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الزهار يكتب مسلسالً تلفزيونياً عن المبحوح

برلسكوني يصف تقارير بشأن مراهقة.. بالقمامة!

ال دين لكم. أنتم علمانيون«، 
وأردف: »أنت���م ال تعيش���ون 
كبشر، بل إنكم حتى ال تعيشون 
املثلية.  كاحليوانات. تقبلون 

واآلن تنتقدوننا«.

والنفاق السياسي.
وتاب���ع موجه���ا خطاب���ه 
لل���دول الغربية »من حقنا ان 
ندير حياتن���ا بالطريقة التي 
يحددها ديننا وليس دينكم. 

كش���ف القيادي ف���ي حركة 
املقاومة اإلس���امية »حماس« 
الزهار امس، عن قرب  محمود 
انتهائ���ه من إعداد س���يناريو 
مسلسل تلفزيوني حول الشهيد 
محمود املبحوح الذي اغتيل في 
دبي يناير املاضي، وذلك في كلمة 
ل���ه في احتف���ال نظمته رابطة 
الكتاب واألدباء الفلس���طينيني 
البيان  في غزة ونقلته جريدة 

اإلماراتية«.
وهاج���م الزه���ار الغ���رب، 
وق���ال انه يتخبط في حياة با 
أخاق وليس م���ن حقه انتقاد 
»حماس« بسبب الطريقة التي 
حتكم بها قطاع غزة. وأضاف في 
مقابلة مع »رويترز«: »التقاليد 
اإلسامية تس���تحق االحترام« 
الفحش  واتهم أوروبا بترويج 

وقال محامو برلسكوني في بيان األربعاء املاضي 
ان التقارير االعامية بشأن ما زعم أن الفتاة قالته 

ملمثلي االدعاء »ال أساس لها باملرة«.

روما � رويترز: نفى رئيس الوزراء االيطالي 
س���يلفيو برلس���كوني تقارير ذكرت ان فتاة في 
سن املراهقة حضرت حفات في ڤيلته في ميانو 

ووصف التقارير بانها »قمامة اعامية«.
وذكرت الصحف االيطالية الرئيسية ان فتاة 
مغربية هاربة من أسرتها تدعى روبي )17 عاما( 
قالت للمدعني في ميانو انها حضرت حفات في 

ڤيا برلسكوني في اركوري بشمال ايطاليا.
وقالت مصادر قانونية اول من أمس ان مخرج 
نشرات أخبار في ش���بكة مدياست التلفزيونية 
اململوكة لبرلسكوني ومنتجا تلفزيونيا خضعا 
للتحقيق في القضية بتهمة مساعدة البغاء واحلض 

على الرذيلة.
وسئل برلسكوني بشأن التحقيق في مؤمتر 
صحافي بخصوص أزمة القمامة في نابولي فقال 
»أنا هنا للحديث ع���ن قمامة حقيقية. أما قمامة 

االعام فأتركها لكم«.

محمود الزهار 

سيلفيو برلسكوني

محمود املبحوح

السيد البدوي في اجتماع نقابة الصحافيني إبراهيم عيسى

عيسى يرفض عرض »الوفد« وإدوارد يفصل 10 صحافيين

الشحات: توظيف اآليات القرآنية في الدعاية االنتخابية نفاق

القليلة القادمة ملتابعة آخر تطورات 
األزمة مش����يرا إلى أن النقابة لن 
تتخلى عن صحافيي الدس����تور، 
مشددا على أن قرارات الفصل غير 

قانونية وال يعتد بها.
وأعرب أحم����د عن خيبة أمله 
إزاء قرارات إدوارد غير املسؤولة 
مؤكدا أن مجلس نقابة الصحافيني 
سيتخذ إجراءات تصعيدية ضده 

خال االجتماع املقبل.
م����ن جهته أعل����ن الصحافي، 
إبراهيم عيس����ى، رئيس حترير 
جريدة »الدس����تور« املقال رفضه 
التسوية التي اقترحها أحد الوسطاء 
للصلح بينه وبني البدوي، والتي 
تقضي بتقدميه برنامجا عبر شاشة 
قناة »احلياة« التي ميلكها وكتابة 
مقال يومي في جريدة »الوفد« التي 
يتولى منصب رئيس مجلس اإلدارة 

فيها.

إدوارد عندما اشتريا  كان شريك 
»الدستور« وبحكم الصداقة التي 

جتمعهما.
وقال نقيب الصحافيني، مكرم 
محمد أحم����د، ان اجتماعا طارئا 
سيعقد ملجلس النقابة خال األيام 

يأتي هذا في الوقت الذي رفض 
فيه نقيب الصحافيني، مكرم محمد 
أحمد، الكشف عن تفاصيل لقائه 
مع د.السيد البدوي، رئيس حزب 
»الوفد« في مقر ح����زب »الوفد« 
إلنهاء األزمة، على اعتبار أن البدوي 

اس����تمروا في اعتصامهم، مشيرا 
إلى أن����ه منحهم فرصة حتى يوم 
الثاثاء املاضي للعودة إلى العمل 
إال أن أحدا منهم لم يستجب، لذلك 
س����يتبع كل اإلجراءات القانونية 

للتعامل مع هذا املوقف.

القاه����رة � اياف: دخلت أزمة 
جريدة »الدستور« منعطفا جديدا 
بعدما أرسل مالك اجلريدة اجلديد 
رجل األعمال، رضا إدوارد، قرارات 
بالفصل لعش����رة من الصحافيني 
املعتصمني، وهم أنفس����هم هيئة 
التحرير التي كانت تعمل مع رئيس 
التحرير املقال إبراهيم عيسى، كما 
أعلن تبرؤه من الصحافيني غير 

املعينني في اجلريدة.
وب����رر إدوارد إنذارات الفصل 
بتغيب الصحافي����ني املفصولني 
عن العمل مل����دة 19 يوما من دون 
احلصول على إذن مسبق أو إباغ 
الصحيفة بأسباب الغياب، مشيرا 
إلى أن قرارات الفصل مت تنفيذها 
بالفعل وعل����ى املتضررين منها 

اللجوء إلى احملكمة.
وأكد إدوارد أن باقي الصحافيني 
املتغيبني معرض����ون للفصل إذا 

حذر د.محمد الشحات اجلندي األمني العام للمجلس األعلى 
للشؤون اإلسامية من اس���تخدام اآليات القرآنية في الدعاية 
االنتخابية، وقال تعليقا على قيام بعض الناخبني بكتابة آيات 
قرآنية في الفتات دعايتهم االنتخابية إن القرآن له جاله، األمر 
الذي يس���توجب معه ان ننزه النصوص اإللهية عن األغراض 
الش���خصية واألمور النفعية التي يرجو الشخص من ورائها 
تربحا أيا كان ش���كل هذا التربح ماال أو جاه���ا، أو نفوذا، أو 
منصبا عاما. وأش���ار، بحس���ب جريدة »روزا اليوسف« الى 
ان الهداية هي رس���الة القرآن الى البشرية لتصحيح العقائد 
والتوجيه لسلوك الرشاد والهداية، وإخراج اإلنسان من حيرة 
التخبط والضالة الى نور اليقني، أما ان يس���تغل شخص من 
هنا أو هناك أيا كانت انتماءات���ه احلزبية اآليات القرآنية في 

أغ���راض انتخابية أو دعائية فإنه بذلك يبتذل اآليات القرآنية 
نصا ومعنى ويجعل ش���أنها شأن كام البشر الذي قد يصدق 
أو يكذب، ومعلوم ان القرآن الكرمي كتاب وصل الى قمة الصدق 
في بيانه وإعجازه وشكله ومضمونه، حيث قال عز وجل »ال 

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه«.
وش���دد على انه من األولى على من يريد الدعاية لنفس���ه 
ان ين���أى بكت���اب اهلل عن تلك الدعاية، خاص���ة ان الدعايات 
االنتخابية والترويجية أيا كانت تتضمن احلق والباطل وبها 
الصدق والكذب وتنطوي على أكاذيب قد حتمل معنى اخلداع 
للناخبني بغرض كسب صوتهم، وفي كل األحوال فإن األحكام 
الشرعية امنا توصف باحلل أو احلرمة على حسب األثر املترتب 
عليه، وعما إذا اس���تخدم ش���خص اآليات القرآنية في أمر من 

أمور الدنيا قال اجلندي: »الطريق الذي سلكه من استخدامها 
إذا كان يهدف من وراء اس���تخدام اآليات القرآنية توظيفها في 
أمر دنيوي عارض ال يضيف الى الدين شيئا وال يكسبه رفعة، 
فإن هذا التوظيف يعد توظيف���ا خاطئا ومنحرفا عن مقاصد 

القرآن الكرمي ومقاصد قدسية الكلمة«.
ويختتم قائ���ا: »ان توظيف اآلي���ات القرآنية في الدعاية 
االنتخابية أمر مرفوض لتضمنها الكذب والنفاق بغرض استقطاب 
الناخبني، وهذا كله مرفوض بنصوص صريحة ألن املس���لم 
مأمور بقوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال 
سديدا(، والدعاية ليس���ت كلها قوال سديدا، حيث ان الدعاية 
االنتخابية بها وعود براقة مينحها املرش���حون للناخبني وال 

يقومون بالوفاء بهذه الوعود.

أزمة »الدستور« تتصاعد

يرجح صلته بعصابات المخدرات

مقتل 6 أشخاص في إطالق نار بالمكسيك

..وتعاون أميركي ـ روسي لمواجهة مافيا المخدرات

مكسيكو س���يتي � أ.ش.أ: لقي ستة أشخاص 
 حتفه���م إث���ر تعرضهم إلط���اق نار م���ن قبل
مس���لحني في العاصمة املكس���يكية »مكس���يكو 

سيتي«.
ونقل تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي سي( أمس عن الشرطة املكسيكية قولها انه 
من احملتمل أن تكون للحادث صلة باش���تباكات 

بني عدد من العصابات.
يذكر أن املكس���يك تعاني بش���دة من أنشطة 
عصاب���ات املخدرات، خاصة عل���ى طول احلدود 
الشمالية مع الواليات املتحدة األميركية.. وأسفرت 
أعمال العنف املرتبطة باملخدرات عن مقتل آالف 
األشخاص في املكس���يك خال السنوات القليلة 

املاضية.

موسكو � أ.ش.أ: أعلن مدير 
جهاز مكافحة املخدرات فيكتور 
إيفانوف في روسيا امس عن 
أول عملية روس����ية � أميركية 
مشتركة ضد مكافحة املخدرات 

في أفغانستان.
وأوضح فيكتور إيفانوف في 
مؤمتر صحافي عقد في موسكو 

أن العملية األمنية املشتركة أدت 
أربعة معامل تبعد  إلى تدمير 
بضعة كيلومترات عن احلدود 
الباكستانية تنتج   � األفغانية 
ثاثة منها الهيروين بينما يقوم 

رابعها بتصنيع املورفني.
وقامت قوات تابعة جلهاز 
مكافحة املخدرات في روس����يا 

ووزارة الداخلي����ة األفغاني����ة 
وق����وة كومان����دوز أميركي����ة 
بتنفي����ذ العملية، مس����تعينة 
بتسع مروحيات تابعة لقوات 
التحالف الدولي. ومت تدمير 200 
مليون جرعة هيروين كما خسر 
جتار املخدرات بالتالي أكثر من 

250 مليون دوالر.

)أ.ف.پ( سياج أمني حول موقع احلادث 

صحتك
الشاي األخضر ال يقي من سرطان الثدي

نيويورك � أ.ش.أ: أشارت دراسة طبية 
حديثة إلى أن الشاي االخضر ال يقي كما هو 
شائع من االصابة بسرطان الثدي أو يقلل 

من فرص االصابة به.
وأوضحت االبحاث التي أجراها »مركز 
الوقاية ومكافحة األمراض« على ما يقرب 
من 54 ألف سيدة تناولن الشاي االخضر 
أن 27% منهن تناولن كوبا وأكثر يوميا في 

مقابل 12% منهن تناولن كوبا أسبوعيا.

وكشفت املتابعة متاثل فرص االصابة 
بس���رطان الثدي بني الفئتني رغم إكثار 
س���يدات الفئة االولى من تناول الشاي 

االخضر.
وكانت االبحاث السابقة التي أجريت على 
فئران التجارب قد أشارت إلى أن مضادات 
االكسدة ومادة »البوليڤينول« قد تسهم بشكل 
كبير في خفض فرص االصابة بس���رطان 

الثدي.

اعتقال مدرب األمير هاري بسبب قضية جنسية

نزالء السجون السعودية يتواصلون
مع ذويهم بالصوت والصورة

عقاقير »ملينة« السترجاع 2060 قطعة 
ألماس من أحشاء مهرب سريالنكي

لندن � يو.بي.آي: أفادت صحيف����ة »الصن« بأن ضابطا بريطانيا 
برتبة رائد، عّلم األمير هاري املصنف ثالثا في ترتيب والية العرش 

قيادة املروحيات، اعتقل على خلفية قضية جنسية.
وقالت الصحيف����ة إن الرائد كريس هيرن متزوج وعمره 48 عاما 
واتهم مبحاولة اس����تمالة عاملة نظافة في قاعدة عس����كرية ألغراض 
جنس����ية. وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية حققت في 
شكوى عاملة التنظيف وقررت تسليم القضية للشرطة احمللية فيما 

طلب األمير هاري اطاعه على سير القضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرائد هيرن انضم إلى اجليش كجندي 
ثم أصبح ضابطا عام 2000 ودرب األمير هاري على قيادة املروحيات 
وقاد فريق التدريب الذي دربه على قيادة املروحية الهجومية )أباتشي( 
البالغ����ة قيمتها 46 مليون جنيه اس����ترليني أي م����ا يعادل نحو 73 

مليون دوالر.

الرياض: أكد مدير عام السجون السعودية اللواء 
د.علي بن حسني احلارثي أن هناك توجها نحو تسهيل 
زيارة نزالء الس����جون من خال تسخير الوسائل 
احلديث����ة لاتصاالت، بحيث يتواص����ل النزالء مع 
ذويهم بالصوت والصورة خاصة ملن ال يس����تطيع 
زيارة السجون. وأشار احلارثي حسبما جاء بجريدة 
»الرياض« السعودية إلى أن توقيع اتفاقية ثنائية 
بهذا اخلصوص مع االتصاالت الس����عودية سيدعم 
هذا التوجه من خال ما متلكه االتصاالت من خبرات 

وإمكانيات في هذا اجلانب.
وقال اللواء احلارثي في تصريح له على هامش 
توقيع اتفاقية اس����تراتيجية ب����ني املديرية العامة 
للسجون وشركة االتصاالت السعودية: »إن االتصاالت 
وكما يعلم الكثير سهلت التواصل بني الناس بالصوت 
والصورة وعبر احمليطات والدول من خال تقنيات 
االنترنت وتقنيات االتصاالت املتقدمة، ونسعى من 
جانبنا لتوظيف هذا اجلانب ملن يحتاجه من اخواننا 

وأخواتنا في السجون«.

وحول أهمية ربط مواقع السجون بوسائل االتصال 
احلديثة في اململكة واسهام ذلك في تسريع وتيرة 
العمل، قال احلارثي: »بالطب����ع هذا توجه حكومة 
خادم احلرمني الشريفني حفظه اهلل، ووزارة الداخلية 
وبقيادة النائب الثاني وزير الداخلية األمير نايف 
بن عبدالعزي����ز حيث تعتبر من اولى اجلهات التي 
سعت لتطبيق وتعزيز هذا اجلانب مبا يحقق تطوير 
العمل ويفعل اجلانب الرقابي ويخدم املستفيدين من 
مختلف قطاعات الداخلية، وفي الوقت نفسه يسهل 

آليات العمل ويوفر لها السرعة املطلوبة«.
وفي كلمة ارجتلها اللواء احلارثي على هامش 
حفل التوقي���ع أوضح فيها »أن االتصاالت في 
العصر احلالي هي احملور الرئيس���ي لتطوير 
مختلف املجاالت واألعم���ال جلميع القطاعات 
االدارية واخلدمية، ونحن في املديرية العامة 
للسجون نسعى ونحرص على توظيف كل ما 
يسهم في تطوير العمل، ويخدم كل من نتعامل 

معه من قطاعات ومواطنني«.

لندن � س����ي.ان.ان: استعانت 
الشرطة الهندية بالعقاقير املسهلة 
والكثير من املوز، السترجاع 2060 
قطعة من األملاس واألحجار الكرمية 
من أحشاء رجل يعتقد أنه مهرب 

محترف من سريانكا.
ووفقا لصحيفة »تاميز أوف 
اندي����ا« فإن اح����د املخبرين أبلغ 
السلطات في مدينة شيناي الهندية 
في الساعات األولى من صباح 26 
أكتوبر، أن املتهم سيصل على منت 
الهندية  رحلة اخلطوط اجلوية 
في وقت الحق م����ن صباح ذلك 

اليوم.
وقال مفوض الشرطة في مدينة 

شيناي أس أر جنجيد »تلك هي 
املعلومات الوحي����دة التي كانت 
متاحة أمامنا، وال أي فكرة أخرى، 
ولكنن����ا الحظن����اه )املتهم( عند 
خروجه من املطار، وهو يحاول 

الصعود في سيارة أجرة«.
وفتشت الشرطة أمتعة الرجل 
لكن دون جدوى، ثم اشتبهت في 
أمره أثناء التحقيق، إذ كان ال يقوى 
على اجللوس، وقال ألفراد الشرطة 
إن سبب ذلك هو إصابته بالتهاب 

البواسير.
ووفقا للصحيفة الهندية، فإن 
تلك اخلدعة لم تنطل على رجال 
الشرطة الذين اقتادوا املتهم إلى 

مستشفى »كرومبيت« احلكومي، 
وعندما فحصه األطباء وجدوا أن 
هناك حجارة استقرت في أحشائه. 
غير ان الرجل اعترف الحقا بالقيام 
بدور الساعي في 3 مرات سابقة 
الكرمية، وقال  لتهريب األحجار 
انه تلقى مبلغ 225 دوالرا مقابل 
كل مرة، مش����يرا إلى أنه »وضع 
املجوهرات ف����ي 42 واقيا ذكريا 
وابتلعها قبل ساعتني ونصف من 
رحلته«. وبعد أن قدمت الشرطة 
للمتهم العقاقير املسهلة، استغرق 
األمر 6 ساعات إلخراج احلجارة من 
أحشائه، والتي تقدر قيمتها مبا بني 

337 ألفا و674 ألف دوالر.

األمير هاري

دراسة: الرجال يمرضون أكثر من المعتقد
برلني � د.ب.أ: أكدت دراس���ة أملاني���ة أن الرجال األملان ميرضون 
أكثر مما يعتقد احمليطون بهم وأن الرعاية الطبية تهمل احتياجاتهم 
الصحية مما جعل الرجال يفضلون عدم البحث عن مس���اعدة ضد 

آالمهم اجلسدية والنفسية بالشكل الكافي.
وجاءت ه���ذه النتيجة في »التقرير األملاني األول بش���أن صحة 
الرجال« وهو دراسة رائدة أجرتها مؤسسة »صحة الرجال« و»جمعية 

الرجل والصحة«.
وقالت وزيرة األسرة األملانية كريستينا شرودر لدى إعان نتيجة 
الدراسة: »متوسط أعمار الرجال ينخفض خمس سنوات عنه لدى 
النساء، ولكن من املمكن حتديد أربع سنوات ونصف السنة من هذه 
الس���نوات من خال عادات وتقاليد اجتماعية، باستطاعتنا توفير 

ظروف جلعل الرجال يعيشون بصحة أفضل«.
وأعلنت الوزيرة عزمها تكليف باحثني بإعداد دراس���ة حكومية 

بهذا الشأن الصيف املقبل.

غيتار كهربائي »مدجج« بالتكنولوجيا 
لتوليد تنويعات صوتية المتناهية

نيويورك � أ.ف.پ: كشف مصنع الغيتارات االميركي غيبسون، 
الذي يس���تخدم آالته كبار جنوم الروك ف���ي العالم، امس األول عن 
منوذج جديد من الغيتارات الكهربائية العالية التقنية والتي تسمح 

بتوليد تنويعات صوتية المتناهية.
وبعدما حطم هنري جوسزكيفيتش، مدير مصنع غيبسون، غيتارا 
كهربائيا من الطراز القدمي في مقهى هارد روك كافيه في نيويورك، قدم 
هذا النموذج اجلديد الذي اطلق عليه اسم »فايربريد اكس« امام حشد 

من املوسيقيني واملهتمني، وقال »انه جديد ومختلف وثوري«.
والنم���وذج اجلديد »فايربيرد اكس« يحاكي طراز الس���تينيات، 
ولك���ن اضيفت اليه لوحة مفاتيح تتيح اصدار االالف من االصوات 

واملؤثرات املختلفة بسهولة.
ويضم رأس الغيتار جهازا يحافظ على دوران اآللة تلقائيا.

ويزن هذا الغيتار 2.7 كيلوغرام، وتغذيه بطارية من نوع البطاريات 
التي تشغل اجهزة الهاتف النقال.

وم���ن املمكن توصي���ل الغيتار بالكمبيوت���ر او اجهزة املؤثرات 
الصوتية من خال نظام »بلوتوث«.

واشنطن � يو.بي.آي: قال باحثون أميركيون 
ان املختب���ر الفضائي االلكترون���ي األميركي 
سبيريت عالق في نقطة واحد على املريخ اال 
انه مازال يحقق اكتشافات بينها اشارات على 
وجود مياه في التربة حيث هو متوقف اآلن.

وأصدرت وكالة الفضاء األميركية )ناسا( 
في بيان ان األرض التي علق فوقها سبيريت 

من���ذ العام املاضي حتمل أدل���ة على ان مياها 
رمبا على شكل ثلج ذائب كانت جتري لوقت 

طويل هناك.
وكان سبيريت واملسبار األميركي أبورتونيتي 
أنهيا مهمتهما التي دامت ثاثة أشهر في أبريل 

2004 ولكنهما واصا عمليات االكتشاف.
وتعطلت عجلتان من عجات سبيريت الست 

عام 2006 ما أدى الى توقفه في مكانه وهو أمر 
استغله الباحثون لدراسة التربة وطبقاتها في 

تلك املنطقة.
ويعني اكتشاف املزيد من األدلة على وجود 
مياه في املري���خ وجود مياه في مواقع أخرى 
غير التي مت استكش���افها حتى اآلن في بعض 

الفصول من السنة.

»ناسا«: مزيد من األدلة على وجود مياه في تربة المريخ


