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39 سيدنيـ  د.ب.أ: قالت الشرطة األسترالية إن أربعة أشخاص طعنوا 
في معارك بشــــوارع مدينة أدياليد نشبت عقب مسابقة ملكة جمال 

أفريقيا )ميس أفريقيا(.
وقالت شــــرطة جنوب أســــتراليا إن ما يصل إلى مئة شخص من 
أصول أفريقية اشتركوا في مشاجرة االحد املاضي خارج ملهى ليلي 

وإنه مت القبض على أربعة أشخاص.
وقال كبير مفتشي الشرطة جون جيرالتش إلذاعة »إية.بي.سي« 

الوطنية »كانوا يحملون كل أنواع األسلحة التي يستطيعون حملها 
ومن الواضح أنهم كانوا يعدون أنفسهم باألسلحة مبناسبة جتمعهم 

معا كما فعلوا«.
وجاء أكثر من 500 شخص من أنحاء أستراليا إلى مدينة أدياليد 
حلضور مســــابقة »ميس أفريقيا«. وقال مابــــوك دينج مابوك ممثل 
اجلالية السودانية الكبيرة في أدياليد إن األشخاص املقبوض عليهم 

والذين في املستشفى من السودانيني.

معارك باألسلحة في مسابقة ملكة جمال أفريقيا

كاش، أسعار أحزاب املعارضة 
واملستقلني 3 أضعاف الوطني، 
أســـعار 5 أضعاف للجماعات 
احملظورة ونواب قرارات العالج 
واملتهمني في قضايا املال العام، 
أسعار خاصة للجملة والتنفيذ 
في وقت واحـــد، توجد لدينا 
مناذج للـــردح وأخرى للردح 
+ قلـــة األدب، يوجـــد هتيفة 
ومصفقون وكومبارس وإصابات 
اهانات باملوســـيقى  مفتعلة، 
وأخرى باألغانى، دس مخدرات 
في جيب املرشحة املنافسة أو 
أو منزلها  أو مكتبها  سيارتها 
باالتفاق املسبق، دس مخدرات 
ألحد أفـــراد عائلتها أو أنصار 

املرشح باالتفاق املسبق!
وضـــع اخلبيـــر اجلنائي 
تفاصيـــل طريفة عـــن قائمة 
األســـعار للبلطجية املتوقعة 
»شـــاملة العـــالج واحلبـــس 
االحتياطي والسجن«، خاصة 

البلطجيات منها:
1ـ  ردح سادة )نشيد/ تتشالي 
تتهبـــدي( 800 جنيه ردح + 
قلة أدب 1600 جنيه، فضيحة 
العمل(  بجالجل )داخل نطاق 
3000 جنيه، فضيحة من دون 
جالجل 250 جنيها، هتك عرض 
5000 جنيه، ضرب بالروسية 
400 جنيه، شنكل حرامية 200 
جنيه، ضرب يفضي إلى موت 
15000 جنيـــه، ضرب من دون 
عاهة 500 جنيه، حترش جنسي 
700 جنيه، ضرب بعاهة 6300 
جنيه، استعمال آلة حادة 4000 
جنيه، تشويه مبواد كيماوية 
12000 جنيه، مهاجمة مجموعات 
مـــن النـــاس 25000 جنيـــه، 
مقاومة السلطات 6000 جنيه، 
الترويع والتخويف فقط اتصال 
تلفوني ورســـائل تهديد 1000 
جنيه، إسقاط مرشح منافس 
وجر شـــكل وإصابات مفتعلة 

47000 جنيه، تخويف أنصار 
مرشـــح منافس3000 جنيه، 
هتيفة وتصفيق وكومبارس 
50 جنيها للفرد، تقطيع الفتات 
اخلصم 30 جنيها لكل حالة، منع 
مؤمتر اخلصـــم 10000 جنيه، 
إهانـــة باملوســـيقى واألغاني 
)بودعك آخر وداع( 500 جنيه 
في الســـاعة، بـــودي غاردات 
الفشـــخرة  »كونغ فو« لزوم 
270 جنيها للفرد، زفة النجاح 
واحلالوة قبـــل اجللوس على 
الكرسي 40000 جنيه، توجد 
مشـــاركة منا للناجحات بعد 
حلف اليمـــني واجللوس على 
كرســـي البرملان في األنشطة 
اآلتية »الفساد، التربح، سرقة 
األراضي، قرارات العالج، قروض 
من البنوك واألسعار باالتفاق 
املســـبق، تخفيضات ألسعار 
اجلملة لعـــدة أعمال لتنفيذها 

مرة واحدة!

لـــه اجللوس على الكرســـي، 
أســـعار باالتفاق فـــي الدوائر 
امللتهبة واألكثر اشتعاال والدفع 

الوطني الدميقراطي، أســـعار 
نار لرجال األعمال املرشـــحني 
ألول مرة وبالدوالر ملن سبق 

املجتمع األثرياء، أسعار خاصة 
وتخفيضات هائلـــة للوزراء 
احلاليني والســـابقني واحلزب 

لزوم الفشخرة، وحتت عنوان 
»البلطجيات« قسمت الدراسة 
إلى  البلطجيـــة والبلطجيات 
»خالتي شر الطريق، ونفتالني 
بليه، وسكســـكه، وعضالت، 

وخالفات، وسم الفأر«.
واألســـعار موحدة والدفع 
البلطجـــة  إن  وقـــال  كاش، 
نوعان، عادي ويشـــمل »ردح 
سادة، هتيفة وتصفيق، حترش 
جنسي«، وشق الطلب املمتاز 
ويحتوى على »ردح + قلة أدب، 
كومبـــارس + بودي غاردات، 

وهتك عرض«.
البلطجيات  تفاصيل ملف 
الدراســـة  جزء آخر شـــملته 
البلطجية  ان  واحتوى علـــى 
من الرجال يتمسكون بأسعار 
2005، احلجز مقدما واألسعار 
شـــاملة احلبـــس االحتياطي 
الدفع  والعالج باملستشفيات، 
بالدوالر لكوته املرأة وسيدات 

أحمد عفيفي
مع اقتراب انتخابات مجلس 
الشعب املصري الشهر املقبل، 
يكثـــر احلديـــث عـــن عنصر 
اساسي في هذه االنتخابات وهم 
البلطجية الذين تتم االستعانة 
بهـــم اثنـــاء عمليـــات االدالء 
املنافســـني  باالصوات وابعاد 

للمرشحني االخرين.
وقد نشرت جريدة »الوفد« 
دراســـة اعدها اللـــواء رفعت 
عبداحلميـــد خبيـــر العلـــوم 
اجلنائيـــة حـــول العالقة بني 
البلطجة والفوز باالنتخابات، 
حيث أكدت الدراســـة االرتفاع 
اجلنونى في أسعار البلطجية 
وخاصة النساء الالتي سيعملن 
لصالح املرشحات على مقاعد 

كوتة املرأة.
وقد كشف اللواء رفعت عن 
الكوتا،  ارتفاع أسعار سيدات 
والبعض منهن تدفعن بالدوالر 

جانب من أعمال البلطجة في انتخابات مجلس الشعب املصري العام املاضي

أسعار »البلطجية«: ردح وشرشحة بـ 800 جنيه..
فضيحة بجالجل بـ 3000.. وتشويه بمواد كيماوية بـ 12000!

دراسة مضحكة انفردت بها جريدة مصرية بمناسبة اقتراب انتخابات مجلس الشعب

المرشـحـات تدفعـن بالعملـة الصعبـة »لـزوم الفـشـخرة«.. واألسـعار شـاملـة الحبـس االحتياطـي والعـالج بالمستشـفيات
المرشـحين األعمـال  لرجـال  نـار  وأسـعار  الديموقراطـي«  الوطنـي  و»الحـزب  والسـابقين  الحالييـن  للـوزراء  هائلـة  تخفيضـات 

مناهج تثقيف جنسي »شرعي«

الحياة في المحيطات أكبر مما يعتقد

ـ يو.بي.آي: طالب  الرياض 
أستاذ الدراسات االجتماعية في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية األستاذ الدكتور محمد 
عبداهلل الدويش بإيجاد مناهج 
دراسية للتثقيف اجلنسي في 
مراحل التعليم العام وأن تكون 
هذه املناهج مؤصلة من الناحية 

الشرعية.
وقال الدويش ـ في كلمة له 
نشـــرتها صحيفة »الرياض« 

امسـ  ان مفهوم التثقيف أشكل 
على كثير ممن نظروا للثقافة 
اجلنسية حيث البد أن يحتوي 
املنهج على مادة علمية توضح 
ماهية هذه الغريزة وما الهدف 
منها، وكيف تتم عملية ترشيدها 
مـــن حيث صياغتهـــا بطريقة 
تتناســـب مع فهم املتلقني من 
الطـــالب والطالبات بطريقة ال 
تكون مفصلة وإمنا عموميات 

تتصل بالناحية الشرعية.

لندنـ  د.ب.أ: كشــــف مســــح 
للحياة في مياه البحار واحمليطات 
أن أشــــكال احلياة في هذه املياه 
اكبر بكثير مما كان يعتقد العلماء 
حتى اآلن. ويعتبر هذا املسح أكبر 
عمل علمي مشترك على املستوى 
الدولي فيما يتعلق بالدراســــات 
البحرية. ومن املنتظر أن يعلن 
العلماء نتيجة هذا البحث العلمي 
الواسع الذي شارك فيه 2700 باحث 

من 80 دولة في األبحاث البحرية 
في وقت الحق في لندن.

العلماء مــــن خالل  ومتكــــن 
الدراسة اخلاصة مبسح األنواع 
البحرية في بحار العالم ومحيطاته 
من وصف شامل ألكثر من 1200 
نوع جديد من حيوانات البحار 
والكشف عن أكثر من 5000 نوع 
آخر لم يتم وصفها بشكل نهائي 

حتى اآلن.

الشريف ينسحب من »عمر المختار« بسبب الفصحى

البابا يدعو سكان صقلية
إلى عدم االنسياق وراء إغراء المافيا

القاهرة ـ إم.بي.ســـي: أعلن 
النجـــم العاملي عمر الشـــريف 
اعتـــذاره نهائيا عن جتســـيد 
شخصية أسد الصحراء املناضل 
الليبي عمر املختار، الذي تردد 
أنه كان بتكليف ورغبة شخصية 
من الزعيم الليبي معمر القذافي، 
إال أن معتز غراب املنتج املصري 
املتصدر إلنتاج املسلســـل نفى 
إنتـــاج املسلســـل  أن يكـــون 
مرتبطـــا بالدعـــم الليبـــي أو 

السعودي.
وجاء قرار الشريف على نحو 
مفاجئ، السيما أنه سبق أن أكد 
أنه ليس لديه أي مشكالت فيما 
يخص جهات اإلنتاج التي وصفها 
بـ »السخية جدا«، أو السيناريو 
الذي اعتبره أكثر من رائع وفي 

منتهى اجلودة.
وحســـبما أوردت صحيفة 
»الشروق« القاهرية، فإن أسبابا 
شخصية وراء اعتذار الشريف، 

منهـــا أنه اعتاد حفظ النص كامال قبل أن يبدأ 
التصوير، ومع هذا املسلسل واجه عقبتني، أن 
النص بالكامل باللغة العربية الفصحى وليس 
بالعاميـــة املصرية، وهو مـــا كان صعبا على 
الشـــريف حفظه كامال، خاصـــة مع تقدمه في 

العمر.
واألمر الثاني أن الســـيناريو لم يكتب منه 

ســـوى حلقتني فقط، وهو ما يرفضه الشريف 
طوال حياته، حيث يحرص على قراءة النص 
كامال قبل أن يبدأ تصويره، وذلك خشية أن يجد 
في احللقات األخيرة ما يصعب عليه تنفيذه، 

ما يضع جهات اإلنتاج في مأزق.
وكانـــت أنباء قـــد ذكرت أن متويـــل ليبيا 
للمسلسل مشروط مبوافقة عمر الشريف كممثل 

عاملي على جتسيد الشخصية.

باليرمو ـ أ.ف.پ: دعا البابا 
بنديكتوس السادس عشر في 
باليرمـــو الصقليـــني الى عدم 
الســـقوط في »اغـــواء املافيا« 
ومحاربة ما وصفه بأنه »الشر«، 
خالل زيارته االولى الى جزيرة 
صقلية التـــي تنهكها عصابات 

اجلرمية املنظمة.
وقال البابـــا خالل لقائه مع 
مجموعة شبان في آخر محطات 
زيارة الى صقليـــة قام بها في 
اطار لقـــاء اقليمي مع العائالت 
والشبان »ال تسقطوا في اغواء 
املافيا، التي تشكل طريقا للموت 

ال يتوافق مع االجنيل«.
 واضـــاف »ال تخافـــوا من 
معارضة الشر. ستكونون معا 
مثل غابة تنمو«، قادرين على 

»جتديد تربتكم في العمق«.
وفـــي هـــذه املنطقـــة التي 
تعيـــش صعوبـــات اقتصادية 
واجتماعيـــة، اعلـــن البابا انه 
يدرك حجم »الصعوبات« التي 
يواجهها الشـــباب في املجتمع 

احلالـــي، »وحتديدا في جنـــوب ايطاليا«، كما 
يدرك »االلتزام« الذي يحاولون من خالله »الرد 

ومواجهة املشاكل«.
ودعا البابا ابناء صقلية الى التشبه بعدد من 
القديسني والقديسات الصقليني الذين »ال تصل 

معلومات عن عملهم، ألن الشر يصدر ضجيجا 
اكبر، لكنهم قوة صقلية ومستقبلها«.

كما اتى مجددا على ذكر االب بينو بوفليزي، 
الذي كان يعمل في احد الشـــوارع اخلطرة في 
باليرمو والذي اغتالته املافيا العام 1993، داعيا 

الشبان الى التشبه به واتخاذه مثاال لهم.

عمر الشريف

البابا بنديكتوس السادس عشر

إخوان األردن يرحبون بفتوى شيعية
تحرم اإلساءة إلى صحابة وزوجات النبي

.. ورجل دين يدعو إلى حوار بين السنة والشيعة

عمان ـ يو.بي.آي: رحبت جماعة اإلخوان املســـلمني 
في األردن امس بفتوى شيعية حترم اإلساءة لصحابة 
وزوجات النبي ژ. وثمن املراقب العام للجماعة همام 
سعيد في بيان الفتوى الصادرة عن »اعلى مرجعية لدى 
املسلمني الشيعة« السيد علي اخلامنئي التي حرم فيها 
التعرض لزوجات النبي وعلى وجه اخلصوص السيدة 

عائشة ورموز أهل السنة.

واعتبر سعيد ان هذه اخلطوة كانت ضرورية جلمع 
املسلمني وتوحيد الكلمة ووضع حد للفتنة املذهبية، ورأى 
»ان املتربصني باملسلمني يسعون الذكاء نار الفتنة بهدف 
ضرب بعض ابناء االمة ببعض متهيدا لتنفيذ مخططاتهم 
العدوانية«. واشار في هذا السياق الى تزامن تزايد الشحن 
املذهبي مع تزايد الهجمة على االمة االسالمية في فلسطني 

والعراق وافغانستان وغيرها من البقاع.

جاكرتاـ  أ.ش.أ: متنى د.عبداهلل بن سليمان املنيع 
عضو هيئة كبار العلماء واملستشار في الديوان امللكي 
السعودي أن يكون هناك حوار بني السنة والشيعة 
يصل إلى اتفــــاق وليس إلى جتنب ما نختلف عليه 
السيما وأن املعايير املرجعية لهذا احلوار من شأنها 
أن تكون منطلقا للحوار. وقال املنيعـ  في تصريحات 
للصحافيني علــــى هامش اجتماعات املؤمتر احلادي 
عشر ملنظمة »الندوة العاملية لشباب العالم اإلسالمي« 
املنعقد حاليا في جاكرتا ـ إنه حينما نحسن القصد 
والنيــــة وتكون هذه املعايير التــــي نتفق عليها هي 

املرجعية فسيكون هناك تغيير، مشيرا إلى أن االمام 
اخلميني وجه الشــــيعة بأمور تساعد على التقارب 
مع السنة. وأشار املنيع، في رده على سؤال، إلى أن 
اإلسالم دين سماحة ويسر ورحمة وأن املؤمتر يهدف 
إلى جتسيد هذه األفكار وتكثيف نشاطها في النظرة 
إلى اإلنسانية عموما. وأكد مجددا أهمية تكثيف املنح 
الدراسية في اجلامعات اإلســــالمية ألبناء املسلمني 
من جميع الدول، مشــــيرا إلى أنه صدرت توجيهات 
بأن يكون عدد الطالب من غير الســــعوديني في هذه 

اجلامعات بنسبة %95.

نواكشوط
من دون حمير

نواكشوطـ  أ.ش.أ: حتتجز 
بلدة نواكشــــوط منذ صباح 
امس مئات العربات التي يجرها 
أمام مقرها، تطبيقا  احلمير، 
لقرار اتخذته سابقا بتحرمي 
العربات عبر الشوارع  مرور 

الرئيسية للمدينة.
العاصمة  وأبلــــغ عمــــدة 
املوريتانيــــة أحمــــد ولد ولد 
حمزة مالك العربات بأن القرار 
نهائي وال رجعــــة فيه، وأنه 
عليهم االنصياع له، بحسب 

تعبيره.
غير أن الناطق الرســــمي 
باسم مالك العربات سيدات ولد 
اعبيد طالب رئيس اجلمهورية 
بالتدخل إلنصافهم مما وصفه 
بالقرار اجلائر قائال »إن طبقة 
واسعة من املواطنني توفر لقمة 
عيشــــها من مهنة اســــتخدام 
العربات فــــي نقل البضائع« 

على حد وصفه.
وتأتي خطــــوة املجموعة 
بالتزامن مع تقدم  احلضرية 
األشغال في شــــارعي جمال 
عبد الناصر وسط العاصمة، 
وقبــــل نحــــو شــــهرين من 
تخليد موريتانيا خلمسينية 
االستقالل. ويرى مراقبون أن 
القرار سيثير موجة احتجاجات 
واسعة، على غرار أزمة احلمالني 
التي عصفت بالسوق الصيف 

املاضي.

»فيس بوك« يحذف صفحة دحالن

توقيف عصابة تتاجر باألعضاء 
البشرية من سورية إلى مصر

رام اهللـ  أ.ش.أ: شــــن ناشــــطون حملة عبر موقع 
»فيس بوك« تدعو الى إرسال رسائل إليكترونية إلى 
ادارة املوقــــع ملطالبتها بإعــــادة صفحة محمد دحالن 
عضو اللجنــــة املركزية حلركة فتح، وعدم املســــاس 
بصفحات القادة الفلسطينيني احتراما ملبدأ حرية الرأي 
والتعبير. وكانت إدارة موقع »فيس بوك« االجتماعي 
قد قامت بحذف صفحة محمد دحالن بعد تصريحاته 
عن املفاوضات، كمــــا قامت بإغالق عدد من الصفحات 
التي تعارض سياسات إسرائيل العنصرية وصفحات 
أخــــرى ناهضت العدوان على غزة، كما حذفت صفحة 
»القــــدس« التي وصل عدد أعضائهــــا الى أكثر من 20 

دمشق ـ يو.بي.آي: ألقت إحدى اجلهات األمنية 
املختصة في مدينة حلب شـــمال سورية القبض 
على 11 من أفراد عصابة امتهنت التجارة باالعضاء 
البشرية وذلك من خالل نقل »الضحايا« الى العاصمة 
املصرية القاهرة حيث جتـــرى لهم عمليات نقل 
الكلى في أحد مشـــافي املدينة وتباع إلى مرضى 

خليجيني.
وذكرت صحيفة »الوطن« الســـورية اخلاصة 
التي أوردت النبأ ان عدد الضحايا وصل »إلى 150 
شخصا خالل عام واحد في حصيلة أولية كشفت 

عنها التحقيقات اجلارية«.
ونقلت الصحيفة السورية أن »العصابة تتزعمها 
فاديا )26 عاما( التي ال تتقن القراءة والكتابة لكنها 
معنية بالتنســـيق مع ســـوريني من مدينة حلب 
يقيمان في القاهرة إلرسال األشخاص الراغبني في 
بيـــع إحدى الكلى لقاء أجر مادي زهيد ال يتجاوز 

300 ألف ليرة.

القبض على صاحبة أزمة »السي.دي« 
الشهير بين مرتضى وشوبير

خادمة تتنازل عن نصف مستحقاتها
 لإلفراج عن كفيلها السعودي السجين

القاهرة: ألقت اجهزة االمن مبحافظة 
القليوبية املصرية القبض على الصحافية 
الســـابقة بجريدة »الفجر« هبة غريب 
صاحبة السي دي الذي أثار أزمة بني شبير 
ومرتضى منصور وذلك عقب تعديها على 
القناطر. وقالت  عريف شرطة مبنطقة 
مصادر امنيـــة ان هبة ذهبت مع احدى 
صديقاتها الى قسم الشرطة للتوسط لها 
في واقعة تعدد ازواج، اال انها دخلت مع 
رجال الشرطة في مشادة كالمية تطورت 
الى اشتباكات تعدت فيها هبة على عريف 

شرطة، وزعمت ان لديها اتصاالت على 
مستوى رفيع ستلجأ اليها باعتبار انها 
صحافية، وعندما طلبـــوا منها كارنيه 
الصحافة اخلاص بها تبني انها ال متلك اي 
كارنيهات وانها كانت مجرد متدربة سابقة 
في جريدة »الفجر«. مت حترير محضر لها 
حمل رقم 7839 لسنة 2010 مركز القناطر، 
بعدما وجه لها رجال املباحث ثالث تهم 
هي التعدي على موظف اثناء ادائه لعمله 
وانتحال صفة صحافية والتوسط الخالء 

سبيل متهمة من يد العدالة.

الرياض ـ يو.بـــي.آي: قررت خادمة 
اندونيسية تعمل في السعودية عن نصف 
مســـتحقاتها التي جتاوزت قرابة الـ 76 
ألـــف ريال )أكثر من 20 ألف دوالر( إثر 
إيداع كفيلها الســـجن لعدم قدرته على 

اإليفاء.
وقالت صحيفة »سبق« اإللكترونية 
امـــس ان خادمة منزلية من اجلنســـية 
اإلندونيســـية كانت تعمل لدى أســـرة 
سعودية قبل عدة مواسم، وخالل تلك 
الفترة لم يدفع كفيلها مستحقاتها حتى 

تراكمت ووصلت إلى 76 ألف ريال.
وأضافت أن اخلادمة طالبت كفيلها 
في شهر رمضان املاضي مبستحقاتها، إال 
أنه أكد أنه ال يستطيع دفع تلك املبالغ 
الكبيرة فقامت اخلادمة بتحرير شكوى 
في شرطة العيينة شمال غرب الرياض 
وإثر ذلك أودع كفيلها السجن، موضحا 
أنه ال يســـتطيع دفع املبلغ لعدم قدرته 
على اإليفاء. وخالل األيام املاضية قررت 
اخلادمة وبقرار شخصي منها خارجية 

أن تسامحه في 36 ألف ريال.


