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وطبان التكريتي

الداعية عائض القرني

العثور على لوحات مسروقة لبيكاسو في إسبانيا

ثلث البريطانيين يعتقدون أن 2010 أسوأ األعوام في حياتهم
واألمير أندرو أنفق 1.5 مليون دوالر من أموال الضرائب

القرني يهاجم مؤتمر باريس لـ »مكافحة أسلمة أوروبا«

إيرانيان عاشا على سم األفاعي في رحلة حول العالم بدراجة نارية

مدريدـ  د.ب.أ: عثرت الشرطة االسبانية على 
أعمال فنية متت سرقتها قبل نحو ثالثة أسابيع 

بالقرب من العاصمة االسبانية مدريد.
وكان لصوص مجهولون ســــرقوا نهاية 
نوفمبــــر املاضي في ضاحية جيتاف مبدريد 
شاحنة بداخلها 28 عمال فنيا لكبار الفنانني، 
مثل بابلو بيكاسو وإدواردو شيليدا وأنطونيو 

تابيس.
وذكرت مصادر حتقيقات في مدريد امس 
أن الشــــرطة متكنت من العثور على جميع 

اللوحات والتماثيل املسروقة.
وتقدر قيمة الغنيمة بـ 2.7 مليون يورو. 
وكان من بني األعمال املسروقة أعمال من معرض 

في مدينة كولونيا األملانية.
ورغــــم العثــــور علــــى األعمــــال الفنية 
املسروقة، لم تتمكن الشرطة من القبض على 

اللصوص.
ووفقــــا لبيانات صحيفة »إيه.بي.ســــي« 
االســــبانية، فإن اللصوص ليسوا محترفني 
في ســــرقة األعمال الفنية كما كان يعتقد من 

قبل، لكنهم مجرد مجرمني ال يفهمون شــــيئا 
عن قيمة األعمال الفنية.

وذكــــرت الصحيفة أن اللصــــوص باعوا 
متثاال معدنيا ليشــــليدا لتاجر خردة مقابل 

30 يورو فقط.
وقد سطا اللصوص على الشاحنة خالل 

توقفها في باحة مخزن لألعمال الفنية.
وكانت تضم الشــــاحنة أعمــــاال فنية من 
معارض اسبانية مختلفة بجانب أعمال معرض 

»شتيفان روبكه« في كولونيا.

لندن ـ يو.بي.آي: أظهرت دراســــة جديدة 
عن »الســــعادة في اململكــــة املتحدة« أن ثلث 
البريطانيني يعتقدون أن 2010 كان واحدا من 

أسوأ األعوام في حياتهم.
ووجدت الدراسة التي اجرتها مؤسسة يوغاف 
ونشــــرتها صحيفة ديلي تليغراف الصادرة 
امس أن القلق من األوضاع املالية والعالقات 
واملخاوف املتنامية من فقدان الوظائف كانت 
األكثر شيوعا على قائمة مخاوف البريطانيني 

خالل األشهر االثني عشر املاضية.
وقالت إن الكثير من البريطانيني يخشون 
أيضا مما سيحمله لهم العام اجلديد واعترف 

نصف املتقاعدين بأنهم سيفتقدون املال الكافي 
للعيش بشكل مريح في العام 2011 فيما اعترفت 
عائلة من كل أربع عوائل بريطانية بأن القلق 
ينتابها منذ اآلن من احتمال فقدان منزلها لعدم 
قدرتها على تسديد دفعات القرض العقاري.

من جهة أخرى أفــــادت صحيفة »بيبول« 
بأن األمير أندرو جنل ملكة بريطانيا اليزابيث 
الثانــية انفق اكثر من مليـون جنيه استرليني 
اي مــــا يعادل اكثر مــــن 1.5 مليون دوالر من 

امـوال دافعي الضرائب.
وقالت الصحيفة ان االمير اندرو انفق 1.122 
مليون جنيه استرليني على الفنادق واحلفالت 

منذ ان اصبح ممثــــال خاصا للمملكة املتحدة 
لشؤون الترويج للتجارة واالستثمار عام 2001، 

وهذا الرقم ال يشمل نفقاته لهذا العام.
الســــياق نفســــه، تعتــــزم احلكومة  في 
البريطانية التنســــيق مع قصر بكنغهام بعد 
ان تبني ان رأس امللكــــة اليزابيث قد يختفي 
مــــن على طوابع البريد فــــي اطار خطة لبيع 
البريد امللكي. وتخطــــط احلكومة االئتالفية 
البريطانيــــة لبيع ما يصل الى 90% من هيئة 
البريد اململوكــــة للدولة. وكان وزير التجارة 
فينس كابل قال في سبتمبر ان شركة اجنبية 

قد تستحوذ على البريد امللكي.

دبي ـ العربية: رفض الداعية اإلسالمي 
السعودي عائض القرني األحاديث عن مخاطر 
تزايد أعداد املســـلمني في أوروبا، واتهامهم 
بأنهم »متطرفـــون«، معتبرا أن ما ورد في 
مؤمتر »مكافحة أسلمة أوروبا« تطرف في 

مهاجمة املسلمني.
وقال القرني في لقاء مع قناة »العربية«: 
»يوجد بعض السفهاء الذين أساءوا لصورة 
اإلسالم وقابلهم ســـفهاء من الغرب وقفوا 
هذا املوقف، يوجد لدينا متطرفون، ويوجد 

لديهم متطرفون«.
واملؤمتر عبارة عن منتدى دولي عقد في 
باريس، حتدث فيه املشاركون مطوال عن أثر 
اإلسالم السلبي واندماج املسلمني بأعدادهم 
وثقافاتهم في املجتمع األوروبي، وعن خوفهم 

أن تلقى العاصمة الفرنســـية باريس يوما 
مصير مدينة بربسيل التي أصبح 40% من 

سكانها من املسلمني.
ودعا القرني املسلمني في الدول الغربية، 
التـــي رحبت بهم واســـتقبلتهم، أن ميثلوا 
اإلسالم متثيال حسنا، وأن يجملوا الصورة 
التي شوهها الســـفهاء الذين قاموا بأعمال 
غوغائية وصبيانية وأساءت إلينا كمسلمني 

وتركتنا ضحية أعمالهم.
وأضاف موجها حديثه ملعارضي اإلسالم 
ومحاصـــري مبدأ احلجاب والنقاب والرأي 
اإلســـالمي »إننا في كوكـــب واحد فابعدوا 
املتطرفني السفهاء، كما نحن نندد بالسفهاء 
منا واملتطرفني، لكم مصالح عندنا ولكم أيضا 

أقدام راسخة في بالد املسلمني املتسعة«.

الدوحةـ  رويترز: يلقي الشاعر 
واملترجم اإليراني موسى بيدج 
أضواء على رحلة إيرانيني قاما 
برحالت حول العالم منذ منتصف 
اخلمسينيات على دراجتني ناريتني 
وقدما وصفا لبعض املناطق منها 
اجلزيرة العربية وكانا يعيشان 
على اصطيـــاد األفاعـــي وبيع 

سمومها للمختبرات الصحية.
وكان األخوان عيسى وعبداهلل 

اميدوار يجوبان العالم بني عامي 
1954 و1964 مدفوعني برغبة في 
التعرف إلى الشعوب املختلفة في 
أكثر من 90 دولة ولم يباليا مبا 
تعرضا له من مشـــكالت بسبب 
عوامـــل طبيعيـــة أو توتـــرات 
سياسية إذ اعتقال من قبل الثوار 
اجلزائريني خالل حرب التحرير 
)1954 ـ 1962( حيث ظنوهما من 

»الغزاة« الفرنسيني.

ويقول بيدج في بحث عنوانه 
»حول العالم على دراجة نارية 
في عقد كامل« إن رحلة األخوين 
اميدوار بدأت من شرق إيران إلى 
أفغانستان وباكســـتان والهند 
واســـتراليا ثم عادا إلى ڤيتنام 
وكوريا والصني واليابان ومنها 
اجتها إلى األميركيتني والقطبني 
الشمالي واجلنوبي ثم ارحتال إلى 
بلدان أوروبية في طريق العودة 

إلى إيران. ويضيف أنهما جمعا 
»ثروة ثقافية هائلة... وحكايات 
غريبة« وكميـــات من املنتجات 
احمللية وصورا وأفالما وثائقية 
نادرة وذكريـــات جميلة وأليمة 
عن فيضانات وعواصف وطقوس 
اجتماعية ودينية وقومية فضال 
عن لقاءات مع رؤساء ومثقفني 
إضافة إلى »بسطاء ال يعلمون أبعد 

من تخوم قبيلتهم شيئا«.

وطبان شقيق المقبور يعتذر للعراقيين عن ممارسات حزب البعث
ومصحف مكتوب بدم الطاغية المقبور يثير جدالً في العراق

البحرينيون الراغبون في سكن حكومي على قائمة انتظار طويلة
املنامـــة ـ رويترز: أضـــاع املواطن 
البحريني ســـيد عبداهلل كاظم 18 عاما 
من عمره في انتظار احلصول على منزل. 
وحالته ليست استثنائية لكنها القاعدة 

في البحرين اآلن.
فسيد واحد من بني ما يزيد على 50 
ألف بحريني ينتظرون احلصول على 
مسكن من احلكومة ألنه ليس بوسعهم 
شـــراء أرض أو منازل مبنية بأنفسهم. 
ويقدر عدد البحرينيني بنحو 600 ألف 

نسمة.
 وقال سيد عبداهلل كاظم لتلفزيون 

رويترز »قدمت طلبا في االسكان سنة 
1992. وانتظـــرت كل هذه املدة في بيت 
عمي )حماي( حتى جاء دوري في طلب 
اإلســـكان واتصلوا في )بـــي( وذهبت 
للحصول على مفاتيح املنزل منذ شهر 
أغسطس املاضي«. وذهب أدراج الرياح 
أي أمل لشخص مثل سيد في شراء قطعة 
أرض بسبب االرتفاع الهائل في األسعار 
خالل السنوات اخلمس املنصرمة والتي 
شهدت طفرة في أســـعار العقارات لم 
يوقفها سوى األزمة املالية العاملية في 
عام 2008. وبعد أزمـــة الديون أصبح 

من العسير كذلك احلصول على قرض 
لشراء مسكن.

وحتـــى في فترة الطفـــرة حني كان 
االنفاق على أشـــده في منطقة اخلليج 
مدعوما بارتفاع أسعار النفط كان أصحاب 
شركات البناء البحرينية يركزون على 
بناء املســـاكن الفاخرة على  الشواطئ 

والتي حتقق لهم أرباحا أفضل.
وفـــي الســـنوات األخيـــرة تزايدت 
امليزانية احلكومية في  الضغوط على 
مملكة البحرين صاحبة أصغر اقتصادي 
في منطقة اخلليج الســـيما مع صعود 

اجمالي سكانها الى أكثر من مليون نسمة 
نظرا لتزايد عدد السكان احملليني وتدفق 
العمالة االجنبية عليها. وقال عضو في 
مجلس النواب البحريني يدعى عدنان 
محمد املالكي لتلفزيون رويترز »توجد 
لدينا مشكلة بالنسبة لإلسكان وهو ملف 
ثقيل. ومنذ عام 2002 وحتى اآلن حترك 
هذا امللف بشكل جزئي«. ويعتبر كثير 
من البحرينيني الشيعة الذين ميثلون 
أغلبية السكان ان مشكلة االسكان مجرد 
سبب إضافي للخالف مع االدارة السنية 

التي تتولى حكم البالد.

بغــــداد ـ وكاالت: اعتــــذر وطبان 
التكريتي، اخو الطاغية املقبور صدام 
حسني، االحد من الشعب العراقي عن 
ارتكبها  التي  التجاوزات واالنتهاكات 
حزب البعث واتهم نائب رئيس الوزراء 
السابق طارق عزيز بأنه كان »مهندس« 
تلك السياسة. وهي املرة االولى التي 
يعتذر فيها مسؤول في النظام العراقي 
السابق. وقدم وزير الداخلية العراقي 
السابق اعتذاره خالل محاكمة رجال 
النظام السابق املتهمني بقمع االنتفاضة 
الشيعية في 1991 والتي اعقبت حرب 

اخلليج.
وعرضت قناة العراقية التلفزيونية 
احلكومية كلمته التي ادلى بها مساء 
الســــبت، ولكن محمد عبد الصاحب، 
املتحدث باسم احملكمة اجلنائية العليا، 
قال االحد لفرانس برس انه ادلى بها 

يوم االربعاء املاضي.
وامــــام القاضي محمــــد العريبي، 
قال وطبان ابراهيم احلسن التكريتي 
»ســــاقول ما كتبته للتاريخ الذي كان 
بني الظالم واملظلومني في ظل النظام 

الســــابق. لقد عشــــنا حرمــــان وفقر 
اساســــيات احلياةـ  االمن والغذاء)..( 
كان اخي صدام هو احللقة الوحيدة بيني 
وبني حزب البعث وبغيابه فك قيدي 

واستطيع التكلم ملء حريتي«.
من جهة أخرى، ادعى رئيس هيئة 
الدفاع عن الطاغية املقبور صدام حسني 
احملامي خليل الدليمي لدى مدعي عام 
عمان على زميله محامي الدفاع السابق 
عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق 
عزيز، بديع عزت عارف بتهمة القدح 

والذم.
وقال مصدر قانوني أردني ليونايتد 
برس انترناشونال ان احملامي العراقي 
الدليمي قدم شكوى باحلق الشخصي 
يتهم فيها زميله العراقي عارف بالقدح 
والــــذم والتحقير ونشــــر معلومات 
مغلوطــــة وألفاظ جارحة تشــــهر به 
وبكتابه »صدام حســــني من الزنزانة 

األميركية هذا ما حدث«.
وفي السياق نفسه، قالت صحيفة 
الديلــــي تليغراف إن اجلــــدل يحتدم 
بالعراق بشأن كيفية التعامل مع تركة 

الطاغية املقبور صدام حسني، والتي 
تتضمن القرآن الكرمي الذي مت كتابته 

بدم »الديكتاتور العراقي«.
وأشــــارت الصحيفة إلى أنه بينما 
يصــــر البعض على ضــــرورة حماية 
يــــرى آخرون  التاريخية،  الوثائــــق 
أنــــه البد من تدمير أي شــــيء يتعلق 
بصدام حسني، إذ يشعر النظام الشيعي 
بحساسية مفرطة من أي رموز تخص 
نظام حزب البعــــث الذي قاده صدام 
طــــوال 30 عاما، الفتــــة إلى أنه خالل 
التسعينيات، استخدم خطاط حوالي 
27 ليترا من دم صدام حســــني لكتابة 
القرآن الكرمي، املوضوع حاليا قيد القفل 

واملفتاح في قبو ببغداد. 
وقال املتحدث باسم رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي إن القرآن املكتوب 
من دماء صدام سيتم االحتفاظ به، كمثال 
على وحشية هذا الديكتاتور، موضحا 
أنه لن يوضع في متحف ألنه ال يريد 
أي من العراقيني أن يراه، فقد يتم نقله 
مستقبال إلى متحف خاص مثل تذكارات 

أنظمة هتلر وستالني.

سيارة مصفحة لنائب 
رئيس الوزراء البريطاني

لندنـ  يو.بي.آي: حصل نائب 
رئيس الوزراء البريطاني وزعيم 
الدميوقراطيـــني األحرار  حزب 
نك كليغ على ســـيارة مصفحة 
ضـــد القنابل قيمتهـــا 300 ألف 
جنيه اســـترليني حلمايته من 
املتظاهرين الفوضويني. وقالت 
صحيفة »صندي ميرور« الصادرة 
أن كليغ كان يســـتخدم قطارات 
األنفاق عند الذهاب من منزله إلى 
العامة  البرملان قبل االنتخابات 
التي جرت في مايو املاضي ومن 
ثم استخدم سيارة عائلية عادية 
بعدها. وأضافت أن املســـؤولني 
األمنيني قرروا اآلن زيادة إجراءات 
احلماية على نائب رئيس الوزراء 
البريطانـــي في أعقـــاب اندالع 
تظاهـــرات طـــالب اجلامعـــات 
البريطانية احتجاجا على رفع 
حكومته االئتالفية رسوم الدراسة 

اجلامعية.
وأشارت إلى أن كليغ يتنقل 
اآلن إلى أي مكان بسيارة مصفحة 
ضد الرصاص والقنابل من طراز 
»جاكوار بي 7« املستخدمة من 
قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامني نتنياهو.

زوجة جاد شويري.. أوروبية عشيقة تايغر وودز المزعومة:
يبـــدو ان رغبـــة تركت األفالم اإلباحية من أجله!

الفنان جاد شويري في 
الزواج جدية هذه املرة، 
فهو منذ آخر إطالالت 
إعالمية لـــه، ال ينفك 
يعلن عن مدى حماسته 
الرســـمي  لالرتبـــاط 

وتكوين عائلة.
وقد أطل أخيرا مع 
الزميل شادي خليفة 
 »O2« فـــي برنامجـــه
 ،ART على شاشـــة الـ
انه يعيش  وكشـــف 
قصة حب مع شـــابة 
أوروبية سيزورها مع 
العام  أهله، مع بداية 

اجلديد لطلب يدها رسميا، وان الزواج سيكون مدنيا في اوروبا، 
كما ان جاد الذي كان ضيفا على برنامج »مش غلط« الذي يقدمه 
وسام بريدي، كشـــف عن رغبته في االرتباط وان اكثر ما يقنعه 

مبشروع الزواج األطفال.
وفي معلومات أوردتها مجلة الشـــبكة فإن الشابة التي وقعت 
في غرام جـــاد هي مغنية وممثلة بريطانيـــة تدعى لورا، ظهرت 
سابقا في برنامج لـ »پاريس هيلتون« وكانت انطالقتها من خالل 

البرنامج الذي يعتمد على تلفزيون الواقع.
شاركت حبيبة جاد في فيلم يعرض في مهرجان »كان« وتقوم 

بتصوير فيلم في »نيويورك« في إطاللة عاملية هي األولى لها.
أما عن قصة احلب التي جمعتهما، فهي تعود الى نحو السنتني، 

ومن املقرر ان تكلل بزواج رسمي يعلن الحقا.
على صعيد آخر، وفي اإلطاللة األخيرة للفنان جاد شويري على 
MTV صرح بأمور كثيرة اعتبرت جريئة، منها ما أعلنه للمرة األولى 
إذ كشـــف عن تلقيه عرضا من قبل شركة بريطانية عرضت عليه 
مليون باوند إلنتاج 3 ألبومات له، شرط ان يقبل بإنكار عروبته، 
ومهاجمة العرب وانتقادهم ونعتهم باإلرهابيني عبر أغان من نوع 
موســـيقى »البوب«، ووصف جاد العرض باالنتحاري، ولم ينف 
شويري ان أفكاره تدعو الى التحرر من بعض القيود االجتماعية 

املوجودة في املجتمع اللبناني والعربي.

نيـــا  ليفور كا
ســـــي.ان.ان:  ـ 
ممثلة  اعتبـــرت 
األفـــالم اإلباحية، 
فيرونيكا دانيلز، 
باســـم  املعروفة 
جوسلني جيمس، 
أن جنـــم الغولف 
وودز  تايغـــر 
اســـتخف بعقلها 
عندمـــا أخبرهـــا 
أنها الوحيدة في 
إنه  حياته، قائلة 
»نادم فقط ألن أمره 

انكشف«.
دانيلز  وقالت 
أنها  التي تزعـــم 

كانت على عالقة بوودز ملدة ثالث ســـنوات: إنهما كانا مقربني جدا، 
وكانا يلتقيان كلما ســـنحت لهما الفرصـــة، مضيفة »أخبرني غير 
مـــرة بأنني الوحيدة في حياته إلى جانـــب زوجته«، لكن ذلك »لم 

يكن صحيحا«.
وكان وودز تعرض حلادث مروري منذ نحو عام، بعد أن اصطدم 
بصنبـــور مياه مخصص إلطفاء احلرائق، لكن جناته كشـــفت عن 
املغامرات العاطفية املزعومة له خارج إطار الزوجية، مما شكل مادة 
دسمة لصحف اإلثارة مع بلوغ عدد اللواتي زعمن ارتباطهن بعالقات 

معه إلى عشرة، خالل 11 يوما.
وفي فبراير املاضي، وبغياب زوجته إلني نورديغرين، قدم العب 
الغولف اعتذارا علنيا بســـبب الفضائح اجلنسية التي تورط فيها، 
طالبـــا من جميع العائالت مســـامحته على ما اقترفه، في أول كلمة 

يلقيها منذ تفجر القضية.
غير أن دانيلز قالت في مقابلة مع شـــبكة CNN »أعتقد أنه ليس 
نادما خليانته زوجته، بل إنه نادم ألن أمره انكشف فقط.. لقد قطعت 
عالقاتي بالرجال من أجله.. وتركت العمل في أفالم اجلنس بناء على 

طلبه.. ألن ذلك كان يزعجه كثيرا«.

جاد شويري مع زوجة املستقبل

فيرونيكا دانيلز

إحالة ضابط شرطة ضرب أستاذة جامعية بـ »الشلوت«

بريطانيا تشاهد خسوفًا كليًا للقمر مع بداية فصل الشتاء

القاهرة: أمرت النيابة العامة 
الزقازيــــق مبحافظة  مبركــــز 
الشــــرقية املصريــــة بحبــــس 
ضابط شــــرطة برتبــــة مالزم 
أول 4 أيام على ذمة التحقيق، 
وإحالته حملاكمة عاجلة، وذلك 
بعد تعديه بالضرب والســــب 
والقذف والضرب بالشــــلوت 
على رئيسة قســــم اجلغرافيا 
بكلية اآلداب جامعة الزقازيق، 
بعد اعتراضها على وجوده بني 
الطالبات وتعمده مضايقتهن.

وكان الضابط ويدعى »أحمد« 
قد دخــــل مدرج كليــــة اآلداب 
بصحبة خطيبته، ثم اشتكت 

منــــه طالبة بســــبب تدخينه 
وتعليقاته خالل محاضرة د.نوال 
حامد رئيســــة قسم اجلغرافيا 
بكلية اآلداب بجامعة الزقازيق، 
التي فوجئت بشــــخص غريب 
عن طالبها يسبها بعد أن طلب 
منها التحدث معه بشكل مؤدب 
ومحتــــرم، وطلــــب منها غلق 
التحدث معه،  أثناء  امليكرفون 
فطلبت منــــه كارنيه اجلامعة 
فسخر منها قائال: »أنا هاعرفك 
أنا مني« ثم اعتدى عليها بالركل 
بالقدم أمام الطالب في بطنها، 
فضال عن ســــبها وقذفها داخل 
املدرج، ومتكن احلرس اجلامعي 

من القبض على الضابط، وقامت 
األســــتاذة اجلامعيــــة بتحرير 
محضر بالواقعة حمل رقم 18486 

جنح الزقازيق ثان.
مــــن جانبها قالــــت املجني 
عليها إنها أثناء إلقائها محاضرة 
فوجئت بطالبتني تتوجهان إليها 
بالشكوى من أحد األشخاص في 
املدرج قام مبضايقتهما بطريقة 
خادشة للحياء، وعندما ذهبت 
ألســــأله عن اسمه وطلبت منه 
الكارنيــــه، هددني، قائال »انت 
مــــش عارفة أنا مني، أنا هأربي 
أهلك« مما دعاني لطلب األمن 

إلخراجه من املدرج.

لندن ـ أ.ش.أ: تشهد بريطانيا مع بداية ظهور 
شمس اليوم خسوفا كليا للقمر مع موعد االنقالب 

الشتوي الساعة السادسة و32 دقيقة.
ويبدأ اخلســـوف اجلزئي عندما يدخل القمر 
خلف الكرة األرضية وفي متام الساعة السابعة 

و40 دقيقة يبدأ اخلسوف الكلي.

ويصل اخلسوف إلى ذروته الساعة الثامنة و17 
دقيقة وينتهي الساعة الثامنة و53 دقيقة. وتستطيع 
األجزاء اجلنوبية في اململكة املتحدة مشاهدة مرحلة 
اخلســـوف اجلزئي وبداية اخلسوف الكلي فقط 
بينما في اســـكتلندا وايرلندا الشمالية تستطيع 

متابعة مرحلة اخلسوف الكلي بوضوح.


