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لنــــدن ـ يو.بي.آي: ذكرت 
صحيفة »ميل أون صنداي« 
في عددها امــــس  أن مدارس 
ومستشفيات وحانات ومواقع 
رياضية شهيرة في بريطانيا 
مثل ستاد وميبلي لكرة القدم 
وحلبة أسكوت لسباق اخليل 
وملعب تويكنهــــام للرجبي 
تبيع وجبات حلوم احليوانات 
املذبوحــــة وفقا للشــــريعة 

اإلسالمية للجمهور.
وقالت الصحيفة »إن حلوم 

البقر والدجاج والضأن تعبأ سرا في ستاد وميبلي في لندن بعد أن مت 
ذبحها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية فيما تقدم كلية تشلتنهام التي 
تتباهى بجذورها املسيحية القوية وجبات الدجاج احلالل لطالبها من 

دون إعالمهم إلى جانب عدد من املدارس العامة في بريطانيا«.
وأضافت أن أكبر مجموعة للفنادق واملطاعم في بريطانيا )ويتبريد( 
اعترفت بأن أكثر من ثالثة أرباع حلوم الدواجن التي تبيعها هي حالل، 
كما تقوم مستشفيات حكومية ومن بينها مستشفى غاي وسانت توماس 

في لندن بتقدمي وجبات اللحم احلالل إلى املرضى.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم اجلمعية امللكية حلماية احليوان 
قوله »إن اجلمهور له احلق في معرفة الطريقة التي مت من خاللها إنتاج 
اللحوم ألن الكثير منهم يهتمون للغاية مبسألة الرفق باحليوانات التي 
يأكل حلومها ويؤيد صعقها قبل الذبح«. كما نقلت عن النائب عن حزب 
احملافظني أندرو روزنديل عضو اللجنة البرملانية للرفق باحليوان قوله 
»ال أعارض تقدمي الوجبات التي يريدها أبناء اجلماعات الدينية املختلفة 

لكن يجب أال يكون ذلك أمرا يفرض على اآلخرين«.

طوكيوـ  يو.بي.آي: قالت وزارة الداخلية اليابانية ان عدد املعمرين 
في ســـن الثمانني وما فوق بلغ حوالي 8 ماليني شـــخص وذلك للمرة 
االولى في تاريخ البالد، فيما زاد عدد الذين في ســـن الـ 65 وما فوق 

بنسبة %23.1.
ونقلـــت وكالة انباء »كيودو« عن بيـــان للوزارة ان عدد الذين في 
ســـن الـ 65 وما فوق بلغ 29.44 مليون سخص وذلك بزيادة 460 الفا 

عن العام السابق.
ويأتي نشر هذه االحصاءات مبناسبة االحتفال بيوم املسن. واستند 
االحصاء الى نتائج التعداد السكاني الذي يجري كل خمس سنوات.

دبيـ  أ.ف.پ: يفتتح 
البريطاني  الشـــيف 
الشاب الشهير جيمي 
اوليفر اول مطعم له 
في دبي نهاية شـــهر 
نوفمبر املقبل، وذلك 
املائية  القنـــاة  على 
ملركز فستيفال سيتي 
التجاري، حسبما افاد 
العقاري لهذا  املطور 

املركز.
فيليـــب  وقـــال 
التأجير  ايفانز مدير 
الفطيم  في مجموعة 
العقارية »يســـعدنا 
ان نعلن عن سابقة 
جديـــدة فـــي دبـــي 
واالمـــارات، وهـــي 
افتتاج مطعم »جيميز 

ايتاليان« الذي ســـيغني مجموعة املطاعم لدينا، وسيكون في 
قسم املارينا في املركز على خور دبي«.

ويعد اوليفر من اشهر الطهاة الذين عرفوا من خالل برامجهم 
التلفزيونية السيما برنامجه االول واالشهر »الشيف العاري« الذي 

حول الطاهي االشقر الى مليونير وهو في ريعان الشباب.
وســـيقدم مطعم اوليفر في دبي الطعام االيطالي بأسلوب 
مميز عرف به الشيف الذي ميلك 15 مطعما في بريطانيا بينها 
مطاعم متخصصة في الطعام االيطالي وحتمل اســـم »جيميز 

ايتاليان«.
وينضم اوليفر بذلك الى سلسلة من مشاهير الطهاة الذين 
افتتحـــوا مطاعم في دبي منهم غوردن رامســـي وغاري رودز 
وبيير غانيير ونوبو وجورجيو لوكالتيلي وماركو بيير وايت 

وميشيل روستانغ وسانتي سانتاماريا وغيرهم.

القاهرة: فجر الشيخ 
محمــــود عاشــــور وكيل 
األزهر السابق مفاجأة من 
العيار الثقيل عندما صرح 
بأن حــــرق القرآن »ليس 

مصيبة«.
 وأضاف عاشور بحسب 
صحيفة »روزاليوسف« 
املصريــــة اليومية خالل 
ندوة »الرموز اإلسالمية بني 
التقديس واالستهتار« التي 
عقدها »ملتقي التصوف 
اإلسالمي« بالتعاون مع 
مشيخة الطريقة العزمية 
فــــي القاهــــرة ضد حرق 

املصحف: »نحن كمسلمني نحرق القرآن، فعندما تبلي ورقة قرآن نحرقها، 
وكذلك نحرق املصاحف احملرفة، فاألمر ليس دعوة احلرق، وإمنا اخلطورة 

في سوء أحوال املسلمني وبعدهم عن محتوى القرآن«.
 وأكد عاشــــور أن دعوة حرق املصحف هدفها إخراج املســــلمني عن 
شــــعورهم ليقال عنهم انهم إرهابيون، وتساءل مســــتنكرا: »ماذا قدم 
املســــلمون في شهر رمضان؟ لم يقدموا ســــوى املسلسالت والفوازير 

والفسوق«.
 واستطرد: »إن املطلوب هو تفعيل القرآن ليكون في أخالقنا وسلوكنا، 
وليس أن يضعه بعض املسلمني في الصالون للتبرك والزينة ويجعلوا 
من آياته رنات للموبايل، فهذا مخالف للحكمة التي أنزل من أجلها كتاب 
اهلل، مؤكدا أن مسلمي أميركا تقع عليهم مسؤولية دعوات البعض في 
الغرب حلرق املصحف والتطاول على اإلســــالم لكونهم صورة مهترئة 

في تطبيق الدين«.
 فيما أثار الباحث عمار علي حسن احلاضرين عندما قال »إن الرسول 
بلــــغ ومات، ولكن بقي القرآن الذي جعل منــــا أمة، وال ينبغي أن نقدم 
احلديث على القرآن وننسخ آية بسبب حديث« فرد عليه عاشور قائال: 
»ليس مؤمنا من يقول إن النبي انتهي دوره مبوته، فالرســــول باق في 
األمة، وأكد أنه ال توجد أحاديث للرسول نسخت آيات من آيات القرآن، 

فالسنة ال تلغي القرآن«.

القاهرةـ  إيالف: أدان التقرير 
الطب  الصادر عــــن مصلحة 
الشــــرعي والذي مت تسليمه 
الى النيابة أمس، رجل األعمال 
هشام طلعت املسجون على 
خلفية اتهامه بالتحريض على 
قتل الفنانة اللبنانية سوزان 
متيم، في واقعة تعديه على 
زوج شقيقته سحر د.إيهاب 

ماضي.
وقال التقرير الذي تسلمته 
النيابة أمس ان الواقعة واردة 
احلدوث بالطريقة التي شرحها 
التحقيقات،  املجني عليه في 

موضحا ان االصابات املوجودة في جســــد املجنــــي عليه حدثت في 
توقيت متقارب مع وقت الواقعة.

وأشار التقرير الى ان اإلصابات تتوافق متاما مع طريقة االعتداء 
التي قالها املجني عليه في التحقيقات موضحا ان هذه االصابات هي 

عدة كدمات في أنحاء متفرقة من اجلسم.
تقرير الطبيب الشرعي الذي استعجلت النيابة في احلصول عليه 
في وقت سابق، جاء مخالفا ألقوال الشهود، أقارب هشام، الذين حضروا 
الواقعة، وشــــهادة الضابط املتواجد في مكان الواقعة وقت ارتكابها، 

اضافة الى مخالفته التحريات التي أجرتها املباحث.
ومن املتوقع ان تقرر النيابة خالل الساعات القادمة قرارها في البالغ 
املقدم من د.إيهاب ماضي، سواء بإحالته الى محكمة جنح املعادي أو 
حفظه، اال ان االجتاه الغالب سيكون إحالة هشام الى محكمة اجلنح، 
السيما ان تقرير الطبيب الشرعي جاء ضده. وتقدم د.إيهاب ماضي، 
صهر هشــــام ببالغ الى نيابة املعادي يتهم فيه هشام باالعتداء عليه 
خالل زيارته مع عدد أفراد أســــرته في ثاني أيام شهر رمضان، وهو 
ما نفاه هشــــام حيث أكد في التحقيقات ان اخلالف بينه وبني ماضي 
سببه نزاع على قطعة أرض تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه، سمح له 

باستغاللها وعندما طالبه باخلروج منها أو تسديد ثمنها رفض.

األميركية البالغ طولها 165 سم بجانب التمساح ذي الـ 3.9 أمتار

مارا بجانب صيدها العمالق

التمساح العمالق ميتا

اجلنرال بيتر وول 

بوتن في سيارة الدا »كالينا« خالل اجلولة 

نيكول كيدمان

شقراء تصطاد تمساحًا يزن نصف طن
متكنت أميركية شقراء 
مبساعدة زوجها وعدد من 
أصدقائهمــــا من اصطياد 
متساح يزن 464 كيلوغراما 
)نحو نصف طن( ويبلغ 
طولــــه 3.9 أمتار، ورغم 
البالغة من  ان األميركية 
العمر )48 عامــــا( يبلغ 
اال  طولها 165 سنتيمترا 
البادئة بصيد  انها كانت 
التمساح العمالق بعد ان 
علق في خطاف خصصته 
لهــــذا الغــــرض على منت 
القــــارب الذي خرجت به 
مــــع زوجهــــا وصديقني 
لهما بعــــد حصولها على 
اذن رســــمي باصطيــــاد 
التماسيح حصلوا عليه 
من السلطات املختصة من 
والية ساوث كارولينا مع 
بدء انطالق موسم اصطياد 

التماسيح.
وقالت األميركية مارا 
كريستيان صاحبة الصيد 
العمالق ان التمساح قاوم 
بعد ان علق باخلطاف ملدة 
ساعتني قبل ان تنهار قواه 
وتتمكــــن مع شــــركائها 
من ســــحبه الــــى قاربهم 
واضطــــروا لطعنه عدة 
طعنات بعد ان أبدى مقاومة 
شرسة حال استقراره على 
سطح القارب، واضطرت 
أيضا الطالق النار عليه من 

بندقية عيار 22 ملم.

قائد الجيش يشتري بدلة بـ 1000 جنيه بسبب حجمه

بوتين العاشق للسيارات الروسية يقطع مسافة 
2655 كيلومترًا بسيارة »الدا كالينا«

موسكوـ  أ.ش.أ: جتلى عشق رئيس الوزراء 
الروسي فالدميير بوتني للصناعة في بالده مع 
ترويجه لســـيارة الدا »كالينا« التي قطع بها 
مسافة 2655 كيلومترا مبديا اعجابه بها وقال 
ان صالونها مريح للســـائق والركاب وتنطلق 

سريعا.
اال ان بوتني انتقد صالون سيارة »الدا بريورا« 
التـــي ينتجها نفس املصنـــع »افتوفاز« قائال: 
انه غير مقاوم للضجيج كما ينبغي ومحركها 

ضعيف.
كما حاول الترويج ملنتجات مصنع »كاماز« 
الروسي الشهير للشاحنات لكنه لم يستطع ان 
يقول انه حقق »جناحا كبيرا« موضحا انه عندما 
التقى بسائقي الشاحنات اكدوا له ان الشاحنة 

االميركية تســـتطيع ان تدخـــل كابينتها دون 
االنحناء بجانـــب توافر مكانني مريحني للنوم 

ودوالب للمالبس في الشاحنات االميركية.

نيكول كيدمان تعود إلى المسرح

تركت أوالدها أمام مبنى صحيفة لعدم قدرتها على إعالتهم

واشنطن ـ يو.بي.آي: 
النجمة األسترالية  تعود 
نيكول كيدمان إلى مسارح 
برودواي في العام 2011 بعد 
الغياب وذلك  12 عاما من 
للمشـــاركة مبســـرحية 
»ســـيوت برد أوف يوث« 
للكاتب املســـرحي تينيز 

ويليام.
صحيفـــة  وذكـــرت 
»نيويـــورك تاميـــز« أن 
كيدمان ستلعب دور البطلة 
الكســـاندرا دل الغو وهي 
جنمة ســـينمائية مسنة 
الكحـــول  مدمنـــة علـــى 

واجلنس.
إنتاج  واملسرحية من 
األميركي ســـكوت رودين 
وإخـــراج األميركي ديڤيد 

كرومر.
ولم يســـم بعد املمثل 
الذي سيؤدي دور البطولة 

الذكرية.
وكان آخر ظهور لكيدمان 
على مسارح برودواي في 
العام 1998 في العمل الفني 

»ذا بلو روم«.

عمانـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »الدستور« في 
عددها امس ان العاملني فيها تفاجأوا صباح امس 
بوجود اربعة اطفال متروكني امام مبناها بعدما 
اقدمت والدتهـــم على تركهم وهما ولدان وبنتان 

يعاني اثنان منهما من اعاقة مزمنة.
وقالت الصحيفة ان موظفيها متكنوا من االتصال 
باالم عبر ورقة وجدت مع االطفال، حيث ردت على 
الهاتف لتقول انها مطلقة وال متلك ماال يســـمح 

لها باعالة االطفـــال وان زوجها ال يعترف بحق 
ابنائه ومصروفهم وانهـــا ال تريد ابناءها قائلة: 
انتـــم اعلم باملكان الذي يجب ان يذهبوا اليه، انا 

ال اريدهم.
واضافت الصحيفة انها اتصلت باجلهات املعنية 
في املراكز االمنية ومراكز حماية االســـرة حيث 
حضرت دورية شرطة واقلت االطفال الى اجلهة 

املعنية.

اللحم الحالل ينتشر في بريطانيا

8 ماليين ياباني فوق سن الـ 80

الشيف البريطاني الشهير جيمي أوليفر 
يفتتح مطعمه األول في دبي

مفاجأة من العيار الثقيل.. وكيل األزهر 
السابق: حرق القرآن »ليس مصيبة«

تقرير الطبيب الشرعي يدين
هشام طلعت في قضية صهره

لندنـ  يو.بي.آي: أمر القائد اجلديد للجيش البريطاني بإدخال نظام 
صارم لتدريب قواته لكنه اضطر إلنفاق 1000 جنيه اســــترليني لشراء 
بزة عســــكرية جديدة ألن بزته القدمية ضيقة جــــدا. وذكرت صحيفة 
»ميل أون صنــــدي« اليوم األحد أن اجلنرال بيتر وول )55 عاما( يبلغ 
طوله مترا و85 ســــنتيمترا ويزن 127 كيلوغراما ومعروف بحبه لألكل 
ويتناول وجبتي عشاء في اليوم. ونسبت الصحيفة إلى مصدر عسكري 
قولــــه »إن اجلنرال وول كبير احلجم وثقيل الوزن لكننا ال جنرؤ على 
إبالغه بهذه احلقائق واستدعى خياطا إلى مكتبه لتفصيل بزة عسكرية 
جديدة له ألن بزته القدمية كانــــت صغيرة جدا«. وأضاف املصدر »أن 
حجم اجلنرال وول لن يؤثر بالتأكيد على قدرته على القيام بواجباته 
كقائد جديد للجيش البريطاني«. كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم 
اجليش البريطانــــي قوله »إن اجليش يتعامل مبنتهى اجلد مع اللياقة 
البدنية لضمان متتع جنودنا بالقوة والقدرة ملواجهة حتديات العمليات 
القتالية الصعبة«. وكان اجلنرال وول باشر األربعاء مهام عمله كقائد 
جديد للجيش البريطاني خلفا للجنرال ديڤيد ريتشاردز الذي سيتولى 
رئاسة أركان الدفاع وشغل من قبل منصب القائد العام للقوات البرية 
البريطانية وخدم في روديسيا وأملانيا أثناء احلرب الباردة وهونغ كونغ 
والبوسنة وتولى قيادة الفوج املظلي التاسع والفوج الهندسي 32 واللواء 

16 للهجمات اجلوية والفرقة املدرعة البريطانية في العراق.

الفرنسي »مبتور األطراف« ينجح في عبور المانش

باريـــس ـ أ.ش.أ: متكـــن الســـباح 
الفرنسي »فيليب كروازون« من استكمال 
محاولته لعبور القنال اإلجنليزي على 

الرغم من بتر أطرافه.
وذكـــر تلفزيـــون هيئـــة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.ســـي( أن السباح 
كروازون )42 عاما( جنح في استكمال 
محاولته للسباحة عبر القنال اإلجنليزي 

رغم بتر ذراعيه وساقيه.

وتفيـــد التقارير بأن كروازون كان 
يسبح باالستعانة بساق صناعية، وأنه 
بدأ السباحة من منطقة )فولكيستون( 
جنوب شرق إجنلترا وقطع مسافة 34 
كيلومترا ليصل إلى الساحل الفرنسي 

في زمن قدره حوالي 13.5 ساعة.
من جانبه، وصف الفريق املصاحب 
لهذا الســـباح الرقم بأنه »رقم قياسي 

بالنسبة لسباح معاق«.

وأشار التلفزيون البريطاني إلى أن 
كروازون كان قد تعرض لصدمة كهربية 
أثناء محاولته نقل هوائي تلفزيوني من 
على السطح منذ 16 عاما، وأن األطباء 
اضطروا حينئذ إلى بتر أطرافه، وأنه 
على الرغم من إعاقته إال أنه كان لديه 
تصميم على عبور القنال اإلجنليزي، 
وأنه كان يســـتعد لذلك التحدي منذ 

عامني.

السباح الفرنسي فيليب كروازون خالل عبوره بحر املانش

جيمي اوليفر

الشيخ محمود عاشور

هشام طلعت مصطفى


