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 بيلفونتي ـ يو.بي.آي: ذكرت الشــــرطة 
في والية ديالوير األميركية ان لصا اقتحم 
منزال وقبع فيه ٣ أيام أمضاها في شــــرب 
الكحول لينتهي به األمر وهو يتصل بخدمة 
الطوارئ ليطلب املساعدة إلخراجه ألنه عالق 

في الداخل.
  وأفادت صحيفة «نيــــوز جورنال» بأن 

جون فينش البالغ من العمر ٤٤ سنة نقل 
إلى املستشفى وهو في حالة ثمالة شديدة 
بعدما عثرت عليه الشرطة في البيت الذي 

اقتحمه.
  وأشارت إلى ان الرجل يواجه تهم اقتحام 
منزل في بيلفونتــــي وهي املرة الثانية في 
أقل من ســــنة واحدة. وقال الشرطي مايكل 

بينغنير الذي رد على اتصال فينش ان في 
املنزل أقفاال تتطلب مفاتيح لفتحها.

  وأشار إلى ان فينش الذي تبني انه شرب 
٣ زجاجات جني وزجاجتي ويســــكي خالل 
٣ أيام أمضاها داخــــل املنزل كان ثمال جدا 
ويســــتحيل عليه أن يفتح األقفال أو حتى 

تسلق نافذة كسرها عند دخوله. 

 لص يطلب مساعدة.. الشرطة!

 إنفلونزا الخنازير تقتل ٤ بمصر في يوم 
واحد وتصيب ٧٨ في ٥ محافظات 

ـ وكاالت:   القاهـــرة 
كشف مصدر مبديرية 
مبحافظـــة  الصحـــة 
الغربيـــة في مصر عن 
وفاة ٤ حاالت مبرض 
إنفلونـــزا اخلنازيـــر، 
اجلمعة، داخل مستشفى 
صدر احمللة، فيما احتجز 
٧٨ لإلصابة واالشتباه 

في ٥ محافظات.
  وحســـب «املصري 
اليـــوم» قـــال املصدر: 
إن املتوفـــني هم أحمد 
املغـــازي ووفاء  ماهر 
عبداللطيـــف درويش 
وانصاف فتحي إبراهيم 
وعواطف السيد حامد 

(٣٠ سنة).
  واحتجز مستشفيا 
حميات طنطا واحمللة 

٢٤ حالة جديدة يشتبه في إصابتهم باملرض، ومت إعطاؤهم عقار 
التاميفلو، ومت أخذ عينات دم ومســـحة حلق منهم إلرسالها إلى 
املعامل املركزية بـــوزارة الصحة للتأكد من إصابتهم باملرض من 

عدمها، وأكدت نتيجة التحاليل إصابة ٩ باملرض وسلبية ١٥.
  وفى الفيوم، أعلنت مديرية الصحة باحملافظة عن وفاة محمد 
ســـيد رجب، ويشتبه في إصابته بالڤيروس، واحتجاز ربة منزل 
تدعى جنية مصطفى لالشتباه في إصابتها، ومت عزلها وأخذ عينات 
منها لتحليلها. وفى الدقهلية، أعلنت اللجنة الفرعية لإلنفلونزا، 
إصابة ٢٤ مواطنا بإنفلونزا اخلنازير واحتجاز ٢٨ آخرين لالشتباه 
في إصابتهم، ومت أخذ مســـحات وعينات وإرسالها ملعامل وزارة 
الصحة. وفى بورســـعيد، أثبتت نتائج عينات التحاليل إيجابية 
إصابة مواطنني، وفى اإلسماعيلية، أعلنت مصادر طبية باملستشفى 
العام إصابة الطفلة دعاء وليد أحمد (٥ سنوات)، بعد وصول نتائج 

العينات اخلاصة بها ومت إدخالها قسم العزل باملستشفى.
  من جانبه، قال نصر السيد، مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية: 
إن ٨٠٪ مـــن إجمالي حاالت الوفاة التي توفيت بڤيروس إنفلونزا 

اخلنازير هذا العام مصابة بأمراض مزمنة أو من احلوامل.
  فى سياق متصل، كشفت تقارير طبية في أملانيا أن الڤيروس 
املسبب إلنفلونزا اخلنازير هو أكثر ڤيروسات االنفلونزا انتشارا 
حاليا، وأنه عاد للظهور بقوة هذا الشتاء. وقالت سيلكه بوده من 
مجموعة العمل اخلاصة باإلنفلونزا في معهد روبرت كوخ ببرلني، 
 N١Hإن ٧٥٪ من جميع حاالت اإلنفلونزا حاليا ســـببها ڤيروس ١

املعروف باسم ڤيروس «إنفلونزا اخلنازير». 

 انفلونزا اخلنازير تطل من جديد في مصر 

 هاني رمزي في «واحد من الناس»:
  جريمة كنيسة القديسين.. خسيسة وحقيرة ال يفعلها إنسان سوي

 بدا متأثراً طوال الحلقة 

 أطفال مسيحيون يبكون في الكنيسة بعد اجلرمية وفي االطار سيدة تبكي عزيزا  هاني رمزي في برنامج واحد من الناس 

 القاهرة ـ وكاالت: تفاعال مع اجلرمية االرهابية 
االخيرة التي وقعت في كنيسة القديسني باالسكندرية، 
استضاف االعالمي الكبير عمرو الليثي الفنان هاني 
رمزي في برنامجه املتميز «واحد من الناس»، وقد 
بدا هاني متأثرا طوال احللقة من األحداث الدامية 
التي وقعت، مؤكدا أنها جرمية خسيسة وحقيرة ال 
يفعلها انسان سوي، موضحا انه كمصري مسيحي 
لم يشـــعر يوما في طفولته وصباه بهذه التفرقة 
غير املبررة بني املســـلم واملســـيحي، وان معظم 
أصدقائه من املســـلمني، مندهشا من هذه النغمة 
اجلديدة التي ظهرت في الســـنوات االخيرة التي 
تفرق بني الديانتني، راميا باملسؤولية على األسرة 
ـ من اجلانبنيـ  واملدارس التي تعمق هذا االحساس 

بشكل مقزز.
  وقال هاني رمزي انه كممثل وفنان لم يشـــعر 
يوما باالضطهاد فـــي مجاله، بل فرض جنوميته 

بشـــكل تلقائي دون مضايقة، لكن ـ يقول هاني ـ 
ال تسأل فنان مثلي وال رجل أعمال كبير مسيحي 
عن االضطهاد، فنحن كما يقولون عنا علية القوم.. 
إمنا اسأل الناس العاديني وستلمس بنفسك ان في 
احللق شوكة دامية من اإلحساس بالغنب والتفرقة 

في أمور كثيرة في احلياة.
  وأكد هاني ان معاناة املصريني مسلمني ومسيحيني 
واحدة.. والذين ماتوا في ٦٧ مسلمني ومسيحيني.. 
والذين جاءوا بالنصر في ٧٣ مسلمني ومسيحيني 
وعبارة السالم التي غرقت ومات فيها ١٢٠٠ شخص 
كان منهم مســـيحيني.. املوت لم يفرق بني احد.. 

كلنا مصريون.
  وأشاد هاني بتلك الصحوة التي رآها من جموع 
الشـــعب املصري بعد اجلرمية اإلرهابية، متمنيا 
ان تظل الى االبد وال تكون مجرد شعور انفعالي 

يزول بزوال املؤثر. 

 منتقبة في الصفوف األولى لقداس عيد الميالد 
 القاهرةـ  وكاالت: اصطفت احدى املنتقبات في الصفوف 
األولى للحاضرين قداس عيد امليالد املجيد، وكأنها تقول 
في صمت «أنا مسلمة مصرية ضد اإلرهاب، وجئت كي 
أواسى إخواني املسيحيني وأشاركهم حزنهم على ضحايا 
اإلسكندرية وأفرح معهم بعيد ميالد احملبة وأقول لهم 
اإلسالم دين احملبة ومصر وطننا». الصورة تتحدث عن 
مواطنة ذهبت إلى الكنيسة وبيدها طفلتها الصغيرة 
كي تقول نحن شعب واحد وتعلم ابنتها الصغيرة أن 
املسلمني واملسيحيني إخوة ال فرق بينهم، ففرحنا واحد 

وحزننا واحد وهمنا واحد وأمننا واحد. 

 «غوغل»: خريطة لمواقع نفوق 
جماعي للحيوانات 

 واشنطن ـ سي ان ان: تعمل 
شركة «غوغل» على وضع خريطة 
شــــاملة ملواقع نفوق حيوانات 
بشكل جماعي في أنحاء متفرقة 
مــــن العالم، إثر نفوق عشــــرات 
اآلالف من األسماك والطيور في 
أركنساس ومدن أميركية أخرى، 
بالتزامن مــــع ظاهرة مماثلة في 
أســــتراليا ونيوزلندا، وڤيتنام 

والفلبني والبرازيل.
  وتشير خريطة «غوغل» إلى 
أماكن نفوق احليوانات ببالون 
أزرق يظهر عند النقر عليه خريطة 
إلى جميع  املوقع وروابط تقود 
التقاريــــر اإلخباريــــة املتعلقة 

باحلدث.
  واعتبارا من منتصف اجلمعة، 
أظهرت خرائط «غوغل» ٣٠ حادث 
نفوق جماعي حليوانات، معظمها 
في الواليــــات املتحدة األميركية 

وأوروبا.
   وفيمــــا يعمــــل العلماء على 
دراسة أسباب الظاهرة احمليرة، 
التي وقع معظمها أثناء احتفاالت 

اســــتقبال العام اجلديد، نسبها 
البعض إلــــى «نظرية املؤامرة» 
وســــالح حكومي سري، وعزاها 
الطائرة  إلى األجســــام  البعض 

املجهولة.
  وحــــول حادثة نفوق ٥ آالف 
طائر في «أركنساس» قالت سوسي 
كيسلكي، أمينة الطيور في حديقة 
حيوان لوس اجنيليس، ان الطيور 
توفيت جراء صدمة حادة بسبب 
الضوضــــاء رمبا تســــببت فيها 

أصوات األلعاب النارية.
  وقال جوناثان سليمان، مدير 
«املركز القومي لصحة احليوانات 
البرية في ماديسون» إن اجلهة 
حتقق في ١٦ حادثة نفوق جماعية 
لطيور على مدى العشرين عاما 

املاضية.
  وتعمــــل األجهــــزة املختصة 
في الواليات املتحدة على إماطة 
اللثــــام عــــن لغز ســــقوط آالف 
الطيور ونفوق مئات اآلالف من 
األسماك في منطقة واحدة بوالية 

تكساس.  

 بذريعة التمثيل.. أميركية
  تختطف طفلة بكندا! 

 واشنطن ـ سي.ان.ان: 
تواصل السلطات الكندية، 
التحفظ على ممثلة أميركية 
فبركت إعالنا الختيار طفل 
رضيع للمشاركة في فيلم 
سينمائي بغرض خطفه.

  وقالت شرطة مدينة 
«تورنتو»، ان املشـــتبه 
بهـــا، وتدعى ميشـــيل 
ماري غوبـــول، تواجه 
تهمة محاولة اختطاف 

قاصر.
  وجــــاء فــــي البيــــان: 

«املشــــتبه بها اختطفت طفلة عمرها شــــهر واحد من مســــابقة 
اختيار، ومبســــاعدة اجلمهور، متكنت الشرطة من حتديد مكان 

الرضيعة».
  وتقول الشرطة الكندية ان غوبول (٤٢ عاما) وتعمل ممثلة في 

نيويورك، خطفت الطفلة في ٣٠ ديسمبر املاضي.
  وبعيــــد انتقالها إلى كندا، نشــــرت املمثلة اعالنــــا في موقع 
«غريغليست» عرضت فيه مبلغ ١٥ ألف دوالر لدور طفل رضيع 
 WABC في فيلم علــــى غرار أفالم بوليوود، وفق مــــا نقلت قناة

.CNN الشقيقة لـ
  ولعبت املمثلة دور املخرج الختيار الرضيع الذي سيقع عليه 

االختيار وقامت بانتظار أولياء األمور في مبنى في تورنتو.
  واختطفــــت الطفلة الرضيعة بعد أن ســــمح والداها للممثلة 
بالدخــــول بها إلى غرفة أخرى من غــــرف مكتب االختيار، حيث 

استقلت سيارة أجرة مع الطفلة وهربت بها من املكان.
  وعثرت الشرطة على الرضيعة دون تعرضها ألذى بعد ساعات 

من اختطافها. 

 ميشيل ماري

 قتيالن وإصابة ٣٠٠ شرطي بجروح
  خالل الصدامات في الجزائر  

 .. ومفتي تونس يدعو إلى عدم الصالة
  على «المنتحرين حرقًا»

أن  واالجتهاد وال يســــتنكف من 
يعمل أي عمل شريف لئال يكون 
عالة على غيره، وعلى املرء أن ال 
تهزه العواطف واألقاويل املغرضة، 
والتعاطف مــــع ضعفاء احلال ال 
يكون بالبكاء والصراخ وإمنا بتقدمي 

املساعدات املادية لهم».
  وكانــــت شــــرارة احتجاجات 
اجتماعية وأعمال عنف غير مسبوقة 
انطلقت في عــــدة مدن مبحافظة 
ســــيدي بوزيد (جنوب العاصمة 
تونس) غداة إقدام بائع متجول على 
االنتحار بإحراق نفسه احتجاجا 
على تعرضه للصفع والبصق على 
الوجه من قبل شــــرطية (امرأة) 
تشاجر معها بعد أن منعته من بيع 
اخلضر والفاكهة دون ترخيص من 
البلدية، ولرفض احملافظة قبوله 

لتقدمي شكوى ضد الشرطية. 

 باريسـ  د.ب.أ: دعا مفتي تونس 
التي شــــهدت في الفترة األخيرة 
حاالت انتحار حرقا إلى عدم الصالة 
على املنتحر «اســــتنكارا ملا صدر 

عنه وزجرا لغيره».
  وقال الشيخ عثمان بطيخ مفتي 
تونس، في تصريحات نشــــرتها 
امس جريــــدة «الصباح» اليومية 
على موقعها في شبكة اإلنترنت إن 
«االنتحار ومحاولته جرمية وكبيرة 
من الكبائر، وال فرق شرعا بني من 
يتعمد قتل نفسه أو قتل غيره». 
وأضاف: «سيان، أكان القتل بسم أو 
بسالح أو بحرق أو بغرق، فكله عمل 
شنيع، ومحاولة ذلك جرمية يعاقب 
عليها الشرع والقانون، واملنتحر 
مرتكب كبيرة وليس بكافر فيغسل 
ويصلى عليه ويدفــــن في مقابر 
املسلمني وال يصلي عليه األفاضل 

من الناس استنكارا ملا صدر عنه 
وزجرا لغيره».

  وتابع أنه: «على املرء أن يكون 
عاقال مسيطرا على انفعاالته متغلبا 
علــــى الصعاب بالصبــــر واجلد 

 اجلزائرـ  أ.ف.پ: أعلن وزير الداخلية اجلزائري 
دحو ولد قابلية السبت ان شخصني قتال واصيب 
٣٠٠ شرطي خالل الصدامات التي تشهدها اجلزائر 

منذ اربعة ايام احتجاجا على الغالء.
  وقال الوزير للمحطة الثالثة في االذاعة الوطنية 
ان شـــابا قتل بالرصاص فـــي مدينة عني احلجل 
في والية املسيلة على بعد ٣٠٠ كلم جنوب شرق 
العاصمة اجلزائرية، مؤكدا بذلك ما نشرته صحيفة 

اخلبر اجلزائرية امس.
  وقال ان الشاب «توفي خالل محاولته اقتحام 

مركز للشرطة».
  وقال ان شابا آخر قتل في منطقة بواسماعيل 

على بعد ٥٠ كلم غرب العاصمة.
  واوضح الوزير «انتشل من الشارع بعد اصابته، 
وسجل الطبيب الشرعي وفاته متأثرا بإصابة في 

الرأس. لكن سبب وفاته لم يتضح بعد».
  وذكـــر مصدر طبي لفرانس برس ان الشـــاب 
قتل عندما اصابته قنبلة مسيلة للدموع انفجرت 

في وجهه.
  واكد الوزير ولد قابلية ان الشرطة تلقت االمر 

باحتواء التظاهرات ومنع اتساعها.
  واضاف «هناك اكثر من ٣٠٠ من رجال الشرطة 
والـــدرك اصيبوا بجروح، في حني اصيب اقل من 

مئة شخص بجروح في اجلانب اآلخر». 

 صحتك 
 توقعات بارتفاع وفيات التدخين

   في الصين إلى ٣٫٥ ماليين حالة بحلول ٢٠٣٠

البعض للقــــول بأن البالد 
ال ميكنهــــا حتمــــل عواقب 
فرض قوانني صارمة على 

هذه الصناعة.
  غير أن خبراء االقتصاد 
وأخصائيو الصحة يشيرون 
إلــــى أن تكلفــــة الرعايــــة 
الصحية للمدخنني تفوق 
األرباح العائدة من مبيعات 

التبغ.  

مليون مدخــــن في الصني، 
التي تعد أكبر الدول املنتجة 
واملســــتهلكة للســــجائر، 
وأظهرت تقارير حول صناعة 
التبغ أنه مت بيع ما يقرب من 
٢٫٢٩ تريليون سيجارة في 

الصني في عام ٢٠٠٩.
  تشكل عائدات السجائر 
ما يقرب من ٧٪ من إجمالي 
الدولــــة، ما يدفع  إيرادات 

 بكنيـ  د.ب.أ: كشف تقرير 
إعالمي عن توقعات بارتفاع 
عــــدد الوفيات الناجمة عن 
التدخني بواقع ثالثة أمثال 
لتصل إلى ٣٫٥ ماليني حالة 

وفاة كل عام.
أنباء    وذكــــرت وكالــــة 
الصني اجلديدة (شينخوا) 
أن البالد تسجل حاليا ١٫٢ 
مليون حالة وفاة ســــنويا 
بسبب التدخني، غير أنه من 
املتوقع أن يرتفع هذا العدد 
أمثال بحلول  بواقع ثالثة 
عام ٢٠٣٠ في حال اســــتمر 
االجتاه احلالي، حسبما أفاد 
تقرير بعنوان «مكافحة التبغ 

ومستقبل الصني».
  وأشــــار التقرير إلى أن 
اجلهــــود الرامية للحد من 
التدخــــني ال تتماشــــى مع 
التي تنص عليها  املعايير 
اتفاقيــــة منظمــــة الصحة 
العامليــــة اإلطارية بشــــأن 
مكافحة التبغ، والتي وقعت 
عليها الصني في عام٢٠٠٣.

  ويذكــــر أن هنــــاك ٣٠٠ 

 منتقبة مسلمة في مقدمة احلضور بالقداس 

 من موقع في العاصمة اإلماراتية أبوظبي 

 خبير فرنسي يلتقط صورة لمحطة الفضائية 
الدولية لحظة عبورها أمام الشمس

العربيـــة: عبرت محطة  ـ   أبوظبي 
الشـــمس  أمام قرص  الدولية  الفضاء 
امس وحتديدا الساعة احلادية عشرة 

و٤٢ دقيقة وملدة ٠٫٣ ثانية.
الفرنســـي، تياري    ومتكن اخلبير 
ليغول، الذي شارك في الرصد مع كل 
من جمعية اإلمارات للفلك واملشـــروع 
اإلسالمي لرصد األهلة ومرصد اإلمارات 
الفلكي املتحرك، من التقاط الصورة من 

العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
  وتظهـــر بجانـــب صـــورة محطة 
الفضاء بقعة سوداء أخرى هي ظاهرة 
فلكية تسمى الكلف الشمسي أو البقع 

الشمسية.
  وكان ليغول قد قـــام بتصوير عبور املركبة 
أمام قرص الشـــمس أثناء الكسوف املاضي من 
سلطنة عمان، وجاء خصيصا إلى املنطقة لرصد 

هذه الظاهرة.
  ونشرت جهات فلكية عاملية مرموقة الصورة 
التي التقطها. كما أنه قام في وقت سابق بتصوير 

القمر الهالل حلظة االقتران (احملاق) ليحمل بذلك 
الرقم القياسي العاملي بتصوير أصغر هالل. 

  ولم تتسن رؤية الظاهرة أمس (السبت) إال من 
مكان معني فقط في اإلمارات يقع بالقرب من مركز 

«املارينا مول» في منطقة الكاسر في أبوظبي.
  وتدور احملطة الفضائية الدولية على ارتفاع 

٣٥٠ كم فوق سطح األرض. 

 احملطة الفضائية الدولية حلظة عبورها أمام الشمس 

 اشتباكات عنيفة بني الشرطة ومحتجني في اجلزائر 

 الشيخ عثمان بطيخ 


