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  ١٠  ديسمبر ٢٠١٠ 

 مونتريال ـ أ.ف.پ: اكدت املغنية الكندية ســـيلني ديون في  46 
مقابلة تنشرها مجلة «هيلو» الكندية اخلميس انها منشغلة كثيرا 
بتوأميها نلسون وايدي اللذين ولدا في اكتوبر بحيث ال جتد وقتا 

لنفسها حتى لالستحمام ومتضي يومها في لباس النوم.
  واوضحت النجمة العامليـــة للمجلة الصادرة اخلميس «انه 
المـــر مضن. لم اعد اعرف النهار من الليـــل. اني اقوم بارضاع 
الثنني وعلي االهتمام كذلك بابني (رينيه-شـــارل) البالغ تسع 

سنوات ونصف السنة. هذا كثير». وروت من مقر اقامتها الفخم 
في فلوريدا في الواليات املتحدة كيف ان حياتها وحياة زوجها 
رينيه اجنليل (٦٨ عاما) انقلبت رأسا على عقب مع والدة التوأمني 

في ٢٣ اكتوبر عبر عملية قيصرية.
  واضافـــت املغنية البالغة الثانيـــة واألربعني «كنت اظن في 
الســـابق ان انشـــغاالتي كثيرة واني ال انام كفاية.  يا الهي انها 

معجزة اننا لم منت بعد من قلة النوم». 

 سيلين ديون: لم يعد لدي الوقت لالستحمام!

 الصين تشن حملة أخيرة قبل حفل تسليم جائزة نوبل للسالم
 بكنيـ  أ.ف.پ: 
الصني  شـــنت 
امس حملة اخيرة 
قبل تنظيم حفل 
تســـليم جائزة 
للســـالم  نوبل 
للمنشق  رمزيا 
ليو  الصينـــي 
اليوم  تشياوبو 
اوســـلو  فـــي 
معتبـــرة تقدمي 
نواب أميركيني 
لـــه  دعمهـــم 
بأنـــه خطـــوة 
«متغطرسة وغير 

عقالنية».
فت  ستهد   وا
جولة االنتقادات 

اجلديدة ايضا جلنة نوبل التي تتخذ من اوسلو مقرا لها وتأتي عشية 
حفل تكرمي املنشق الصيني الذي حكم عليه في ديسمبر ٢٠٠٩ بالسجن 

١١ عاما بتهم التخريب بسبب مطالبته بالدميوقراطية.
  وقالت املتحدثة باسم اخلارجية الصينية جيانغ يو للصحافيني 
«على اعضاء جلنة نوبل ان يقروا بانهم يشـــكلون اقلية، الشـــعب 
الصيني والغالبية الســـاحقة من الناس فـــي العالم يعارضون ما 

يقومون به». 
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 اشتباكات عنيفة بني الشرطة والطالب في لندن  (رويترز) 

 ليو تشياوبو 

 إلغاء رحالت جوية  في فرنسا بسبب تساقط الثلوج

 انطالق أول رحلة لكبسولة فضائية خاصة.. ذهابًا وإيابًا
 اللحيدان: الغامدي وكامل ليسا أهًال للُفتيا
 وصف ما قااله في منتدى «خديجة بنت خويلد» بأنه «منكر» و«قبيح»

 اندالع اشتباكات عنيفة بين الطالب والشرطة في لندن

 لندن ـ د.ب.أ: اندلعت اشـــتباكات عنيفة بني 
الشـــرطة وطلبة محتجني في وسط لندن امس 
وســـط تقارير عن وقوع إصابـــات في صفوف 
اجلانبني حسبما أفادت هيئة اإلذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي). واقتحمت شرطة اخليالة احلشد 
خارج ويستمنستر إلبعاد املتظاهرين عن مجلسي 
البرملان. واقتحمت مجموعات احملتجني في وقت 
ســـابق صفوف الشرطة ورشـــقوهم باحلواجز 
املعدنية ومواد أخرى. وأظهرت لقطات تلفزيون 

الـ «بي.بي.سي» الشرطة بينما تنقل متظاهرين 
مصابني حسبما تردد. وذكرت تقارير أن عناصر 

من الشرطة أصيبوا أيضا في االشتباكات.
  وناقش النواب داخل البرملان زيادة الرســـوم 
الدراسية من ٣٢٩٠ جنيها استرلينيا (٥٢٠٠ دوالر) 
إلى ٩٠٠٠ جنيه اســـترليني كحد أقصى. ومتثل 
هذه اخلطوة أول اختبار خطير حلكومة ائتالف 
احملافظني واألحرار الدميوقراطيني منذ وصولها 

للسلطة في مايو املاضي. 

 الرياض: هاجم الشيخ صالح اللحيدانـ  عضو هيئة كبار العلماء 
ـ ما جاء على لســــان الشيخ احمد قاسم الغامدي مدير فرع هيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر في منطقة مكة املكرمة، والشيخ 
صالح كامل رئيس الغرفة التجارية في جدة، حول االختالط وقيادة 

املرأة السعودية للسيارة في منتدى املرأة في جدة.
  وقال الشيخ اللحيدان حرفيا «هذا منكر وعمل قبيح، وسيئ، 
ومن األقبح أيضا ما قيل على لســــان موظف الهيئة مبكة املكرمة 
عما يتعلق باالختالط وكشف الوجه، وغير ذلك، وهو ما يؤسف 
له». وحسب صحيفة «سبق» االلكترونية أضاف الشيخ اللحيدان 
«أرجو من اجلهات املسؤولة، أال تترك مثل هذا الشيء، وان تصريح 
مثل موظف الهيئة بفتاوى يعد مخالفة ملا صدر من ولي األمر بأن 
ال يفتي إال من هو مؤهل للفتيا، وما نص عليه األمر امللكي». وقال 
الشيخ اللحيدان «إن ما حدث في منتدى خديجة بنت خويلد في 
جدة، هو في حد ذاته إســــاءة إلــــى خديجة رضي اهللا عنها زوج 

رسول اهللا ژ وإساءة لها بهذا العمل السيئ، ولو كانت موجودة 
ما رضيت بهذا».

  وتعرض الشيخ اللحيدان إلى ما جاء على لسان الشيخ صالح 
كامل رئيس الغرفة التجارية في جدة في املنتدى نفســــه، وقال 
الشيخ اللحيدان «إن ما قال به الشيخ صالح كامل ميثل جرأة في 
القول على شــــرع اهللا، مع عدم األهلية في ذلك، لكن ال أعتقد أن 

اجلهات املسؤولة تترك هذا األمر».
  وكان سؤال وجه إلى الشيخ صالح اللحيدان في درسه الذي 
ألقاه بني صالتي املغرب والعشــــاء في جامع عثمان بن عفان في 
حي الوادي مساء االثنني املاضي، وموجود على موقع اجلامع على 
اإلنترنت، جاء فيه مــــا رأيكم فيما حدث في منتدى املرأة مبركز 
خديجة بنت خويلــــد رضي اهللا عنها بجدة، من اختالط ودعوة 
لقيادة املرأة للســــيارة بدعوى أن خديجة رضي اهللا عنها كانت 

عندها جتارة؟». 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: أعلنت وكالة الفضاء األميركية 
(ناسا) أن عملية إطالق أول كبسولة خاصة في 
رحلة إلـــى الفضاء ذهابا وإيابـــا، والتي تنفذها 

مؤسسة «سبايس اكس»، انطلقت األربعاء.
  وتندرج هذه العملية في اطار برنامج يرمي الى 
توفير خدمات خاصة للنقل الفضائي في وكالة 

الفضاء االميركية (ناسا).
  وكانت مؤسسة «سبايس اكس» األميركية أعلنت 

في وقت سابق أنها أرجأت إطالق الكبسولة دراغون،   
وتتسع كبسولة دراغون لسبعة أشخاص، لكنها 
مت إطالقها إلى الفضاء دون طاقم على متنها هذه 
املـــرة، ومن املقرر أن تدور في مدار حول األرض 
قبل ان تهبط في احمليط الهادئ بعد ذلك بأربع أو 
خمس ساعات. وميكن أن تستخدم هذه الكبسولة 
أيضا في إيصال املؤن إلى رواد الفضاء املقيمني 

في محطة الفضاء الدولية. 

الرئيسية حيث حظر سير املركبات 
الثقيلة مؤقتا. ووســـط توقعات 
بتســـجيل بريطانيا أسوأ موجة 
صقيع منذ ٣ عقـــود تقريبا، أكد 
البريطاني ديڤيد  الوزراء  رئيس 
كاميـــرون ان اجليش «مســـتعد 
للمســـاعدة»، الفتا الى ان الطقس 
فـــي اجتماعات  «القطبي» حضر 

 لندن ـ عاصم علي ـ باريس ـ أ.ف.پ
الباريســـية    شـــهدت املنطقة 
طيلة يوم االربعاء تساقطا كثيفا 
للثلوج طاول ما مجموعه عشرين 
دائرة شمال فرنسا حيث الغيت او 
تأخرت الرحالت اجلوية وتوقفت 
حركـــة الباصات وتعذر الســـير 
على الطرقات السريعة. وسجلت 
مصلحة االرصاد اجلوية الفرنسية 
في باريس ١١ سنتيمترا من الثلوج 
االربعاء وهو مستوى قياسي لم 
تشهد له البالد مثيال اال في ١٩٨٧. 
وقد ادى تســـاقط الثلوج الى شل 
حركة النقل املشترك طيلة ساعات 
بعد ظهر االربعاء وكذلك الى اقفال 
موقت ملطاري رواسي شارل ديغول 
واورلي. وقد حشدت وزارة الداخلية 
خمسة االف دركي وشرطي بينهم 
الفان في املنطقة الباريسية لالسهام 
في تسهيل حركة املرور على احملاور 

 بريطانيا تستعد ألسوأ موجة صقيع

 تقنية حديثة تحفظ 
قلب المتبرع دافئًا

 صحتك 

 أوبرا وينفري: 
  لست مثلية

 صيحة أحذية جديدة تثير الجدل في لندن

 اختفاء طائرة ذات محركين على متنها 
خمسة أشخاص على األقل في المغرب

 «من داخل اإلخوان أتكلم».. 
  يثير الجدل وغضب الجماعة

 ..وتغريم سودانيين  «خدشوا الحياء العام»
 الرباطـ  أ.ف.پ: أعلن مصدر في الدرك امللكي املغربي اختفاء 
طائرة ذات محركني ليل األربعاء اخلميس جنوب املغرب وعلى 

متنها خمسة أشخاص على األقل بينهم طياران.
  وأكد املصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته 
ان الطائرة التي تتسع ملا بني عشرة مقاعد و١٥ مقعدا وميلكها 
الدرك امللكي من طراز ديسندر وكانت تقوم برحلة بني طنجة 

(شماال) ووازات (جنوب شرق) (األربعاء) عندما اختفت.
  وقال مســـؤول محلي انه «لم يتـــم حتديد مكان اختفاء 
الطائرة ولم يعثر عليها بعد»، ولم يتوفر أي خبر رســـمي 

عن وقوع حادث وال سقوط ضحايا.
  وفي يناير حتطمـــت مروحية تابعة للدرك امللكي وقتل 
راكباها خالل عملية تدريب فـــي اجلو فوق غابة املعمورة 

على بعد نحو ثالثني كلم شمال الرباط. 

 أثـــار كتاب ملؤلف شـــاب ينتمي إلى جماعة اإلخوان املســـلمني 
(احملظورة) جدال في مصر، بعد صـــدوره اخيرا، خصوصا داخل 
اجلماعة التي حتفظ بعض اعضائها على الكتاب، معتبرين ان مؤلفه 

خالف منهجهم، رغم انه احد الذين تربوا على مبادئها.
  وتباينت تداعيات «من داخل اإلخوان أتكلم» ـ بحســـب جريدة 
«االمـــارات اليوم» الصادر عن دار العصـــر اجلديدـ  فبينما جمدت 
اجلماعة نشاط مؤلفه اســـامة درة لفترة، حظي الكتاب وصاحبه 
باهتمام إعالمي وحوارات وتغطيات خاصة، وظهرت أخيرا طبعة 

ثانية من الكتاب.
  أفصح درة عن أمور يعدها البعض داخل اجلماعة سرية محضة، 
ال يجوز نشرها، يقول في مقدمة كتابه «جتاوزت خطاب الترويج 
والدعوة إلى الكالم كما أشاء كما أحب، ستسمعون ألول مرة.. شابا، 
تربى داخل االخوان ال يخشى ان يتكلم عن حياته العاطفية، أو عن 

اجلنس، وال ميتنع عن نقد  االخوان الذين يعتبرهم اهله».
  وعـــن احلرية قال درة في حوار أجرته معه جريدة «الدســـتور 
املصرية»: «ال ميكنني أن أقول بإطالق توجد حرية أو ال توجد حرية 
داخل (االخوان). شخصية اجلماعة ليست واحدة في كل االحوال. 
  أحيانا تكون جماعة دعوة، واحيانا تكون تنظيما سريا، زميلي 
فـــي اجلماعة احيانا يكون اخا اســـتمتع بصحبته ثم في موقف ما 
يصبح مســـؤوال مكلفا مبراقبتي، واعطاء تقييم الدائي، امامنا في 
الصالة فجأة يصبح مرشـــحنا االنتخابي، أحيانا نكون جتديديني، 
وأحيانا نغرق في كتب التراث، وننافس السلفيني في انغالقهم، من 
يتكلم مثلي احيانا يتم فصله أو تهميشـــه، وأحيانا يتم استيعابه 

واحتضانه.. وهكذا».
  وما اثار انتقاد «اإلخوان» في الكتاب هو مطالبة املؤلف بإخراج 
كل امور اجلماعة التنظيمية الى العلن، والدعوة الى جعلها جماعة 
دعوية صرفة تستوعب اجلميع، ومن أراد السياسة فلينشئ حزبا. 
كما تناول درة مسائل حساسة عدة، من ابرزها العالقة مع االقباط 

والشيعة. 

 اخلرطومـ  رويترز: قال محام يدافع عن سبعة رجال سودانيني 
إن محكمة سودانية أدانتهم األربعاء املاضي بخدش احلياء العام 
بعد أن اتهمتهم الشـــرطة بوضع مســـاحيق جتميل أثناء عرض 
لألزيـــاء في اخلرطوم. وقال أحد املتهمني لـ«رويترز» إن شـــرطة 
اآلداب ألقت القبض على الرجال السبعة وهم عارضو أزياء هواة 
في عرض لألزياء في يونيو املاضي. وقال احملامي نبيل أديب إن 
السبعة أدينوا جميعا األربعاء املاضي وحكم على كل منهم بدفع 
غرامة قدرها ٢٠٠ جنيه سوداني (٨٠ دوالرا) وكذلك امرأة وجهت 

إليها التهمة ذاتها لوضعها مساحيق التجميل للرجال السبعة.  

 لندنـ  د.ب.أ: بالنسبة لبعض االشخاص، رمبا يكون االمر 
تقدما بارزا في مجال االحذية العملية، اما بالنسبة آلخرين 
فإنه مزيج من صيحات االزيـــاء املتنافرة. وجتمع صيحة 
االحذية اجلديدة فـــي لندن بني أحذية «أوج» االســـترالية 
الشهيرة ذات الرقبة املصنوعة من جلد احلمالن اللني وبني 
االحذية الرياضية ذات النعل املنحني والتي يفترض ان تشد 
عضالت الفخذ العليا عندما تسير النساء وهن يرتدين تلك 
االحذية. والنتيجة هي حذاء برقبة مصنوع من اجللد بنعل 

حذاء مصمم للترويج للسيقان املتناسقة. 

تقنية  ــة:  العربي ـ   دبي 
جديدة للحفاظ على القلب 
بعد ان يتم التبرع به دافئا 
ــجني  ينبض بالدم واالكس
ــاعات ميكن ان حتدث  لس
تغيرا جذريا في املستقبل 
ــب  القل زرع  ــات  جلراح
واملساعدة في احلد من نقص 
االعضاء، فمنذ اول جراحة 
زرع قلب ناجحة عام ١٩٦٠، 
كانت تنقل االعضاء في وعاء 
ــد ان يتم  ــيء بالثلج بع مل
اخذها من جسم املانح، بعد 
ذلك يبقى االطباء واملمرضات 
وحتى املريض في سباق مع 
الزمن، فالقلب يعيش مدة 
ــاعات قبل ان  اقصاها ٨ س
ــارة  بالتدهور، وخس يبدأ 
ــارة حياة  قلب تقابلها خس
ــخص في حاجة ماسة،  ش
ويقول اخصائي قلب مازلت 
ــى اليوم، انه  ال اصدق حت
ألمر رائع ان يكون بامكانك 
ــري ينبض  رؤية قلب بش
بواسطة تلك اآللة وبعد بضع 
ــاعات تراه ينبض داخل  س
ــم املريض، فبواسطة  جس
تلك احلافظة او علبة القلب 
ــت عملية  النابضة اصبح
ــهولة غير  ــل اكثر س النق
ــان او مبكان،  ــدة بزم مقي
ــب  ــى القل ــى مرض ليحظ
بفرصة اخرى ملمارسة حياة 
ــة كاآلخرين، وعلى  طبيعي
املدى الطويل وبفضل هذه 
ــة هناك تكهنات بانه  التقني
سيكون مبقدور اجلراحني 
حتديد موعد عملية الزراعة 

مقدما. 

 لوس أجنيليس ـ د.ب.أ: نفت 
التلفزيوني أوبرا  ملكة احلــــوار 
وينفري وجود عالقة مثلية بينها 
وبني أعــــز صديقاتها جيل كينج 
وكشفت أن عالقتها مع رجل األعمال 
ستيدمان جراهام مازالت قوية على 

الرغم من قلة ظهورهما معا.
  وقالت وينفري في مقتطفات مع 
حوار مع اإلعالمية باربرا والترز 
أجري األربعاء «لست مثلية وما 
يثيــــر غضبي أوال أنــــه يعني أن 
شخصا ما يعتقد انني أكذب، وثانيا 
ملاذا أريد أن أخفى ذلك؟ هذا ليس 
أسلوب حياتي». وحتدثت وينفري 
عن كينج وقالت «هي األم التي لم 
أحظ بها وهي األخت التي يتمناها 
أي شــــخص وهى الصديقة التي 
يستحقها أي شــــخص، فانني ال 

 «سياحة الحشيش» صداع في رأس الحكومة بهولندا أعلم صديقا أفضل منها». 
 أمســـتردامـ  د.ب.أ: صارت املقاهي الشـــهيرة في هولندا مغلقة 
األبواب، في إطار معركتها مع احلكومة التي تريد حظر األجانب من 

شراء «سجائر احلشيش» التي تباع بصورة قانونية.
  ويلقى اقتراح احلظر معارضة شـــديدة للغاية، إلى حد تكرس 

معه محكمة العدل األوروبية وقتها لهذه القضية.
  ففـــي هولندا عـــدد وفير من احلانات واملقاهـــي بجانب محطة 
القطارات الرئيسية حتمل أسماء مثل «راستابيبي» أو «فاني بيبول» 

تقدم احلشيش للزبائن.
  العجيب أن هذا األمر قانوني في البالد، حيث أن هناك ما يقرب 

من ٢٣٠ من تلك «املقاهي» الشهيرة تعمل في أمستردام.
  الكثير من زبائن تلك املقاهي يأتون من اخلارج، ولكن إذا مضت 
احلكومة قدما فـــي تنفيذ خطتها اجلديدة، فـــإن أصحاب املقاهي 

سيحرمون من هذا العمل املربح.
  تريد احلكومة االئتالفية الهولندية، التي يشـــكلها الليبراليون 
الذين ينتمون إلى ميني الوســـط، والدميوقراطيون املســـيحيون، 
حتويـــل مقاهي البالد البالغ عددهـــا ٦٧٠ مقهى إلى نواد لألعضاء 
فقط، حتظر على أي شخص غير «الســـكان البالغني في هولندا» 

شراء احلشيش. 

 ساعاتي عراقي يجعل عقارب الساعة تدور للوراء!
 العراقـ  رويترز: ابتكر مصلح ساعات (ساعاتي) 
في الناصرية بجنوب العراق طريقة جديدة جلذب 
الزبائن حيث اخترع ساعة تختلف متاما عن الساعات 
العادية، ساعة تدور عقاربها عكس االجتاه. جلأ ناظم 
الصفــــار الى تلك احليلة بعد ان تأثرت جتارته مع 
اعتماد الزبائن علــــى التكنولوجيات احلديثة مثل 
الهواتف احملمولة لالســــتعالم عــــن الوقت وبدأوا 
ينسون الســــاعات القدمية التي كانوا يصلحونها 
في ورشته. وقال الصفر في ورشته: اكثر الساعات 
التي يجلبونها الى هنا تبقى من ســــتة الى سبعة 
اشهر، فرأيت ملال من هذا التوقيت، فاملوبايل موجود 
والســــاعات رخيصة فقررت اغير الساعة. ويجب 
ان اجعل دورانها عكســــيا حتــــى الناس ترى امرا 
جديــــدا ويصير عليها قبوال اكثر. واضاف انه منذ 
بدأ تغيير الســــاعات لتدور عقاربها عكس االجتاه 
اصبح يالقــــي اقباال من اصحاب املهن مثل االطباء 

واحملامني واملهندسني. 

استراتيجية رفيعة املستوى. وكانت 
بريطانيـــا شـــهدت موجة صقيع 
االســـبوع املاضي ادت الى انهيار 
نظام املواصالت في مناطق عديدة، 
واقفال آالف املدارس، وخصوصا 
في اسكتلندا، واسفرت عن انتقادات 
شديدة لعدم استعداد السلطات ملثل 

هذا التغيير املفاجئ في الطقس. 


