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اسماء بن قادة د.القرضاوي

إحدى لوحات بيكاسو في أحد املعارض 

أحد االوكار التي متت مداهمتها

الكنيسة المرقسية في مصر تستعد
لبث أكبر قناة مسيحية في العالم

أردني يقتل مديره ويمزق جسده
لرفضه زيادة راتبه

التحليق فوق مرتفعات تيرول بجبال األلب 
النمساوية باستخدام الكابالت المعلقة

المتقاعدون البريطانيون يبيعون بيوتهم 
لتأمين رسوم الرعاية المنزلية

بعد ربع قرن.. نيوزيلندي يسلم نفسه للشرطة 
على خلفية قتل صديقته

صرح مصدر كنس���ي في الكاتدرائية املرقسية بالعباسية ان 
األنبا أرميا السكرتير األول واخلاص لألنبا شنودة الثالث بطريرك 
الكرازة املرقس���ية يستعد خالل األيام املقبلة لعمل جلسات لقناة 

الكنيسة اجلديدة.
وأضاف املصدر ان القن���اة اجلديدة من املنتظر ان تكون أكبر 

قناة مسيحية في العالم وستكون لسان حال الكنيسة.
وسيكون مقر القناة اجلديدة املركز الثقافي القبطي بالعباسية 
� وس���تكون تابعة بشكل مباش���ر إلدارة الكنيسة ويشرف عليها 

القساوسة ومن املقرر ان تبث مداريا على النايل سات.

اخرى بعنوان »ق���راءة« ايضا 
لرينوار. ويعكس الرسام الفرنسي 
في هذه اللوحة التي متثل »امرأتني 
بلباس احمر زهري«، احلميمية 
بني القارئتني حول هذا الكتاب.

املت���رو( والن���ه كان متزوج���ا 
من الراقص���ة اولغا خوخلوفا، 
رس���م في ايام قليلة العام 1932 
بورتريهني شهيرين ملاري تيريز 

هما »القراءة« و»احللم«.

وقد ادى عرضهما في غاليري 
جورج بوتي في باريس الى كشف 
العالقة بينهما امام الرأي العام 

وزوجته اولغا.
وتعرض دار سوذبيز لوحة 

لندن � أ.ف.پ: يتضمن مزاد 
استثنائي تقيمه دار سوذبيز في 
لندن في الثامن من فبراير اعماال 
لبيكاسو والسيما لوحة لعشيقته 
وملهمت���ه ماري-تيريز والتر، 
وملوني���ه وجاكوميت���ي وميرو 

وماغريت.
ويعتبر فبراير شهرا اساسيا 
ملبيع���ات الفن في لن���دن. وقد 
تصل عائدات مزادي اكبر دارين 
للمزادات وهما كريستز وسوذبير 
في النصف االول من فبراير حوالي 
400 مليون جنيه اس���ترليني 
)حوالي 474 مليون يورو( على 
ما اعتبرت دار س���وذبيز. وهذه 
املزادات تشمل الفنون االنطباعية 

واحلديثة واملعاصرة.
وتش���كل لوحة »الق���راءة« 
الرئيسي في  العمل  لبيكاس���و 
ه���ذا املزاد ويقدر س���عرها بني 
14.2 و21.3 مليون يورو. ويرسم 
بيكاسو في هذه اللوحة عشيقته 
الشابة ماري � تيريز والتر وهي 
حاملة وضائع���ة في افكارها مع 

كتاب مفتوح على ركبتيها.
بيكاس���و ال���ذي كان يخفي 
عالقته بها بس���بب صغر سنها 
)كانت في السابعة عشرة عندما 
التقاها الع���ام 1927 عند مدخل 

عمان � يو.بي.آي: أدان���ت محكمة اجلنايات الكبرى في األردن 
عام���ال في مصنع بتهمة القتل القصد حيث أقدم على قتل صاحب 

املصنع وتقطيع أطرافه العلوية والسفلية لرفضه زيادة راتبه.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال امس قررت 
احملكمة وضع املتهم باألش���غال الش���اقة املؤقتة 15 عاما علما بأن 

القرار قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.
وقال املصدر انه وف���ق الوقائع التي توصلت لها احملكمة فإن 
املتهم يعمل في املصنع الذي يعود للقتيل منذ 14 سنة، حيث كان 
املتهم يتولى إدارة املصنع واإلشراف على العمال ويتقاضى راتبا 
قلي���ال وفي فترة من الفترات طالب املتهم من صاحب املصنع بأن 
يزيد راتبه واحتساب العمل اإلضافي إال ان صاحب املصنع يرفض 

ذلك بسبب األوضاع االقتصادية.
واحت���د النقاش بينهما مما أدى إل���ى طرد املتهم من العمل من 

جانب صاحب املصنع.
فغضب املتهم وبعد فترة قام باستدراج صاحب املصنع وقام 

بقتله بسكني ثم قطع جثته ودفنها قرب سكن القتيل.
واكد املصدر ان القاتل تظاهر مبساعدة االجهزة االمنية بالبحث 
عن صاحب املصنع القتيل بعد ان ابلغت عائلته عن اختفائه إلى أن 
مت العثور على اجلثة من خالل تتبع آثار الدماء واالشتباه باملتهم 

وإدالئه باالعتراف بفعله.

النمسا � د.ب.أ: يوفر متنزه هورنبارك للتسلق واملغامرة عبر 
جبال االلب والقريب من منطقة سانت جوهان الواقعة في مرتفعات 
تيرول بجبال االلب مصدر جذب جديدا يتمثل في االستمتاع باالثارة 
من خ���الل التحليق عاليا فوق املناظر الطبيعية املغطاة بالثلوج 
عبر االسالك او الكابالت املعلقة. وقال مكتب السياحة االقليمي ان 
مسافة التحليق التي يتم خاللها تعليق املغامر او املقعد اخلاص 
به باستخدام خطاطيف وحبال في االسالك القوية ملشاهدة املناظر 
الطبيعية متتد بطول 531 مترا وعلى ارتفاع يصل الى 21 مترا فوق 
االرض، ومير مسار التحليق باستخدام الكابالت املعلقة فوق بحيرة 
متجم���دة بجبال االلب، باالضافة الى عدد من التضاريس االخرى 
التي يتمتع املغامر مبشاهدتها، ويتراوح سعر التذكرة بني 13 يورو 

لالطفال و20 يورو للكبار )ما بني 17 الى 26 دوالرا(. لندن � يو.بي.آي: أفادت دراسة جديدة نشرتها صحيفة »ديلي 
اكس���بريس« امس بأن أكثر من 20 ألف متقاعد بريطاني اضطروا 
لبيع بيوتهم العام املاضي لسداد رسوم الرعاية املنزلية ومبعدل 
59 متقاع���دا في اليوم. وقالت الدراس���ة ان ع���دد املتقاعدين في 
بريطانيا ارتفع بنسبة 18% منذ العام 2005 واضطر100 ألف منهم 
إلى عرض منازلهم للبيع لتأمني متطلبات رعايتهم في حني اعترف 
75% منهم بأنهم لم يناقشوا هذه املسألة مع أوالدهم. ووجدت أن 
38% من البريطانيني الذين تتجاوز أعمارهم ال� 55 عاما يعتقدون 
أنهم س���يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم لدفع تكاليف الرعاية لكن 
الرقم ارتفع إلى 44% في أوس���اط البريطانيني من الفئة العمرية 
ال� 35 إلى 54 عاما. وأضافت الدراسة أن 11% فقط من البريطانيني 
من مختلف الفئات العمرية استبعدوا احتمال بيع بيوتهم لتأمني 
تكاليف الرعاية املنزلية بع���د تقدمهم في العمر والتي تصل إلى 
أكثر من 40 ألف جنيه إس���ترليني في العام. وأشارت إلى أن ثلث 
البريطانيني دون سن 55 عاما يتكلون على وراثة ممتلكات الوالدين 
عند بلوغهم سن التقاعد ويعرفون باسم )جيل الشطائر( كونهم 
يواجهون صعوبة في تأمني متطلبات تربية أسرهم ورعاية أفرادها 
املس���نني ويطمعون بالوراثة كونها متثل احلل الوحيد لتخفيف 

هذه األعباء عن كاهلهم.

ولنغتون � د.ب.أ: ذكر تقرير اعالمي امس ان رجال نيوزيلنديا 
تردد انه قتل صديقته السابقة في استراليا عام 1987 سلم نفسه 
الى الشرطة بعد ان ظل هاربا من مذكرة اعتقال صادرة بحقه طيلة 

ما يقرب من 24 عاما.
وقالت صحيفة »نيوزيلند هيرالد« النيوزيلندية ان املش���تبه 
به املطلوب على خلفية قتل نيال سيليستي بولي )19 عاما( التي 
كان���ت تعمل في حانة وعثر عليها قتيلة على س���ريرها مبنزلها 
الكائن بسيدني في مايو 1987، دخل الى مركز شرطة في اثيرتون 

شمالي والية كوينزالند االسبوع املاضي ليسلم نفسه.
واضافت الصحيفة ان الرجل وصديقته السابقة، وكالهما منحدر 
من مدينة اوكالند، عاشا معا في سيدني، غير ان بولي طلبت منه 

مغادرة منزلهما قبل فترة قصيرة من مقتلها.

مداهمة ناد ومتاجر في حملة على المشروبات الكحولية بالعراق
بغداد � رويترز: داهم رجال يحملون 
قضبانا حديدية ناديا اجتماعيا مسيحيا 
االسبوع املاضي، وخربوا متاجر لبيع 
املشروبات الكحولية في بغداد، ما أثار 
مخاوف من استفحال التيارات االصولية 
في الوقت الذي تبدأ فيه حكومة عراقية 

ممارسة مهامها.
وزادت مشاعر القلق بعد ان ضمت 
حكومة رئيس الوزراء نوري املالكي 
ميليشيا ش���يعية سعت في وقت من 
االوقات الى تطبيق احكام الش���ريعة 
بطريقة صارم���ة باإلضافة الى عودة 
زعيمها رجل الدين مقتدى الصدر من 
املنفى االختياري الذي فرضه على نفسه 

في اخلارج.
ونفى مسؤول في املجلس االقليمي 
لبغداد الذي يسيطر عليه حزب الدعوة 
الذي يتزعمه املالكي تقارير ذكرت انه 
كان وراء الهجم���ات على النادي الذي 
يضم حانة ومتاجر بيع مش���روبات 
كحولي���ة يغلق معظمها خالل ش���هر 

محرم.
وقال علي املوس���وي املستش���ار 
االعالمي لرئيس الوزراء »ان دولتنا هي 
دولة مدنية حتافظ على حقوق اجلميع.. 
واجلميع يأخذ حقه في التعبير عن رأيه 

ومعتقده وحرياته الشخصية«.
لكن شهودا قالوا ان سيارات الشرطة 
أغلقت الشارع أثناء اقتحام مجموعة 

الرجال جمعية آشور بانيبال الثقافية 
وان ضباط شرطة حاولوا دخول ناد 
شهير آخر قائلني انهم يحققون في بيع 

مشروبات كحولية.
وأصبح بيع املشروبات الكحولية 
مقياسا ارجتاليا للتوجهات في العراق 
منذ سقوط الرئيس املقبور صدام حسني 
السياس���ية للغالبية  القوة  وصعود 

الشيعية.
وبينما كان صدام يشدد القيود لتلبية 
مطالب رجال الدين يقول منتقدون ان 
احملاوالت اجلديدة لش���ن حملة على 
متاجر بيع املشروبات الكحولية حتذير 
من ان العراق ميكن ان يسير في طريق 

إيران القامة نسق للحكم الديني.
وقالت جنان صليوه رئيسة جمعية 
آشور بانيبال الثقافية ان الهجوم وقع 
على اجلمعي���ة � التي بها حانة داخل 

املبنى � يوم اخلميس املاضي.
وقالت ان ثماني���ة رجال يرتدون 
املالبس املدنية ويحملون مسدس���ات 
وقضبان���ا معدنية حطم���وا االبواب 
واالثاث والزج���اج وأتلفوا الكتب في 
مكتبة، وأضافت انهم س���رقوا أجهزة 
كمبيوت���ر وهواتف محمولة وأمضوا 

ساعة في محاولة لفتح خزانة.
وقالت صليوه »انا اتأس���ف ألنهم 
جاءوا بغطاء حكومي وبحماية سيارات 

الشرطة«.

ولف���ت د.عثم���ان إل���ى أنه 
شخصيا كان متزوجا من سيدة 
أميركية، أس���لمت بعد زواجها 
به، لكنه طلقها فيما بعد، نظرا 
لعدم قدرته���ا على التكيف مع 
حياة عالم دين، الذي »يتحرى 
احلالل واحلرام في مأكله وملبسه 

وسائر تصرفاته اليومية«.
مؤك���دا أن تل���ك الواقعة لم 
تؤثر في صورته لدى تالميذه 
أو جمهوره الذي يلتقي بهم كل 
جمعة في أحد مس���اجد مدينة 
القاهرة اجلدي���دة، حيث يلقي 
خطبة اجلمعة هناك، ولم تؤثر 
كذلك في اجلمهور الذي يلتقيه 
عبر شاشة التلفزيون في بعض 

البرامج.
فيما يرى الش���يخ علي أبو 
احلس���ن رئيس جلنة الفتوى 
الش���يخ  أن  باألزه���ر س���ابقا 
القرضاوي لي���س بأفضل من 
األنبي���اء والرس���ل، فقد عانوا 
من مشاكل أسرية متعددة، قال 
ل� »إيالف«: الرس���ول ژ عانى 
من غي���رة زوجات���ه بعضهن 
م���ن البعض، ومن غيرتهن من 
زوجته األولى السيدة خديجة 
رضوان اهلل عليها، وروي عن 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
أنها قالت: كان رسول اهلل ژ ال 
يكاد يخرج من البيت حتى يذكر 
خديجة، فيحسن الثناء عليها، 
فذكر خديج���ة يوما من األيام، 
فأدركتني الغيرة، فقلت: هل كانت 
إال عجوزا فأبدلك اهلل خيرا منها؟ 
فغضب حتى اهتز مقدم شعره 
من الغضب، ثم قال: ال واهلل ما 
أبدلني اهلل خي���را منها، آمنت 
بي إذ كفر الن���اس، وصدقتني 
الناس، ورزقني اهلل  إذ كذبني 
منها أوالدا إذ حرمني النس���اء، 
قالت عائش���ة: فقلت في نفسي 

ال أذكرها بسيئة أبدا«.

عليهم »توخي احلالل واالبتعاد 
عما حرم اهلل، وجتنب موضع 

الشبهات« حسب قوله.
ودلل عثمان على كالمه بحديث 
نبوي حيث روى قائال »مر على 
النب���ي ژ اثنان من الصحابة، 
وكان يقف مع إحدى نس���ائه، 
فسلما، ثم انصرفا فناداهما، فقال 
لهما: »هي زوجتي صفيه بنت 
حيي«. فقاال: »يا رسول ما نظن 
بك إال خيرا«. فقال: »إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم 
من العروق، وإني خش���يت أن 

يدخل عليكما«.
وأشار عثمان إلى أن الشيخ 
القرض���اوي جتنب الش���بهات 
بإعالن زواجه من أس���ماء بن 
ق���ادة، ولم يك���ن زواجا خفيا، 
ألنه ال يصح أن يكون لعالم في 
مثل مكانته حياة سرية وأخرى 
علنية، وجتنب الشبهات كذلك في 
الطالق، حيث سرحها بإحسان، 
وصار طالقه له���ا أمرا معلوما 

للعامة.
مؤكدا أن الشيخ »قطع بذلك 
كل األلسنة التي كانت تتربص 
به، باعتباره واحدا من كبار علماء 
اإلسالم، ولم يترك مجاال للقيل 

والقال«.

في الطالق، ويدفع إليها جميع 
حقوقها الشرعية، بعد أن كان 
القرضاوي يرفض ذلك، ويهددها 
بسحب اجلنسية القطرية منها، 

على قول تلك الصحف.
 من جهت���ه رفض املتحدث 
الرس���مي باسم ش���يخ األزهر 
السفير محمد رفاعة الطهطاوي 
التعليق على األمر، مكتفيا بالقول 
إن زي���ارة الش���يخ القرضاوي 
لإلمام األكب���ر د.أحمد الطيب، 
تناولت القضايا التي تهم العالم 
اإلس���المي، ومنها التقريب بني 
السنة والش���يعة، ومحاوالت 
إصالح األزهر التي يقودها اإلمام 
األكبر مبا يدعم وسطية اإلسالم، 
ونبذ التط���رف والعنف. نافيا 
أن يك���ون اللقاء تطرق إلى أية 

مسائل شخصية. 
وقال د.أحمد عل���ي عثمان 
أس���تاذ س���يكولوجيا األديان 
باجلامعة األميركية بالقاهرة، 
الدعوة بوزارة األوقاف  ومدير 
ل� »إيالف«: »إن علماء الدين من 
العامة، وحياتهم  الشخصيات 
اخلاصة ليس���ت ملكا خالصا 
لهم، الس���يما أن���ه ينظر إليهم 
أفراد  ق���دوة لباقي  باعتبارهم 
املجتمع«، مشيرا إلى أنه يجب 

     القاه���رة � إيالف: وصف 
علماء في األزهر إقدام الش���يخ 
يوسف القرضاوي رئيس االحتاد 
العاملي لعلماء املس���لمني على 
تطليق زوجته الثانية أس���ماء 
بن قادة حفيدة الزعيم عبدالقادر 
اجلزائري بأنه أمر شخصي، لن 
يؤثر في صورته أو صورة علماء 
اإلسالم في اخلارج أو الداخل، 
ألنه لم يرتكب فعال محرما على 

حد قولهم.
وفيما ينظر القضاء القطري 
دعوى قضائية من أس���ماء بن 
قادة مطلقة الش���يخ يوس���ف 
القرضاوي ضده، أثيرت العديد 
من األقاويل طوال الفترة املاضية، 
حول أسباب الطالق، الذي جاء 
بعد زواج استمر ملدة 15 عاما، 
تعرض خاللها الشيخ البالغ من 
العمر نحو 80 عاما للكثير من 
الغمز واللمز، خصوصا أن أسماء 
تصغره بعشرات السنني، السيما 
أن إحدى وسائل اإلعالم نشرت 
خبرا مفاده أن الش���يخ يهددها 
بالترحي���ل من قطر وس���حب 

اجلنسية منها.
ولم تكن تلك املرة هي األولى 
التي يتعرض د.القرضاوي فيها 
للهجوم بسبب بن قادة، حيث 
شنت بعض الصحف املصرية 
حملة ضده في السابق، وقالت إنه 
متزوج من فتاة في سن أبنائه، 
وذلك ضم���ن حملة على بعض 
املشايخ ممن يعتقد أنهم كانت 
لهم عالق���ات أو ميول جلماعة 

اإلخوان املسلمني.
وأثي���رت القضية من جديد 
ف���ي أعقاب م���ا أوردته صحف 
جزائرية حول أن اإلمام األكبر 
الطي���ب، تدخل لدى  د.أحم���د 
أثناء زيارة األخير  القرضاوي 
ل���ه في مش���يخة األزهر، حتى 
مينح زوج���ة القرضاوي حقها 

أعمال بيكاسو ومونيه في مزادات كبيرة في لندن 

قالوا إن األنبياء عانوا من مشاكل أسرية

أزهريون: طالق القرضاوي لزوجته
لن يؤثر في صورة علماء اإلسالم

استنفار فرق الدفاع المدني في الرياض لمواجهة األمطار الغزيرة

نفوذ برلسكوني يمنع إنتاج فيلم عن قصته
 مع اإليطالية الجميلة ناعومي ليتيزيا

الري����اض � كونا: اس����تنفرت 
فرق الدف����اع املدني في العاصمة 
السعودية الرياض ملواجهة األمطار 
الغزيرة التي ب����دأت في الهطول 
منذ س����اعة مبكرة م����ن صباح 
امس والتزال األمطار تتس����اقط 
أنحاء  مبس����تويات متفاوتة في 

متفرقة من مدينة الرياض.
ولوحظ ارتفاع منسوب املياه 
في عدد من الش����وارع الرئيسية 
ارتفاعها في  الى  باملدينة إضافة 
االنفاق التي نش����رت حولها عدد 
من فرق الدف����اع مزودين باليات 
ومعدات للمس����اعدة في عمليات 
االنقاذ فضال عن االنتشار املروري 
الكثيف كما لم ترد حتى اآلن تقارير 
رسمية تفيد بوقوع حوادث جراء 

األمطار.
وكانت الرئاسة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة قد حذرت أمس من 
تعرض الرياض ألمطار تبدأ الساعة 
الواح����دة والنصف من بعد ظهر 
أمس الى الساعة الواحدة والنصف 
صباحا كما توقعت هطول أمطار 
رعدية على مناطق جنوب غربي 

إلى  الوصول بجاهزية احملطات 
نسبة 100% ويتم تشغيل احملطات 
بواسطة مشغلني متواجدين على 
مدار الس����اعة مع املرور الدوري 
واملس����تمر لف����رق الصيانة على 
جميع احملطات حرصا على ضمان 
االحتفاظ بالكفاءات التش����غيلية 

املطلوبة.  

والتفاعل السريع معها وكذلك مع 
البالغات الواردة مشيرا الى إمكانية 
االستفادة القصوى من مشروع 
نظام االمطار وتخفيض منسوب 
املياه اجلوفية والذي هو عبارة 
عن 23 محطة تصريف 5 محطات 
في اخلبر و18 محطة في الدمام. 
وأكد العتيبي في تصريح صحافي 

اململكة خاصة »عسير والباحة« 
متتد ال����ى جنوب غربي الرياض 

وجنوب الطائف.
وفي املنطقة الش����رقية وجه 
أمني املنطقة ضيف اهلل العتيبي 
بتشكيل غرفة عمليات تضم عدة 
جهات ملراقبة األوضاع من حيث 
جتمع املياه ف����ي جميع املناطق 

ناعومي ليتيزيا

االمطار تغرق الرياض

باريس � أ.ش.أ: قال املخرج اإليطالى الش���هير ماركو بيلوتش���يو إن املنتجني اإليطاليني 
رفضوا إنتاج فيلمه »ميا إيطاليا« )بلدي إيطاليا( بس���بب تش���ابه قصة الفيلم مع العالقة 
املفترضة بني رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني والشابة اإليطالية اجلميلة ناعومي 
ليتيزيا. وكانت هذه العالقة قد تس���ببت في طالق برلسكوني من زوجته فيرونيكا الريو 

التي كانت قد بررت طلب الطالق بأنها لم تعد حتتمل خيانة برلسكوني لها.
وذكرت صحيفة »ليبراس���يون« الفرنسية أن املخرج بيلوتشيو عزى رفض أكثر من 12 
من أكبر منتجي إيطاليا متويل فيلمه »ميا إيطاليا« إلى مخاوفهم من نفوذ برلسكوني الذي 

يسيطر على السينما اإليطالية.
وكش���ف كاتب السيناريو اإليطالي ألساندرو بينتش���يفيني عن مدى نفوذ برلسكوني 
على الس���ينما اإليطالية، موضحا أن السينما في إيطاليا ال تستطيع احلياة بدون صندوق 
املساعدات الذي ميوله برلسكوني. قال: إن صندوق الدعم التلفزيوني الذي يساهم أيضا في 
تقدمي املساعدات للسينما اإليطالية يخضع هو اآلخر لنفوذ ومساعدات امللياردير برلسكوني. 
وأكد بيلوتشيو أن املنتجني يخشون املجازفة بأموالهم في فيلم ال يحظى برضا برلسكوني 

مما يهدد مسيرتهم اإلنتاجية.


