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لندنـ  أ.ش.أ: ألقى الوزير بوزارة اخلارجية البريطانية 42
جيرم براون كلمة حول موقف حكومته من عقوبة اإلعدام 
في االحتفال الســـابع باليوم العاملي ضد عقوبة اإلعدام 

والثالث على مستوى أوروبا.
وقال بـــراون »أكرر موقف حكومتـــي الرافض متاما 
لعقوبة اإلعدام حتـــت أي ظرف حيث تعد هذه العقوبة 
تهديدا لكرامة اإلنسان، كما ال يوجد أي دليل قاطع يؤكد 

فائدتها كرادع ضد اجلرمية«. وأضاف أن اململكة املتحدة 
ستواصل جهودها في أنحاء العالم الساعية نحو إلغاء تام 
لهذه العقوبة، وفى الدول التي يصعب فيها اإللغاء التام، 
فإننا سنحاول تقليل أعدادها من ناحية ومن ناحية أخرى 

تقليل عدد اجلرائم التي يعاقب مرتكبوها باإلعدام.
وأشـــار الوزير إلى العديد من حـــاالت النجاح التي 
حتققت على مدار هذا العام مثل القرار الصادر من محكمة 

االستئناف في كينيا في شهر يوليو الذي قضى باعتبار 
اإلعدام في قضايا القتل غير دستوري.

وأوضح الوزير أن الصني أعربت عن نيتها في خفض 
عدد اجلرائم التي توجب اإلعدام من 68 إلى 55. ولفت إلى 
جهود بالده وباقـــي دول االحتاد األوروبي لدعوة الدول 
الرافضة إللغاء عقوبة اإلعدام نحو اجتاه عام لتأييد دعوة 
األمم املتحدة إللغاء تلك العقوبة في جميع دول العالم.

بريطانيا تحتفل باليوم العالمي واألوروبي ضد عقوبة اإلعدام

2010/10/10.. يوم الزواج في بريطانيا

لندن ـ أ.ش.أ: يتوقع أن يشهد اليوم عددا قياسيا 
لعقود الزواج فــــي بريطانيا نتيجة لكونه يصادف 

تاريخا مميزا هو اليوم 10 من شهر 10 لعام 2010.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« 
اليوم الســـبت أنه يعتقد الكثيرون أن إمتام عقد 
الـــزواج في هذا التاريخ يجلب التفاؤل احلســـن 

للزوجني.
وستفتح مراكز تسجيل عقود الزواج في عدة 
مدن بريطانية األحد أبوابها ألول مرة في تاريخها 
بعد تلقيها طلبات من اجلمهور برغبتهم في إمتام 

مراسم الزواج في هذا التاريخ بالذات.
فعلى سبيل املثال، سيفتح مركز توثيق عقود 
الـــزواج في مدينة مانشســـتر اإلجنليزية أبوابه 

األحد لتكون بذلك املـــرة الثالثة التي يعمل فيها 
هذا املكتب في هذا اليوم من األسبوع منذ تأسيسه 

في 1837.
وقالت جناريان لي وهي فتاة ستعقد قرانها األحد 
على الشاب ستيفني هايام »أنا من أصول صينية، وهي 
ثقافة تنظر نظرة جيدة جدا لهذا التاريخ«، مضيفة 

»ينظر إليه في الصني باعتباره رقما كامال«.
وأشـــارت جناريـــان ـ التي قـــدم والداها إلى 
بريطانيا قبـــل 35 عاما ـ إلى أنها قامت باالتصال 
بعدة مكاتب لتســـجيل الزواجات، وأن مانشستر 
لـــم تكن اخليار األول، إال أن هـــذا املكتب كان هو 
األنسب بســـبب موافقته على تسجيل الزواج في 

هذا التاريخ املميز.

محامون يطالبون بسحب جنسيته المصرية

موريس صادق يهدد بإحراق 100 نسخة من المصحف
يوم 15 أكتوبر إذا لم ترتد منال إلى المسيحية بعد إسالمها

ضد موريس صـــادق جرجس 
ورئيس مجلس الوزراء بصفته 
ووزير الداخلية بصفته إلسقاط 
اجلنســـية عن موريس صادق 

بسبب هذه التصريحات. 

املسيحية املختطفة منال في موعد 
أقصاه 15 اكتوبر القادم. 

هـــذا وتقـــدم مجموعة من 
احملامـــني في مصر برفع دعوى 
مستعجلة أمام القضاء اإلداري 

مـــن القرآن كعقوبـــة في حالة 
أو  قيام أي مســـلح باختطاف 
غواية أي بنت مسيحية ورفض 
الشـــرطة املصرية اعادتها الى 
الكنيسة وستصعد االجراءات 
الدولية لطلب احلماية الدولية 

لألقباط.
البيان: سأرسل  واســـتطرد 
هذه الرســـالة إلـــى القس فريد 
فليبس راعي الكنيسة ويستبور 
بابتيست تشيرش بوالية تكساس 
إلى الصالة من اجل عودة االبنة 

اسامة ابو السعود
بالرغم من اجواء التهدئة بني 
شيخ االزهر االمام االكبر الشيخ 
د.احمد الطيب والبابا شنودة بابا 
الكرازة  االسكندرية وبطريرك 
املرقسية اال ان هناك من  ال يزال 
الرماد الشعال جذوة  ينفخ في 
اي فتنة طائفية بني املســـلمني 
واالقباط حيث توعد امس رئيس 
القبطية  الوطنيـــة  اجلمعيـــة 
الواليات  فـــي  املقيم  املصـــري 
املتحدة موريس صادق بحرق 
100 نسخة من املصحف من منبره 
بأميركا مبقر اجلمعية الوطنية 
القبطية األميركيـــة لو لم تعد 
منال رمزي بنت قنا التي أعلنت 
إسالمها الى املسيحية في موعد 

اقصاه 15 اكتوبر القادم.
واصدر موريسـ  وهو محام 
مصـــري مهاجر الـــى الواليات 
املتحدة منذ 1999 هو واســـرته 
ومعروف بتعصبه الشديد ضد 
املسلمني ـ بعد مشاهدته نسخة 
ڤيديو السالم منال بيانا شديد 
اللهجة قال فيه »يبدو أن أحفاد 
الغزاة العرب املسلمني احملتلني 
لبلدنا مصر لـــم يتعظوا، فإن 
القبطية  الوطنيـــة  اجلمعيـــة 
األميركية ستحرق مائة نسخة 

رميا فقيه حني فازت بلقب ملكة جمال أميركا

بيروت ـ ايالف: بعد أن كان من المقرر أن تزور ملكة جمال الواليات المتحدة 
المنطقة  الى  زيارة  ضمن  لبنان  األم  بلدها  فقيه«  »ريما  لبناني  أصل  من  األميركية 

بدأت من مصر، قررت لجنة ملكة جمال لبنان تأجيل الزيارة.
وقد وزعت اللجنة بيانا على وسائل اإلعالم جاء فيه:

مع  بالتشاور  لبنان  جمال  ملكة  لجنة  قررت  لبنان  في  المستجدات  بسبب 
لجنة ملكة جمال الواليات المتحدة األميركية تأجيل زيارة ريما الفقيه التي كانت 
مقررة في الـ 16 الجاري، على أن تعود ريما لزيارة بلدها األم في األشهر القليلة 

المقبلة في موعد سيتم اإلعالن عنه قريبا.
وبحسب تصريح المستشارة اإلعالمية للجنة ملكة جمال لبنان سالي موسى، 
فان الزيارة تم إرجاؤها ألواخر العام الحالي، مبدئيا الى شهر ديسمبر المقبل، أمال 

في أن يكون الوضع السياسي المتوتر في لبنان قد انجلى حتى ذلك الحين.

أكبر بيت للرعب
في ألمانيا

افتتح في  ـ د.ب.أ:  أملانيا 
أكبر  أملانيا مســـاء اجلمعة 
بيت للرعب في البالد يضم 
مجموعة كبيـــرة من هياكل 
عظمية وصورا جلثث مخيفة 
تضمها مغارة األشباح التي 
بنيت حديثا في مدينة كيل 

األملانية شمال البالد.
أفاد املسؤولون عن البيت 
بأنه األكبر من نوعه في أملانيا، 
حيث يقوم علـــى 1300 متر 
مربع، تقبع فوقها مومياوات 
وأشباح مخيفة تصيب الرواد 

بالهلع واخلوف.
ان  الـــزوار  وبإمـــكان 
يدخلـــوا دائـــرة الرعب من 
خالل »جتـــارب الكوابيس« 
التي تسببها هياكل اجلثث، 
كما ميكنهـــم ان يفعلوا ذلك 
ايضا بدخولهم مغارة الديدان 
ومتاهة السجن ليحصل لهم 

اخلوف املطلوب.

بريطاني يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في »يورو مليونز«
ويفوز بـ 113 مليون جنيه إسترليني

و231 ألفــــا و764 يورو. ويأتي الفوز اجلديد ليحطم 
رقما قياسيا آخر، وذكر متحدث باسم الشركة التي 
تشــــرف على يانصيب يورومليونز أن عطال حدث 
في األنظمة التي تربط بني الشركة والبنوك تسبب 
في وقف عمليات البيع للبطاقات بني الســــاعة الـ 6 

والساعة الـ 7 بتوقيت بريطانيا.

لندن ـ إيالف: قالت شركة كاميلوت املشرفة على 
يانصيب يورومليونز في بريطانيا إن بريطانيا يحمل 
بطاقة اليانصيب فاز باجلائزة التي تعد األكبر على 
اإلطــــالق في بريطانيا، ولم يعرف حتى اآلن إذا كان 

صاحب البطاقة شخصا واحدا أم عدة أشخاص.
اليانصيب »يورومليونز«  وحصل حامل بطاقة 
الفائز على مبلغ 113 مليون جنيه إســــترليني )نحو 
175مليون دوالر( مســــجال بذلك رقما قياسيا جديدا 
ألكبر جائزة يانصيب في بريطانيا. ويشمل يانصيب 
»يورومليونز« تسع دول أوروبية هي فرنسا واسبانيا 
وبريطانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا وسويسرا والبرتغال 
وايرلندا والنمسا وقد انشئ العام 2004. وأجري أول 
ســــحب يورومليونز في 13 فبراير 2004 في الدول 
الثالث املؤسسة له وهي فرنسا وإسبانيا وبريطانيا 
وانضمت إليها الدول الســــت األخرى في الثامن من 
أكتوبر 2004. وفي ســــحب 12 فبراير املاضي تقاسم 
العب بريطاني وآخر إسباني مبلغ 129 مليونا و618 
ألفا و405 يورو. والرقم القياسي ألكبر جائزة فاز بها 
شخص واحد سجل في الثامن من مايو 2009 وكانت 
من نصيب امرأة اسبانية وبلغت قيمتها 126 مليونا 

بطاقة اليانصيب الفائزة

صحتك
هرمون مضاد للتوتر

يقاوم الشيخوخة

فحص الخدود.. الكتشاف 
سرطان الرئة

باري��س � أ.ش.أ: أظه��رت دراس��ة طبية 
حديث��ة دور أحد الهرمون��ات املضادة للتوتر 
في تأخير زحف الشيخوخة، ثم احملافظة على 

قوة وسالمة العضالت لدى املسنني.
وأك��دت الدراس��ة الت��ي نش��رتها مؤخرا 
مجلة »ت��وب س��انتيه« دور هرم��ون »إتش.

إس.بي.10« داخل اخللية، وبش��كل خاص في 
املايتوكوندري��ون )مصانع الطاقة في اخللية(. 
وترى املجلة الطبية األكثر انتشارا في أوروبا 
ان دراسة وظائف هذا الهرمون قد تثبت أهميته 
في إيجاد عالج للمسنني، الذين يكونون أكثر 
عرضة لإلصابة بتلف العضالت نتيجة التقدم 
بالس��ن. ويوج��د هرم��ون »إتش.إس.بي.10« 
لدى جميع الكائنات احلية، وهو يس��اعد على 
مراقبة التداخالت بني البروتينات في اجلس��م 
وتنظيمها، ويس��تجيب كذل��ك لعوامل التوتر 
البيئية مثل ممارس��ة الرياضة وااللتهابات من 

خالل زيادة مستويات إنتاجه داخل اخللية.

واش��نطن � يو.بي.آي: توص��ل باحثون 
أميركيون إلى طريقة جديدة لكشف سرطان 
الرئة في مراحله املبك��رة عبر فحص خاليا 
اخل��د. وذكر موقع »ذا م��د غورو« األميركي 
أن باحث��ني م��ن جامعت��ي »نورث وس��ت« 
و»نيويورك« وجدوا من خالل تسليط ضوء 
مشع على عينات من خاليا خدود املرضى أن 
الذين يعانون من س��رطان الرئة تبدو لديهم 

مؤشرات في كروموزومات هذه اخلاليا.
وق��ال الطبي��ب املس��ؤول عن الدراس��ة 
همانت روي »عبر فح��ص باطن اخلد بهذه 
التقني��ة البصرية لدينا الق��درة على حتديد 
املرض��ى األكث��ر عرض��ة خلط��ر اإلصابة 

بسرطان الرئة«.

رسالة وداع شعرية حزينة إلى زوجة غيفارا 
التي كانت تحتفظ بفيلم عن حياته الشخصية

بوينس ايرسـ  ا.ف.پ: يتضمن 
فيلم وثائقــــي جديد حول الثائر 
االرجنتيني ارنستو تشي غيفارا 
بعنوان »تشي. رجل جديد« يعرض 
بالتزامن في كوبــــا واالرجنتني، 
تســــجيالت ومشــــاهد ووثائق 

ومخطوطات لم يسبق نشرها.
ويقول كاميلو )48 عاما( جنل 
تشي غيفارا الذي اتى الى بوينس 
ايرس من هاڤانا حلضور العرض 
االول للوثائقي »انه المر مؤثر جدا 
االستماع الى صوت تشي غيفارا 
وهو يتلو شعرا لسيزار فاييخو 
في رسالة وداع الى والدتي قبل 

انطالقه الى الكونغو«.
ويشــــكل القاء ارنستو تشي 
غيفارا بصوت رزين العام 1965 
البيات شــــعر حزينــــة من كتاب 
»الرسل السود« للشاعر البيروفي 
سيزار فاييخو فضال عن اشعار 

للتشيلي بابلو نيرودا واحدة من امور كثيرة يكشفها الفيلم الوثائقي.
يقول كاميلو الذي تذكر عيناه وحليته بوجه والده: لالسف »كنت في سن الثالثة 

وال اذكر شيئا عن هذا الوداع«.
ويرافق النجل الثالث من بني ابناء تشــــي غيفارا اخلمســــة معد الفيلم االرجنتني 
تريســــتان بوير لعرض الفيلم في بوينس ايرس بعد 24 ســــاعة على اطالقه في 333 

صالة في كوبا.
ويقول تريســــتان بوير »ثمة امور لم نكن نشــــك حتى في وجودها، كأن نكتشف 
وثائق سرية في بوليڤيا وان زوجته كانت حتتفظ بفيلم عن حياته الشخصية وانه 
في العام 1965 في خضم احلرب البادرة كتب يقول ان االحتاد السوفييتي يتوجه نحو 

الرأسمالية اذا استمر على هذا النهج«.
واجرى بوير مدير التلفزيون العام في االرجنتني طوال 12 عاما حتقيقات في عدة 
دول اميركيــــة التينية ومتكن من الوصول الى وثائق نزعت عنها صفة الســــرية في 
2008 مــــن قبل حكومة ايفو موراليس. وقد بقيت هذه الوثائق مدة 23 عاما محفوظة 

على انها اسرار دولة في خزائن املصرف املركزي البوليڤي.
وهي عبارة عن دفاتر ودفتر يوميات ومالحظات. وقد كتب تشي غيفارا في مدونة 
وفي دفتر احمر تعليقاته ومالحظته حول رفاق الســــالح واحلركة الثورية التي كان 
يشــــنها في جنوب شــــرق بوليڤيا قبل ان يلقي اجليش القبض عليه في الثامن من 

اكتوبر 1967 ويعدمه غداة ذلك.

فيلم وثائقي يكشف جديداً عن حياته

تشي غيفارا

منال بعد إسالمها

موريس صادق

التوتر السياسي يؤجل
زيارة ريما للبنان 


