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أحمد عفيفي 
خرج ابراهيم عيس����ى عن 
صمته الذي ط����ال بعد إقالته 
من منصب����ه كرئيس حترير 
جلريدة الدستور وفاجأ اجلميع 
بحضوره احلف����ل الذي نظمه 
صحافيو الدس����تور في نقابة 
الصحافيني والذي حضره الكثير 
م����ن السياس����يني واإلعالميني 
ورموز مصر الفكرية والثقافية، 
وقد استقبل احلضور عيسى 

بالتصفيق والهتاف احلاد.
وقد حتدث في احلفل بالل 
فضل أحد أهم كتاب الدستور 

في بداياتها قبل انتقاله الى جريدة املصري اليوم 
ثم برز اسمه ككاتب سيناريو ومؤلف، مؤكدا انه 
رفض إكمال كتابة مسلسل عن حزب الوفد لصالح 
قناة احلياة بعد علمه بقرار إقالة إبراهيم عيسى، 
وقال انه أرسل رس����الة إلى د.السيد البدوي أكد 

فيها أنه ال يشرفه العمل معه.

 أم����ا ابراهيم عيس����ى فقد 
امس����ك بامليكروفون وقال: ان 
جريدة الدس����تور تلعب دورا 
أكبر م����ن كونها صحيفة، وان 
صحافييها أكبر من أن يعاملوا 
كأصحاب مهن����ة، بل أصحاب 
مهمة ورسالة، وانهم مبوقفهم 
املش����رف واعتصامهم من أجل 
احلفاظ على السياسة التحريرية 
للجريدة يعطون للصحافة في 
مصر والعالم العربي درسا لن 

ينساه التاريخ.
 وأض����اف أن صحافي����ي 
الدس����تور مواهب تتمناها كل 
وس����ائل اإلعالم في العالم، وان د.السيد البدوي 
ورضا إدوارد كذبا في كل شيء وأنهم يكذبون كما 
يتنفسون. واختتم كالمه قائال: لو القيامة قامت 
بكرة.. هطلع جورنال. وكان من بني احلضور الفنان 
فاروق الفيشاوي وعبدالعزيز مخيون واحمد فؤاد 

جنم وغيرهم كثيرون.

تطوير متحف ألفيس بريسلي
نيويورك � أ.ش.أ: في إطار تطوير املشاريع السياحية األميركية يتم 
جتديد متحف الفيس بريسلي في مدينة توبيلو التابعة لوالية مسيسيبي 
األميركية، ومن املنتظر ان يتكلف هذا املش����روع نحو 3 ماليني دوالر. 
ويضم املتح����ف املنزل الذي ولد فيه املغن����ي واملمثل األميركي الفيس 
بريس����لي في عام 1935 وكان يزوره نحو 100 ألف زائر س����نويا  يذكر 
ان العائد من زيارة الس����ائحني لهذا املتحف سيستخدم في بناء مسرح 

لعرض األنشطة املسرحية املختلفة.

نيويورك � يو.بي.آي: يتش����ارك زوجان من نيويورك 
تاريخ امليالد نفس����ه مع ابنهما ال����ذي فوجئا بوالدته في 
األول من نوفمبر 2009. ونقلت صحيفة »نيويورك بوست« 
األميركية عن الوالدة كيري الرا التي ولدت قبل 30 س����نة 
من والدة ابنها البكر ان األطباء قالوا لها انها س����تلد طفلها 
في 30 أو 31 أكتوبر لكن الصغير »رايلي« انتظر ليش����ارك 

أمه وأبيه في تاريخ ميالدهما.

وقالت املرأة »هذه أفضل هدية عيد ميالد حصلت عليها 
وأعتقد انه إما سيسر كثيرا بتشارك تاريخ عيد ميالده معنا 

أو انه سيختار تاريخا آخر«.
وكشف الوالد توماس الرا ان املمرضة التي ساعدت زوجتها 

على الوالدة كانت من مواليد األول من نوفمبر أيضا.
وأضاف انه »بالتأكيد يوم احلظ وس����نلعب اللوتو في 

يوم عيد ميالدنا هذه السنة«.

أم وأب وابنهما.. بتاريخ ميالد واحد

سيد البدوي

مظاهرات لصحافيي الدستور تطالب بعودة ابراهيم عيسى

عبداحلليم حافظ

)ا.ف.پ(رجال الشرطة امام محل »كارتييه« في روما

االعصار اغرق الفلبني

إعصار »ميجي« يحصد 19 قتياًل في الفلبين
ويتجه بشراسة إلى الصين

كاميرات مراقبة في األحياء المسلمة
 تثير الغضب في بريطانيا 

»مشوار العندليب« يفتتح مهرجان الموسيقى العربية
القاهرة � أ.ف.پ: يفتتح عرض »مش���وار العندليب« حول 
حياة املط��رب عبداحللي��م حاف��ظ ال��دورة التاس���ع��ة عشرة 
من مهرجان ومؤمتر املوس���يقى العربية في االول من نوفمبر 

املقبل.
وأوضحت األمينة العامة ملهرجان ومؤمتر املوسيقى العربية 
رتيبة احلفن��ي ف��ي مؤمتر صحافي عقدته في املسرح الكبير 
بدار االوبرا املصرية ان »عرض »مشوار العندليب« سيتطرق 
الى احملط���ات الفنية في حياة العندليب األس���مر عبد احلليم 
حافظ. ويقوم بتجس���يد هذه احملطات ع���دد من جنوم الغناء 
العربي في فرق دار األوبرا املصرية مبشاركة فرقة باليه اوبرا 
القاهرة وفرقة عبد احلليم نويرة للموس���يقى العربية بقيادة 

املايسترو صالح غباشي.
وأضافت احلفني انها قامت بإعداد »املادة العلمية للعرض« 

فيما ستخرجه على املسرح جيهان مرسي.

 فلبيني يشنق نفسه في مرحاض طائرة

.. ورومانية تلد في حمام المحطة وترمي طفلها في الزبالة

.. وأب يعذب ابنه بجمر النرجيلة بسبب.. دينار!

مانيال � أ.ش.أ: ارتفعت حصيلة القتلى جراء 
إعصار »ميجي« الذي ض���رب املناطق الواقعة 

شمال الفلبني إلى 19 شخصا.
وذك���رت هيئة اإلذاعة االس���ترالية امس أن 
اإلعصار تسبب في تدمير املنازل وانقطاع التيار 
الكهربائي عن العديد من املناطق، مش���يرة إلى 
أن آالف املواطنني قد فروا من منازلهم وأغلقت 
املدارس أبوابها كما ألغت سلطات الطيران الرحالت 

اجلوية جراء الطقس السيئ.
وأضافت اإلذاعة االسترالية أن فرق اإلغاثة 
تعمل في الوقت احلالي على توصيل املساعدات 
إلى املتضررين من هذا اإلعصار واملتواجدين في 
مناطق نائية، مش���يرة إلى أن األمطار الغزيرة 
تعرقل جهود اإلغاثة، وأفاد مس���ؤولو األرصاد 
اجلوية بأن اإلعص���ار »ميجي« في طريقه اآلن 

إلى الصني.

لندن � إيالف: ثارت حالة من الغضب بني السكان املسلمني 
في مدينة برمنغهام البريطانية في أعقاب إقدام الشرطة على 
نص���ب كاميرات في األحياء التي تقطنها غالبية مس���لمة في 

تلك املدينة.
وقد نصبت الشرطة اكثر من 200 كاميرا بعضها مكشوف 
وبعضها مخفي في ش���وارع بأحياء مسلمة مثل حي وشوود 
هيث، وسباركبروك، وتبني انها ممولة من مخصصات مالية 

حكومية ملكافحة االرهاب.
وكان كريس سيمز رئيس قوة الشرطة قد اعتذر بعد صدور 
تقرير مستقل حول املوضوع استنتج ان قوة الشرطة لم تهتم 

كثيرا باالمور القانونية التي حتكم وتنظم مثل هذه االمور.
وقال التقرير ان القضية افتقرت الى الش���فافية عندما مت 
تركي���ب الكاميرات، وهو ما اضر كثيرا مبصداقية الش���رطة 

والثقة بها.
اال ان الضاب���ط البريطان���ي اكد ان الكاميرات لم تش���غل، 
وقد غطي���ت في انتظار انتهاء املناقش���ات حول ش���رعيتها 

وقانونيتها.

مانيال � د.ب.أ: أعلن مسؤولو شركة طيران 
اخلليج وس���لطات مطار ماني���ال الدولي امس 
أن فلبينيا )36 عاما( قام بش���نق نفسه داخل 
مرحاض طائرة تابعة للش���ركة أثناء رحلتها 

اجلوية إلى الفلبني.
وقد عثرت على جثة مارلون س���ويفا الذي 
يعم���ل باخلارج في املرحاض على منت الرحلة 
رقم 154 التابعة لش���ركة طيران اخلليج وذلك 

قبل هبوطها في مطار مانيال الدولي.
وقال ليونسيو ناكبيل ضابط األمن بشركة 
طيران اخلليج في مانيال إن طاقم الطائرة اضطر 
لفتح باب املرحاض بالقوة بعدما لم يعد سويفا 

ملقعده قبل الهبوط.
وأضاف ناكبيل إن طاقم الطائرة حاول إنقاذ 
سويفا الذي يعمل كفني في محطة كهرباء في 

دبي ولكن دون جدوى.

روما � أ.ش.أ: تخلصت فتاة رومانية تبلغ 
من العمر 17 عاما من وليدها برميه في صندوق 
القمامة بعد أن وضعته في حمام محطة القطارات 

مبدينة ميالنو اإليطالية.
وكان عمال النظافة مبحط���ة القطارات قد 
أبلغوا خدمة الطوارئ الطبية والش���رطة عن 

وج��ود جني��ن بصن��دوق القمام��ة.
وق��ال بع��ض املواطن��ني للش���رط��ة التي 
انتقلت الى املكان إنهم شاهدوا فتاة صغيرة في 
حالة إعياء تقوم برمي شىء غريب وأنها كانت 
تطلب العون وهو ما س���اعدهم على التعرف 

عليها بسرعة.

عمان � يو.بي.آي: أصدر قاضي صلح محكمة 
في شرق العاصمة األردنية عمان قرارا بتوقيف 
متهم بتعذيب ابنه بجمر »النرجيلة« على ذمة 
التحقيق. وذكرت صحيفة الغد امس أن األب اتهم 

ابنه )10 سنوات( بسرقة دينار من منزله.
ونقلت عن مصادر أن الطفل أسرع لوالدته 
بأن أبيه )طليقها( عذبه بجمر النرجيلة أكثر من 

مرة فما كان من األم إال أن تقدمت بشكوى لدى 
إدارة حماية األسرة ضد والد طفلها. وكان الطفل 

أقام في منزل والده خالل األسبوع املاضي.
وبينت األم أنها اكتشفت آثار كّي على ساعدي 
وكفي وقدمي ابنها وقالت إن طليقها كان يقوم 
بتسخني اجلمر على الغاز ووضعه على ساعدي 

طفلهما بقصد تأديبه على سرقة الدينار.

 لبناني يقتل زوجته
و3 من أبنائه وينتحر

اللصوص سرقوا
عش الزوجية

بيروت � د.ب.أ: أقدم لبناني 
على قتل زوجته وثالثة من أطفاله 
ثم أقدم على االنتحار في جرمية 

لم ُتعرف بعد مالبساتها.
وذكرت صحيفة »الس���فير« 
اللبنانية ام���س أن رب العائلة 
وهو من منطق���ة بئر العبد في 
أقدم  ضاحية بيروت اجلنوبية 
على قتل زوجته وثالثة من أبنائه، 
ثم انتحر، ولم يبق من األسرة 
إال االبن األكبر الذي جنا بسبب 
املن���زل، وقالت  تواجده خارج 
الصحيفة إن الدافع رمبا يكون 
»ظروفه املالية القاهرة«، وتقوم 
القوى األمنية اللبنانية بالتحقيق 
ملعرفة مالبس���ات اجلرمية بعد 

اكتشافها مساء أمس.

دمشق � يو.بي.آي: لم تكتمل 
فرحة عروسني في إحدى القرى 
التابعة ملدينة جبلة في محافظة 
الساحل السوري  الالذقية على 
بليلة زفافهما فبع���د عودتهما 
من س���هرة حفل الزفاف فوجئا 

مبنزلهما وقد نهبه اللصوص.
ونقلت صحيفة »تش���رين« 
الرسمية امس عن رئيس مركز 
الش���رطة في املنطقة »انه بعد 
عودة العروسني مع أهل العريس 
من مراسم حفل الزفاف في احد 
القرية بعد  القريبة من  املقاهي 
منتصف الليل صعقتهم املفاجأة 
حني رأوا الباب اخلارجي احلديدي 

والباب الداخلي قد خلعا«.
وأضاف ان اللصوص سرقوا 
مبلغ 100 ألف لي���رة )أكثر من 
2000 دوالر( 15 غالونا من زيت 
الزيتون إضافة ملؤنة البيت من 

املكدوس والزيتون وغيرها.
ولم تس���لم غرفة العروسني 
من عبث اللصوص الذين بعثروا 
العريس  محتوياتها، ما اضطر 
أمام ه���ذه الفوضى للذهاب مع 
عروس���ه إلى أح���د الفنادق في 

الالذقية ليبيتا ليلتهما.

سم قاتل في عيش الغراب
ميونيخ � د.ب.أ: عندما يشعر شخص ما بالغثيان أو يبدأ في 
التقيؤ بع���د تناول عيش الغراب، عندئذ عليه االتصال بطبيب 

أو متخصص في الرعاية الصحية على الفور.
يقول مايكل ديترز من مركز معلومات الس���موم بأملانيا إنه 
حتى عندما تزول األعراض بعد فترة قصيرة، فال ينبغي أن يعد 

هذا سببا لالعتقاد بأن اخلطر قد زال.
فغالبا ما تعود األعراض للظهور بعد عدة ساعات وعادة ما 

يكون هذا دليال على أن ضررا جسيما قد حلق بالكبد.
وفي هذه احلالة يتعني طلب مس���اعدة الطبيب عبر الهاتف، 
وفي العديد من الدول، هناك خط س���اخن لإلبالغ عن اإلصابة 
بالتسمم كما أن االتصال برقم الطوارئ العادي ميكن أن يساعد 

أيضا في مثل هذه احلاالت.
وينبغي على األش���خاص الذين يذهبون إلى الغابات جلمع 
عيش الغراب أن يحتفظوا معهم برقم اخلط الساخن للسموم.

وينصح ديترز أيضا باالحتف���اظ بكمية صغيرة من عيش 
الغراب الذي مت تناوله، لتكون مبثابة عينة تساعد الطبيب في 

حتديد نوع السم في حالة اإلصابة بالتسمم.
ويتعني على األشخاص ممن لديهم هواية جمع عيش الغراب 

البري أن يتناولوه فقط إذا كان بإمكانهم التعرف عليه على وجه 
اليقني، أما اذا ساورتهم الشكوك، فعندئذ يتعني عليهم االتصال 

مبتخصص في عيش الغراب.

 سرقة خاتم كارتييه بقيمة  500 ألف يورو في وسط روما
 روم���ا � أ.ف.پ: أق���دم رجالن من أص���ول أجنبية في 
االربعينيات من العمر على سرقة خامت تقدر قيمته ب� 500 
ألف يورو في أحد متاجر كارتييه وس���ط روما، حسبما 
أفادت وكالة األنباء اإليطالية )انسا( نقال عن مصادر في 

الشرطة.
وقد سارع املسؤول عن متجر كارتييه الواقع في حي 
كوندوني الراقي بالقرب من س���احة إس���بانيا إلى إبالغ 
الشرطة بعملية السرقة، في أواخر فترة بعد الظهر، حيث 
دخل املتجر رجالن يرتديان بذلة وربطة عنق ولهجتهما 
اجنبية وعلى االرجح عربي���ة، متظاهرين بأن أحدهما ال 

يعرف اآلخر.
وطلب أحدهم���ا رؤية اخلامت، وهو عبارة عن ماس���ة 
من خمسة قراريط ذات إطار من الذهب األبيض، فأعطته 
إياه املوظفة، ثم طلب الرجل الثاني رؤية اخلامت نفس���ه، 
ما أدى إلى صرف انتب���اه املوظفة عن زبونها االول الذي 

خبأ اخلامت.
بعد ذلك انتظر شريكه للخروج والذ الرجالن اللذان لم 
يكونا مسلحني بالفرار في سيارة، ولم تتنبه املوظفة الى 
اختفاء اخلامت إال بعد رحيلهما وقرعت جرس اإلنذار، ووفقا 
للشرطة، فإن كاميرات املراقبة سجلت كل شيء وهي تعمل 
اآلن على حتليل الصور، وهذه عملية سرقة غير معهودة 

في هذه املنطقة املزدحمة والسياحية من املدينة.

إبراهيم عيسى يخرج عن صمته: البدوي وإدوارد »كذابين« 
ولو القيامة قامت بكرة.. هطّلع جورنال 

فاجأ الجميع بحضور الحفل الذي نظمه صحافيو الدستور 

سيارة اإلسعاف دهست 
ضحية الحادث!

موسكو � د.ب.أ: لقيت فتاة )15 
عاما( حتفها بعد أن صدمها شرطي 
مخمور بسيارته، ثم دهستها سيارة 

االسعاف التي جاءت إلنقاذها.
ونقلت وكالة األنباء الروس���ية 
)ريا نوفوستي( عن احملققني قولهم 
امس إن الشرطي املخمور كان يقود 
سيارته اخلاصة بضاحية تومسك 
في سيبيريا عندما صدم ثالثة من 
الش���باب كانوا يقفون على جانب 

الطريق.
وقالت الش���رطة إن قائد سيارة 
اإلسعاف الذي هرع إلنقاذ الفتاة لم 
يرها وهي مسجاة على األرض عندما 
وصل الى موقع احلادث. ومت إيقاف 
الشرطي عن عمله، وفتحت السلطات 

املعنية حتقيقا في احلادث.


