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27 لندنـ  يو.بي.آي: قدمت الشرطة البريطانية اعتذارا وتعويضا 
إلى امرأة ناشطة مناهضة للحرب على قيام رجالها بازالة قناع من 
املطاط شبيها بوجه رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون 

براون عن وجهها بالقوة.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( إن أودري وايت 
البالغة من العمر 59 عاما والناشطة في حملة أوقفوا احلرب كانت 
تشارك في تظاهرة مبدينة مانشستر عام 2008 أمام مؤمتر حزب 

العمال احلاكم وقتها وترتدي قناعا مطاطيا لرأس براون.
وأضافت أن شرطيا طلب من أودري نزع القناع املطاطي وحني 
رفضت قام شرطيان آخران بنزع القناع عن وجهها بالقوة وسحبها 
على األرض خالل هذا العملية مــــا أدى إلى إصابتها بجروح في 
الظهر والرقبة. وأشارت »بي.بي.سي« إلى أن الشرطة اعترفت بأن 
رجالها ارتكبوا خطأ بإزالة القناع عن وجه املرأة بالقوة وقدمت 

اعتذارا لها ودفعت تعويضا اتفق عليها الطرفان.

شكوك حول مدى فاعلية تاميفلو

اعتذار وتعويض المرأة أزال رجال الشرطة عن وجهها قناع غوردن براون

واشـــنطن ـ رويترز: أفاد باحثون في 
تقرير صـــدر، اخلميس بأنه من احملتمل 
أن ڤيروس انفلونزا اخلنازير بدأ يتحور 
وأن ساللة جديدة مختلفة اختالفا طفيفا 
بدأت تســـود في أســـتراليا ونيوزيلندا 

وسنغافورة.
وقال الباحثون ويرأسهم أيان بار من 
مركز التعاون للمراجع والبحوث بخصوص 
االنفلونزا التابع ملنظمة الصحة العاملية في 
ملبورن بأستراليا، إنه ينبغي إجراء مزيد 
من الدراســـة ملعرفة ما إذا كان املصابون 
بالساللة اجلديدة أكثر عرضة للوفاة، وما 

إذا كان اللقاح احلالي يحمي منها متاما.
وكتـــب بـــار وزمـــالؤه في نشـــرة 
التي تنشـــر على  »يوروســـرفيالنس« 
اإلنترنت »لكن قد ميثل ذلك بداية حتول 
جيني مثير لڤيروســـات اإلنفلونزا )ايه 
اتش1ان1( الوبائية قد يتطلب حتديث اللقاح 

بشكل أسرع مما كان متوقعا«.
وأضـــاف الباحثون أنـــه من احملتمل 

أن هذه الساللة أشـــد فتكا وقادرة أيضا 
على إصابة األشخاص الذين مت تطعيمهم 

بالفعل.
وتتحور ڤيروسات االنفلونزا باستمرار 
وهو ما يفسر حاجة االشخاص للتطعيم 
مبصل جديد ضد االنفلونزا سنويا، ولم 
يشـــهد ڤيروس انفلونـــزا اخلنازير أي 
حتور تقريبا منذ تفشيه في مارس 2009 

وانتشاره على مستوى العالم.
ويراقب العلمـــاء في أنحاء العالم كل 
سالالت االنفلونزا لرصد أي حتور جديد 
خطير للڤيروس، وقد تبني أن الڤيروس 
ليس مميتا على نحو خاص إال انه تفشى 
على مستوى العالم خالل أسابيع وأدى 
لوفاة أطفال وشبان صغار أكثر من الساللة 
العادية. وقال الباحثـــون إن التحورات 
مازالت حتـــى اآلن غير مهمة، لكن هناك 
بعض احلـــاالت أصيب فيها أشـــخاص 
بالڤيروس بعد تطعيمهم كما وقعت بعض 

الوفيات.

إنفلونزا الخنازير تعود من جديد أشد فتكاً

مفتي مصر: السلفية المتشددة أقرب إلى العلمانية منها إلى اإلسالم
املجتمعات اإلسالمية، وقال »عندما 
تريد هذه املجتمعات أن تتمســــك 
بهويتها، فال يكــــون عندها قدرة 
على التفكر والوسطية واالعتدال 
واالنفتاح والترقب، فتلقي نفسها 
في أحضان السلفية، ألن السلفية 
حينئذ ستمثل لها هوية محددة«. 
ونفــــى املفتي في املقابل أن تكون 
ثقة جموع املسلمني في األزهر قد 
اهتزت في السنوات األخيرة، مشددا 
على أن املنهج األزهري الوسطي 
»كالهرم، يتجاوز الزمان واملكان، 

وسيظل هرما«.
وقال إنه مطمئن لكل الفتاوى 
التي أصدرها خالل ثمانية أعوام 
تقريبا قضاها فــــي منصبه، وال 
يعتقــــد أنه بحاجة ألن يراجع أيا 
منهــــا، ألن كل ما صدر كان جهدا 
مؤسســــيا »عدنا فيه دائما ألهل 

الذكر، ولم يكن اجتهادا فرديا«.

والعلمانية كفــــر. أبدا، العلمانية 
أصال لم ينكروا الدين، هم يريدون 
أو يعزلوا  الديــــن  أن يخصصوا 
الدين، وأنتم تريدون أن تنعزلوا 

بالدين، وهذه هي املشابهة«.
وتابع »كان بعض دعاة السلفية 
يقول: إن هؤالء الناس يدعون إلى 
اإلسالم املتميع، لكننا ندعو إلسالم 
غير متميع، هو يراه على هذا النحو 
ألن به جزئيات كثيرة، يقول للفرد 
افعل، افعل، افعــــل، وال تفعل، ال 
تفعل، ال تفعل. وهذه اجلزئيات كلها 
مختصة باخلصوصية وبالهوية، 
بالتفاعل،  ومختصة باالعتزال ال 
ومــــن هنا كانت هناك مشــــابهة، 
مشــــابهة أســــتطيع أن أقول إنها 

مؤملة لكنها حقيقية«.
ورأى الشيخ د.علي جمعة أن 
انتشار الســــلفية جاء كردة فعل 
على موجات العلمانية التي تكتسح 

أن لدغت منها في املصالح، ولكن 
الفكر السلفي هو الوجه اآلخر للفكر 

العلماني وهو ال يدري«.
ويستطرد املفتي شارحا رؤيته 
»عندما يسمع السلفيون هذا الكالم 
يغضبون، يقولون ال. نحن مؤمنون 

وأضاف ان »العلمانية تؤمن 
باخلصوصيــــة، ولذلــــك تدعــــو 
إلى اختصــــاص كل قوم بلغتهم، 
بثقافتهم، بفلكلورهم، بتاريخهم، 
مبصاحلهم، فهــــي تؤيد انفصال 
األكراد والتركمان والعرب والشيعة 
من السنة واألقباط من املسلمني، 
العلمانية تريد هــــذا. لذلك تريد 
خريطة أخــــرى للعالم. وبدال من 

200 دولة يصبح 400 دولة«.
وتابع »والسلفي املتشدد يريد 
اخلصوصية، يريد أن تتركه في 
حاله، يلبس كما يشاء ويصلي كما 
يشاء منعزال في مسجده. ولذلك 
جتد هذه السلفية التدميرية تبني 
برنامجــــا كثيــــر اجلزئيات حتى 
يعيــــش فيه اإلنســــان بعيدا عن 
إذن فالسلفية  ممارســــة احلياة، 
العلمانيــــة، ولذلك رأينا  تقابلها 
العلمانية وهي تبارك السلفية إلى 

القاهــــرة ـ وكاالت: في حواره 
مع موقع »اسالم اون الين«، اعتبر 
د.علي جمعة مفتي الديار املصرية 
أن السلفية املتشــــددة أقرب إلى 
العلمانية منها إلى اإلســــالم، وأن 
الفكر السلفي املنغلق هو الوجه 
اآلخر للفكر العلماني، شارحا أنه 
إذا كانت العلمانية تريد أن تعزل 
الدين عن سير احلياة، فإن السلفية 
تسعى إلى أن تنعزل بالدين عن 

الواقع.
واعتبر د. علي جمعة أن د.عبد 
الوهاب املســــيري املفكر املصري 
الراحل هــــو أول من شــــرح هذا 
وهو يصف الســــلفية بأنها أقرب 
العلمانية، وباختصار شديد  إلى 
ميكن القول إن العلمانية ال تنكر 
الدين، لكنها تنحي الدين عن سير 
احلياة، والسلفية املتشددة تريد أن 

تنعزل بالدين عن سير احلياة.

خاتم نادر بـ 15.7 مليون دوالر

هدية لزوجته احتفاال مبيالد أول أبنائهما.
وزادت أســــعار األملاس وغيرها من املجوهرات 
بنسبة 20% مقارنة بالعام املاضي، ما جعلها وسيلة 
جيدة للتحوط بالنســــبة للمستثمرين في األوقات 

االقتصادية الصعبة.

نيويوركـ  رويترز: أفادت دار »كريستي« للمزادات 
بأن خامتا نادرا من حجرين ســــجل رقما قياســــيا 
عامليا جديدا لبيع ماســــة زرقاء بالقيراط في مزاد 
للمجوهــــرات بلغت إجمالي مبيعاتــــه أكثر من 50 

مليون دوالر.
وسجل »بلجاري بلو دياموند« وهو خامت صنع 
في الســــبعينيات أعلى سعر في مزاد على أكثر من 
450 قطعة مجوهرات من تشكيلة أوروبية شخصية 
ووصل سعره الى 15.7 مليون دوالر او 1.4 مليون 

دوالر للقيراط الواحد.
وقال رئيس قســـم املجوهرات في كريســـتي 
األميركية راهول كاداكيا »لقد سجل سعرا قياسيا 
عامليا اليوم لـ »باجلاري بلو« وهو حجر مشهور 
يظهر للبيع في كريســـتي ألول مـــرة خالل 40 

عاما«.
وبيعت املاسة في روما في عام 1972 مقابل مليون 
دوالر وهو ما يــــوازي 5 ماليني في الوقت الراهن، 
وقالت »كريستي« إن صاحب املجموعة قدم اخلامت 

صاحبه قدّمه هدية لزوجته احتفاالً بميالد ابنهما األول

املفتي د. علي جمعة

سجين يقتل 3 في مدرسة بالفلبين

مانيالـ  ا.ف.ب: اقتحم سجني سابق مدرسة في 
جنوب الفلبني وقتل ثالثة اشخاص طعنا بسكني 
وجرح ستة آخرين على االقل قبل ان يقتل رجما 

باحلجارة على ما افادت به الشرطة اجلمعة.
وأعلن قائد الشرطة احمللية ادوين دي اوكامبو 
ان الرجل قتل معلمة وتلميذة في ســـن الثانية 
عشـــرة وجدها الذي جاء يزور املدرسة القريبة 

من زامبوانغا جنوب البالد.
وقال ان »الرجل دخـــل على ما يبدو الى احد 

الفصول وطعن املعلمة في صدرها ثم جرح معلمني 
آخرين وتلميذين«. وحاول بعد ذلك دخول قاعات 

درس اخرى متسببا في جرح تالميذ آخرين.
وكان الرجـــل الذي لم تكشـــف هويته يعمل 
حارسا حللبات صراع الديكة. وقال اوكامبو ان 
سكان املنطقة رجموه باحلجارة حتى املوت بعدما 
بث الرعـــب بينهم. واضاف انـــه كان حكم على 
الرجل بالسجن 27 عاما بتهمة االغتصاب وافرج 

عنه سنة 2008.

)أ.پ( آثار االعتداء على املدرسة وفي  االطار بكاء على أحد الضحايا  

رشاقة المسؤولين في هونغ كونغ.. مطلوبة!

محاكمة  10 مصريين في أحداث شغب بميالنو

تمساح سبب تحطم طائرة الركاب الكونغولية 

نائب بريطاني يرد على مترجمين فرنسيين 
سخروا منه: أسناني زي الحديد!

هونغ كونغـ  يو.بي.آي: حث وزير الصحة في 
هونغ كونغ املســـؤولني خالل اجتماع تشريعي 
علـــى تخفيض أوزانهم ليكونوا مثاال يحتذى به 

في البالد.
ونقلت صحيفة »هونغ كونغ ستاندرد« عن 
وزير الصحة يورك شـــاو يات نغـــوك قوله ان 
البدانة مشـــكلة متزايدة في هونغ كونغ وعلى 

املســـؤولني اعتماد نظام غذائي صحي ليكونوا 
مثاال يحتذى.

وأضاف ان بعض الوزراء واملشـــرعني بدناء 
»وأظن ان عليهم احلفاظ على رشاقتهم ليكونوا 

مثال يقتدي به الناس«.
وتعهد بعض املسؤولني باتباع نصيحة الوزير 

وتخفيض أوزانهم.

قالت مصادر إعالمية في ايطاليا ان النيابة العامة 
مبيالنو أحالت للمحاكمة 10 مصريني بتهمة »االشتراك 
في أعمال شغب« على ان تعقد اولى جلسات االستماع 
في الســــادس عشر من شهر ديســــمبر املقبل امام 

القاضي باولو دي لورنسو.
تعود وقائع القضية الى شهر فبراير املاضي حني 
قام قرابة مائة شاب من مهاجري شمال افريقيا بتحطيم 
واجهات متاجر ميلكها مهاجرون من أميركا الالتينية 
وأحرقوا سيارات، وذلك اثر مقتل شاب مصري يدعى 

احمد ممدوح السيد في الـ 19 من العمر طعنا على يد 
مهاجرين التني. يذكر ان العشرة احملالني للمحاكمة 
هم الذين استطاعت الشــــرطة حتديد هويتهم من 
خالل الصور ومقاطع الڤيديو التي التقطت ألعمال 
الشغب. وفي سياق القضية نفسها أشارت صحيفة 
اجلورنو الى اصرار املدعي العام على احالة ثالثة من 
الدومنيكان للمحاكمة على خلفية مشاجرة سبقت 
جرمية قتل الشاب املصري. ومن املنتظر ان تنظر 

النيابة في شأنهم خالل فترة قصيرة.

كينشاســــا ـ أ.ش.أ: أفــــادت نتائــــج التحقيقات 
التي أجريت في حادث مصرع عشرين شخصا اثر 
حتطم طائرة ركاب خالل رحلة جوية في الكونغو 
الدميوقراطية في نهاية شهر اغسطس املاضي، بأن 
الســــبب في وقوع احلادث هو متساح كان بحوزة 
الركاب.وذكرت شبكة »ان.بي.سي« االخبارية  أحد 
األميركية ان التحقيقات كشفت عن احد الركاب متكن 
مــــن الصعود الى طائرة بعد اخفاء متســــاح داخل 
حقيبة سميكة من القماش، غير ان التمساح متكن 

مــــن اخلروج واثارة الرعب بني الركاب مما أدى الى 
وقوع احلادث، وذلك طبقا لرواية الشخص الوحيد 

الذي متكن من النجاة من هذا احلادث.
وأضافت الشبكة األميركية ان الراكب ـ الذي لم 
يتم الكشــــف عن هويته ـ كان يعتزم بيع التمساح 
الذي أفلت منه قبيل وقت قصير من وصول الطائرة 
الى مطار »باندوندو« الكونغولي قادمة من كينشاسا، 
مشيرة الى ان قائد الطائرة ـ الذي يحمل اجلنسية 

البريطانية ـ لقي مصرعه في احلادث.

باريسـ  أ.ش.أ: رد النائب البريطاني في البرملان 
األوروبي ديريك كالرك على املترجمني الفرنسيني 
الذين سخرا منه وهو يتأهب للحصول على الكلمة 
خالل إحدى جلسات البرملان األوروبي، مؤكدا أنه ال 

يستخدم طاقم أسنان وأن أسنانه مثل احلديد.
الفرنسية أن  وذكرت صحيفة »ليبراسيون« 
النائب كالرك أكد أنه يتمتع بصحة جيدة ويتميز 
بلون وردي، وأنه من أكثـــر النواب األوروبيني 
التزاما بحضور اجللسات ومتابعة للقضايا التي 

تهم املواطن األوروبي.
وكانت ليبراسيون قد نشرت في عددها الصادر 
في 20 أكتوبر اجلاري أن املترجمني الفرنســـيني 

املكلفني بترجمة جلسات البرملان األوروبي أخذا 
يســـخران من طريقة كالم النائب كالرك دون أن 
يدركا أنهما نسيا إغالق امليكروفون مما جعل كل 
من تابع اجللسات باللغة الفرنسية يستمع إلى 

سخريتهما من النائب البريطاني.
وكان املترجـــم األول قد وجـــه كالمه لزميله 
عندما رأى النائب بصدد إمساك امليكروفون »ها 
هو النائب البريطاني العجوز الذي يتساقط الكالم 

من فمه دون أن نعرف ماذا يقول«.
فرد عليه الثاني »ملاذا ال نطالبه بتغيير طاقم 
أسنانه حتى ال تسقط الكلمات من فمه على األرض 

ونظل نعاني من فك شفرة ما قاله«.

صحتك

األسبرين يحمي
من سرطان األمعاء

ــدن ـ يو.بي.آي: قال  لن
إن  ــون  بريطاني ــون  باحث
صغيرة  ــات  جرع ــاول  تن
ــكل  بش ــبرين  األس ــن  م

منتظم يخفض خطر 
اإلصابة بسرطان 

األمعاء.
ــرت  ك ذ و

ــة  صحيف
»دايلي ميل« 
نية  يطا لبر ا
الباحثني  أن 
أن  ــوا  أثبـت
تنـاول عقار 
ـــبرين  األس

منتظم  بشكل 
يخفض خــطر 

باملرض  ــة  اإلصاب
ــبة الربع والوفاة  بنس

ــبة  بنس ــرض  امل ــة  نتيج
الثلث.

إن  ــون  الباحث ــال  وق
ــبرين املطلوبة  جرعة األس

ــغ  ــغ 75 مل ــرة وتبل صغي
ــة عينها  ــط وهي الكمي فق
ــي يتناولها الناجون من  الت
ــة للحيلولة  القلبي األزمات 
ــا  به ــة  دون اإلصاب

مجددا.
وشــمـلت 
الــدراسة 14 
ألف شخص 
وهي األولى 
ــن نوعها  م
التي تدرس 
ــر  ثـي تـــأ
ــبرين  األس
على سرطان 
ء  ــا ألمــعــ ا
مدة  واستمرت 

املتابعة 20 سنة.
الدراسة  وأشارت 
ــي دورية  ــرت ف التي نش
تناول  أن  إلى  ــيت«  »النس
العقار ملدة 5 سنوات يؤمن 

حماية متتد لفترة طويلة.

ثلج وفضة وزئبق على سطح القمر مكب للنفايات في نابولي يثير احتجاجات

بلطجية يمزقون مالبس المدرسات

واشنطن ـ رويترز: قال علماء ان صاروخا أطلق لالرتطام بسطح 
القمــــر العام املاضي أخرج من باطنه مئــــات الكيلوغرامات من املياه 

والفضة والزئبق ومواد أخرى تبعث على الدهشة.
وكانت إدارة الطيران والفضاء األميركية )ناسا( قد أرسلت الصاروخ 
إلى فوهة كابيوس وهي فوهة في منطقة مظلمة على الدوام بالقرب 
من القطب اجلنوبي للقمر في أكتوبر املاضي لترى ما الذي ســــيؤدي 
اليه االرتطام. وأظهرت عدة تقارير نشرت في دورية ساينس العلمية 
بعض النتائج املدهشة من بينها كمية كبيرة من املياه في شكل ثلج 

وأول أكسيد الكربون وغاز األمونيا واملعدنان الفضيان.
وقال بيتر شولتز أستاذ جيولوجيا الكواكب في جامعة براون في 
رود ايالند في بيان »هذا املكان يبدو مثل كنز من العناصر واملركبات 
التي توزعت في جميع انحاء القمر ووضعت في هذا الوعاء في املنطقة 
املظلمة«. وخالل املهمة أرسل الصاروخ الى الفوهة املظلمة واملتجمدة 
ليرتطم بالسطح وقامت أجهزة في قمر صناعي للمراقبة بقياس اطياف 

الضوء في الغبار املتصاعد.
وتشير تقديرات انطوني كوالبريت وزمالئه في مركز إمييز للبحوث 
التابع لـ »ناســــا« في موفيت فيلد بوالية كاليفورنيا الى ان 5.6% من 

الكتلة االجمالية داخل الفوهة كابيوس مياه متجمدة.
وقال الفريق في تقديراته ان ارتطام الصاروخ بسطح القمر أحدث 
حفرة قطرها بــــني 25 و30 مترا وأدى الى تناثر ما بني 4000 و6000 
كيلوغــــرام من احلطام والغبار والبخار. وقــــال الباحثون ان الفضة 
رمبا تكون مجرد جزيئات صغيرة وليســــت في شكل ميكن تعدينه 

أما الزئبق فكان مفاجأة غير سارة لوجود الكثير منه.
وقال كورت رذرفورد من معهد أبحاث ساوث ويست في سان انطونيو 

بوالية تكساس »سميته قد متثل حتديا لالستكشاف البشري«.

روما ـ يو.بي.آي: شهد إقليم نابولي بإيطاليا تظاهرة جديدة، 
وذلك في إطار االحتجاجات التي بدأت قبل 4 أســـابيع على إنشاء 

مكب جديد للنفايات في منطقة تيرسينيو باإلقليم.
وذكرت وكالة »انسا« اإليطالية لألنباء ان املنطقة شهدت تظاهرة 
احتجاجية جديدة على املكب اجلديد شارك فيها عدد من املواطنني، 
اضافة الـــى طالب ثانويني وأمهاتهم، حيث دارت اشـــتباكات مع 
الشـــرطة. وتشهد شوارع املنطقة تكدســـا للنفايات مع استمرار 
املتظاهرين أيضا بإحراق عربات نقل النفايات كما فعلوا في األسابيع 
األخيرة فيما قام آخرون يحملون هراوات بتكسير واجهات بعض 

احملالت التجارية.

القاهرة – وكاالت: تشــــاجرت طالبتان مبدرسة الشيماء االعدادية 
بحــــي املقطم في القاهرة فما كان مــــن احداهن اال االتصال بأمها التي 
جاءت الى املدرســــة ومعها بلطجية هاجموا املدرســــة، واعتدوا على 
حارس األمن، واملدرســــني والطالبات. وحســــب املصري اليوم امس 
قالت إحدى املدرسات وهى في حالة انهيار: »احنا اتبهدلنا كمدرسني، 
البلطجيــــة اعتدوا علينا وعلى الطالبات دون ذنب، ووصل األمر إلى 
حد متزيق مالبســــنا، ولم جند من ينجدنا بالرغم من وقوع املدرسة 
خلف قسم شرطة املقطم، وقمنا باالتصال به، ولم تأت قوة من القسم 

إال بعد ساعة«.

األردن ترّد على اتهامات 
الجزيرة بـ »تشويش«

اردنيان اغنية  اطلق شــــابان 
جديدة عنوانها »تشويش« ردا على 
الفضائية  اتهامات قناة اجلزيرة 
لألردن مؤخــــرا بانطالق مصدر 
»التشويش« على بعض مباريات 
كأس العالــــم األخيــــر، من مدينة 
السلط غرب العاصمة عمان، وفق 
ما ذكر في تقرير اخباري اول من 

أمس اخلميس.
وجاء ضمن كلمات االغنية التي 
اجنزها همام عماري وندمي املصري 
علــــى طريقة »الراب« وشــــرعت 
االذاعات في بثها قبل ايام: »ليش 
يا جزيــــرة تتهمونا احنا باالردن 
بنحب الكرة وكمان فالمونا«، وذلك 
حسبما جاء بشبكة »سي ان ان« 
االخبارية. واضافت كلمات االغنية 
»اجت كأس العالم بعد اربع سنني، 
والكل متحمسني، ومن اول مباراة 
بدأت االسافني، وهم مش عارفني 
مني، فشكوا باالردن وشعبها االمني، 
اشــــترينا الكرت، فما جتيش في 
السلط، روح لف االرض، واعرف 

بالضبط«.


