبب عملية التدليك مما يجعلها 
تنفذ الى تيار الدم وتستنشـــق عن طريق 

االنف واجلهاز التنفسي.
وبينـــت ان تلك الزيوت لهـــا تأثيرات 
ايجابيـــة لعالج الكثير مـــن االمراض مثل 
الصـــداع وارتفاع ضغط الدم واضطرابات 
اجلهاز الهضمي وغيرها مشيرة الى ان زيت 
الورد يعمل على تهدئة االعصاب وزيت الـ 
)يالجن يالجن( يساعد في تخفيض ضغط 

الدم ويهدىء ضربات القلب السريعة.

باريـــس ـ أ.ف.پ: أعلنـــت 
شبكة مطاعم »كويك« للوجبات 
السريعة افتتاح 14 فرعا جديدا 
املأكوالت »احلالل« في  لتقدمي 
فرنسا رغم اجلدال الدائر حول 

القضية.
واعلنـــت شـــبكة »كويك« 
املنافســـة الرئيســـية لـ »ماك 
دونالـــد« األميركـــي الثالثـــاء 
انها بذلك تكون قشـــد انشأت 
في فرنســـا 22 مطــعما تقـــدم 
مأكوالت تتوافق والشـــريعة 

االسالمية.
وقال مدير عام شبكة »كويك« 
ادوار شـــاري في مؤمتر  جاك 
صحافي »على ضوء النتائج التي 
حتققت في شهر فبراير، قررنا 
االبقاء على عروضنا احلالل في 
املطاعم الثمانية التي أنشأناها 
حتى اآلن لهذه الغاية، على ان 
يضـــاف اليهـــا 14 مطعما آخر 
ابتداء من االول من ســـبتمبر، 
وجميعها ستقدم املأكوالت احلالل 

حصرا«.
وتقع عشرة من هذه املطاعم 
االربعة عشر في باريس، ويعيش 

في روبيه )شمال( مطلع العام 
احلالي، فهي قد تواجه استياء 
املســـؤولني احملليني وقد رأى 
بعضهم في هذا التوجه متييزا 
وتشـــجيعا علـــى االنقســـام 

الطائفي.
وكان رئيس بلدية روبيه التي 
تضم احد فروع كويك، قد اشتكى 
في وقت سابق من واقع أن هذا 
املطعم ال يقدم سوى املأكوالت 

احلالل دون سواها. 

في فرنســـا بني خمسة ماليني 
وســـتة ماليني مسلم يشكلون 
اكبر جتمع للمسلمني في اوروبا، 
معظمهم من املهاجرين من دول 
املغرب العربـــي ودول جنوب 

الصحراء االفريقية.
وبحسب كويك التي تأسست 
العام 1970، تشكل املطاعم  في 
احلالل 6% من مجموع شبكتها 

في فرنسا.
وبعدما أثـــارت كويك جدال 

مطاعم »كويك« تفتح
14 فرعًا للمأكوالت »الحالل« في فرنسا 

فيلم سعودي قصير يدعو أوباماصحتك
إلطالق سراح حميدان التركي

العربية: أطلق مجموعة من الشباب السعوديني 
بالتعاون مع نخبة من الشخصيات السعودية التي 
لها اعتبارات دينية وإعالمية ورياضية في السعودية 
والوطــــن العربي، فيلما إنســــانيا موجها للرئيس 
األميركي باراك أوبامــــا يدعونه من خالله للتدخل 
بحسب الدستور األميركي، وكقائد أعلى بالواليات 
املتحدة، إلطالق سراح السجني السعودي حميدان 

التركي.
ويأتي إطالق هذا الفيلم ليكمل مشوار حملة واسعة 
وراءها شباب متحمسون لقضية حميدان، أطلقوا 
حلملتهم صفحة على موقع »فيس بوك« الشــــهير 
وبلغ عدد املتضامنني معها أكثر من 11 ألف شخص، 
وكذلك حساب على موقع »تويتر«، وموقع إلكتروني 

خاص بعنوان »أوباما أطلق حميدان«.
ومن خالل الفيلم اإلنساني القصير الذي بلغت 
مدته 5 دقائق، والذي بدأ بعبارة »هذه مناشدة للرئيس 
األميركي باراك حسني أوباما« أطلقها د.سلمان العودة، 
املشــــرف العام على مؤسسة اإلسالم اليوم، حتدث 
تباعا عالم الدين الشيعي السعودي حسن الصفار 
موضحا أن إطالق سراح حميدان التركي إجراء إذا 
اتخــــذه الرئيس أوباما حســــب صالحياته املمكنة، 

فســــيترك أثرا وصدى طيبا في كل أوساط الشعب 
السعودي بجميع شرائحه وطوائفه. 

ثم حتدث عضو مجلس الشورى جنيب الزامل 
في الفيلم، موضحا أن تاريخ دولة أميركا مبني على 
صنع آفاق ملراتب إنسانية أعلى، وهذا نهج املؤسسني 
للدستور األميركي، لتسود احملبة والعدل والنظام 

والعفو، داعيا إلى التعاطف مع قضية التركي.
وبني يديه رســــالة حميدان األخيرة ألمه، قارئا 
مقتطفات مؤثرة منها، ظهر اإلعالمي والكاتب الصحافي 
السعودي تركي الدخيل في منتصف الفيلم املوجه 
ألوباما ليصف مشــــاعر أم وزوجة وأبناء حميدان، 

ومعبرا عن دعائهم بعودته إليهم قريبا. 
أما الالعب السابق في املنتخب السعودي نواف 
التمياط فنادى في الفيلم باسم املجتمع السعودي 
بكامل أطيافه بإعادة النظر في قضية حميدان التركي، 

مشيدا ببعض مناقبه.
من جهته ناشد د.سلمان العودة في نهاية الفيلم 
الرئيس أوباما قائال »إن اتخاذ قرار رئاسي إلطالق 
سراح الشاب السعودي حميدان سيعد عمال جميال 
ألسرته وللشعب السعودي، وأيضا لصالح تصحيح 

العالقة بني العاملني اإلسالمي والغربي«.

العربيــــة نت: فاجــــأ مغني الراب األشــــهر في 
اجلزائر لطفي دوبل كانون، واسمه احلقيقي )لطفي 
بلعمري(، جمهوره الذي يقدر باآلالف بإلقاء خطب 
ومواعظ دينية منذ بداية شهر الصيام على موقع 

اليوتيوب. 
وقال لطفي دوبل كانون، وهي كلمة فرنسية تعني 
)املدفع ذو الفوهة املزدوجة(، »إنه بادر بإلقاء هذه 
اخلطب لعدة أسباب، أهمها »غياب برامج النصح 
الدينية باللهجة اجلزائرية الدارجة، والتي تتكلم 
بها شرائح واسعة من الناس، خصوصا منهم فئة 

الشباب«.
بالنسبة لهذا الشاب اجلامعي، وهو من مواليد 
مدينة عنابة في أقصى الشرق اجلزائري، فإن »الفكرة 
جاءته ملا الحظ أن جمهوره الذي يحبه ويتابع نشاطه 

في األغلب هو من فئة الشباب غير املتدين«.
وقال لطفي لـ »العربية.نت«: نفتقر في اجلزائر 
ألئمة يقدمون املواعظ الدينية خارج إطار اخلطاب 
املسجدي، وهذا اخلطاب يتوجه أساسا لفئات تقصد 
املســــجد ولديها قاعدة دينية، أمــــا اجلمهور الذي 
أســــتهدفه فهو جمهور ال يقصد املساجد وال يفهم 

اخلطاب املسجدي املكتوب باللغة الفصحى.
 ووفق هذا املنطق، يضيف لطفي دوبل كانون 
قائال: منذ بدايتي في عالم الغناء قلت للجميع بأنني 
أحمل رســــالة، وما أقوم به اليوم هو استمرار في 
هذا املنهج، ولهذا بادرت بسلسلة مواعظ بعنوان 
)رمضانيات( على موقعي اإللكتروني الشخصي 
الذي يزوره اآلالف، نافيا أن تكون هذه اخلطب هي 
طريقه لالعتزال مشــــيرا إلى أنه سيكمل مشواره 

الغنائي.

مغني راب جزائري يغني ويلقي خطبًا دينية على الـ »يوتيوب«
مايا دياب


