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القاه���رة � يو.ب���ي.آي: 
قض���ت محكم���ة مصرية 
البارز  املع���ارض  بتغرمي 
أمين نور مبلغ 10 آالف جنيه 
بعد ادانته بتهم سب وقذف 
منافسه على زعامة حزب 

الغد موسى مصطفى.
اق���ام  وكان مصطف���ى 
دعوى على نور بالتعويض 
متهما اياه بشتمه في مقال 
صحاف���ي قائال انه نش���ر 
مقاال بجريدة »الدستور« 
اتهمه فيه باخليانة واملواالة 
للحكومة على حساب مبادئ 

احلزب.
واشار الى ان نور اتهمه ايضا باملعارضة الزائفة نظير احلصول 

على مكاسب والسعي لتدمير حزب الغد من الداخل.
ويتهم نور موسى بتدبير مؤامرة القصائه عن زعامة احلزب 
اثناء س���جنه بتهم تتعلق بتزوير اوراق تأس���يس احلزب قبل 

اخراجه بقرار صحي عام 2009.

صحتك

عصير الرمان قنبلة
ڤيتامينات تحمي الصحة

 باريس � أ.ش.أ: ينصح 
خبراء التغذية الفرنسية 
الرمان  بتناول عصي���ر 
ف���ي الصباح ومع وجبه 
االفطار ملا له فؤاد عديدة 
للصحة مثله مثل عصير 
البرتقال وعصير الليمون 

الهندي.
ويعد الرمان من الفاكهة 

قليلة السكر وله طعم الذع 
كما يتميز بقلة سعراته 
احلرارية وهو يس���اعد 
على االنتعاش ويحل محل 
املشروبات الغازية وميكن 
اضافة قليل من السكر اليه 
الزالة الش���عور بالطعم 
ال���الذع ويحت���وى على 

العديد من الڤيتامينات.

الرياض � يو.بي.آي: تزوج رجل خمس����يني متقاعد 
في منطقة جنران جنوب الس����عودية بطفلة في مدرسة 
لتحفيظ القرآن لم يتعد عمرها 13 سنة وسط تأييد من 

والدها ومعارضة جدها ألبيها وعدد من أقاربها.
ونقلت صحيفة »الوط����ن« امس عن مأذون األنكحة 
الذي أمت إجراءات الزواج الش����يخ س����عيد اليامي قوله 
»إن الطفلة أبلغته موافقتها على االقتران باخلمسيني«، 

مضيفا »أعلم أن هناك من يعارض هذا الزواج من أقارب 
الطفلة بسبب خالف أسري كما قيل لي«.

أما )جد الطفلة ألبيها( وهو من أشد املعارضني فقال 
غاضب����ا »زوج ابني طفلته التي أكمل����ت العام املاضي 
املرحلة االبتدائية في مدرس����ة لتحفي����ظ القرآن وكنت 

أوصلها بنفسي«.
وأضاف فوجئنا بخبر الزواج مبهر 40 ألف ريال قاطع 

مقطوع، فكيف يزوج ابنتي الطفلة دون أن يشاورني أو 
يشاور أمه أو إخوانه أو أخواته؟! ويتهم اجلد ابنه )والد 
الطفلة( بأنه عاص لوالديه. وقال ان زوج حفيدته عمره 
55 سنة وقد سبق أن سأله عن مدى صحة خبر زواجه 
م����ن حفيدتي فنفى ذلك وحلف بالطالق من امرأته على 
ذلك. واضاف ان حفيدته ردت عندما س����ألها عن اسباب 

زواجها بالرجل أنها ترغب بالزواج.

خمسيني يتزوج بطفلة في السعودية!

أمين نور 

فالدميير بوتني

)أ.ف.پ( سياح على عربات كهربائية في أريحا

مارك زاكربرغ

فيلم جديد يعكس صورة بغيضة عن زاكربرغ مؤسس »فيس بوك«
 واشنطن � أ.ف.پ: »ذا سوشال نيتوورك« 
الفيلم الذي يتمحور حول نش���أة »فيس بوك« 
يرسم صورة سلبية عن مارك زاكربرغ، امللياردير 
الذي شارك في تأسيس املوقع االلكتروني الواسع 
الش���عبية، واصفا اياه بأنه مدبر مكائد منعزل 

ومهووس مبكانته االجتماعية.
وفي مقابلة مع مجلة »نيويوركر« نش���رت 
الشهر املاضي، قال زاكربرغ انه ال ينوي مشاهدة 
الفيلم الذي كتب نصه آرون س���وركني مبتكر 
مسلسل »ذا ويست وينغ« واخرجه ديڤيد فينشر 

صانع فيلم »فايت كلوب«.
لكن صحيفة »نيويورك تاميز« وغيرها افادت 
بأن العاملني في »فيسبوك«، مبن فيهم زاكربرغ، 
حض���روا العرض االول للفيلم في دار س���ينما 
بالقرب من مقر »فيس بوك« في مدينة بالو ألتو 

بوالية كاليفورنيا.
وقال الري يو، الناطق باس���م »فيس���بوك« 
للصحيفة »ظننا ان هذا الفيلم بالتحديد سيكون 

مسليا«، لكن من غير املرجح ان يكون زاكربرغ 
شعر باملتعة عند مشاهدته.

ففي الفيلم، يبدو مؤسس »فيس بوك« مثيرا 
لالعجاب في دفاعه الض���اري عن املوقع الذي 
ابتكره لكنه يبدو ايضا غير جدير بالثقة وغير 
مخلص الدواردو سافرين، صديقه وزميله في 
الدراس���ة في جامعة هارفرد الذي ش���اركه في 

تأسيس موقع »فيس بوك«.
وفي مقابلة مع مقدم���ة البرنامج احلواري 
الشهير اوبرا وينفري قبيل اطالق الفيلم، قلل 
زاكرب���رغ البالغ من العم���ر 26 عاما من اهمية 
الفيل���م معتبرا اياه غير واقعي وقال ان حياته 

ليست »دراماتيكية الى هذا احلد«.
واضاف ان »السنوات الست االخيرة كانت 
حافلة بكتابة البرمجيات والتركيز والعمل الشاق، 
لكن ق���د يكون من املمتع تذكره���ا بأنها مليئة 
باحلفالت وكل تلك االحداث املثيرة السخيفة«.

فيلم »ذا سوشال نيتوورك« الذي يؤدي فيه 

جيسي ايزنبرغ دور زاكربرغ وجنم موسيقى 
البوب جاس���ن تيمبرليك دور مؤس���س موقع 
»نابستر« ش���ون باركر الذي كان ايضا مرشد 
زاكربرغ، تصدر مبيعات شباك التذاكر في عطلة 
نهاية االسبوع االول الطالقه في اميركا الشمالية، 

حاصدا نحو 23 مليون دوالر.
ويس���تند الفيلم الى كتاب »ذي اكسيدنتال 
ملياريرز« )اصحاب مليارات بالصدفة( الذي ألفه 

بن مزريك والى نظرته ملوقع »فيس بوك«.
في املش���هد االول من الفيلم، يلجأ زاكربرغ 
البالغ م���ن العمر 19 عاما الذي هجرته حبيبته 
الى جه���از كمبيوتر في غرف���ة مهجعه، مطلقا 
سلس���لة االحداث التي مهدت الس���بيل لنشوء 

»فيس بوك«.
يقول الش���قيقان التوأمان تايلر وكاميرون 
وينكلفوس اللذان كانا زميلني له في الدراسة انهما 
استعانا بزاكربرغ لكتابة برمجية موقع الكتروني 

مختص بالتواعد يدعى »هارفرد كونيكشن«.

ممنوع التدخين في مطارات السعوديةتغريم أيمن نور 10.000 جنيهشبح التقسيم يقترب من بلجيكا

.. والمدخنون في مصر خيبوا توقعات
وزيرة الصحة الروسية!

موسكو � أ.ش.أ: خيب املدخنون في مصر آمال 
وزيرة الصحة الروسية التي كانت تتوقع أن تأتي 
مصر قبل بالدها في معدالت التدخني واس���تهالك 

التبغ.
فقد حذرت منظمة الصحة العاملية من االرتفاع 
الرهيب في عدد املدخنني في روسيا وقالت إن روسيا 

هي أكثر دولة من حيث عدد املدخنني في العالم.
ونقلت وكالة أنباء »انترفاكس« الروسية عن 
وزيرة الصحة الروسية تاتيانا جوليكوفا قولها 
»يش���ير تقرير ملنظمة الصح���ة العاملية إلى اننا 
اكث���ر دولة في العالم من حيث اس���تهالك التبغ. 
كنا نتوقع أن تكون هكذا املكس���يك أو مصر، لكن 
املكسيك ومصر جاءتا في ترتيب أفضل. لذا فهما 

في وضع أفضل أكثر منا«.
وقالت املنظمة إن 39.1% من الروس يدخنون، 
وأن هناك 400 الف ش���خص ميوتون من امراض 
متعلقة بالتدخني سنويا، وأن 17% من حاالت الوفاة 

في روسيا سببها التدخني.

ويدخن الروسي متوس���ط 17 سيجارة يوميا 
تكلفتها 570 روبل )19 دوالرا( شهريا.

وفي عام 2009، شكلت االموال التي انفقت على 
في الس���جائر حوالي 1% من اجمالي الناجت احمللي 

الروسي.

.. وبوتين يحظر التدخين داخل مجلس الوزراء
موس���كو � د.ب.أ: قرر فالدميي���ر بوتني رئيس 
الوزراء الروسي حظر التدخني داخل مجلس الوزراء 

الروسي.
وطلب الرئيس الروسي السابق ورجل موسكو 
القوي من ال���وزراء الروس أن »يعطوا املثل اجليد 

ويقلعوا عن التدخني«.
ويأتي على رأس الوزراء الستة الذين أثر عليهم 
القرار وزير اخلارجية الروسي سيرجي الفروف الذي 
يدخن بشكل متتابع وكان دائم اخلالف إبان توليه 
منصب مندوب روسيا لدى األمم املتحدة مع كوفي 
عنان األمني العام السابق لألمم املتحدة بسبب قراره 

حظر التدخني داخل مبنى األمم املتحدة.
وقال���ت وكالة أنباء »انترفاكس« الروس���ية إن 
قرار بوتني يأتي على خلفية قوانني مشددة حتظر 
التدخني في األماكن العامة في روس���يا اعتبارا من 

2015 املقبل.

دعوى قضائية ضد حكومة النمسا لمنع أحد أفراد 
أسرة هابسبرغ من الترشيح للرئاسة

حبس بريطاني رفض الكشف
عن كلمة المرور لحاسوبه الشخصي

بروكسل � د.ب.أ: تصاعدت االزمة السياسية في 
بلجيكا في الوقت الذي استقالت فيه شخصيتان 
سياسيتان مت تكليفهما مبهمة متهيد الطريق امام 

تشكيل حكومة ائتالفية.
وكان الناخبون البلجيكيون قد انتخبوا برملانا 
جديدا في الثالث عشر من شهر يونيو املاضي لكن 
البالد التزال دون حكومة جديدة في الوقت الذي 
عرقلت فيه النزاعات بني اجلماعات السياس���ية 

الناطقة بالهولندية والفرنسية املفاوضات.
ولكسر اجلمود، كلف امللك البرت الثاني رئيسي 
مجلسي النواب والشيوخ بالبرملان بجس نبض 
االحزاب، لكن الوس���يطني »طالبا امللك باعفائهما 
من مهمتهما. وقبل امللك طلبهما«، وذلك حسبما 

اعلن بيان قصير من القصر.
ولم تكن هذه اخلطوة مفاجئة ألنها جاءت بعد 
مرور يوم على انسحاب احلزب االكثر نفوذا الناطق 
باللغة الهولندية وهو التحالف الفلمنكي اجلديد 

من احملادثات، لكنها تترك بلجيكا دون أن يلوح 
في األفق احتمال بقرب تشكيل حكومة جديدة.

وحاول احد السياسيني وهو االشتراكي الذي 
يتحدث اللغة الفرنس���ية ايليو دي روبو بالفعل 
متهيد الطريق مع التحالف الفلمنكي اجلديد قبل 

ان يبدأ الوسيطان مهمتهما غير انه فشل.
وال ي���رى احملللون احتم���ال ان يتمكن زعيم 
التحالف الفلمنكي اجلديد بارت دي فيفير من اقامة 
ائتالف، ألنه طالب بتقسيم بلجيكا وحتويلها الى 
احتاد كونفيدرالي فضفاض وهذا شيء استبعدته 

االحزاب الناطقة بالفرنسية حتى اآلن.
وال يوجد زعيم حزبي آخر لديه عدد كاف من 

املؤيدين لضمان تشكيل حكومة مستقرة.
قال محللون ان اخليارات االكثر ترجيحا اآلن 
هي السعي الى اقامة حكومة اقلية او الدعوة الى 
اجراء انتخابات جديدة تعتبر الثالثة في غضون 

ثالث سنوات.

الرياض � د.ب.أ: كشف رئيس هيئة الطيران 
املدني عب���داهلل رحيمي أن ق���رار منع التدخني 
باملطارات السعودية سيتم تطبيقه مطلع التاسع 

من الشهر اجلاري.
وقال عبداهلل رحيمي، في تصريح صحافي، 
إن الهيئة انتهت م���ن الترتيبات األولية ملراحل 

تطبيق القرار مش���يرا إلى وجود عقوبات مالية 
مترتبة على املخالفة.

ورأى رحيمي أن القرار يعتبر تفعيال واضحا 
وصريحا نحو تطبيق اإلس���تراتيجية الوطنية 
ملكافحة التدخني بش���كل عام ومنع التدخني في 

املطارات بشكل خاص.

ڤيينا � أ.ش.أ: رفع اوليرخ لوثرجنن أحد أفراد 
أسرة هابسبرغ امللكية الش���هيرة � التي حكمت 
مناطق شاسعة من أوروبا خالل الفترة الواقعة بني 
أواخر العصور الوسطى إلى أوائل القرن العشرين 
� دعوى قضائية أمام احملكمة األوروبية حلقوق 
اإلنس���ان ضد حكومة النمسا لرفع احلظر الذي 

تفرضه على ترشيحه لرئاسة النمسا.
 وذكرت شبكة »سي.بي.اس« اإلخبارية األميركية 
امس أن السلطات النمساوية منعت لوثرجنن من 
الترشيح في االنتخابات الرئاسية التي من املقرر 
أن جترى في 25 ابري���ل املقبل نظرا لعجزه عن 
جمع عدد كاف من التوقيعات الالزمة للترشيح 

لهذا املنصب »الشرفي«.
وقالت الشبكة ان السلطات النمساوية حرمت 
لوثرجنن أيضا من الترش���يح نظرا ألن القانون 
يحظر على أفراد العائالت احلاكمة السابقة الترشيح 

لهذا املنصب على وجه التحديد.
وأضافت الشبكة ان هذا احلظر يرجع إلى نص 
في القانون النمساوي يعود تاريخه إلى عام 1919 
وهو العام الذي شهد حتول النمسا الى جمهورية 
بعد قرون طويلة من احلكم امللكي وكان القصد منه 
� آن���ذاك � هو القضاء على أي تطلعات من جانب 
أفراد أسرة هابسبرغ امللكية الشهيرة للمطالبة 

بالعرش من جديد.

لندن � يو.بي.آي: س���جنت محكمة بريطانية 
شابا في التاس���عة عشرة من العمر أربعة أشهر 
لرفضه الكشف عن كلمة املرور حلاسوبه الشخصي 

استجابة لطلب شرطي.
وقالت صحيفة »اندبندانت« امس إن أوليفر 
دراغ اعتقل من قبل الشرطة في اطار عملية ملكافحة 
االس���تغالل اجلنس���ي لألطفال والتي احتجزت 
حاس���وبه الش���خصي لكنها لم تستطع االطالع 
على امللفات كونها كانت محمية بكلمة مرور من 

خمسني حرفا.
واضاف���ت الصحيفة أن دراغ رفض الكش���ف 
عن مفتاح التش���فير حلاسوبه الشخصي والذي 
يعد جرما مش���موال بقانون صالحيات التحقيق 

لعام 2000.
واشارت إلى أن محكمة التاج مبدينة بريستون 
حكمت باحتجاز دراغ ستة عشر أسبوعا في سجن 
األحداث فيما اليزال مفتشو الشرطة يحاولون كسر 

مفتاح التشفير لفحص محتويات حاسوبه.

دراسة يمنية تطالب الرجل بالمشاركة في األعمال المنزلية
 استياء عام من ضعف التحضير الحتفال »أريحا 10 آالف عام«

أريحا )الضفة الغربية( � أ.ف.پ: 
من املفترض ان تزهو مدينة اريحا 
الفلسطينية شرق الضفة الغربية 
على احلدود االردنية، والتي تعتبر 
اقدم مدينة في العالم، بأزهى حللها 
وهي حتتفل بعشرة آالف عام على 
حضارتها، اال ان مظاهر االحتفال 
في املدينة قبل اربعة ايام فقط على 

املوعد احملدد مازالت غائبة.
وكان املس����ؤولون الرسميون 
في مدين����ة اريحا ق����د اعلنوا ان 
املدينة ستطلق عند الساعة 10.10 
من صباح يوم العاشر من الشهر 
اجل����اري احتف����االت كبرى ملرور 
عش����رة آالف س����نة على نشوء 
املدين����ة، وكذلك االعالن رس����ميا 
البنية  عن مجموعة من مشاريع 
التحتية واملش����اريع اخلدماتية 
واالقتصادية، اال ان اقتراب املوعد 
في ظل غياب املش����اريع املنجزة 
ما عدا مش����روع املتحف الروسي 
ومشاريع تعبيد الطرق اثار استياء 

في املدينة.
وقال رئيس بلدية اريحا احملامي 
حس����ن صالح لوكال����ة »فرانس 

برس«: »ما هو منوي االحتفال به 
اقل بكثي����ر جدا مما توقعناه وما 

حضرنا انفسنا له«.
واضاف »ما مت حتضيره وما 
اعلم به هو ان موسيقى عسكرية 
سيتم عزفها وس����تطلق االلعاب 
الوزراء  النارية وسيعقد مجلس 

اجتماعا في املدينة سيعلن عقبه 
مجموعة من املشاريع كرزمة واحدة 
يتم تنفيذها على مدار السنوات 

الثالث املقبلة«.
واضاف صالح »كان باالمكان 
ان ندع املدينة تتحدث عن نفسها 
فلدينا جبل التجربة جبل قرنطل 

صنع���اء � أ.ش.أ: في دراس���ة مينية تعد األول���ى من نوعها في 
مجتمع قبلي ذكوري، دعا أحد مراكز الدراسات اليمنية الرجال إلى 
املش���اركة في األعمال املنزلية ولو بدرجة بسيطة، وعدم النظر إلى 
هذه األعم���ال على أنها أنثوية فقط، وذلك م���ن أجل جتديد احلياة 
األسرية وإنعاشها اجتماعيا، وحتقيق حياة أسرية متطورة تتواكب 

مع تطورات ومتطلبات العصر.
وتأتي هذه الدراس���ة في مجتمع ينظر في���ه الرجال إلى األعمال 
املنزلي���ة على أنها من اختصاص املرأة، ومن النادر بل قد يكون من 
املستحيل أن يقوم الرجل فيها بأي دور ولو كان بسيطا، األمر الذي 
جتد فيه امل���رأة اليمنية خاصة العاملة صعوب���ة في التوفيق بني 
عملها خارج املنزل وعملها كربة بيت، وقد يتسبب ذلك في مشاكل 
بني الزوجني تتطور في بعض األحيان إلى االنفصال ومعاناة األبناء 

وموت احلياة األسرية.
وقد توصلت دراس���ة أعدها »املركز اليمني للدراسات التاريخية 
واس���تراتيجيات املس���تقبل )منارات( إلى نتائج تشير إلى موقف 
إيجابي وميل إلى تأييد مس���اعدة الزوج لزوجته العاملة في أعمال 
املنزل، وضرورة إعانته���ا على الدور املزدوج الذي تقوم به حاليا، 
وذلك من خالل تخفيف ساعات عملها الرسمية، أو تسهيل اقتنائها 

لألدوات املنزلية املساعدة، وتوفير حضانات.
واعتمدت الدراسة � التي أجريت حتت عنوان »التغير في وظائف 
األس���رة اليمنية« � على عينة من املبحوثني عددها )2917( أس���رة 
توزعت بتناس���ب مقبول مع حجم السكان والنوع »ذكورا وإناثا«، 
وركزت على الفئات العمرية املتوس���طة في العقود الثالث والرابع 

تعد األولى من نوعها هناك

حيث صام املسيح گ، ولدينا تل 
اريحا اقدم موقع في العالم ولدينا 
نهر االردن حيث عمد السيد املسيح 
عليه السالم، وكان باالمكان ان ندع 
االضاءة والصوت يتحدثان عن هذه 
االماكن امام جموع آالف املشاركني 

في عيد ميالد مدينة اريحا«.


