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إيقاف أسقف بريطاني بسبب تصريحات مسيئة عن الزواج الملكي

زفاف وليام وكيت سيكلف 8 مليارات دوالر

االمير وليام وكيت

لندن ـ يو.بي.آي: حذر خبراء 
بريطانيــــون من أن زفاف األمير 
وليام وكيت ميدلتون ســــيكلف 
اقتصاد بريطانيا 5 مليارات جنيه 
اســــترليني أي ما يعادل نحو 8 
مليــــارات دوالر. وقالت صحيفة 
ديلي تليغراف الصادرة امس إن 
بريطانيا ســــتكون مفتوحة أمام 
األعمال التجارية ملدة ثالثة أيام 
فقط خــــالل الفترة من ابريل إلى 
2 مايو من العام املقبل بعد اعالن 
رئيس الــــوزراء ديڤيد كاميرون 
أن يوم زفاف وليام وكيت الذي 
التاســــع والعشــــرين  تقرر في 
من ابريل املقبل ســــيكون عطلة 
رسمية. واضافت أن أرباب العمل 
البريطانيني اعلنوا أن الشركات 
الصغيرة ستعاني بشكل خاص 
جراء فقدان مبيعاتها بسبب العطلة 
االضافية فيما حذر آخرون من أن 
شركات أخرى ستضطر الغالق 
أبوابها خالل تلك الفترة ألن الكثير 
من موظفيها سيأخذون اجازات 
خاللها أو يغيبون عن العمل بداعي 
املرض. واشــــارت الصحيفة إلى 
أن هيئــــة الصناعات البريطانية 
قدرت بأن يوم زفاف األمير وليام 
وكيت والذي سيمد فترة العطل 

إلى 11 يوما مبا فيها عيد الفصح 
ستكلف االقتصاد 5 مليارات جنيه 
استرليني نتيجة فقدان االنتاجية 
ومدفوعات العمل االضافي. ونسبت 
أملبرايتس من احتاد  إلى ستفني 
الشــــركات الصغيــــرة قوله »إن 
العطلة االضافية ال ميكن أن تأتي 
في وقت أسوأ من الوقت الراهن 
وتثير قلقا حقيقيا ألنها ستغري 
الكثير من املوظفني بالتغيب عن 
العمل للتمتع بعطلة طويلة خالل 

اسبوع الزفاف امللكي«. من جهة 
اخرى أوقف مطران في كنيســــة 
إجنلترا عن املشاركة في الواجبات 
العامة بسبب تصريحات اعتبرت 
بأنها مسيئة عن زواج األمير وليام، 
وكان املطران بيتر برودبنت اعتذر 
عن التصريحات التي أدلى بها في 
صفحته علــــى موقع فيس بوك 
وتوقع فيها اال يدوم زواج األمير 
وليام وكيــــت ميدلتون أكثر من 

سبع سنوات.

ليوناردو دي كابريو

ـ وكاالت:  لوس اجنيليس 
تبرع النجم السينمائي الشهير 
ليوناردو دي كابريو مبليون 
دوالر لدعم جهود إنقاذ النمور 
االنقـــراض، وذلـــك لدى  من 
وصوله إلى موسكو للمشاركة 

في »قمة النمر« الدولية.
وتعهد جنم فيلم »تيتانيك« 
إلى  املليـــون دوالر  بتقـــدمي 
العاملـــي للحياة  الصنـــدوق 
البرية الـــذي كان يعمل معه 
هذا العام فـــي حملة »أنقذوا 

النمور اآلن«.
ودي كابريو مهتم بشؤون 
البيئة، وعضو في مجلس إدارة 
الصندوق العاملي للحياة البرية، 
وزار مؤخـــرا نيبال وبوتان، 
وجتـــول في موطـــن للنمور 

بني املشـــاركني فـــي أول قمة 
للنمر على اإلطـــالق، وباءت 
محاولته األولى للسفر إلى سان 
بطرسبرغ بالفشل يوم األحد 
21 نوفمبـــر عندما تعطل أحد 
محركات الطائرة التجارية التي 
كانت تقله إلى موسكو، واضطر 

للعودة إلى نيويورك.
وستدعم املليون دوالر التي 
تبرع بهـــا دي كابريو جهود 
مكافحة الصيد غير املشروع، 
وحمايـــة الغابات التي تؤوي 

النمور املعرضة للخطر.
 وقد امتدح رئيس الوزراء 
الروسي فالدميير بوتني هذه 
اخلطوة الرائعة من النجم دي 
كابريو ووصفـــه بأنه »رجل 

حقيقي«.

على ظهر فيل برفقة موظفني 
يعملون في مكافحة الصيد غير 

املشروع.
وســـيكون دي كابريو من 

دي كابريو يتبرع بمليون دوالر إلنقاذ النمور
وبوتين يصفه بـ »الرجل الحقيقي«

المسيحيون الفلسطينيون يطالبون
بإعالن »شهداء العراق« قديسين

القدسـ  أ.ف.پ: وجه املسيحيون الفلسطينيون 
نداء على شـــكل عريضة دعوا فيـــه الى »اعالن 
جميع الشهداء املسيحيني في العراق قديسني« بعد 
االعتداءات األخيرة التي ذهبوا ضحيتها وأودت 

بحياة عشرات منهم.
وقالت ماري ارميل بوليو رئيسة حترير املجلة 
الكاثوليكية »األرض املقدســـة« التي تصدر في 
القدس، والتي تقف وراء هذه املبادرة ان »املسيحيني 
العرب يطالبون مببادرة دعم قوية وملموســـة« 

ازاء مسيحيي العراق.
وأضافت ان »الدعوة الى اعالن الشهداء املسيحيني 

في العراق قديسني ليست طريقة لتعداد موتانا، 
بل لالحتفال بإمياننا وبثقافتنا العربية املسيحية 
في هذه املنطقة، والتعبير عن رغبتنا في العيش 

في اطارهما في ارض األجداد«.
وأطلقت العريضة في الثامن عشـــر نوفمبر 
من قبل مجموعة من العلمانيني في القدس بدعم 
من كهنة في الشرق األوسط بينهم بشكل خاص 

عراقيون وفلسطينيون.
الكاثوليكية ان االستشهاد  الكنيسة  وتعتبر 
هو دليل قداسة وميكن ان يفتح الباب امام اعالن 

القداسة. 

نجل ملحن أغاني أكتوبر: قررت الرحيل إلسرائيل بعد معاناتي في مصر!
القاهرة ـ إم بي ســـي: قال 
املوســـيقي املصري مصطفى 
علي إســـماعيل ـ جنل امللحن 
علي إســـماعيل صاحب أشهر 
أغنيات نصر أكتوبرـ  إنه قرر 
الهجرة إلى إسرائيل غير عابئ 
بأي انتقادات قد يتعرض لها، 
وذلك لشظف العيش مبصر.

يأتـــي ذلك في الوقت الذي 
شـــكا فيه من إغـــالق جميع 
األبواب في مصر أمامه، ساخرا 
من العروض التي تلقاها في 
مصـــر بالتدريس فـــي معهد 
»الكونســـرفتوار« مقابـــل 4 
جنيهات للحصة الواحدة، وهي 
ال تكفي لثمن »سندوتش« أو 

وسيلة االنتقال إلى املعهد.
وكشف أنه بدأ بالفعل مراسلة 

إحدى اجلامعات اإلسرائيلية من 
أجل استكمال دراسته بها على 
أن يعمل عازفا على البيانو ليال 
بأحد فنـــادق تل أبيب لتدبير 
نفقات الدراســـة، مؤكدا أنه ال 
يرفض تقـــدمي أحلانه ملطرب 
إسرائيلي ألن ذلك سيحقق له 
العاملية وسرعة االنتشار، على 

حد قوله.
وقال مصطفى إسماعيلـ  في 
 :mbc.net تصريحات خاصة لـ
بدأت اتصاالتي بكلية »باركلي 
كولوج ميوزك« بوالية بوسطن 
بأميركا من أجل إمتام دراسات 
عليا بها، فاشـــترطوا حضور 
2 »سيمستر« وكذلك التواجد 
بأميـــركا قبل املنحة بســـنة 

كاملة.

هنا حاول البحث عن دعم من 
الدولة في مصر، فلم ينجح، 

األمر الذي أصابه باإلحباط.

منحة إسرائيلية 

وأضـــاف أنه اســـتمر في 
التواصل مع اجلامعة األميركية 
فأبلغته أن لها فروعا في اليونان 
وأملانيـــا وإيطاليا وفرنســـا 
وإسرائيل، »فقلت إن إسرائيل 
أقرب، وتكاليف الدراسة بها لن 
تكون أكثر من أميركا، فراسلت 
اجلامعة اإلسرائيلية فطلبوا 
مني السيرة الذاتية ومشواري 
املوسيقي، فأرسلوا لي نصف 
منحة دراسية، نصف التكاليف 
عليهم ونصفها اآلخر يجب أن 

أحتمله«.

وتابـــع: أرســـلت لهم مرة 
أخرى فقلت لهـــم ليس لدي 
إمكانيـــات مادية، فأرســـلوا 
أنهم ســـيبحثون تغطية  لي 
التكاليف الدراسية كلها، وفي 
الوقت نفسه يجب أن أحتمل 
تكاليف املعيشـــة، فاقترحت 
البيانو  العزف علـــى  عليهم 
ليال في أحـــد فنادق تل أبيب 

لتغطية تكاليفي.
وعاد املوســـيقي املصري 
ليقـــول إن »مـــا جعلني أقرر 
الهجرة إلسرائيل، أنني في حالة 
اضطرار، وال أجد العمل الذي 
يكفي للحياة الكرمية للفنان، 
أحيانا أقود أوركســـترا فرقة 
محمد ضياء في االستديو، وهذا 

ال يكفي«.

وأشار إلى أنه ال ميلك القدرة 
علـــى حتمل تكاليف الســـفر 
واإلقامة بأميركا ملدة عام ألن 
إمكانياته املادية ال تسمح، ومن 

مصطفي علي اسماعيل

الطبيب اللبناني بعد احلكم بسجنه

السجن 278 سنة ألشهر طبيب لبناني  بأميركا الالتينية 
خصص »عيادته« الغتصاب الجميالت 

باريس ـ العربية: انتهت في 
البرازيل قضية شـــغلت طوال 
عامـــني مجتمعها املخملي، ومن 
بعدها كل البرازيليني في العام 
املاضي بشكل عام، وخصوصا 
اللبنانيـــني وعددهم هناك أكثر 
من 6 ماليني نسمة بني مغترب 
ومتحدر، حني أصدرت محكمة في 
سان باولو حكما بالسجن 278 
سنة على طبيب لبناني األصل 
متخصص في التلقيح الصناعي، 
واســـمه روجيه عبداملســـيح، 
إلقدامـــه علـــى اغتصاب بعض 
جميـــالت املجتمع، ممن كن من 
زبائنه في عيادة أسسها وحتولت 
على يديه إلى ما يشـــبه كباريه 
ليلي أحمـــر املناخات. وتصدر 
خبر عبداملســـيح، البالغ عمره 
67 ســـنة، الصفحات األولى في 
صحف البرازيـــل أمس، وكذلك 
النشرات اإلخبارية لتلفزيوناتها 
العاملية أيضا،  احمللية، وبعض 
ألن عبداملســـيح املعروف هناك 
بأشهر طبيب نسائي في أميركا 
الالتينيـــة، جنح فـــي االعتداء 
جنسيا، وبصورة كاملة، على 52 
فتاة وامرأة من جنمات املجتمع، 

الفضائح عادة«، بحسب الوارد 
عنه في بعض الصحف هناك.

وأسس عبداملسيح، وهو من 
بلدة في محافظة عكار في الشمال 
اللبنانـــي، وهاجر مـــع عائلته 
طفال إلى البرازيل، عيادته منذ 
منتصف ثمانينيات القرن املاضي، 
واستطاع هو وفريقه القيام بأكثر 
من 7 آالف عملية تلقيح صناعي 
حتى أواخر 1977، لكنه اعتقل بعد 
عام حني تقدمت إحدى ممرضاته 
بشكوى لدى أحد املخافر قالت 

فيها إنه حاول االعتداء عليها.
وروت املمرضة أيضا تفاصيل 
حترشـــات بعدد من النساء قام 
التـــي اعتقلوه  العيادة  بها في 
داخلها، وهي عيادة كانت تبدو 
لزائريها كأكثر مـــا رأوه فاخرا 
بني العيادات، ثـــم أفرجوا عنه 
بكفالة بعد 4 أشـــهر مشترطني 
عليه املثـــول أمام احملكمة متى 
طلبته، فانتهت أمس اجللسات 
التي كانت تسبب احلرج الشديد 
للبنانيني الذين تبرأت جمعياتهم 
ونواديهم والبارزين منهم هناك 
مما كان يفعل ومما كانوا يقرأون 

عنه ويسمعون.

إضافة إلى محاوالت غير كاملة 
مع 4 أخريات.

كما مارس حترشات جنسية 
متنوعـــة الطراز طالت أكثر من 
200 امرأة وفتاة مت التحقق من 
رواياتهن من أصل 11 ألف شكوى 
قدمـــت ضده، مـــا يجعل كتاب 

»غينيس« لألرقام القياسية يسرع 
إليه ليضمه بني صفحاته، فقد 
ضرب عبداملسيح الرقم القياسي 
في االعتداء والتحرش اجلنسي في 
القرن الواحد والعشرين بامتياز. 
وتقول وسائل إعالم برازيلية إن 
عدد مـــن اعتدى أو حترش بهن 

البد أن يكون ضعف املذكور في 
حيثيات وموجبات احلكم الذي 
صدر في حقه أمس، »فليس كل 
من اعتدى عليها شكته للشرطة أو 
قاضته في احملاكم، خصوصا أنه 
كان يختار اجلميالت ومعظمهن 
من املجتمـــع املخملي ويتجننب 

كارديشيان في موعد مع حبيب 
هالي بيري السابق 

لوس اجنيليس ـ ايالف: يبدو أن فتاة املجتمع االميركية، كيم 
كارديشـــيان، لديها معجب جديد، حيث شوهدت مع حبيب هالي 
بيري الســـابق عارض األزياء غابريال أوبري فـــي مباراة لوس 

اجنيليس ليكرز.
وشـــوهد الثنائي معا في مباراة لـــوس اجنيليس ليكرز يوم 
األحد، ووفقا ملجلة  »US Magazine« التي نقلت عن مصدر مقرب 
من كيم، فإنهما تعرفا على بعضهما من خالل صديق، وبدا عليهما 

االنسجام واإلعجاب في املباراة.
وواعـــد أوبري املمثلة هالي بيـــري ألربعة أعوام وانفصال في 
ابريل املاضي ولديهما ابنة »نهلة«، أما كيم فانفصلت مؤخرا عن 

مايلز أوستني.

كارديشيان و غابريال أوبري

عبدالعزيز كميل الجمعة وياكم
تســـتضيف »األنباء« باچر 
مرمـــى  حـــارس  )اجلمعـــة( 
منتخبنـــا األوملبي لكـــرة القدم 
ونادي كاظمة عبدالعزيز فتحي 
كميل بني الـ 3 و4 مســـاء، وذلك 
للحديث حـــول تألقه مع األزرق 
»الرديف« في آســـياد »غوانزو« 
وفرصته في املشاركة مع كاظمة 
املقبلة وحظوظ  املباريـــات  في 
كاظمة في املنافســـة على الفوز 

بالبطوالت احمللية، باالضافة الى الرد على أســـئلة القراء، 
وذلك على الهواتف التالية: 22272888 و22272889.

لندن ـ د.ب.أ: أكدت دراســـة أميركية أن السمنة ميكن 
أن تصيب احليوانات أيضا. وأشـــار الباحثون، بإشراف 
يان كليمنتديـــس بجامعة أالباما برمنغهام األميركية إلى 
أن خطـــر إصابة حيوانات مثل القطـــط والكالب والقردة 
والفئران وغيرها من احليوانات الثديية بالسمنة تزايد خالل 
السنوات املاضية. ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة 

»بروسيدنغز« التابعة للجمعية امللكية البريطانية.
غير أن الباحثني أكدوا أن األسباب التقليدية لزيادة الوزن 
لدى اإلنســـان ال تنطبق على احليوانات، ورجحوا وجود 
أســـباب أخرى غير معروفة حتى اآلن إلصابة احليوانات 

بالسمنة، وبينها إحدى اإلصابات الڤيروسية. 

دراسة أميركية:
 الحيوانات أيضا تصاب بالسمنة


