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موســـكوـ  أ.ف.پ: حتت املطر يفرشون 
ســـجادات الصالة علـــى األرصفة.. فآالف 
املسلمني في روسيا يضطرون للصالة في 
الشوارع أيام اجلمعة نتيجة للنقص الكبير 

الذي يسجل في عدد املساجد.
إبراهيمـــوف »عندما  ويقول عبـــداهلل 
أمتكـــن من الوصول باكـــرا، أجد لي مكانا 
في الداخـــل. وخالف ذلـــك، أضطر للبقاء 
خارجا«. وإبراهيمـــوف )30 عاما( يقصد 
مسجد »ســـوبورنايا« األكبر في العاصمة 

الروسية.
وهذا املبنـــى األخضر ذو الهالل الذهبي 
الذي يقوم بني أبنية سكنية وملعب كبير 
في وسط موسكو، مؤهل الستضافة نحو 
800 شخص، في حني يقصده أسبوعيا آالف 

املصلني ألداء صالة اجلمعة.
وعندما ميتلئ املسجد باملصلني، يتخذ 
البقيـــة أمكنة لهم في مبان إدارية مجاورة 
كما في الباحة الداخلية التي حتيط باجلامع. 
ومن ال ينجح في تأمني مكان مناســـب له، 

يلجأ إلى األرصفة احمليطة.
بالنسبة إلى عاشور عاشوروف الستيني 
فـــإن »صالة اجلمعة مهمة جدا. لذا نحضر 
إلى هنا حتى ولـــو كانت األمطار والثلوج 

تنهمر«.
في موســـكو حيث مليون الى مليوني 

مسلم بحسب تقديرات مختلفة، ال تتوافر 
ســـوى 4 مســـاجد فقط وفقا لإلمام الدار 
خزرات علياتدينوف املســـؤول عن جامع 

»سوبورنايا«.
ويؤكد »ما من مساحة كافية الستقبال 
هؤالء الذي يرغبون بالصالة. لدينا نقص 

هائل في األمكنة«.
بعـــد انهيـــار االحتاد الســـوفييتي في 
عـــام 1991، وفد مئـــات آالف املهاجرين من 
اجلمهوريات السوفييتية السابقة في وسط 
آسيا ذات الغالبية املسلمة إلى موسكو، التي 
كانت حتصي مجموعة كبيرة من املواطنني 

املسلمني.
فيقول علياتدينوف »نطالب مبسجد في 

كل دائرة، واالفضل في كل شارع«.
لكنه يلفت إلى أنه في الوقت احلالي، حتى 
مشروع توسيع املسجد املركزي عبر تشييد 
بنـــاء ثان في جواره مازال يصطدم بغياب 
»توقيع صغير من املوظف املعني« والذي 

يأتي ضروريا الستكمال األعمال.
من جهتها تؤكد سلطات العاصمة الروسية 
نيتها بالرد إيجابا على طلبات املسلمني، لكنها 

جتد صعوبة لدفع املشاريع املعنية.
وكانت املدينة تعتزم تخصيص قطعة 
أرض في مساحة خضراء في جنوبـ  شرق 
موســـكو بهدف تشييد مســـجد قادر على 

اســـتقبال نحو 5 آالف شـــخص. لكن هذه 
الفكرة أثارت اعتراضات من السكان الذين 

جنحوا في تعليق املشروع.
فسلمت عريضة مناهضة لبناء املسجد إلى 
السلطات املعنية كما قام عشرات الناشطني 
اخيرا بزرع بعض األشجار في املكان الذي كان 

سوف يخصص لتشييد الصرح الديني.
ويقول ميخائيل بوترميوف املتحدث 
باسم هؤالء املعترضني »حاليا نستطيع 
التنزه هنا مع حيواناتنـــا باإلضافة إلى 
الدين  اللحوم. وباســـتطاعة رجل  شواء 
املسلم أن يقول لنا ال تقوموا بشواء حلم 
اخلنزير أو ال تنزهوا كالبكم هنا.. وستقوم 

مواجهات«.
لكن بوترميوف ال يقطن في احلي وهو 
بحسب مركز »سوفا« ملناهضة العنصرية 
وكره األجانب مقرب من املنظمات القومية 

املتشددة.
بالنسبة إلى اليكسي ماالشنكو احمللل من 
مركز »كارنيغي« في موسكو، فإن األمر ال 
يتعلق بأقلية مسلمة وأكثرية أرثوذوكسية 

وإمنا مبشكلة »تسامح ديني متبادل«.
ويشير إلى أن »موسكو هي مدينة متنوعة 
وعدد املواطنني املســـلمني فيها هو األكبر 
في أوروبا، وعلى الناس أن يعتادوا رؤية 

املساجد«.

ـ رويترز: قال محامي  القاهرة 
رجل األعمال والسياسي املصري 
هشام طلعت مصطفى امس الذي 
صدر حكم بسجنه 15 عاما لدوره 
اللبنانية سوزان  في قتل املغنية 
متيم إنه سيطعن إلعادة محاكمته 

خلفض مدة العقوبة.
وفي احملاكمة األولى صدر حكم 
بإعدام رجـــل األعمال لكن أعيدت 
محاكمتـــه ومت تخفيف احلكم الى 
الســـجن في قضية مقتل املغنية 

سوزان متيم بدبي عام 2008.
ومن شأن إعادة احملاكمة تخفيض 

حكم السجن مجددا او تبرئته.
وقال بهاء ابو شقة أحد محامي مصطفى »أنا أطالب 
بحقنا القانوني في محاكمة أخرى«، ومتسك بأن موكله 

بريء قائال »هشام بريء ونطالب بالبراءة«.
وأضاف قائال إن فريق الدفاع لم يقرر بعد ما اذا 
كان سيطلب إعادة احملاكمة امام محكمة اجلنايات التي 
ميكن التقدم بطلب استئناف حلكمها ام امام محكمة 

االستئناف التي ال ميكن الطعن في حكمها.
فـــي كلتا احلالتني ســـتعاد احملاكمـــة من نقطة 

الصفر.
وقال خبير قانوني إن اي حكم في قضية جديدة 
ال ميكـــن أن يتجاوز عقوبة الســـجن 15 عاما التي 

يواجهها مصطفى.

وال ميكـــن أن يتغير هذا اال اذا 
طعنـــت النيابة في احلكم الصادر 
عليه وحصلت على حكم أقســـى 

وهو ما لم يحدث حتى اآلن.
وصـــدر حكم بالســـجن املؤبد 
على محســـن السكري وهو رجل 

أمن لتنفيذه جرمية القتل.
وكان محاميه قد قال فيما سبق 

إنه سيستأنف احلكم.
وتأثرت األســـهم في مجموعة 
طلعت مصطفى التي كان مصطفى 
يرأسها حتى تنحيه قبل احملاكمة 
األولـــى صعـــودا وهبوطا مع كل 

منعطف في القضية.
ووصفت تقارير إعالمية اجلرمية بأنها متت بدافع 
االنتقام بعد أن أنهت متيم عالقتها مبصطفى عضو 
البرملان عن احلزب الوطنـــي الدميوقراطي وقطب 

العقارات.
وألقي القبض على مصطفى في سبتمبر 2008 بعد 
مقتل متيم في يوليو من ذلك العام، وأدانته محكمة 

اجلنايات وأصدرت حكما بإعدامه في مايو 2009.
وفي مـــارس قبلت محكمة النقـــض طلب إعادة 
احملاكمة اســـتنادا الى ارتكاب أخطاء قانونية وبعد 
أن تبني أن الدائرة التي نظرت القضية لم تستجب 
لطلبات الدفاع، وصدر احلكـــم بعد إعادة احملاكمة 

في سبتمبر.

أبوشقة: هشام طلعت بريء وسنطالب بإعادة محاكمته

الراحلة سوزان متيم

مجموعة من مسلمي موسكو يصلون على األرصفة

هشام طلعت مصطفى خالل محاكمته األولى 

)أ.ف.پ( وديع الصافي خالل حفل تكرميه 

بهاء ابو شقة

تكريم لوديع الصافي في سورية 
بمناسبة عيد ميالده التاسع والثمانين

العثور على مؤشرات جديدة 
في ليبيا حول أصول أجدادنا

دمشـــق ـ أ.ف.پ: أقامت جوقة الفرح 
حفل تكرمي للفنان اللبناني وديع الصافي 
مبناسبة بلوغه التاسعة والثمانني في دار 
األوبرا الســـورية مساء األربعاء، مؤدية 
مجموعة من أغنياته وأحلانه، فيما انشد 

املطرب أغنيتني بصوته.
غنت اجلوقة »جينا الدار« و»جنات ع 

مد النظر« و»لبنان يا قطعة سما« ووصلة 
من »املزامير« و»اهلل معك يا بيت صامد« 
وســـواها إلى جانب اسكتشات »عالهدا« 

و»رجعة الصيادي«.
أما وديع الصافي فغنى موال »عالبال« 
وختم بـ »حبيبة عمري سالما« مثبتا مجددا 

أن صوته اليزال يتفوق رغم الزمن.

باريس ـ ا.ف.پ: تلقي اسنان متحجرة 
لقردة صغيرة شبيهة باالنسان تعود الى 
38 أو 39 مليون سنة عثر عليها في ليبيا، 
ضوءا جديدا على االصل االفريقي أو اآلسيوي 
الجدادنا البعيدين علــــى ما اظهرت اعمال 

فريق فرنسي ـ ليبي.
اصل اشــــباه االنســــان وهــــم من رتبة 
الرئيســــات التي تتضمن القردة والبشــــر 
موضع جدل بــــني العلماء، وكانت فرضية 
االصل االفريقي هي املرجحة لفترة طويلة اال 

ان اعماال اخيرة من بينها ابحاث قام بها في 
بورما وتايالند فريق بادارة جان جاك ياغر 
)جامعة بواتييه في فرنسا(، رجحت اصال 

آسيويا يعود الكثر من 55 مليون سنة.
اال ان املتحجرات التــــي عثر عليها في 
وسط ليبيا تعقد االمور، فهي تكشف وجود 
ثالثة انواع من اشباه االنسان االفريقي هي 
االقدم التي يعثر عليها في هذه القارة على 
ما اظهرت الدراســــة التي نشرت في مجلة 

»نيتشر« العلمية.

آثار كدمات وحروق على جثة خادمة في السعودية 
والشرطة تعتقل كفيلتها

الحكم بسجن رجل طعن  والديه وأخته مائة طعنة!

رفضت العمل كخادمة  فقام الزوج بحرق ابنهما الرضيع

سجين في ألمانيا ينتحل صفة زميله ويخرج من السجن

الريــــاض ـ يو.بي.آي: حتقــــق اجلهات األمنية 
مبحافظة القريات، شمال غرب السعودية، في وفاة 
خادمة آسيوية بعد العثور على كدمات وحروق في 

أنحاء متفرقة من جثتها.
ونقلت صحيفة »شمس« امس عن الناطق اإلعالمي 
املكلف بشرطة منطقة اجلوف املقدم مظلي د.تركي 
املويشير قوله »ان اجلهات األمنية تلقت بالغا عن 
استقبال مستشفى القريات العام عاملة منزلية )35 
عاما( بواسطة كفيلتها وهي متوفاة«، مشيرا الى 
انه »بالكشف الطبي عليها اتضح وجود آثار جروح 

وحروق في أنحاء متفرقة من جسمها«.
وأضاف أن الكفيلة، وهي ســــعودية في العقد 
الرابع، أفادت خــــالل التحقيق معها بأن مكفولتها 
كانت خارج املنزل قبل يوم من الوفاة وعادت في 
املســــاء وعلى وجهها آثار ضــــرب بعد اعتداء أحد 
املقيمني. واضافت »أن العاملة التي تعمل لديها منذ 
عامني سكبت قبل أســــبوع من وفاتها ماء ساخنا 
على جسدها«. وذكر د.املويشير أن اجلهات األمنية 
حتفظت على كفيلة العاملــــة والتزال التحقيقات 

جارية ملعرفة تفاصيل ومالبسات الوفاة.

بروكســــل ـ د.ب.أ: اصدرت محكمة في بلجيكا 
األربعاء حكما بســــجن رجل ملدة 26 عاما إلدانته 
بقتــــل والديه وأخته بعد ان طعنهــــم مائة طعنة 
بســــكني. وقالت احملكمة فــــي حيثيات حكمها انها 
اقتنعــــت بوجهة نظر االدعــــاء التي ترى انه على 
الرغم من ان املتهم 22 عاما يعاني اضطرابا نفسيا 
إال أنه مسؤول متاما عن أفعاله. كانت اجلرمية التي 
أثارت ضجة كبيــــرة في بلجيكا وقعت في يونيو 

2007 غير انه من غير املعروف بعد االسباب التي 
دفعت الشاب الى ارتكابها.

وقالت احملكمة انها تثبتت من ان اجلاني يعاني 
اضطرابا في الشــــخصية بعد ان حصلت صديقته 

على منحة دراسية في كندا.
وكان املتهم ادلى بأقوال متناقضة ولم تصدق 
احملكمة ما قاله من ان مجهوال مقنعا اقتحم املنزل 

ونفذ اجلرمية.

القاهرةـ  يو.بي.آي: أشـــعل أب مصري النار 
في طفله الرضيع بعدمـــا رفضت األم ضغوط 
زوجها إلجبارها على العمل كخادمة في البيوت 
لكي تنفق عليه اال ان اجليران متكنوا من انقاذه 

من املوت.
وقال مسؤولون في الشرطة ان الزوج العاطل 
عن العمل أحضر كميات من الورق واخلشـــب 

والبنزين ثم أشـــعل فيها النيران قبل ان يلقي 
بطفله الرضيع وسطها وتركه يحترق. وأضاف 
املسؤولون ان بعض اجليران متكنوا من اقتحام 
البيت بعد سماعهم صرخات األم وانتشال الطفل 
من النيران ولكن بعدما أصيب بحروق شديدة 
في أنحاء متفرقة من جسمه. ووصف املسؤولون 

حالة الطفل بالسيئة.

برلنيـ  د.ب.أ: خرج سجني في أملانيا من السجن 
بطريقة غريبة عندما استغل غياب زميله في الزنزانة 
املجاورة وانتحل صفته ووقع بدال منه على وثيقة 

االفراج عنه بعد انقضاء مدة العقوبة.
وذكرت شــــرطة العاصمة برلني امس االول ان 
السجني الشاب )29 عاما( كان يقضي مدة عقوبته 
بعد ثبوت قيامه بسرقة أحد املتاجر وانه استغل 
فتح باب زنزانة زميلــــه أثناء غيابه وجلس فيها 

وارتدى ساعة يده واعتقد موظف السجن انه السجني 
املطلوب االفراج عنه وحصل على توقيع السجني 

متهيدا الطالق سراحه.
الطريف ان ادارة الســــجن اكتشفت اخلطأ غير 
املقصود بعد عشر دقائق أثناء عودة السجني األصلي 
املفرج عنه الــــى زنزانته مرة أخرى وبحث رجال 
السجن في كل مكان عن اللص الهارب ولكنهم لم 

يعثروا له على اي أثر.

صحتك

الرسائل القصيرة تعّرض اإلبهام للتلف

القلب الصناعي يحقق رقمًا قياسيًا في أوروبا
هانوڤر ـ د.ب.أ: يعيش في أملانيا 
العديد من املرضــــى أصحاب القلب 
الصناعي منذ 5 سنوات، وهو ما يعد 
رقما قياسيا لم يتحقق في بلد أوروبي 

آخر في العالم حتى اآلن.
وقال الطبيب األملاني مارتن شتروبر 
نائب مدير مستشفى هانوڤر جلراحة 
القلب األربعاء ان املريض نينو فولفرام 
البالغ من العمر 26 عاما يعيش منذ 

اكتوبر 2005 بقلب صناعي.
وحســــب املستشفى فإن فولفرام 

احد املرضى في أوروبا الذين عاشوا 
فترة أطول بقلــــب صناعي. اما على 
مســــتوى العالم فهناك مريضان في 
الواليات املتحدة حســــب املستشفى 
حصال على قلب صناعي قبل املريض 

فولفرام.
وأكد الطبيب شــــتروبر ان القلب 
الصناعي كان يعد في األصل حال مؤقتا 
الى ان يعثر املريض على قلب متبرع 
مناسب ولكن هذه التقنية أثبتت اآلن 

جدواها كحل دائم.

ريجيناـ  يو.بي.آي: حذرت جمعية 
طبية كندية من اإلفــــراط في كتابة 
الرسائل القصيرة النه يعرض اإلبهام 

للتلف.
وقالت تكيلي بيرسون من جمعية 
الكندية لصحيفة  املفاصــــل  التهاب 
»بوست ميديا نيوز« الكندية انه من 
املتوقع ان يصاب 20% من الكنديني 
الـ  بالتهاب املفاصل خالل السنوات 

20 املقبلة.
واشارت الى انه مع تزايد شعبية 
توجيه الرسائل القصيرة من الهواتف 
اخللوية باتت اصابع اإلبهام شديدة 
الهشاشة ويحتمل ان تصاب مبرض 

يعرف باسم »الفصال العظمي«.
يشــــار الى ان »الفصال العظمي« 
هو تلف غير قابــــل للتجدد يصيب 

األنسجة الغضروفية املفصلية التي 
تعمل على تقليل االحتكاك الناجت من 
حركة املفاصل الدائمة وتعمل كوسادة 
حلماية العظام وتــــآكل هذه الطبقة 
الواقية بسبب املرض يؤدي الى احتكاك 
األنســــجة العظمية وما يصحبه من 

التهابات تصيب جوف املفصل.
وقال بيرسون »لدي ولدان يوجهان 
الرسائل القصيرة باستمرار، وأشعر 
بأن اإلفــــراط في اســــتعمال مفصل 

»اإلبهام« يتلفه«.
وتوقعت اجلمعية ان تشهد نسبة 
ارتفاعا  اإلصابة بالتهــــاب املفاصل 
مــــع بلوغ جيل الطفرة الفجائية في 
الوالدات )اخلمســــينيات من العمر( 
وهو العمر الذي يظهر فيه عادة هذا 

املرض.

مسلمو موسكو يصلون على األرصفة.. لنقص في المساجد 


