
 49  الخميس ١١ نوفمبر ٢٠١٠ 

 هونغ كونغـ  د.ب.أ: 
ذكرت تقرير إخباري 
امس أن لي كا شينغ 
أغنى رجل في هونغ 
كونغ اتصـــل بكبير 
الكاثوليكية  الكنيسة 
في املدينة بعدما وصفه 

قس بالشيطان.
القـــس    وقـــارن 
توماس لـــو املقاولني 
بالشياطني خالل حفل 
مبناسبة عيد الهالوين 
ووصف امللياردير لي 
في تصريح للصحافيني 
«بالشيطان احلقيقي».

  ونقلت صحيفة «سوث تشاينا مورنينج» عن مصدر بالكنيسة 
القـــول إن لي (٨٢ عاما) الذي تقدر ثروته بـ ٢١٫٣ مليار دوالر اتصل 

بكبير الكنيسة الكاثوليكية في هونغ كونغ مايكل يوجن.
  ووفقا ملا ذكرته الصحيفة فان يوجن أخبر لى بانه يتعني عليه أن 

ينظر إلى تعليقات القس على أنها مجرد «مزحة» وال يتهم بها.
  وقال القس الذي تســـبب في حالة اجلدل في صفحته على موقع 
«الفيس بوك» للتواصل االجتماعي انه يســـتخدم لى كمثال إلدانة 
«التصرفات الشـــيطانية» للمقاولني من حيث التالعب باملشترين 

واحتكار السوق.
  ويطلق على لي مؤسس شركة شيوجن كوجن هولدينجز «الرجل 
اخلارق» وقد احتـــل املرتبة الـ ١٤ في قائمة مجلة فوربس لألثرياء 

في العالم العام احلالي.  

 القاهرةـ  وكاالت: في سابقة تعد األولى من نوعها، قضت 
محكمة اجلنايات مبحافظة اجليزة املصرية بالسجن املؤبد 
على قاضيني التهامهما باستدراج طالبة حقوق لشقة أحدهما 

وتناوبوا االعتداء عليها مع صديقهما ملدة ٥ ساعات. 
  وجاء في حتقيقات القضية، أن «إسالم» ويعمل قاضيا 
بأحد الهيئات القضائيــــة املهمة، كان يقوم بالتدريس في 
برنامج التعليم املفتوح بجامعة عني شمس، وتعرف على 
إحــــدى طالباته بالفرقة الثانية، وطلبت منه مســــاعدتها 
في استذكار دروسها، وتطورت العالقة بينهما إلى عالقة 

عاطفية.
  وبحســــب صحيفة «الشــــروق» املصرية قالت املجني 
عليها في التحقيقــــات إن القاضي املتهم أخفى عنها عمله 
في مجلس الدولة، وظنت أنه أحد أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة عني شمس، وملا توطدت العالقات بينهما، بدأ في 
كتابة امللخصــــات لها ومقابلتها خارج اجلامعة، وفى أحد 
األيــــام اتصل بها، وطلب مقابلتها كي يســــلمها ملخصات 
دراسية، وبالفعل توجهت إليه، واقترح عليها الذهاب إلى 
مكتــــب محام صديق له للجلوس فيــــه، وهناك فتح لهما 
الباب آخرـ  كان هو املتهم الثاني «أحمد» الذي يعمل قاضيا 

بإحدى احملاكم االبتدائية ـ وأغلق الباب، ثم شــــربا خمرا، 
واتصال بقاض ثالث يدعى «عماد»، وتناوبوا االعتداء على 
الطالبة من الساعة العاشــــرة وحتى الثالثة ليال، قبل أن 

يتركوها تغادر الشقة.
  وذكرت التحقيقات أن الطالبة انتابتها حالة هيستيرية 
علــــى باب العمارة، وانخرطت في نحيب شــــديد، فحضر 
البواب، وجتمع املارة واجليران، واتصلوا بشرطة النجدة، 
وتضيف التحقيقات أن ضباط قسم العمرانية حتفظوا على 
مالبس املجني عليها، ثم أمرهم مدير أمن اجليزة بالعودة 
للشــــقة، وعندما عادوا إلى الشقة محل الواقعة، لم يفتح 
لهم أحد، فلم يقتحموها لعدم وجود إذن من النيابة العامة 
بدخولها، وأحالت النيابة املجني عليها ومالبســــها للطب 
الشرعي، فتبني أنها التزال بكرا، مع وجود آثار لثالثة رجال 
على مالبسها، وأن روايتها لألحداث صحيحة، وطلب الطب 
الشرعي إرسال املتهمني الثالثة للطب الشرعي ألخذ عينة 

من دمائهم، للوقوف على ما إذا كانت اآلثار تخصهم.
  وبحســــب الصحيفة ذاتها أمر النائب العام املستشار 
عبداملجيــــد محمود بتحرير ٣ مذكرات لرفع احلصانة عن 
القضاة الثالثة، ووافق مجلــــس القضاء األعلى على رفع 

احلصانة عن القاضي األول، ورفض املجلس اخلاص رفع 
احلصانة عن الباقيني، وأحالهما إلى مجلس تأديب، عاقب 
أحدهما بالفصل من اخلدمة، بينما اليزال ينظر في تأديب 
الثالث «عماد». وأكدت التحقيقات انه بعد فصل القاضيني 
«إسالم» و«أحمد»، استدعتهما النيابة، وحققت معهما فأنكرا 
الواقعة، وادعيا كذب املجني عليها، فأحالتهما النيابة للطب 
الشــــرعي، لكنهما رفضا أخذ عينة من دمائهما لتحليلها، 

فأمر النائب العام بإحالتهما حملكمة اجلنايات.
  وأوضح ملف القضية، أنه عقب إحالة القاضيني حملكمة 
اجلنايات، هربا إلى جهة غير معلومة، ولم يحضرا جلسة 
محاكمتهما، فصدر احلكم مبعاقبتهما بالسجن املؤبد، وتبني 
من واقع حتقيقات التفتيش القضائي أن القاضي «إسالم»، 
سبق اتهامه في قضيتني صدر فيهما حكم ضده بحبسه ٦ 

شهور بتهمة إصابته ملوطن صدمه بسيارته.
  وجاء في التحقيقات أن القاضي املتهم كان يسير عكس 
االجتاه، وصدم بســــيارته محمد فكري (٢٦ سنةـ مساعد 
كهربائي في شــــركة بحرية) عند الكيلــــو ٢٢ على طريق 
إســــكندرية  ـ مطروح، وأصابه بارجتاج في املخ، ونزيف 

باألذن اليمنى، وبكسر في عظام الساق اليمنى.  

 اليمين اإلسرائيلي يخطط لقطع أرزاق فنانين 
  يهود مساندين للفلسطينيين 

 الهاتف المحمول لتشخيص أمراض اإليدز 

 رام اهللاـ  وكاالت: حاول قادة 
معسكر اليمني اإلسرائيلي طرح 
مشاريع قوانني تؤدي إلى قطع 
أرزاق الفنانني اليهود الذين قرروا 
مقاطعة االحتفاالت في مستوطنة 
أرئيل في منطقة نابلس، شمال 

وسط الضفة الغربية. 
  ويقــــود احلملــــة عضــــو 
الكنيســــت، يريف لفني، وهو 
من حزب الليكود احلاكم وأحد 
املقربني جدا من رئيس الوزراء، 
بنيامني نتنياهو، ولذلك يقدر 
أنه يديــــر احلملة  املراقبــــون 

مبباركة رئيسه.
  وقال لفني إن الفنانني واألدباء 
أرئيل،  قــــرروا مقاطعة  الذين 
أمــــوال دافعي  يعيشــــون من 
الضرائب، ولكنهم يســــتغلون 
األمــــوال التي تعطــــى لهم في 
أفكار معادية لليهودية  سبيل 

 لندنـ  سي.إن.إن: تعمل أوروبا 
على تطوير مشروع علمي يوفر 
لألفراد فرصة التشخيص الذاتي 
لألمراض املنقولة جنسيا باستخدام 

الهواتف احملمولة.
 ،«eSTIويعمــــل مشــــروع «٢  
بإشراف مستشفى سانت جورج 
لنــــدن بإجنلترا،  التابع جلامعة 
على تطوير رقائق صغيرة يجري 
توصيلها بالهاتف احملمول إلجراء 
االختبار على عينات من اللعاب أو 
البول أو الدم للكشف عن األمراض 
التي تنتقل عبر ممارسة اجلنس 
غير املأمون. وقال طارق صادق الذي 
يشرف على املشروع إن تطبيقات 
الهواتف الذكية قد تشخص حاالت 
اإلصابة ســــلبا أو إيجابا بحاالت 
محددة من األمراض اجلنسية في 

ظرف ٥ إلى ١٥ دقيقة.
  وأضاف: «أنه سيقدم التشخيص 
للناس عوضا عن ذهابهم إلجراء هذه 
االختبارات في العيادات» مشيرا الى 
العبء الهائل لألمراض املنقولة عن 
طريق االتصال اجلنسي. ولفت إلى 

 مصرع أردني في شجار 
باالنتخابات النيابية 

  
  عمان ـ كونـــا: لقي ناخب 
مصرعه فـــي األردن وأصيب 
اثنان في شـــجار على خلفية 
االنتخابات النيابية التي بدأت 

أمس.
   وقـــال الناطق الرســـمي 
ســـميح املعايطة في تصريح 
للصحافيني ان شـــجارا حدث 
بني طرفني فـــي مدينة الكرك 
استخدمت فيه أعيرة نارية ما 
أدى الى وفاة شخص وإصابة 

اثنني آخرين.
   وكان رئيس الوزراء األردني 
الرفاعي قد أشار في  ســـمير 
رد على ســـؤال خـــالل زيارة 
للمركز اإلعالمي لالنتخابات 
ان العشائرية جزء من نسيج 
املجتمع األردني املنخرط في 
العمليـــة االنتخابيـــة وعلى 
املواطن ان يختار املرشح الذي 
يخدم الوطن.. وفي العالم كله 
املواطنون ينتخبون املرشحني 

الذين يحققون أمانيهم.  

أي بلدة يهودية في إسرائيل أو 
في الضفة الغربية. 

  ووافقه رئيس جلنة املعارف، 
النائب ألكــــس ميللر، وهو من 
حزب إســــرائيل بيتنا اليميني 
املتطرف، ومن سكان مستوطنة 
أرئيل نفســــها، وقال إن جلنته 
تقف بكل قوة إلى جانب أرئيل، 
وتعتبرها جــــزءا ال يتجزأ من 

إسرائيل، اليوم وإلى األبد.
  وأضاف أن اليسار املتطرف 
يســــيطر اليوم علــــى الفن في 
إسرائيل وعلى صناعة السينما، 
ويجب أن يتغير هذا الوضع. 

  وأيدهما عضــــو اللجنة من 
حزب كدميا املعارض، وهو أحد 
نواب هذا احلزب الذين وافقوا 
على عرض من نتنياهو لالنفصال 
عن كدميا، ودخول االئتالف مقابل 

منصب وزاري. 

وللصهيونية، وأضاف أن ما يريد 
فعله هو أال تصــــل إلى هؤالء 
أموال الشعب، بحسب صحيفة 

الشرق األوسط اللندنية.
  وتوجه املسؤول اإلسرائيلي 

إلى جلنة املعارف البرملانية لكي 
تضع معايير جديدة لدعم الفرق 
املسرحية وغيرها من املؤسسات 
الفنية واألدبية، يحرم مبوجبها 
من األموال العامة كل من يقاطع 

أنه رغم اجلهود األخرى املبذولة 
إال أن تلــــك األمراض فــــي تزايد، 
مشيرا إلى أن «الوصمة» املرافقة 
املــــرض، تثني كثيرا  الختبارات 
من الناس عن اخلضوع ملثل هذه 
االختبارات، ولذلك فان مشــــروع 
«eSTI٢» يأمل في كسر وتخطي هذه 
احلواجز. وقام الباحثون بتطوير 
شريحة في حجم شريحة الذاكرة، 
تكلف ما بــــني ١٥ و٣٠ دوالرا، إال 
أنه من املؤمل خفض سعرها إلى 

نحــــو ٣ دوالرات لتصبح متاحة 
للجميع عند طرحها للبيع، خالل 
ما بني ٧ و١٠ أعوام وعقب اجتيازها 
االختبارات السريرية. وقد تطرح 
تلك الشــــرائح للبيع في األماكن 
العامة كماكينات البيع والنوادي 

الليلية.
الرقاقة، وهي    وستســــتخدم 
مخصصة لالستخدام ملرة واحدة 
مــــن تلك  لتشــــخيص مجموعة 

األمراض. 

 جنديان اسرائيليان يعتديان بالضرب على احد الفنانني 

 املشروع مازال قيد التجارب

 سعرها مليون يورو

  عازف كمان يصاب بصدمة بسبب ضياع آلته 

 عدد أحفادها ٢٠٠ 

  وفاة أكبر معمرة في الجزائر عن ١١٥ عامًا
 اجلزائرـ  د.ب.أ: توفيت احلاجة خيرة حساك 
أكبر معمرة باجلزائر عـــن عمر يناهز ١١٥ عاما 

مخلفة وراءها ٢٠٠ من األحفاد وأوالد األحفاد.
  وقالت صحيفة «اخلبر» امس إن احلاجة خيرة 
القاطنة بحي سيدي مسعود ببلدة سيدي محمد 
بن علي بوالية غليزان فقدت منذ أشـــهر القدرة 

على احلركة والكالم.
  ولم تسجل احلاجة خيرة في قائمة املواليد 
اجلدد إال بعد مرور خمس سنوات من عمرها أي 
عام ١٩٠٠ وتزوجت ولم تبلغ من العمر عشرين 
ربيعا، وأجنبت تسعة أبناء (خمسة ذكور وأربع 

إناث) بقي منهم بنتان على قيد احلياة.
  وبعد وفاة زوجها عام ١٩٤٣، رفضت احلاجة 
الـــزواج بغية رعاية أبنائهـــا، وأول ما بدأت به 
بناء غرفة تقطنها برفقة أبنائها والتزال الغرفة 

العتيقة قائمة حتى اليوم.
  وكانت متلك موهبة صنع األواني الفخارية 
وكذلك حكمة مداواة النساء العقيمات باألعشاب 

الطبيعية، كما اشتغلت كقابلة.  

 برلني ـ أ.ف.پ: تلقى عازف أملاني عناية طبية 
طارئة بعدما أضاع آلة الكمان اخلاصة به البالغة 
قيمتها مليون يورو تقريبا في احد القطارات على 

ما ذكرت الشرطة.
  وكان العـــازف البالغ من العمر ٥٥ عاما الذي 
لم يكشف عن هويته، عائدا من جولة في آسيا، 
وقد ترجل من قطار في ميونيخ في جنوب أملانيا 

ناســـيا على املقعد آلته املصنوعة عام ١٧٤٨ في 
إيطاليا.

  وقد عثرت الشـــرطة التي تبلغت األمر فورا، 
على الكمان في القطار.

  وقال ناطق باسم الشرطة «احتاج الى عناية 
طبية لكن وضعه لم يكن خطرا، كان متوترا بعض 

الشيء لفكرة انه أضاع الكمان». 

 احد عمال منجم تشيلي 

 احلاجة خيرة حساك أكبر معمرة باجلزائر 

 لي كا شينغ 

 التجربة كاملة في كتاب يصدر قريبًا

 حياة عمال المنجم التشيليين بعد اإلنقاذ
  .. حفالت زفاف وأفالم إباحية!

 تشيليـ  إيالف: منذ خروجهم من أعماق األرض 
مر عمال املناجم التشــــيليون الثالثة والثالثون 
بتجارب متعددة ابتداء من طلب اليد إلى التخطيط 
لعمل أفالم مبا فيها فيلم إباحي مرورا باللقاءات 
العاطفية العاصفة بأفراد اسرهم والقيام برحالت 

تكرميية لهم.
  لكنهــــم في نهاية املطاف عــــادوا إلى حياتهم 
العادية. فخمسة منهم بادروا إلى خطبة صديقاتهم 
للزواج في الكنيسة، تنفيذا للوعود التي قطعوها 
خالل فترة وقوعهم في شرك املنجم املغلق حتت 

األرض والتي استمرت ٦٩ يوما.
  وكان بعضهم قد بادر إلى طلب يد حبيبته وهو 

حتت األرض على بعد ٧٠٠ متر عن سطحها.
  ومن بني العمال كان كلوديو يانيز (٣٤ سنة)، 
والذي خطب صديقته كريستني نونز خالل حفلة 
إعادة الشمل جرت في مدينة كالديرا الساحلية، 
وقال يانيز ملراسل صحيفة «الغارديان» اللندنية: 
«بعد قضاء ١٠ سنوات معا حان الوقت ألن نتزوج». 
لكن أقاربه شعروا بالضيم فراحوا يتشكون منه 
ألنــــه لم يقض وقتا كافيا معهم منذ خروجه من 
الكبســــولة التي نقلته إلى سطح األرض يوم ١٣ 

أكتوبر، وتعبيرا عن الغضب قامت إحدى أخواته 
بقذف صخرة على باب بيت اخلطيبني وقالت إن 

العائلة لن تسانده.
  أما يوني باريوس (٥٠ سنة)، فهو قد يتزوج 
صديقته القدمية إن هو متكن من طالق زوجته، 
وكانت عالقة احلب الثالثية جلبت اهتمام اإلعالم 

حني وصل دوره للخروج إلى سطح األرض.
  من جانب آخر، التزم العمال بالعهد الذي قطعوه 
على أنفســــهم بعدم الكشف عن بعض األحداث 
التي وقعت داخل املنجم املنغلق، خصوصا في 
األيام السبعة عشر األولى حني كان الطعام واألمل 
ضئيلني لكن من املتوقع أن يكشفوا عن تفاصيل 
جديدة كي تصدر في كتــــاب وحتول الحقا إلى 

فيلم.
  ومن بني املخرجني املرشحني إلخراج وإنتاج 
الفيلم، ستيفن سبيلبرج ورون هوارد ومادونا 
وأنچلينا چولي. كذلك، هناك استعداد يجري لعمل 
فيلم إباحي عنوانه «املنجم الذي أكل ٣٣». وقال 
املخرج التشيلي ليوناردو باريرا إنه لم يخطط 
«إلظهار طقوس عربيدة على الشاشة بل شهادة 

متخيلة متعاطفة» مع عمال املناجم. 

 ناج من «حلبجة» يروي قصة عودته ألهله بعد ٢١ عاماً 

 ضحايا انفجار جبل ميرابي يقترب من ٢٠٠٠

 لندن ـ وكاالت: نشرت صحيفة «االندبندنت» 
قصة انســـانية مثيرة تتعلق بشاب من األكراد 
العراقيني الذين تعرضت قريتهم عام ١٩٨٨ لهجوم 
باألسلحة الكيميائية من قبل نظام صدام حسني، 
وان آالف األســـماء لضحايا ذلك الهجوم اليزال 
محفورا على اجلدران الرخامية في مركز ميموريال 

حلبجة.
  وكان يعتقد ان صبيا عمره ٤ أشـــهر هو علي 
أحمد، قتل في الهجوم، لكنه لم يقتل وقام جنود 
ايرانيون بنقله بعيدا الى بر األمان بعد ان اعتقدوا 
ان أمه احلقيقية قد ماتت في الهجوم الذي أودى 

بحياة نحو ٥ آالف شخص.
  لكن في العام املاضي أمكن ان يجتمع شمله مع 
والده ووالدته فاطمة صالح بعد ان طلب أوراق 
الهوية العراقية للعثور على والديه احلقيقيني.

  وعرف بالطبع ان والدته حاولت الفرار من املدينة 
مع أطفالها، ولكن بينما كان اجلميع يركضون صرخ 

احد أوالدها الكبار قائال انه يحترق، وشـــاهدت 
ابنها وهو يقضي نحبه أمامها وهي بال حول وال 
قوة، وقد استيقظت بعد ذلك ذات يوم لكي جتد 

نفسها في احد مستشفيات طهران.
  أما أحمد، البالغ من العمر حاليا (٢٢ عاما) فقد 
نشأ مع أمه بالتبني في قرية بالقرب من احلدود 
األفغانية، وكان دائما على علم بأنه جاء من حلبجة 

لكنه كان يظن أن أفراد أسرته قتلوا جميعا.
  وبعد وفاة أمه بالتبني في حادث سيارة بدأت 
فكرة العودة الى حلبجة والبحث عن أسرته وهي 

قصة انتهت أخيرا نهاية سعيدة.
  ويعيش أحمد اآلن مع والدته وزوجها الثاني 
خارج السليمانية، لكنها لم تكن رحلة سهلة، في 
البداية، وفي البداية لم يكن يســـتطيع احلديث 
متاما مع والدته ألنه ال يتقن اللغة الكردية، وكانا 
يتخاطبان مـــن خالل قيام األصدقـــاء واألقارب 

بالترجمة. 

 جاكرتاـ  أ.ش.أ: أكدت البيانات الواردة من منطقة 
يوجياكارتا االندونيسية إلى ارتفاع أعداد الضحايا 
واملصابني في انفجار جبل ميرابي البركاني إلى 
١٩١ شـــخصا، مشيرة إلى أن هذه األرقام مرشحة 
للزيادة بعد العثور علـــى جثث ووفاة احلاالت 
املوجودة باملستشـــفى.  يشـــار إلى أن النشاط 
البركاني جلبل ميرابي يستمر منذ يوم األربعاء 

املاضـــي دون توقف حيث ينفث الرماد البركاني 
والسحب الســـاخنة على ارتفاعات عالية.  ومن 
جانبه طلب الرئيس االندونيسي سوسيلو بامباجن 
يوديونو من اجليش والشرطة أن يكونا في حالة 
استعداد عسكري ليس كحالة حرب وامنا للمشاركة 
في أعمال االغاثة واملساعدات في الكوارث الطبيعية 

في اندونيسيا.  

 قس يصف أغنى رجل
   في هونغ كونغ بـ «الشيطان»

احلصانة عن القاضي األول، ورفض املجلس اخلاص رفع بإحدى احملاكم االبتدائية ـ وأغلق الباب، ثم شــــربا خمرا،  القاهرةـ  وكاالت: في سابقة تعد األولى من نوعها، قضت 

 في سابقة تاريخية بمصر .. المؤبد لقاضيين
  والفصل لثالث .. اغتصبوا طالبة حقوق لمدة ٥ ساعات 


