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احلافلة بعد حتطمها جراء احلادث املروع وفي االطار سيدتان تتلقيان الرعاية في احد املستشفيات

األمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

أعلن لقاء شهريًا معهم وأبلغهم بقرب إطالق قناته على »يوتيوب«

العريفي لمحبيه على »فيس بوك«: 
هأنذا على فراش المرض أقرأ تعليقاتكم

عماد أديب: جلوس عمرو في البيت
أشرف من عودته لـ »أوربت«

محاكمة خودوركوفسكي موضع انتقادات في روسيا

الكوارث تالحق السياحة في بوكيت بعد كارثة تسونامي

موسكوـ  أ.ف.پ: حتولت محكمة خاموفنيكي التي 
حتاكم رجل األعمال الثري ميخائيل خودوركوفسكي 
منذ اشهر الى مكان في موسكو للتعبير عن االستياء 
من هذه احملاكمة من قبل عدد كبير من الشخصيات 

الثقافية والفنية.
ومنذ بدء احملاكمة الثانية خلودوركوفسكي في 
مارس 2009 حضر كتاب وموسيقيون وممثلون 
وجنوم تلفزيونيـــون وحقوقيون واقتصاديون 

وسياسيون جلسات احملاكمة العلنية.
وعلى موقـــع »خودوركوفســـكي.رو« وضع 
كثيرون منهم تعليقاتهم في زاوية »كنت في محكمة 

خاموفنيكي«.
وقد رأى بعضهم في احملاكمة »مسرحية مشينة« 
بينما قال آخرون انها ميكن ان »تشكل دورة تأهيل 
جيدة ومتواصلة لكافكا وبيكيت ويونيسكو«، في 
اشارة الى الكاتب التشيكي فرانتس كافكا رائد الكتابة 

السوداوية وصموائيل بيكيت واوجني يونيسكو، 
االديبني العبثيني. وعلقت الكاتبة لودميال اوليتسكايا 
انها »سريالية محضة«، متسائلة »هل هو اخراج 
مســـرحي لعبقري منحرف او غياب موهبة حول 

االمر الى حالة عبثية؟«.
واضافت »هناك تفاصيل مذهلة: شاحنات يتم 
النقل فيها )خودوركوفســـكي وشـــريكه بالتون 
ليبيديف( وكالب بوليسية ورجل يحمل رشاشا بينما 
ترتدي املدعية قميصا ابيض وتنورة زرقاء وحذاء 

ملونا باألحمر لتكون بألوان العلم الروسي«.
ورأت اوليتسكايا »ال ميكن ان يكون ذلك حقيقيا، 

لكنه حقيقي«.. وتطول السخرية املدعني.
فقد رأى الكاتب بوريس اكونني انهم »متاثيل 
ببزات رسمية« بينما قال الناقد املوسيقي الشهير 
ارتيمي ترويتســـكي انهم ابطال »كوكب القرود« 

يحاكمون »بشرا في قفص االتهام«.

بانكوكـ  د.ب.أ: ذكرت مصادر في قطاع السياحة 
التايلندية أن حركة النشاط السياحي في ساحل 
بحر أندامان تضررت جراء نبوءات لعرافني بضرب 
موجات مد عاتية)تسونامي( للمنطقة مرة أخرى، 
وذلك بعد ست سنوات من مصرع آالف األشخاص 

جراء تسونامي.
وكان عدد كبير من عرافي تايلند املشـــهورين 
قد تنبأوا في الشـــهر املاضي بضرب تســـونامي 
للمنطقة هذا الشـــهر، األمر الذي أثر على عمليات 
حجـــز الفنادق في منتجعـــات بوكيت وباجننجا 

ورانوجن الساحلية.
وعلى الرغم من عدم حتقق النبوءات إلى اآلن إال 

أنه كانت لها عظيم األثر على السائحني التايلنديني 
والسائحني من الدول اآلسيوية.

وقالت نارانون ياجنني، مديرة رابطة الفنادق 
في بوكيت، إن »الســـائحني اآلسيويني يتصلون 
باســـتمرار ويســـألون إذا ما كانت هناك توقعات 
بضرب تسونامي آخر أم ال«. وأضافت في مقابلة 
عبر الهاتف أن »هذه الفترة متثل ذروة املوســـم، 
لذا فإنه عادة ما تكون نسبة اإلشغال في الفنادق 

80%، لكنها اآلن نحو 60% فقط«.
يذكر أن موجات تسونامي التي وقعت في 26 
ديسمبر 2004 أودت بحياة 5400 شخص في ساحل 

بجر أندامان في تايلند وحدها.

مفكّر شيعي مصري: صالح الدين األيوبي دمّر مصر

مفتي السعودية: تنّكر عناصر القاعدة
في أزياء النساء خروج عن الشرف

فيلم أميركي يكشف ذكر اسم 
النبي »محمد« ژ نصاً في العهد القديم

األمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل بزواج أكثر 
من ألف يتيم ويتيمة في جميع المناطق

أكد املفكر الشـــيعي احمد راســـم النفيس ان 
صـــالح الدين األيوبي دمر مصـــر كلها ولم يقم 
بتدمير تاريخ الفاطميني والشـــيعة فقط، حيث 
ان تدميره ملكتبة دار احلكمة والتي كانت حتوي 
اكثر مـــن 2 مليون كتاب وبيعه لكتب الفاطميني 
بالبخس يعد مبثابة جرميـــة حضارية في حق 

املصريني جميعا.
وتابع بحسب جريدة »اليوم السابع« املصرية: 
»أوضح النفيس ان صالح الدين كان يريد محو 
تاريخ من سبقوه، حيث قام كذلك بهدم اهرامات 

اجليزة، والتي كان عددها 18 هرما بجوار االهرامات 
الثالثة املوجودة حاليا والتي لم يتمكن من هدمها، 
مضيفـــا ان صالح الدين قام بتســـريح اجليش 
املصري واإلبقاء على فـــرق احلرس اجلمهوري 

اخلاص به«.
وتابعت: »وفّجر النفيس مفاجأة جديدة بقوله ان 
دولة اسرائيل تأسست على يد صالح الدين، حيث ان 
االستيطان اليهودي بدأ في فلسطني على يد صالح 
الدين، مشيرا الى انه لم يكن هناك اي يهودي على 

ارض فلسطني قبل االحتالل الصليبي للقدس«.

الرياض ـ د.ب.أ: انتقد الشـــيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ مفتي عام اململكة العربية السعودية بشدة 
تنظيم القاعدة وحتديدا تنكر عناصر التنظيم من 

خالل ارتداء مالبس نسائية.
ونقلت صحيفة »الشرق األوسط« اللندنية في 
عددها الصادر امس عن آل الشيخ قوله إن عناصر 

التنظيم »ساهمت في تشويه سمعة املسلمني«.
وأكـــد أن هذا التصرف »خروج عن الشـــرف 
وتشبه باملرأة.. ال شك أن هذا تصرف خاطئ بكل 

ما حتمله الكلمة من معنى«.
وأضاف مفتي السعودية »إنه تقمص لشخصية 

املرأة مـــن أجل االســـتغالل.. هـــؤالء مجرمون 
ومفسدون.. حاولوا أن يشوهوا سمعة املسلمني 
بتنكرهم في الزي النسائي. هؤالء مفسدون آثمون. 

واحلمد هلل أنه كشفهم«.
وجـــاء انتقاد املفتي لســـلوك عناصر تنظيم 
القاعدة بعد أن متكنت سلطات األمن السعودية 
من قتل أحد املشتبه بهم عند نقطة أمنية اجلمعة 

املاضية، كان متنكرا بعباءة نسائية.
يذكر ان هذه ليســـت املرة األولى التي يتنكر 
فيها عناصر تنظيم القاعدة في الســـعودية في 

املالبس النسائية.

واشــــنطن ـ وكاالت: قدم الفيلــــم األميركي 
»احلقيقة الصارخة« حول محمد ژ في اإلجنيل 
والذي اعتبره صناعه دليال يقينيا قاطعا للعالم 
الغربي ولليهود والنصارى من أحد أهم نصوص 
اإلجنيل القدمي وما يسمونه بـ »نشيد سليمان« أو 
نشيد اإلنشاد وهو ذكر اسم نبينا الكرمي سيدنا 
محمد ژ نصا مبختلف الترجمات بل ونطقا في 
أهم األناشيد التي يتلوها احلاخامات اليهود أمام 
حائط البراق بنص صوتي وبترجمة صريحة 

عبر أشهر مواقع الترجمات للغات العاملية.
وبحسب مجلة »عقيدتي« املصرية، جاء الفيلم 
الذي قدمته شركة إنتاج أميركية اسمه »احلقيقة 
سوف تسود« ردا قاطعا على عدد من االدعاءات 
واألكاذيب التـــي يرددها اليهود والنصارى عن 
أن اسم نبينا الكرمي ژ لم يرد نصا في كتبهم 
املقدســـة مرددا بعض هـــذه األكاذيب في بداية 
الفيلم مسجلة بالصوت والصورة ليأتي رد الفيلم 
بقوله: »اسمع احلقيقة حول محمد في اإلجنيل 
فهو مذكور باســـمه ممهدا ببعـــض آيات القرآن 
الكرمي التي تؤكد ذلك منها اآلية 163 من سورة 
النســـاء والتي يخبر اهلل فيها العالم أجمع بأن 
النبي محمد ژ قد جاءه الوحي متاما كإبراهيم 
ونوح وباقي األنبياء ورغم ذلك ال يؤمن اليهود 
والنصارى بهذا بالرغم من وجود الرد العملي وهو 

من كتابهم »العهد القدمي« والذي مت حفظه باللغة 
العبرية القدمية ففي اإلصحاح اخلامس من سفر 
»شيرها شيرين« وهو أحد الكتب املقدسة اخلمسة 
املوجودة في اإلجنيل العبري أو كما يسمونه بـ 
»نشيد سليمان« يتحدث هذا اإلصحاح عن أحد 
األشخاص يقول عنه اليهود انه سليمان بينما 
يعتبره النصارى عيسي گ وباملنطق يبدو انه 

سليمان على اعتبار ان السفر يحمل اسمه.
وأشار الفيلم: عندما نقرأ الترجمة االجنليزية 
سفر »نشيد سليمان« اإلصحاح اخلامس اآلية 
16 ينتهي الوصف عند »كله مشــــتهيات« ولكن 
ما ال يعرفه الكثيرون أن اسم هذا الرجل قد ذكر 
في النــــص األصلي وجند اآلية 16 وكيف كتبت 
في العبرية القدمية قبــــل إضافة أحرف العلة 
في القرن الثامن للميــــالد: »حلقة حالوة وكله 
مشــــتهيات. هذا حبيبي. وهذا خليلي يا بنات 

أورشليم«.
وهنا يصل الفيلم للكلمة املرادة واملؤلفة من 
أربعة أحــــرف: »ميم. حيط. ميم. والت«، واآلن 
عند قراءة هذه الكلمة بصيغتها األصلية وبدون 
أحرف العلة ميكن قراءتها كـ »محمد« الذي هو 
نبي اإلسالم ژ بدون حرف األلف بعد »احلاء« 
وفقا لقاموس »بن يهودا« العبري االجنليزي فإن 

اللفظ الصحيح لهذه الكلمة هو »محمد«.

واس: تكفل صاحب السمو امللكي األمير 
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة 
مجلس الوزراء بتكاليف زواجات جماعية ألكثر 
من ألف يتيم ويتيمة بكافة ارجاء اململكة، صرح 
بذلك لوكالة األنباء الســـعوديـــة مدير عام 

مكتب سمــــوه خالد بن ناصر العساف.
وبني ان هذا املشـــروع يعـــد األكبر على 
مستوى العاملني االسالمي والعربي وستقام 
املرحلة األولى منه في العاذريـــة في منطقة 

الريـــاض.
وقال العســـاف ان هذا املشروع ما هو اال 
خطوة بسيطة من عدة مشاريع قادمة تبناها 
ســـموه خلدمة الوطن واخوانـــه املواطنني، 
وســـتكون هذه املشـــاريع شـــاملة جلميع 
مناطق اململكـــة من شـــمالهـــا الى جنوبها 
ومن شرقها الى غربهـــا وان سمـــوه ال يرى 
هذا اال جزءا بســـيطا مما يتمناه من اخلير 

لكــل مواطــن.

د.محمد العريفي يتواصل مع محبيه عبر »فيس بوك«

عماد الدين أديب

الرياض ـ موقع ســـبق: بدأ 
الشـــيخ د.محمـــد العريفي في 
التواصـــل مع محبيـــه، ولكن 
من خـــالل صفحته على موقع 
التواصـــل االجتماعـــي »فيس 

بوك«.
 ويقضي العريفي حاليا فترة 
العملية اجلراحية  نقاهة مـــن 
التي كان قد أجراها قبل فترة، 
غير أنه أصر على التواصل مع 
محبيه من خالل طمأنتهم برسالة 
على صفحته الشهيرة بـ »فيس 

بوك«.
وكتـــب الشـــيخ العريفـــي 
على صدر صفحته: »الســـالم 
عليكم. أرحـــب بجميع اإلخوة 
واألخوات، وأنا مسرور جدا بكم 
في صفحتي، وهأنذا على فراش 
املرض أقرأ تعليقاتكم، وتسرني 
دعواتكـــم، وأدعو لكـــم كثيرا، 
ولعل هذا املرض خيرا لي، فقد 
جعلني أجد وقتا أكثر للدخول، 
وأصبحت أكثر ارتباطا باإلخوة 

نصح االعالمي الكبير عماد الدين أديب شقيقه 
عمرو بأال يعود الى الشاشة في ظل وجود صفقة، قائال 

ان جلوسه في البيت اكرم له في هذه احلالة.
جاء ذلك في حوار مطول اجرته االعالمية دعاء 
عبدالرحمن في برنامجها الشـــهير »صباح درمي« 
علـــى قناة »درمي« الفضائية مـــع االعالمي الكبير 
والـــذي حتدث فيه عن العديد من القضايا احمللية 
والعربية والدوليـــة. واكد اديب ان وجود جنوب 
السودان حتت قوى عميلة او ليست عربية يضع 
االمن القومي املصري في خطر شـــديد، ألن مياه 
مصر تأتي من البحر األزرق في جنوب السودان، 
مشـــيرا الى ان اخلالفات الكبيرة بني مصر ودول 

حوض النيل لم حتل حتى اآلن.
وقال ان عدم تعامل احلكومة باجلدية املطلوبة في 
ملف املياه كان يستحق إسقاطها، مؤكدا انه ليست 
هناك قضية اخطر من املياه كي تسقط احلكومة. 
واشـــار الى انه كان البد من تشكيل جلنة لتقصي 

احلقائق للتحقيق في هذه القضية.
وعن اخلالفات املصرية ـ السورية، اشار اديب 
الى وجود هوة بني املوقفني املصري والســـوري، 
حيث ترى مصر ان حل القضايا العالقة يكون بشكل 
سلمي وعن طريق املجتمع الدولي واالحتاد االوروبي 
واجلامعة العربية، بينما ترى سورية انه ال ميكن 
االعتماد على الواليات املتحدة، واملوقف السوري 
يرى ان سياسة التشدد هي التي لها الغلبة وان كل 

كاتب سعودي يطالب بتأخير صالة العشاء 
ساعة واحدة للتيسير على الناس

 
دبيـ  العربية: طالب كاتب سعودي أن تؤخر صالة العشاء إلى 
وقت يسمح للمحالت بأن تغلق أبوابها بشكل نهائي لذلك اليوم، 
بدل العودة لفتحها بعد الصالة، باستثناء األنشطة الضرورية مثل 
املطاعم والصيدليات، األمر الذي وصفه الكاتب بأنه سيحقق عددا 

من املكاسب االقتصادية واالجتماعية واألمنية.
وأكد الكاتب في صحيفة »الوطن« صالح الشيحي، انه ال يوجد 
نظام مينع تأخير صالة العشـــاء، فاحلكومة تفرض على جميع 
املساجد في شهر رمضان املبارك تأخير صالة العشاء ساعة واحدة، 

بحجة منح الصائم وقتا ليتناول إفطاره، واجلميع يتقيد بذلك.
ويقول: »أنا لدي حجج أقـــوى من أن يتناول الصائم إفطاره، 
فلمطالبتي مســـوغات أمنية واقتصادية واجتماعية«، ويضيف: 
ان تأخير صالة العشـــاء ساعة واحدة سيمنح العائلة السعودية 
فرصة للتسوق، في ظل وجود أنظمة عجيبة ترفض فتح احملالت 
أثناء أداء الصالة، حســـب تعبيره. ويقترح الشـــيحي أن يستمر 
النظام الذي يعمل به في شـــهر رمضان املبارك طيلة أيام السنة، 
مما سينعكس أيضا باإليجاب على العاملني في هذه احملالت، عبر 

إتاحة الفرصة لهم ملمارسة حياتهم االجتماعية.

مغني الراب بي ديدي
يعرض إصالح شعر »العارضة المشتعلة«

تلقت عارضة األزياء ميوكو جونز هدية عيد امليالد مبكرا هذا 
العام، فقد عرض مغني الراب بي ديدي دفع جميع تكاليف اصالح 
شـــعرها احملترق وإعادته لوضعه الطبيعي »أيا كانت التكاليف« 
على حد تعبيره بحسب موقع »تي ام ذي« ألخبار املشاهير. كان 
 Diddy-Dirty« بي ديدي قد أقام حفال مبناسبة اطالق ألبومه األخير

Money« في لوس اجنيليس ليلة الثالثاء.
ولكن وقعـــت حادثة إلحدى العارضات خالل احلفل بســـبب 
حتريكها لشعرها أثناء احاطتها بالشموع، وقد بدت ميوكو غافلة 
عـــن احلريق في البداية حتى الحظته وبدأت محاولة اطفائه قبل 
وضع شـــعرها باملاء. وفي الوقت نفســـه، لم يبد أحد قلقه عليها 
او حاول مساعدتها فاجلميع هرب وانفجر املمثل الكوميدي كيفن 
هارت في الضحـــك وكان مهتما ان تكون الكاميرا قد التقطت هذا 
املشـــهد فكان يصرخ: »هل الكاميرا التقطت املشهد؟ هل التقطت 
املشـــهد؟«. أما ديدي فقد أمسك بامليكرفون وقال ان اجلميع بخير 
وان الوضع حتت السيطرة، جدير بالذكر ان تكاليف اصالح شعر 

العارضة قد يتجاوز ألف دوالر.

مؤسس الـ »فيس بوك«: البريد اإللكتروني 
ليس وسيلة االتصال العصرية

واشنطنـ  أ.ش.أ: انهالت عبارات السخرية على مارك زوكربرج 
مؤسس املوقع الشهير فيس بوك وذلك عندما أعلن الشهر املاضي 
وفاة البريد االلكتروني، ولكن احلقيقة ان رأي الشاب يحتاج إلى 
نظرة أعمق، فهل يكون مصير اإلمييل مثل أشرطة الڤيديو والكاسيت 
وأجهزة الفاكس؟ ويدعم هذا الرأي إحصائية أجرتها مؤسسة »ماركت 
سكور« على ماليني البريطانيني تأكد منها أن غالبية الشباب حتت 
سن اخلامسة والعشرين قد تخلوا عن استخدام البريد اإللكتروني 
لصالح الشبكات اإللكترونية االجتماعية، وشهدت مواقع البريد 
اإللكتروني الثالثة األكثر انتشـــارا في بريطانيا )ياهو وجوجل 
وهومتيل( انخفاضا مستمرا في عدد مستخدميها حيث فقدت حوالي 

1.2 مليون مستخدم منذ أن بلغت القمة خالل أكتوبر 2009.
وتشير هذه األرقام إلى عدد احلسابات الكلي، دون حتديد أي هذه 
احلسابات مستخدم وأيها يهمله صاحبه وال يتعامل عن طريقه.

وتوفر الشبكات االجتماعية مثل فيس بوك مرونة أكثر ملستخدميها 
في إرســـال الرسائل الفورية ونشر الصور في شكل معارض مبا 
ميكن جميع األصدقاء من مشاهدتها، إضافة إلى إمكانية معرفة إذا 
ما كان األصدقاء موجودين حاليا على الشبكة أم ال، وكلها ميزات 
جعلت مســـتخدمي فيس بوك في بريطانيـــا يزيدون 1.3 مليون 
شـــخص منذ يناير املاضي، وكذلك ارتفع عدد مســـتخدمي موقع 

»تويتر« 320 ألف شخص خالل الفترة نفسها.

واألخوات املشاركني لصفحتي 
وموقعي«.

وأجاب الشيخ عن األسئلة، 
بـــأن صحته  وطمـــأن محبيه 
في حتســـن، وشرح لهم سبب 
العمليـــة، وفند ما انتشـــر من 
شائعات من أنه ضرب في احلج 
وغير ذلك، وقد ســـجل الشيخ 
أيضا كلمـــة مرئية حملبيه في 
الصفحـــة، أوضح فيها أن هذه 

هي صفحته الوحيدة التي متثله 
في موقع »فيس بوك«، كاشفا أنه 
بصدد إجراء لقاء شهري مفتوح 
مـــع جمهوره في هـــذا امللتقى 
اإللكتروني. كما بشـــر الشيخ 
محبيه بأنه بصدد إطالق قناته 
الرسمية على موقع »يوتيوب«، 
مشـــيرا إلى أنها ستحوي آخر 
الفضائيـــة وخطبه  برامجـــه 
املنبرية ومحاضراته الدعوية.

من راهنوا على معسكر االعتدال لم يصلوا الى اي 
شيء، إذن فمصر في معسكر وسورية في معسكر 

آخر وكل منهما يركب قطارا مختلفا.
وعن التقارب املصريـ  القطري االخير، قال اديب 
ان هذا التقارب له عالقة باالعتبارات الشخصية بني 
الرئيس مبارك وامير قطر، اما قناة اجلزيرة فهي 
تســـتخدم في بعض االحيان كأداة سياسية، وقد 

اثبتت وثائق ويكيليكس هذا الدور.

مصرع وإصابة 29 سائحاً أميركياً في حادث تصادم مروّع بمصر

أسانج وّقع عقدًا بقيمة 1.5 مليون دوالر لكتابة سيرته الذاتية

تهديدات »ويكيليكس« لن تؤثر على أوساط المال المصرفية
نيويــــورك ـ أ.ف.پ: طالت تكهنــــات وتهديدات موقع 
ويكيليكس، بنك اوف أميركا منذ ان هدد املوقع بكشــــف 
معلومات عن مصرف أميركي كبير لم يسمه، لكن احملللني 
يخشون ان تكون هذه املعلومات خطيرة الى درجة تؤدي 
الى زعزعة املؤسسة. وبدأت متاعب اكبر مصرف اميركي 
في 30 نوفمبر مع نشر مجلة فوربس مقابلة مع جوليان 
اساجن. وقال مؤسس املوقع املتخصص في نشر الوثائق 
الســــرية انه سيكشــــف مطلع 2011 معلومات تطول إدارة 

»مصرف اميركي كبير«، من دون تسميته.
وعلى الفور، عادت وسائل االعالم األميركية الى مقابلة 
سابقة اجرتها مجلة »كمبيوتر وورلد« قبل عام مع اساجن الذي 
أكد حينذاك انه ميلك »خمسة غيغابايت من املعطيات القادمة 

من بنك اوف اميركا، على قرص صلب ألحد مديريه«.

وفي ذلك اليوم تراجعت أســــهم املصرف أكثر من %3 
في بورصة نيويورك. لكن وول ســــتريت طوت الصفحة 
بســــرعة. ومنذ ذلك احلني ارتفعت أسعار أسهمه أكثر من 
20% بسبب إقبال املستثمرين على أسهم قطاع املال خالل 
السنة. لكن في الوقت نفسه، تصاعد التوتر بني املصرف 
واملوقع االلكترونــــي. فقد اعلن بنك اوف أميركا منتصف 
ديســــمبر تعليق كل الصفقات اخلاصة بويكيليكس، كما 
فعل ماستركارد او ڤيزا. وكان رد ويكيليكس على تويتر 
»اذا كانت شركتكم تعقد صفقات مع بنك اوف اميركا، فإننا 

ننصحكم بتوظيف أموالكم في مكان أكثر أمانا«.
وفــــي مقابلة مع صحيفة تاميز الثالثاء، حذر اســــاجن 
من انه »اذا عمل مســــؤولوه مبســــؤولية، فستكون هناك 
اســــتقاالت«. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض 

املصرف التعليق على هذه التصريحات.
من جهة اخرى أعلن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان 
اســــاجن لصحيفة بريطانية امس انه وّقــــع عقدا تتجاوز 
قيمته املليون جنيه استرليني )1.5 مليون دوالر( لكتابة 

سيرته الذاتية.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة »صنداي تاميز«، قال اساجن 
ان هذا املبلغ سيساعده في الدفاع عن نفسه من االتهامات 
باالعتداء اجلنسي في الدعوى املرفوعة ضده في السويد 

من قبل سيدتني.
وقــــال »ال أريد تأليف هذا الكتاب لكنني مضطر للقيام 
بذلــــك«. وأضاف »أنفقت حتــــى اآلن مائتي ألف جنيه في 
نفقات قضائية ويجب ان أدافع عن نفسي واحملافظة على 

ويكيليكس«.

القاهرةـ  كونا: لقي 8 ســــائحني مصرعهم وأصيب 
21 ســــائحا امس جميعهم من اجلنسية األميركية إثر 
اصطدام احلافلة السياحية التي كانت تقلهم بسيارة 
نقل محملة بالرمال في محافظة أسوان بأقصى جنوب 
مصر. وذكر محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد في 
تصريح للتلفزيون املصري »ان احلادث وقع على طريق 
»اسوانـ  ابو سمبل« عندما اصطدمت إحدى احلافالت 
السياحية بسيارة نقل محملة بالرمال معطلة على جانب 
الطريق«. واضاف السيد »ان احلادث أسفر عن وفاة 8 
سائحني )6 سيدات ورجالن( وإصابة 21 سائحا آخرين 
بكسور وجروح متفرقة« مبينا انه جرى نقل املصابني 
الى احد مستشفيات احملافظة لتقدمي العالج الالزم ونقل 

احلاالت احلرجة الى مستشفيات القاهرة.
وأشار الى ان وزير الصحة د.حامت اجلبلي امر بتشكيل 
فريق طبي متخصص يضم كبار املستشارين واألطباء 
في جميع التخصصات لتوفير الرعاية الطبية الالزمة 

فيما مت إخطار النيابة التي تولت التحقيقات.
من جهته، ذكر مصدر امني ان احلافلة التي كانت 
تقل 37 سائحا كانت ضمن 3 حافالت تقل فوجا يضم 
116 سائحا أميركيا كانوا في طريقهم من مدينة »أسوان« 
لزيارة معبد »ابو سمبل« الذي يقع على بعد اكثر من 
1200 كيلومتر جنوبي مصر. وأوضح ان احلادث وقع 
على بعد 22 كيلومترا من )اسوان( التي تبعد حوالي 
ألف كيلومتر جنوبي البالد الفتا الى ان االجهزة األمنية 
قامت بتأمني السائحني اآلخرين الذين جرى اعادتهم الى 

الفندق العائم الذي يقيمون فيه في ذات احملافظة.


