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هاني الظفيري
أقدم وافد مصري مساء أمس األول على 
االنتحار ش���نقا في مقر عمله وهو مخزن 
لإللكترونيات، وقام رجال األمن بتغطية 
وج���ه املنتحر وإنزال اجلث���ة التي علقت 

بحبل ونقلت الى الطب الشرعي.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة 
عمليات الداخلية م���ن وافد مصري يفيد 
بإق���دام زميله في العمل على االنتحار في 
احملل ال���ذي يعمالن به ليتجه على الفور 
رجال النجدة بقيادة املالزم أول راكان األحمد 
ووكيل ضابط حامد اخلبيزي ومت إخطار 
رجال األدلة اجلنائية، حيث مت إنزال اجلثة 
وإحالتها الى الطب الشرعي وسجلت قضية. 
وقال صديق املتوفى واملبلغ، ان املنتحر 
كان يعاني من ظروف نفسية صعبة وانه 
حاول التقليل من مشكالته تلك من خالل 
سرده وقائع تخفف من أمله وتؤكد له ان 
مشكالته بس���يطة، إال انه صدم بإقدامه 

على االنتحار.

الحكم باإلعدام على قاتل األقباط في نجع حمادي
الجريمة التي هزت الشارع المصري العام الماضي

الراوي: ال مانع من تولي مسيحي للحكم.. 
ويحق لإلخوان تكوين حزب

المطيري.. ابن الـ 110 أعوام يعيش وحيدًا
 في خيمة بالسعودية وكرامته تمنعه من السؤال 

.. ووفاة أكبر معمرة أميركية عن عمر 113 سنة 
واش����نطن � يو.بي.آي: توفيت أكبر 
معمرة أميركية من أصل افريقي عن عمر 
ناهز ال� 113 سنة، وذكرت شبكة »سي إن 
إن« األميركية ان ميسيسيبي وين توفيت 
في مدينة شريفربورت بوالية لويزيانا 
بعدما حافظت على طلتها ونشاطها حتى 

اليوم األخير من حياتها.
وقال روبرت يونغ كبير الباحثني في 
مجموعة أبحاث في علم الشيخوخة إن 
وين التي زارها في دار رعاية املس����نني 
في العام 2010 »كانت تبدو بطلة جيدة 
ج����دا ومن املفاج����ئ انها رحل����ت بهذه 

السرعة«.
وأعرب عن اعتقاده بأن والدي وين 

ولدا خالل زمن العبودية مشيرا إلى ان 
الراحلة لم تناقش املوضوع أبدا.

ولم تتزوج وين وعاش����ت مبفردها 
حتى العام 2003 قبل أن تنتقل إلى دار 
للمسنني، وولدت وين في مبدينة باريش 
بلويزيانا في 31 مارس 1897 وانتقلت مع 
عائلتها إلى شريفربورت بعد وفاة والدها 
وأشارت »سي إن إن« الى ان اكبر أميركية 
من أصل افريقي اآلن هي مامي ريردن من 
مدينة إيدفيل����د في كاروالينا اجلنوبية 
وعمرها 112 سنة مع العلم ان أكبر امرأة 
في العالم هي يونيس ستنبورن البالغة 
من العمر 114 سنة من مدينة جاكسونفيل 

في والية تكساس األميركية.

الري����اض � وكاالت: يعي����ش املعمر 
وصيل املطيري، الذي جتاوز 110 أعوام، 
مبفرده في خيمة متواضعة نصبت له 
منذ 9 أشهر بجوار أحواش األغنام وأكوام 
املخلفات بالقرب من حي السلي شرق 
الرياض.ويقاس����ي املطيري  العاصمة 
أوضاعا معيشية صعبة للغاية، حيث 
يسكن ويقيم في هذه اخليمة بعد أن خاف 
من اإلثقال على ابنته اخلمسينية، التي 
أصبحت هي أيضا بحاجة إلى من يعولها، 
لقلة حيلتها وكبر سنها.وال يعطف على 
املطيري ويجلب له املأكل واملشرب في 
خيمته سوى جيرانه من العمال الذين 
يعملون على حراس����ة حظائر األغنام 
املجاورة خليمته، وكذلك بعض احملسنني 
من أصحاب تلك احلظائر.ويقول ضاوي 
عبيد املقاطي أحد جيران املطيري حسب 
سبق االلكترونية، الحظت أثناء مجيئي 
بكثرة ألحد أقربائي، الذي ميلك حوشا 
لألغنام، إقامة املعمر املطيري ووجوده 
باس����تمرار في هذه اخليمة، ما دفعني 
إلى الدخول خليمته حملاولة معرفة سر 
وجوده هنا باستمرار«. وأضاف املقاطي: 

»حتدثت إليه، وس����رد لي قصة حياته 
وسر معاناته، وقال: أنا يا ولدي كنت 
س����ابقا أعيش في ضواحي عفيف قبل 
كبر سني، لكن بعد أن أصبحت وحيدا، 
وبعد أن قلت حيلتي، وزاد ضعفي، قررت 
املجيء البنتي الوحيدة ألعيش معها حتى 
تعتني بي، وبالفعل قضيت عندها بعض 
الوقت، لكن في اآلونة األخيرة عجزت 
عن العناية بي لكبر س����نها هي أيضا، 

ولسكنها مع أسرة كبيرة مكونة من 18 
فردا، جميعهم يسكنون في شقة صغيرة، 
ولصعوب����ة ظروفهم املالية قررت عدم 
اإلثقال عليهم وحتميلهم فوق طاقتهم، 
وطلبت منهم أن يعيدوني إلى عفيف، 
لكنهم رفضوا ذلك، وبعد إصراري على 
العيش في مكان مفتوح أقنعوني ببناء 
خيمتي هذه التي أقيم فيها منذ 9 أشهر، 

وسأبقى فيها حتى يفرجها اهلل«. 

القاه����رة � وكاالت: أك����د 
الشيخ محمد الراوي، عضو 
مجمع البحوث اإلس����المية، 
ع����دم اعتراضه على وصول 
مسيحي للحكم، ما دام كان 
عادال، مطالبا، في حديثه لقناة 
أزهري أمس، الدولة بالسماح 
لإلخوان املسلمني بتأسيس 
حزب خاص به����م، وقال: ال 
مان����ع أيضا من أن ينش����ئ 
املسيحيون حزبا يعبر عنهم.

وحسب »اليوم السابع« امس 
قال الراوي خالل احلوار الذي 

أجراه اإلعالمي تهامي منتصر: اإلخوان املسلمون عانوا طوال تاريخهم 
وحتملوا ما ال يستطيع أحد أن يتحمله، خاصة في أيامهم األولى، وأرى 
أنه من حقهم وحق األمة أن تضعهم في املوضع الذي يتناسب مع أدائهم 
ألمتهم، وأشاد الراوي مبؤسس اجلماعة الشيخ حسن البنا، مؤكدا أنه 
استشهد ومات مقتوال وأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ذهب إلى 

قبره وقال له: »نحن على العهد بعلم من ضباط الثورة«.

قنا )مصر( � أ.ف.پ: قضت محكمة طوارئ 
امس بإعدام املتهم الرئيسي في اعتداء جنع حمادي 
الذي اوقع ستة قتلى اقباطا وشرطيا مسلما في 
مدينة جنع حمادي مبحافظة قنا )جنوب( العام 
املاضي ما اث����ار ارتياحا بني االقباط الغاضبني 

بعد اعتداءي االسكندرية وسمالوط.
وأعلنت احملكمة انها ستنطق باحلكم في حق 
متهمني آخرين، هما قرش����ي ابو احلجاج علي 

وهنداوي محمد السيد، في 20 فبراير املقبل.
وأحيل املتهمون الثالثة الى محكمة امن الدولة 
العليا � طوارئ، وهي محكمة استثنائية منشأة 
مبوجب قانون الطوارئ، بتهمة القتل العمد مع 
س����بق االصرار والترصد، و»االضرار العمدي 
باملصلحة القومية واألمن العام وتعريض سالمة 

املجتمع وامنه الى اخلطر«.
وكان املتهمون الثالثة استقلوا سيارة واطلقوا 
النار من بن����ادق الية في الس����ادس من يناير 
2010 على جتمعات للمسيحيني لدى خروجهم 
بعد قداس عيد امليالد من كنيس����تني في جنع 
حم����ادي بصعيد مصر ما ادى الى مقتل س����تة 
منهم اضافة الى شرطي مسلم كما اصيب تسعة 

اقباط آخرين.
وق����ررت احملكمة إحال����ة اوراق محمد احمد 
حسني الش����هير ب� »حمام الكموني« الى املفتي 
للحصول على موافقته على حكم االعدام طبقا 

ملا تقتضيه إجراءات القانون اجلنائي املصري. 
ولم توضح احملكمة دافع املتهم الرئيس����ي الى 

القتل واكتفت بالنطق باحلكم.
وكانت الشرطة رجحت ان يكون الدافع وراء 
هذا االعتداء هو االنتقام بعد اغتصاب مراهقة 
مسلمة من قبل قبطي شاب وهي قضية اثارت 

اضطرابات في املنطقة في اواخر العام 2009.
وأدت مذبحة جنع حمادي عقب وقوعها الى 
اضطرابات في هذه املدينة حيث وقعت صدامات 

بني االقباط والشرطة.
واثار تأخر احلكم على املتهمني في ارتكاب 
هجوم جنع حمادي انتقادات بني االقباط الذين 
يش����كون عموما من تساهل الشرطة والسلطة 

القضائية في قضايا العنف ضد املسيحيني.
ويأتي هذا احلكم في ظل مناخ متوتر ومخاوف 
متنامية بني األقلية القبطية، التي تشكل ما بني 
6% و10% من سكان مصر البالغ عددهم ثمانني 

مليونا.
وتصاعد الغضب بني االقباط املصريني بعد 
اعتداء االس����كندرية الذي أوقع 20 قتيال قبطيا 
ليلة رأس السنة والهجوم الذي قام به شرطي 
مس����لم على مجموعة من املس����يحيني الثالثاء 
املاضي في قطار مبدينة سمالوط في محافظة 
املنيا )300 كيلومتر جنوب القاهرة( الذي أدى 

الى مقتل قبطي وإصابة خمسة آخرين.

الشيخ محمد الراوي

وصيل املطيري وحيدا في خيمته

ان ميسيسيبي

برلسكوني

»اإلندبندنت«: برلسكوني استأجر 
مجمعًا سكنيًا لفتيات الليل 

روما: كشفت صحيفة »اإلندبندنت أون صنداي« 
البريطانية أمس األحد عن فضيحة جديدة تنال من 
سمعة رئيس الوزراء االيطالي سليفيو برلسكوني، 
حيث أسكن 14 فتاة فاتنة في شقق مبجمع محاط 
باألسوار في مدينة ميالن حيث أقام معهن جميعا 

عالقات جنسية.
واستندت الصحيفة الى تسريبات صادرة عن 
مدعني عامني في ميالن تقول إن »الفتيات املذكورات 
أقمن مجانا في شقق أعدها برلسكوني ودفع لهن 
مبالغ مالية طائلة لقاء ممارسته اجلنس معهن«.

ونقلت هيئة االذاعة البريطانية »بي بي سي« 
عن الصحيفة »برلسكوني أنزل حرميه في مجمع 
ميالن ديو السكني الفاخر، والذي كان قد شيده في 
سبعينيات القرن املاضي وسط حدائق خضراء غناء 
في املدينة عندما كان اليزال مستثمر عقارات شابا«. 
ولفت التقرير إلى صحيفة »كوريرا ديال س����يرا« 
اإليطالية هي التي كش����فت »حرملك« برلسكوني 
الذي يطالب االدعاء اإليطالي اآلن بإجراء محاكمة 
فورية له بتهمة ممارس����ة اجلنس مع فتيات هوى 
قاصرات. وترفق الصحيفة التقرير بصورة لرئيس 
الوزراء اإليطالي وهو مقطب اجلبني، وحتت الصورة 
تعليق يقول: »برلسكوني متهم بدفع أموال لكرمية 
احملروق لقاء ممارسة اجلنس معها عندما كانت فتاة 

قاصرا في السابعة عشرة من العمر«. 
وكرمية هذه هي راقصة مغربية ش����ابة كانت 
تعمل في إيطاليا حتت اسم روبي روباكوري امللقبة 
ب� »روبي سارقة القلوب«، وهي التي كشفت وجود 
الشقق التي قيل إن برلسكوني كان قد »أسكن هذا 
الع����دد الكبير من الفتيات القاص����رات فيها بغية 

ممارسة اجلنس معهن«.

املتهم بعد سماع احلكم بإعدامه

حريق هائل بالمخازن العمومية في الصليبية والخسائر تقدر بالماليين
المقدم األمير: الحديث عن السبب سابق ألوانه و5 مراكز بالتعاون مع الجيش والحرس تعاملت معه

الطرق الصوفية ترحب بتغيير كسوة ضريح 
اإلمام الحسين إلى اللون األخضر

انتحار مصري في مخزن لإللكترونيات

القاهرة � وكاالت: رحبت الطرق الصوفية بقرار 
وزارة األوقاف بتغيير كسوة ضريح مسجد احلسني 
إل���ى اللون األخضر بدال من اللون األس���ود، وقال 
الشيخ احلسيني أبو احلسن اجلوهري شيخ الطريقة 
اجلوهرية إن اللون األخضر لون مناسب للضريح 
يدخل الراحة على نفوس مريدي آل البيت، مؤكدا 
أن اللون ليس دليال على شيء، وال تعترض الطرق 
على أي ل���ون يوضع مادام لم مي���س العقيدة أو 

املذهب أو الدين.
وحسب صحيفة »روزا اليوسف« امس نفى ان 
يكون تغيير اللون له عالقة بالشيعة، أو أن تكون 
الطرق الصوفية لها عالقة بدعم اللون األسود لكونه 
شيعيا او معبرا عن احلزن على آل البيت، مشيرا 
إلى ان الشيعة كمذهب هم ليسوا كفارا كما اعترف 
بذلك شيخ األزهر د.أحمد الطيب ألنهم يقولون ال اله 
إال اهلل واختالفاتهم فرعية ومن اخلطأ ان نصفهم 
بالكفر، مؤكدا أن مشايخ الطرق الصوفية ال ينظرون 
الى هذا التغيير على انه أصل ألننا ال نهتم بالشكل 

إطالقا ألن الصوفية تسلك طريق احملبة.
من جانب آخر رحب الشيخ طارق الرفاعي شيخ 
الطريقة الرفاعية بتغيير كس���وة ضريح احلسني 
الى الل���ون األخضر وقال: »إن ه���ذا اللون أفضل 
من اللون األس���ود مش���يرا الى انه ال توجد ادنى 
مش���كلة تتعلق بالتصوف من تغيير لون كسوة 
الضريح إلى لون مع���ني، الفتا إلى أن تغيير لون 
كس���وة الضريح ال عالقة له مبذهب أو بشيء آخر 
ألن تغيي���ره يرجع الى أولي األمر من األوقاف وال 
عالقة له بالشيعة وما يقال إن تغيير لون الضريح 
بس���بب عالقة اللون بالشيعة غير صحيح كما أن 
الطرق الصوفية ال تتمسك بلون دون اآلخر، مادام 
ليس فيه فرض مذه���ب بعينه.من ناحية أخرى، 
أوضح الشيخ طارق الرفاعي أن هناك اجتاها لدى 
الطرق الصوفية الى تغيير الفكر الصوفي في إقامة 
االحتفاالت من خالل إضافة بعض األدباء واملثقفني 
والشعراء وحفظة القرآن لتغيير صورة التصوف 

السائدة لدى الناس.

)محمد ماهر( حريق هائل باملخزن والدخان ميأل سماء الصليبية  ألسنة اللهب اشتعلت في املخزن 

أمير زكي ـ هاني الظفيري
قال مدير إدارة العالقات العامة 
لإلطف����اء املقدم خليل األمير ان 5 
مراكز لإلطفاء وإسنادا من اجليش 
واحلرس الوطن����ي قامت بجهود 
كبيرة للتعامل مع حريق كبير في 
العمومية، مشيرا  شركة املخازن 
الى ان احلريق أحلق خسائر كبيرة 
مبحتويات مخازن تقع على مساحة 

20 ألف متر مربع.
املق����دم خليل األمير  وأضاف 

املصري منتحرا

في تصريح ل� »األنباء« ان مراكز 
الشهداء وجليب الشيوخ ومشرف 
والعارضي����ة واإلس����ناد توجهت 
للحريق ف����ور تلق����ي البالغ في 
الس����ابعة من مساء أمس، مشيرا 
الى ان اإلطفاء طلبت إس����نادا من 
اجليش واحلرس الوطني وان هذا 
اإلجراء يأتي في إطار التنس����يق 
بني اإلطفاء العام وإطفاء اجليش 

واحلرس.
وأش����ار املقدم األمي����ر إلى ان 

أمر  احلديث عن س����بب احلريق 
سابق ألوانه الفتا، إلى ان وحدة 
التحقيق وفور إخماد ألسنة اللهب 
سوف تباش����ر التحقيق للوقوف 

على سبب احلريق.
ورجح ان تتمكن أجهزة اإلطفاء 
من السيطرة على احلريق قبل فجر 

اليوم االثنني.
هذا وقدر مصدر إطفائي اخلسائر 
باملاليني، مش����يرا الى ان املخازن 

حتتوي على أثاث وأغذية.

 شوهدت ألسنة اللهب من على مسافة امتدت ألكثر 
م����ن 10 كيلومترات، كما خلف احلريق كمية كبيرة من 

السحب الدخانية والتي غطت منطقة الصليبية.
 تواجد عدد كبير م��ن دوريات أمن اجلهراء ودوريات 
جندة اجله��راء في محيط احلريق لتمك��ن رجال اإلطفاء 

وأجهزة الطوارئ من التعامل مع احلريق.

 أقامت اإلدارة العامة لإلطفاء غرفة عمليات للتعامل 
مع احلريق خاصة وس����ط توقعات باستمرار احلريق 
لس����اعات عديدة، فيما تواجد مدير عام االدارة العامة 
لالطفاء اللواء جاس����م املنصوري ونائب املدير العام 

لشؤون املكافحة العميد يوسف االنصاري.
 قال مصدر في اإلطفاء أن موقع احلريق حوى خزانات 

لم يعرف محتواها، مش��يرا الى ان اإلدارة العامة لإلطفاء 
اتخذت عدة إجراءات احترازية حتى ال متتد ألس��نة اللهب 

الى تلك اخلزانات.
  قال املنسق اإلعالمي في إدارة الطوارئ عبدالعزيز 
بوحيمد إن 6 سيارات إسعاف تواجدت في موقع احلريق 

للتعامل مع أي إصابات قد يسفر عنها احلريق.

لقطات من الحريق


