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القاهرةـ  د.ب.أ: ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي 38
في مصر القبض على راكبني ســـعوديني اعتديا على 
موظف التغليف بصالة الســـفر ما أسفر عن إصابته 
بعدة جروح قبل صعودهما الطائرة املتجهة إلى مدينة 

جدة غربي اململكة العربية السعودية.
وكان الراكبان طلبا تغليف عدة حقائب في صالة 
السفر ورفضا سداد قيمة التغليف وعندما طالبهما 

املوظف اعتديا عليه.
وتوجهت الشرطة املصرية إلى صالة السفر وتبني ان 
الراكبني مخموران فاستدعت طبيب احلجر الصحي الذي 

أكد سكر الراكبني وحرر تقريرا عن حالة املوظف.
وعقب ذلك، قامت الشرطة بالقبض على الراكبني 
الســـعوديني ومت حترير محضر لهما وإحالتهما إلى 

النيابة.

القبض على راكبين سعوديين مخمورين العتدائهما على موظف بمطار القاهرة

إصابة أحمد السقا بجلطة في الساق

ملكة بريطانيا طلبت من وزراء حكومتها
 استخدام أموال صندوق الفقر لتدفئة قصورها

حرية املعلومات »أن مسؤولي قصر 
باكنغهام اشتكوا لوزراء احلكومة 
البريطانية عام 2004 من أن فواتير 
الغاز والكهرباء للملكة زادت بنسبة 
50% ووصلت إلى أكثر من مليون 
جنيه استرليني في العام وأصبحت 

غير محتملة«.
وأشارت الصحيفة إلى أن فواتير 
الغاز اخلاصة بامللكة ارتفعت من 
319 ألف جنيه استرليني عام 2002 
إلى 526 ألف جنيه استرليني عام 
2006 وفواتير الكهرباء من 249 ألف 
جنيه استرليني إلى 513 ألف جنيه 

استرليني خالل الفترة نفسها.
القصر  وقالت إن مســــؤولي 
امللكي اشتكوا أيضا من أن املنحة 
احلكومية البالغة 15 مليون جنيه 
اســــترليني املخصصة لصيانة 

قصور امللكة غير كافية.

لندنـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة 
»اندبندانت« امس أن ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية طلبت من وزراء 
احلكومة البريطانية منحها معونة 
من صندوق الفقر املخصص لدعم 
املدارس واملستشفيات واألسر ذات 
الدخل احملدود الســــتخدامها في 

تغطية تكاليف تدفئة قصورها.
وقالــــت الصحيفــــة إن طلب 
امللكــــة جوبه بالرفض بســــبب 
خشية الوزراء من أن يؤدي ذلك 
إلى وقــــوع فضيحة على صعيد 
العالقات العامة وأبلغوا مساعدي 
امللكة بأن الصندوق الذي يحتوي 
على 60 مليون جنيه استرليني 
من املنح املخصصة لتوفير الطاقة 
»مخصــــص لألســــر ذات الدخل 
احملــــدود وميكــــن أن يؤدي منح 
املال لقصر باكنغهام املقر الرسمي 

للملكة بدال من اجلمعيات السكنية 
أو املستشفيات إلى دعاية سلبية 

للملكة واحلكومة«.
وأضافت نقال عن وثائق أذنت 
احلكومة بنشرها مبوجب قانون 

أكـــدت مصـــادر طبية داخل 
مستشفى الشروق بحي املهندسني 
فـــي القاهرة مـــا أوردته بعض 
التقارير عن إصابة الفنان املصري 
أحمد الســـقا بجلطة في ساقه، 
وأنه يتلقى العالج في املستشفى 
 بشـــكل مكثف. وقالت املصادر
لـ »mbc.net«: إن عددا كبيرا من 
األطباء يتابعـــون حالة النجم، 
مؤكدين أنها مستقرة، على رغم 
أنه ســـبق ان أصيب في ساقه 

أكثر من مرة.
وأوضحت املصادر أن السقا 
اجته للمستشفى صباح اخلميس 
املاضي برفقـــة زوجته وبعض 
املقربني إلى مستشفى الشروق 
بجوار منزل السقا بحي املهندسني، 
وذلك إثر شعوره بآالم عنيفة ال 
حتتمل في ساقه. وبعد الفحص 
حلـــاالت اإلصابـــة املتكررة في 
قدمه، تبني أن السقا يعاني من 
جلطة، بينمـــا رجحت املصادر 
الطبية أن يغادر السقا املستشفى 
غدا، بعد إجـــراء عدد من صور 
األشـــعة الضرورية. وأضافت 
املصادر أن عددا من الفنانني قد 
قاموا بزيارة بالفنان أحمد السقا، 
منهـــم الفنانة منـــى زكي ومنة 

واهلل إذا أحب العبد ابتاله.
اجلدير بالذكر أن آخر ظهور 
للفنان أحمد السقا كان من خالل 
العرض اخلاص لفيلم »ســـمير 
وشهير وبهير« الذي شارك فيه 
كضيف شـــرف، وينتظر كذلك 
عرض فيلمه »ابن القنصل« في 

عيد األضحى املقبل.

شلبي وكرمي عبدالعزيز وخالد 
صالح وهند صبري واملخرجة 
ساندرا نشأت، وآخرون اكتفوا 
باالتصاالت الهاتفية. وكان السقا 
قد أكد للمقربني منه أنه دائما ما 
كان يتعـــرض لإلصابات خالل 
الفترة املاضية، وأن ذلك شيء ال 
يغضبه، ألن معناه أن اهلل يبتليه، 

احمد السقا

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

القذافي ال يملك منزاًل وال سيارة
وال رقم حساب مصرفي

اعتبر الصحافي والكاتب الليبي ومؤسس مشروع 
القذافي االستثماري العاملي لدول النمور اآلسيوية أسعد 
امبيه ابوقيلة البوسيفي ان كل الصحف الرسمية في 
الدول العربية تكذب وتتالعب بصور الرؤساء ومتجد 
احلكام، أما نحن في ليبيا فنفتخر باننا الدولة العربية 
الوحيدة التي ال تنشــــر صور القائد معمر القذافي في 
الصحف الرسمية الليبية وهي: صحيفة الفجر اجلديد 
وصحيفة الشمس وصحيفة الزحف االخضر وغيرها 
من الصحف االخرى التي تنشــــر او ال تنشر احلرية 
متروكــــة إلدارة الصحيفة، وأيضا في الفترة االخيرة 
جاءت تعليمــــات مت مبوجبها ازالة صور القائد معمر 
القذافي من بعض الشوارع الرئيسية في املدن الليبية 
ألن القائد يريد ان يكون مواطنا ليبيا مثل عامة الشعب، 
بحسب رأيه املنشور في موقع منتديات اجلزيرة توك، 
قائال ان معمر القذافي هو الزعيم الوحيد الذي يسكن 
في خيمة وال ميلك منزال وال ميلك سيارة وال ميلك رقم 

معمر القذافيحساب مصرفي داخل او خارج ليبيا.

قادة إسالميون فرنسيون يدعون لاللتزام بقانون حظر النقاب 
وكلية بريطانية تحظر ارتداء البرقع ألسباب أمنية

جديدة البرقع والنقاب واخلوذات الواقية 
وطلبت من أي شــــخص زائــــر ازالة قطع 
املالبس التي تغطي الرأس في اطار حملة 

أمنية.
وقالت صحيفة ديلي اكسبريس الصادرة 
امــــس إن إدارة كليــــة بيرنلــــي مبقاطعة 
النكشــــاير والتي يتحدر 14% من طالبها 
البالغ عددهم 1700 طالب من أقليات عرقية 
وضعت اشعارا في صالة االستقبال يطلب 
من الطالب والزائرين ازالة أغطية الرأس 

قبل الدخول إلى الكلية.
واضافــــت أن هذا اإلجــــراء اثار غضب 
املســــلمني احملليني ألن جامعة النكشاير 
املركزية املشرفة على الكلية تسمح بارتداء 

احلجاب.
ونســــبت الصحيفة إلى فيليب ديفيز 
النائب عن حزب احملافظني قوله »اعتقد أن 
الكلية اتخذت هذا االجراء مبوجب حقوقها 
ويبدو أنه نهج منطقي في حال كانت هناك 
مخــــاوف أمنية ألنه ال ميكن التعرف على 

هوية امرأة في حال كانت منتقبة«.
واشــــارت إلى أن نائبا آخر من حزب 
احملافظني اســــمه فيليب هولوبون رحب 
الكليــــات واجلامعات  باخلطــــوة ودعــــا 

البريطانية األخرى إلى محاكاتها.
لكن عبداحلميد قريشي الرئيس السابق 
ملجلس مســــاجد النكشاير انتقد اخلطوة 
واعتبر أنها تتعــــارض مع حقوق الناس 

في ارتداء ما يريدون.
وابلغ قريشي ديلي اكسبريس »يبدو 
أن للكلية سياسة وللجامعة املشرفة عليها 
سياســــة مغايرة لذلك فإن قيامها بحظر 

البرقع اجراء مبالغ فيه«.

الفرنسية ميشيل  العدل  وقالت وزيرة 
أليــــو ماري أمام مجلس الشــــيوخ قبل أن 
يصوت لصالح احلظر بأغلبية 246 مقابل 
صوت واحــــد، ان القانون يعيد تأكيد قيم 
املساواة والكرامة لكل األفراد وانه سيحول 
دون أن تكون املــــرأة عضوا ال وجه له في 

مجتمع عرقي أكبر.
واملجتمع املســــلم في فرنسا الذي يبلغ 
تعداده خمســــة ماليني نسمة هو املجتمع 
املسلم األكبر في أوروبا لكن أقل من 2000 

امرأة فيه يرتدين النقاب.
في سياق متصل، حظرت كلية بريطانية 

يوصم هذا القانون املواطنني املسلمني«.
وفي إشارة إلى بعض االنتقادات املتوقع 
أن توجه إلى فرنسا من املتشددين اإلسالميني 
الذين أغضبهم القانون، قال موســــوي ان 
مجلس مسلمي فرنسا يستنكر »كل األعمال 
التي توجه إلى مواطنينا وبلدنا خاصة إذا 
ما ارتكبها أشخاص يزعمون أنهم مسلمون. 
علينا أن نزيل من لغتنا مصطلح اإلسالميني 
الــــذي نصف به اإلرهابيــــني. نفضل ألفاظ 
إرهابيني ومجرمني، وال نقبل أن ترتبط كلمة 
اإلسالم وال دين اإلســــالم بأعمال اإلرهاب 

تلك«.

عواصم ـ وكاالت: حث قادة إسالميون 
فرنســــيون املسلمني أمس األول اخلميس 
على احترام حظر فرنســــا ارتداء النقاب 
ودعوا احلكومة الفرنسية إلى عدم استخدام 

القانون لوصم املواطنني املسلمني.
وحتدث القادة عقب اجتماع مع الرئيس 
الفرنســــي نيكوال ســــاركوزي في قصر 

اإلليزيه.
وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي األسبوع 
املاضي القانون الذي يحظر ارتداء النقاب 
مما يفتح الباب أمام احلظر الشــــامل على 
ارتداء النقاب في األماكن العامة بعد فترة 
ستة أشهر إلعالم العدد القليل من النساء 

الالتي يرتدينه في فرنسا.
وإذا أقرت هذا القانون احملكمة الدستورية 
العليا فستصبح فرنسا أول دولة في أوروبا 

تفرض مثل هذا احلظر.
ويفرض القانون غرامة قدرها 150 يورو 
علــــى من تخالفه أو يطلــــب منها حضور 

دروس عن املواطنة.
وقال محمد موســــوي رئيس مجلس 
مسلمي فرنســــا بعد االجتماع »بالنسبة 
لنا كمواطنني مسؤولني مضى وقت النقاش، 

لقد مت التصويت لصالح القانون«.
وعارض موسويـ  الذي ال يؤيد النقاب 
ـ القانون خالل مناقشته التي استمرت عدة 
أشهر ســــبقت إقرار مجلس النواب له في 

يوليو ثم إقرار مجلس الشيوخ.
وقال »ســــنقوم بكل العمــــل التربوي 
املطلوب ملســــاعدة النساء الالتي يرتدين 

النقاب على االلتزام بالقانون«.
وأضاف أن املجلس اإلسالمي سيراقب 
في الوقت نفسه تطبيق القانون »حتى ال 

مسلمات بريطانيات منتقبات في لندن

مسجد نهاية العالم.. وصل إلى وجهته على عّبارة
مدينة تومسون في مانيتوبا )وسط كندا( 

ملساعدتهم.
ورأى جويتــــس ان بناء املســــجد في 
تومسون ونقله الى اينوفيك اقل كلفة من 

متويل اعمال البناء في الشمال الكبير.
وانطلق املبنى الصغير نهاية اغسطس 
برا الــــى هاي ريفر علــــى ضفاف بحرية 
ليزيسكالف الكبرى ثم اجتاز نهر ماكينيزي 
على منت عبارة وصوال الى اينوفيك على 

بعد 200 كيلومتر من القطب الشمالي.
وستوضع اللمسات األخيرة على املبنى 
واضافة املئذنة في اينوفيك على ان يدشن 

املسجد في اخلامس من نوفمبر املقبل.
ومسلمو اينوفيك هم كنديون من أصول 
سودانية ولبنانية ومصرية على ما أفاد 
املهندس العراقي محمد اخللف املولود في 
الكويت. وقد حضر نحو عشــــرين منهم 
صالة اجلمعة الن مساحة املنزل القدمي ال 

تتجاوز سبعة امتار على ثالثة.

اخللف مهندس األشــــغال العام واملسؤول 
احمللي عن املشروع ان الوسائل املادية لم 
تكن متاحة ملســــلمي املدينة لبناء مسجد 
جديد. وقد هبت مؤسسة زبيدة طالب من 

الواقعة  املدينة  اينوفيك  وكان مسلمو 
شمال الدائرة القطبية البالغ عدد سكانها 
اربعة آالف نسمة يتكدسون حتى اآلن في 
منزل نقال قدمي لُيصلــــوا. وأوضح احمد 

مونتريــــالـ  أ.ف.پ: وصــــل مســــجد 
ينتظره املســــلمون في بلدة اينوفيك في 
الشــــمال الكبير في كندا الى وجهته على 
منت عبارة ضخمة وقد جتمع املســــلمون 
في املرفأ الســــتقباله حسبما قال الطبيب 
السعودي حسني قستي املمول الرئيسي 

للمشروع.
وأوضح قســــتي في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس »كل املسلمني جتمعوا 
عصر األربعاء الستقبال املسجد من رجال 
ونســــاء وأطفال وبلغ عددهــــم نحو 80 
شــــخصا. لم تعد تتوافر اي سيارة اجرة 
في اينوفيك« اذ ان كل ســــائقي سيارات 

األجرة مسلمون.
وقطع املسجد الذي صمم من اخلارج 
على شكل منزل كندي خشبي اصفر اللون 
مســــافة أربعة آالف كيلومتر في شاحنة 
ضخمة ومن ثم على منت عبارة للوصول 

الى هذه البلدة.

صورة أرشيفية توضح كيفية نقل املسجد إلى جهته

مفاتن كيتي تلغي برنامج »شارع سمسم«

ذبح ديبلوماسي نيكاراغوي في نيويورك
نيويوركـ  رويترز: قال مسؤولون إنه عثر على قنصل نيكاراغوا 
في نيويورك مذبوحا في شقة بحي برونكس اخلميس املاضي اثناء 

اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وكان القنصل ســــيزار مركادو )34 عاما( يزاول عمله من مبنى 

إداري قريب من مقر األمم املتحدة في مانهاتن.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن فريقا طبيا للطوارئ استجاب 

التصال هاتفي وعثر عليه عند الوصول إلى الشقة في برونكس.
وذكر بيان للشرطة أنه تعرض لتمزق في الرقبة.

ولم تدل املتحدثة مبزيد من التفاصيل عن حتقيقات الشرطة.
وذكرت محطة تلفزيون »إن واي 1« قائلة انها استمدت معلوماتها 

من الشرطة إنه ذبح ومت العثور على سكني في املوقع.
وتعرف دانيلو روزاليس دياز نائب املندوب الدائم لنيكاراغوا 

في األمم املتحدة على اجلثة.
وقال إنه ال يســــتطيع حاليا التعليق على املالبســــات احمليطة 

مبقتل مركادو.

لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: ألغى القائمون على »شارع سمسم« 
برنامج االطفال التلفزيوني التعليمي الشهير فقرات تظهر فيها 
جنمة الروك كيتي بيري بعد ان شكا اولياء االمور من ان املطربة 

أبرزت ألطفالهم الكثير من مفاتنها.
وكان موقـــع »يوتيوب« بث اغنية لبطل البرنامج »املو« مع 
بيري هذا االسبوع قبل اذاعة البرنامج في وقت الحق هذا العام، 
غير ان املنتجني قالوا ان شكاوى اآلباء الغاضبني انهالت عليهم 

بسبب املالبس الفاضحة التي ظهرت بها بيري.
وقال املنتجون في بيان نشر أول من أمس: في ضوء رد الفعل 
الذي تلقيناه بشأن املقطع املوسيقي املصور لكيت بيري والذي 
اطلق عبر يوتيوب فقط، قررنا عدم بث هذا املقطع من شـــارع 

سمسم املوجه الطفال ما قبل مرحلة الدراسة.
يوم اللغات األوروبي.. بـ »اإلنجليزية«

4 قتلى في إطالق النار داخل منزل في سياتل األميركية

تمويل أردني إلنارة قبة الصخرة والمسجد األقصى 

تحالف أميركي ـ كوبي لحماية أسماك القرش

بروكســـل ـ أ.ف.پ: احتفلت املفوضية األوروبية 
اخلميس املاضي بـ »يـــوم اللغات األوروبي« باللغة 
اإلجنليزية خصوصا مع ان االحتاد األوروبي يضم 23 
لغة رسمية وأكثر من 40 لغة محلية. وأعلن الناطق 
باسم املفوضة األوروبية املكلفة بشؤون تعدد اللغات 
اندروال فاسيليو باإلجنليزية »اود ان الفت انتباهكم 
الى ان االحد 26 سبتمبر هو اليوم األوروبي للغات«. 

وتابع يقول امام صحافيني اتوا من كل أوروبا »عدة 
انشطة ستقام في مناطق مختلفة من أوروبا للمناسبة«. 
وعندما بدأ الصحافيـــون غير الناطقني باإلجنليزية 
يتأففون بصوت عال، حـــاول الناطق لفترة وجيزة 
استخدام األملانية والفرنسية واالسبانية وااليطالية 
والپولندية وسط تصفيق احلضور تشجيعا جلهوده، 

فيما انطلقت الضحكات بسبب لفظه املتعثر.

واشنطن ـ يو.بي.آي: قتل 4 أشخاص في سياتل 
بوالية واشــــنطن حني قامت سيدة هي والدة بعض 

الضحايا بإطالق النار داخل أحد املنازل.
وذكرت شبكة »ســــي ان ان« اإلخبارية ان سيدة 
من أصول كمبودية في التاسعة واخلمسني من العمر 
أقدمت على إطالق النار في منزل في غرب سياتل على 

أفراد من عائلتها بينهم أوالدها.

وأصيب خمسة أشــــخاص في احلادث قتل منهم 
أربعة يعتقــــد أن بينهم أوالدها أو أقرباءها ومطلقة 
النار نفسها. والناجية الوحيدة هي االبنة التي تتلقى 
العالج في مركز هاربورفيو الطبي في املنطقة وقالت 

»جنت أمي«.
وقال جيران العائلــــة ان مطلقة النار تعاني من 

مشاكل نفسية.

 القدسـ  أ.ف.پ: اعلن مدير اوقاف القدس الشيخ 
عزام اخلطيب اخلميس ان مشروعا ضخما النارة 
قبة الصخرة واملسجد االقصى واحلرم الشريف 

برعاية اردنية يجري تنفيذه حاليا.
 وقال الشيخ عزام اخلطيب ان العاهل االردني 
عبداهلل الثاني »تبرع لتمويل خمســــة مشاريع 
للحرم الشــــريف، من بينها مشروع ضخم النارة 
قبة الصخرة واالقصى بشــــكل خــــاص واحلرم 

الشريف«.
 واضاف »تقدمنا بدراسة خلمسة مشاريع تخص 
احلرم الشريف بلغت ميزانيتها 2.5 مليون دينار 

)3.5 ماليني دوالر(«.
 وتابع ان »هذه املشاريع تشمل انارة وفرش 
املسجد االقصى وقبة الصخرة وسيارة للنظافة 
ومولدات كهربائية وتصفيح مسجد النساء واملكتبة 

واملتحف االسالمي مبادة الرصاص«.

واشـــنطن ـ أ.ش.أ: أعلنـــت 
»باميال بيكر« املستشـــارة في 
العالقات األميركيةـ  الكوبية عن 
اجتماع فريق من علماء أميركيني 
ونشطاء في مجال حماية البيئة 
مع مســـؤولني كوبيني من أجل 
مناقشـــة ســـبل حماية أسماك 

القرش اآلخذة في التناقص في 
خليج املكسيك.

 يذكر أن بعض أنواع سمك 
القرش قد تقلصت مبا يزيد على 
50%.  ويقول علمـــاء ان أعداد 
أســـماك القـــرش تتراجع على 
العالم ويرجع هذا في  مستوى 

األساس إلى الصيد اجلائر للوفاء 
بالطلب املتنامي في الصني على 
حساء زعانف سمك القرش مع 
ارتفاع مستويات املعيشة هناك 
حيث يقدر عدد أســـماك القرش 
التي تقتل من أجل زعانفها بنحو 

73 مليونا.

النجمة كيتي بيري كما بدت في حلقة »شارع سمسم« التي أثارت اجلدل

خاجندرا ثابا الذي يتوقع ان يصبح أقصر رجل في العالم الشهر 
املقبل، حيث يبلغ 18 عاما، ينظر الى سيقام ملكة جمال نيبال خالل 
مؤمتر صحافي في كتاماندو، حيث رشحت هيئة السياحة النيبالية 
كال من ثابا وملكة جمال نيبال كســـفراء للنوايا احلسنة للترويج 
للســـياحة في نيبال في رسالة عنوانها »أقصر رجل في العالم من 
أعلى جبل في العالم يدعوكم لزيارة نيبال«.           )رويترز(

أقصر رجل  في العالم
وسيقان الملكة


