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العاهل السعودي األكثر سخاء في تقديم الهدايا لعائلة الرئيس األميركي

مجسم للصحراء على قاعدة من الرخام ألوباما
 وهدايا لميشيل وابنتيها بآالف الدوالرات

مفتي مصر يحّذر من فوضى الفتاوى على الفضائيات

»رصاصة طايشة«.. يحكي قصة الحرب والقيم في لبنان

أقزام األردن يحتفلون بقيادة السيارات 
واإلعفاءات الضريبية

حضور إعالمي واسع للعرض األول
 للفيلم األميركي »اللعبة العادلة« في مصر

التنجيم والفتاحة مهنة سامريي نابلس بامتياز

ظنوا أنه يمثل مشهدًا بالبرنامج

إماراتيون يتجاهلون بطل
 »الكاميرا الخفية« بعد إصابة خطيرة

كولونياـ  د.ب.أ: عندما يفاجئ جراح العظام األملاني هوجلار بيتيس 
املمرضة املساعدة له قائال: »أعطيني جهاز اآلي بود من فضلك« فإنه 
ال يريد بذلك ســــماع موســــيقى ترفيهية ولكنه يريد معرفة الطول 
النموذجي لساق املريضة التي يجري لها جراحة تركيب عظمة فخذ 

صناعية مستعينا بهذا اجلهاز الصغير.
وعن ذلك يقول الطبيب األملانــــي: »هذا اجلهاز الصغير هو األداة 
التي أتأكد بها من طول الساق حيث يبني لي اجلهاز بشكل دقيق جدا 
ما إذا كان مــــكان العظمة صحيحا وطول الســــاق دقيقا. كما أن هذا 
اجلهاز يساعدني في اإلعداد لتركيب مفصل صناعي للركبة ويوضح 

لي مكان الفتح«.
ويؤكد الطبيب أن هذا اجلهاز »يبسط مسار اجلراحة بشكل واضح 

متاما ويزيد من دقة اجلراحة«.
وقام طبيب العظــــام األول بيتيس بنحــــو 40 جراحة حتى اآلن 

باستخدام جهاز آي بود في مستشفى كولونيا ميرهامي.
وشارك قسم جراحات احلوادث في املستشفى برئاسة البروفيسور 
بيرتيل بوالون في تطوير البرنامج احلاســــوبي املستخدم بواسطة 
جهاز آي بود. ويجري القسم جتارب على هذا النظام منذ عدة أشهر،  

وهي جتارب رائدة على مستوى العالم.
ومبوازاة ذلك هناك جتارب مشابهة في مستشفى مبدينة ناشفيل 
عاصمة والية تينيســــي األميركية. وعن هذه التجارب يقول الطبيب 
بيتيس: »حققنا نتائج رائعة«. وأشــــار جراح العظام األملاني إلى أن 
اجلهاز يساعد بشكل خاص في حتديد الوضع الصحيح للفخذ والطول 
الدقيق للســــاق وكذلك وضع مفصل الساق أي تقومي املفصل بسبب 

تآكله وتقومي الساق املقوسة.

أطباء ألمان يستعينون
 بجهاز آي بود في إجراء الجراحة

القاهرةـ  ام.بي.سي: تعرض 
الفنان اإلماراتي بالل عبداهلل 
إلصابات فـــي العمود الفقري 
والكتف، إثر سقوطه من أعلى 
درج في مستشفى راشد الذي 
كان موجـــودا إلمتام إجراءات 
ســـفر والدته للعـــالج خارج 

الدولة.
الغريب في األمر، أن كل من 
حضر املوقف تردد في مساعدة 
بطل برنامج »الكاميرا اخلفية« 
احمللي الشـــهير »حقك علينا« 
وإسعافه ســـريعا، ظنا منهم 
أن األمر مجرد متثيل، وتركوه 

مصابا، ليبحثوا عن مكان وجود الكاميرا، وهم 
يبتسمون. بدوره، قال عبداهلل إنه كان في حال 
إعياء شديدة، بعد أن اصطدمت قدماه ببعضهما، 
وفقد توازنـــه، فارتطم بصالبة األرض، وأثناء 
ذلك فقد القدرة على النهوض أو احلركة بسبب 
اآلالم املبرحة التي شـــعر بها، بحسب صحيفة 

»اإلمارات اليوم«.
وأضاف: لكننيـ  وعلى خالف ما أصل إليه في 

مشاهد تصوير )حقك علينا(ـ  
لم أشعر بأن املتحلقني حولي 
يصدقون إصابتي، وكان علي 
االنتظار حتى حضور مدير عام 
هيئة الصحـــة في دبي قاضي 
املروشـــد، ليكون أول من ميد 
إلي يد العون، ويطلب حتويلي 

إلى قسم احلوادث.
وتابع بالل، الذي كان مقررا أن 
يغادر إلى سورية لبدء تصوير 
مسلسل تاريخي بعد أيام عدة 
»ما سبب لي إرباكا حقيقيا هو 
أنني عجزت عن إقناع من حولي 
بأن األمر ال عالقة له بـ )حقك 
علينا( و)الكاميرا اخلفية(، وأنني مصاب فعال، 

وأحتاج إلى مساعدة عاجلة«.
ورغم املوقف السابق، أكد بالل أنه لن يكف 
عن تصوير برنامج »حقك علينا« بشكل سنوي 
مدفوعا بهذه احلادثة، مضيفا »ما حدث لي في 
مستشفى راشد أمر قدري، وعلى الفنان الثبات 
علـــى خياراته الفنية بغض النظر عما يتوقعه 

من مشكالت من جرائها«.

بيروتـ  أ.ف.ب: يتناول املخرج 
اللبناني جورج الهاشم في فيلمه 
الروائي األول »رصاصة طايشة« 
الذي تنطلق عروضه في بيروت 
هذا األسبوع، قصة تعكس حتول 
القيم في املجتمــــع اللبناني، مع 
بدايات احلرب في لبنان منتصف 

السبعينيات من القرن الفائت.
وتبــــدأ عروض اليــــوم في 6 
صــــاالت لبنانيــــة، وتتولى دور 
البطولة فيه املخرجــــة واملمثلة 
نادين لبكي، الى جانب مجموعة 
من املمثلــــني املعروفني على غرار 
تقال شمعون ووديع ابو شقرا وهند 

طاهر وسواهم.
وتــــدور حــــوادث »رصاصة 
طايشة« في العام 1976، في السنة 
الثانية للحرب التي شهدها لبنان، 
في إطار عائلة مسيحية من الطبقة 
املتوســــطة تعيش متــــرد ابنتها 
الصغرى عشية زواجها، وعنوسة 

الكبرى، وتسلط شقيقهما.

عمانـ  العربية: يستطيع أقزام 
األردن االحتفال بأهم انتصار لهم 
بعد فترة طويلة من النضال من 
أجل حتقيق بعض املكتسبات التي 
متكنهم من العيش بكرامة وسط 
مجتمع يعتبر فيه القصر حائال 

دون شغل غالبية الوظائف.
وجنح األقزام في احلصول على 
امتيازات تؤهلهم لقيادة السيارات 
بعد أن حسمت السلطات األردنية 
قرارها باعتبارهم من املعاقني األمر 
الذي يرتب لهم إعفاءات ضريبية 
واحلصول على فرصة في شغل 
بعض الوظائف واحلصول على 
معونات مالية من الدولة وإمكانية 

فتح أكشاك جتارية صغيرة.
التعليمات اجلديدة  وتسمح 
لهذه الفئة باحلصول على سيارات 
الكلفة بسبب إعفائها  منخفضة 
من اجلمارك وذلك بعد أن قررت 
السلطات التعامل معهم مثل فئة 
ذوي اإلعاقة التي تستحق الدعم 
واملساندة. دائرة اجلمارك األردنية 

القاهرةـ  د.ب.أ: قوبل العرض 
األول للفيلم األميركي »اللعبة 
العادلة« في مصر بحفاوة بالغة 

وحضور فني وإعالمي كبير.
وحضر العـــرض الذي أقيم 
الكثير من  القاهرة  الثالثاء في 
الشـــخصيات املعروفـــة دعما 
للممثل املصري املشارك فيه خالد 
النبوي بينهم النجم حسني فهمي 
واملنتج محمد العدل واملخرجان 
شـــريف مندور ومحمود كامل 
واإلعالميان الكبيران مفيد فوزي 

وفريدة الشوباشي واملوسيقار 
يحيـــى خليل وعـــدد كبير من 
املمثلني الشـــباب بينهم شادي 
شامل وســـناء يوسف ورامي 

وحيد وآخرون.
وقال النبـــوي إنه لن يعلق 
على اتهامه بالتطبيع من خالل 
مشاركته في الفيلم، الذي تشارك 
فيه ممثلة إســـرائيلية، ألن من 
اتهمـــوه »لم يشـــاهدوا الفيلم 
الفيلم  أن  إلى  أصال«، مشـــيرا 
يقدم وثيقة ســـينمائية ملوقف 

»يفضح« السياســـة األميركية 
جتاه العـــراق في عهد الرئيس 

السابق جورج بوش.
 وقال أحمد ثـــروت، منظم 
العرض، إن احلضور اإلعالمي 
الكبير يؤكد أن الفيلم أثار قضية 
مهمة تتعلـــق بإطالق اتهامات 
مسبقة ضد األفالم مبا يسيء لها 
قبل عرضها خاصة عندما تكون 
التهمة هي التطبيع أو اإلساءة 
للعرب التي تعد فخا ميكن نصبه 

ألي فيلم بسهولة.

فنهى تستعد للزواج من جان 
الذي ال حتبه، بعدما تركت حبيبها 

جوزف بسبب تدخالت والدته.
وعلــــى شــــرف العروســــني، 
وقبل أسبوعني من زواجهما، اعد 
شقيقها عساف عشاء تكرمييا ألهل 
العريس، حيث تعلن نهى تراجعها 

بدأت بالتعاون مع وزارة التنمية 
االجتماعية باستقبال املعامالت 
اخلاصة بإعفاء سيارات األشخاص 
قصار القامة من الضرائب والرسوم 
اجلمركية املترتبة عليها. ويأتي هذا 
القرار تطبيقا للتعليمات اخلاصة 
بإعفاء ســـيارات املعوقني ضمن 

عن االرتباط.
تتوالى األحداث مشهدا اثر مشهد 
في إطار تصويري معبر وسيناريو 
بسيط ومحكم بواقعيته ال يخلو من 
السخرية واأللم، عن عائلة ضربتها 
حرب طائشة ودمرتها، بني املوت 

واجلنون والهجرة والوحدة.

شروط أبرزها أن يكون الشخص 
سليم األطراف العليا وظيفيا ومبا 
يتناسب مع حجم وطول اجلسم 
ومبا ال يشكل خطرا على السالمة 
العامة على أال يقل الطول عن 100 
سم وال يزيد على 131 سم للذكور 

وال يزيد على 121 لإلناث.

اخلرطومـ  أ.ش.أ: انتقد د.علي 
الديـــار املصرية  جمعة مفتي 
فوضى الفتاوى على الفضائيات، 
مشيرا الى أن الفتاوى التي تنشر 
في وسائل اإلعالم املختلفة، كثيرا 
ما ال تصلح لغير السائل عنها، 
إال إذا كان حـــال املطلع عليها 
كحال املستفتي، وظرفه كظرفه، 
وهو ما ال يتحقق في كثير من 

األحيان.
وحذر جمعة من الفتاوى التي 
ال تســـتند إلى أصل شرعي أو 
أدلة معتبرة شـــرعا، أو نابعة 
من األهـــواء والتأثر بالظروف 

واألحوال واألعراف املخالفة ملبادئ وأحكام الشريعة 
ومقاصدها، مؤكدا أن الفتوى أمر عظيم، ألنها بيان 
لشـــرع اهلل عند الســـؤال عنه لتصحيح أوضاع 

الناس وتصرفاتهم.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها د.علي جمعة الثالثاء 
بقاعة الصداقة باخلرطوم حتت عنوان »منهج اإلفتاء 
املعاصرـ  الواقع واملأمول« وحضرها جمع حاشد من 
املدعوين بينهم وزراء باحلكومة السودانية وسفراء 

العربية واإلســـالمية  الدول  من 
وأعضاء مجمع الفقه االســـالمي 
السوداني وهيئة علماء السودان 
وجامعـــة القرآن الكرمي وجامعة 

أفريقيا العاملية.
ودعـــا جمعة إلى عـــدم أخذ 
الفتـــوى من غيـــر املتخصصني 
املستوفني لشروط اإلفتاء وأركانه 
الثالثة وهي إدراك املفتي للمصادر 
الشـــرعية، والواقع املعيشـــي، 
والقدرة على اجلمع بينهما مبينا 
أنه ال يجوز أن يفتي إال من تتحقق 
فيه الشروط املقررة في مواطنها، 
وهى العلم بكتاب اهلل تعالى وسنة 
رسوله ژ، ومبواطن اإلجماع واخلالف، واملعرفة 
باملذاهب وأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد 
الشريعة، والعلوم املساعدة ومنها النحو والصرف 

والبالغة واللغة واملنطق.
وقال د.علي جمعة مفتي الديار املصرية ـ الذي 
يزور السودان حالياـ  إن على املفتي معرفة أحوال 
الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومســـتجداته، 

ومراعاة تغيرها.

واشـــنطنـ  أ.ف.پ: أظهر الســـجل الفيدرالي للهدايا التي 
تلقاها باراك اوباما وزوجته في 2009 ان العاهل الســـعودي 
امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيز كان االكثر ســـخاء في تقدمي 
الهدايا البروتوكولية للرئيـــس االميركي وبفارق كبير عن 

الشخصيات االخرى.
وأفاد السجل الفيدرالي الثالثاء الى ان العاهل السعودي 
)86 عاما( الذي ميضي فترة نقاهة في الواليات املتحدة قدم 
الى اوبامـــا هدايا بقيمة 34 الفا و500 دوالر وبقيمة 146 الفا 
و200 دوالر للســـيدة االميركية االولى ميشيل وبقيمة 7275 

دوالر البنتيهما ساشا وماليا.
وقدم امللك الســـعودي هدايا بقيمة 108 آالف و245 دوالرا 
ملوظفي البيت االبيـــض وبقيمة 23 ألفا و400 دوالر ملترجم 
ديبلوماسي كبير وهدايا بقيمة 12 ألف دوالر للقائم باألعمال 

االميركي في الرياض.
ومن الهدايا التي قدمها الى اوباما »مجسم كبير للصحراء 
على قاعدة من الرخام يحمل متاثيل من ذهب لشجر النخيل 
واجلمال« الى جانب ســـاعة من صنع يغر لوكولتر، حسب 

الالئحة.
واهدى امللك عبداهلل ميشيل اوباما مجوهرات من الياقوت 
األحمر واألملاس بقيمة 132 الف دوالر وعقدا من اللؤلؤ بقيمة 
14 الفا ومائتي دوالر. اما ابنتاهما فقد تلقتا كتبا واشرطة دي 
ڤي دي بآالف الدوالرات. ومن الشخصيات السخية االخرى 
ارنســـتينا نادو ميلز السيدة االولى في غانا التي قدمت الى 
ميشيل اوباما ساعة من صناعة بيكس اند شتراوس مصنوعة 
من »الذهب من عيار 18 قيراطا واالملاس واجللد«. وتقدر قيمة 
الساعة التي تسمى »جنمة غانا السوداء« بـ 48 ألف دوالر.

لقطة من الفيلم

دبي تبني أكبر فندق 
في العالم

أعلنت مجموعة احلبتور 
اإلماراتية انها تســـتعد للبدء 
في حتقيـــق واحد من األرقام 
القياســـية اجلديدة بدبي من 
خالل بناء أكبر فندق في العالم 
في منطقة األبراج على شارع 

الشيخ زايد.
وسيكون املبنى أكبر بنسبة 
25% من فنـــدق أطلنتس في 
جزيرة النخلة بدبي من حيث 
عدد الغرف، والذي يعد األكبر في 
العالم حاليا، حيث من املتوقع 
ان يضم الفندق اجلديد 2000 
غرفة وجناح، بينما يبلغ عدد 
الغرف واألجنحة في منتجع 

اطلنتس 1539 وحدة.
وقالت مجموعة احلبتور 
انها تراهن من خالل املشروع 
علـــى توقعات بنمو نشـــاط 
إمارة  الضيافة والسياحة في 
دبي خالل األعوام املقبلة بعد 
فترة من الركود أثرت على قطاع 

الفنادق.
كانت مجموعـــة احلبتور 
الى  انهـــا جلأت  أعلنت أمس 
التحكيـــم القضائي لتحصيل 
لـــدى مطورين  مســـتحقات 
عقاريـــني بقيمـــة 4 مليارات 
درهم. جديـــر بالذكر ان دبي 
بنت أعلى ناطحة سحاب في 
العالم وهي برج خليفة بارتفاع 

828 مترا.

د.علي جمعة

سعودي شوّه وجه زوجته  بـ »ماء النار«
جازانـ  وكاالت: طالبت سيدة عربية متزوجة من سعودي في 
صبيا )منطقة جازان(، اجلهات املعنية بالتدخل واالقتصاص لها 
من زوجها الذي أقدم على تشـــويه جسدها بعد أن كان قد درج 
على تعنيفها واالعتداء عليها غير مرة منذ سنوات خلتـ  بحسب 
الزوجة. وقالت الزوجة إن »زوجها أذاقها أصناف العذاب بالرغم 

من أنها أم لثالثة من أطفاله، فضال عن أنها محافظة«. 
وأشارت حسب موقع »سبق« إلى أنها هربت إلى منزل ذويها، 
بيد أن زوجها الحقها بالتهديدات، حيث دائما ما يهددها بترحيل 
أســـرتها، ونتيجة خوفها على مصير والدها الطاعن في السن 

وبقية أفراد أسرتها تعود إلى منزله. 
وأرجعت السبب في تعرضها الدائم إلى العنف واالعتداء من 
قبل زوجها إلى ســـوء سلوكه، مشيرة إلى أنه وقبل عدة أشهر، 
سكب على جسدها ماء النار، ما تسبب في تشويه وجهها وصدرها 

بحروق من الدرجات الثانية والثالثة. 

أميركيون يخلعون أسنانهم الستخدامها 
بالمستقبل في استخراج خاليا جذعية

واشنطنـ  يو.بي.آي: بدأ عدد من أطباء األسنان في الواليات 
املتحدة في خلع أسنان بعض األشخاص من أجل االحتفاظ 
بها الستخراج خاليا جذعية منها في املستقبل واستخدامها 

في عالج مرض ما قد يصاب به أصحابها.
وذكرت صحيفة »ميامي هيرالد« األميركية ان البعض بدأ 
فعال بخلع أسنانهم أو أضراس العقل منهم أو من أوالدهم 
واالحتفاظ بها على درجة حرارة 100 حتت الصفر الستخدامها 
في املستقبل. وبدأت هذه اخلطوة تنتشر في فلوريدا حيث 
أخذ عدد من الســـكان أوالدهم إلى طبيب األسنان وخلعوا 
أســـنانا منهم. وقالت نايديليـــس مونتايا انها أخذت ابنها 
راوول استرادا )6 سنوات( إلى طبيب األسنان خللع سنتني 

له من دون انتظار أن يقعا وحدهما.

واشنطنـ  يو.بي.آي: 
قالت شبكة استخبارات 
خاصة يديرها ضباط 
باجليــــش  ســــابقون 
وأعضــــاء  األميركــــي 
فــــي وكالة  ســــابقون 
االستخبارات املركزية 
)ســــي اي ايه( ووزارة 

اخلارجية أن زعيم حركة )طالبان( 
األفغانية املال عمر تعرض ألزمة 
قلبية في 7 اجلــــاري وقد خضع 
لعملية جراحية ولزم املستشفى 
أيام بكراتشــــي مبســــاعدة  عدة 
وكالة االستخبارات الباكستانية. 
ونقلــــت صحيفــــة )واشــــنطن 
بوست( األميركية عن مصدر طبي 
باكستاني للشبكة االستخبارية 

)اكليبــــس غروب( »لم 
أكن موجودا شخصيا 
داخل غرفــــة العمليات 
إال ان تقييمــــي الــــذي 
اعتمد على ما ســــمعته 
وبعد رؤية املريض في 
املستشــــفى هو ان املال 
عمر واجــــه مضاعفات 
اثر العملية نتجت إما عن نزيف 
او خلل بســــيط في عمل األوعية 
الدماغية او حتــــى االثنني معا«. 
وقال املسؤولون األميركيون إنهم 
ال يستطيعون تأكيد التقرير فورا  
وذكر التقرير نقال عن مصدر آخر 
أن صحة زعيم طالبان في حتسن 
وبات كالمه أوضح بعد ان كان قد 

تأثر مبضاعفات العملية.

املال عمر

المال عمر أصيب بأزمة قلبية وخضع لعملية 
جراحية بمساعدة االستخبارات الباكستانية

بالل عبداهلل

المحكمة تنصف »قتيلة مكة«
 بحبس المتهم اليمني 7 سنوات

الريـــاض ـ يو.بي.آي: قضت محكمة ســـعودية يوم الثالثاء 
املاضي بسجن متهم ميني بقضية مقتل الفتاة اجلزائرية سارة 
بن ونيس التي ســـقطت من علو 15 طابقا في مقر ســـكنها في 
فندق مجاور للمسجد احلرام قبل نحو أشهر عدة سبع سنوات 

وجلده 500 جلدة.
وكان املتهـــم الذي يدعى »عمار« ميني اجلنســـية أقر أثناء 

التحقيقات بأنه كانت تربطه عالقة باملتوفاة.
وأبانـــت التحقيقات أن الفتاة صعدت مع عمار إلى غرفة في 

الطابق الـ 16 من الفندق وتناولت معه طعام العشاء.
وأضاف املتهم »حصل بيني وبني زميلي شـــجار وطلبت من 
الفتـــاة الهرب قبل مجيء ذويها واكتشـــاف أمرهما إال أن الفتاة 

فجعت ورمت نفسها«.
وأظهر الكشـــف الطبي األولي على جثة الفتاة وجود كدمات 
متفرقـــة وضربة في كاحل القدم إضافة إلى الكســـور املتعددة 

وضربة الرأس.
وحظيت القضية التي شـــغلت الرأي العام في الســـعودية 
مبتابعة كبيـــرة من قبل الصحافة اجلزائريـــة واهتمام مكثف 
من قبل القنصل اجلزائري صالح العطية الذي أسهم في تهدئة 
األوضاع إثر جتمهر عدد كبير من املعتمرين اجلزائريني صبيحة 

سقوط الفتاة من سطح الفندق،
 

القس حسني السامري مبكتبه في نابلس

امتداد  أ.ف.پ: على  ـ  نابلس 
شارع اجلامعة في مدينة نابلس 
شــــمال الضفة الغربيــــة، تعلو 
دكاكني مدهونة باللون األبيض 
الفتات كتبت عليها أسماء كهنة 
السامرية الصغيرة  الطائفة  من 
املشهورة في االراضي الفلسطينية، 

بالتنجيم والفتاحة.
يقصد هذه احملــــالت بعض 
الذين يعتقدون  الفلســــطينيني 
املســــتعصية  مشــــاكلهم  ان 
الفتاحــــة والتنجيم  ســــتحلها 
الذيــــن يطلق  الســــامريني  عند 
عليهم بالعامية »الســــمرا«، كما 
يقصدون جبل جرزمي حيث يسكن 

السامريون.
السامريون أنفسهم  ويعتبر 
الســــاللة احلقيقة لشــــعب بني 
إسرائيل التي خرجت مع النبي 

موسى ـ گ ـ من مصر.
وهم يعيشون على قمة جبل 
جــــرزمي املقدس بالنســــبة لهم، 
في بيوت قرميديــــة جميلة في 

نابلس.
ويقول الكاهن حسني السامري 
)67 عامــــا( لوكالة فرانس برس 
»توارثنا كتــــب الفلك والتنجيم 
منذ آالف الســــنني، وآخر كتاب 
عندنا نستخدمه عمره نحو 450 

عاما«.
ويضيف الكاهن »ان الفتاحة 
مقتصرة على فئــــة الكهنة التي 
السامرية  الطائفة  تشــــكل ثلث 
وعددها 370  شخصا في مدينة 

الغربية و380  نابلس في الضفة 
في حولون في اسرائيل«.

ويوضح »نحن ال نؤمن بالسحر 
والفتاحة بالكف واملندل واخراج 
اجلن من اجلسد، كل ذلك كذب ال 
اساس له، نحن نقوم بالفتاحة عن 
طريق الفلك والســــؤال عن االسم 
واسم االم، او اسم الزوج او الزوجة، 
ونحن نفتح للمرض وفشل الزواج 

او خسارة في العمل«.
ويؤكد »ان كل حرف من احرف 
االســــم له معنى عندنــــا، ولغتنا 
العبرية القدميــــة تتكون من 22 
حرفا وكل حرف يعني عضوا من 

اعضاء اجلسم«.
ويتابع قائال »لقد تعلمت الفلك 
والفتاحة وعمري 12 عاما اي منذ 

45 عاما«.

ان »السامريني  الكاهن  ويؤكد 
ميتلكون كتبا فلكية غير موجودة 
في العالم ويســــتطيعون معرفة 
مطلع كل رأس شهر قمري وتواريخ 

الكسوف واخلسوف مسبقا«.
ويربط الكاهن حسني السامري 
معرفتهــــم بالفتاحة والفلك النهم 
يعتبرون انفسهم من ساللة سبط 
الذي  النبي يوسف  الوي وسبط 
كان يفسر االحالم وقال »لم يكن 
علم النبي يوسف بتفسير االحالم 
اال بعد ان تعلم من كتاب )تارفيم( 
وهو كتاب جده المه، اعطته اياه 

والدته«.
ويؤكد ان معظم الكتب القدمية 
بيعت بسبب الفقر وهي موجودة 
اآلن في مكتبات موسكو وليننغراد 

وفي مكتبات الواليات املتحدة.

إعدام 10 تجار 
مخدرات في إيران

طهران ـ يو.بي.آي: مت أمس 
ــنقا في  تنفيذ حكم اإلعدام ش
ــجن »رجائي شهر« بطهران  س
بحق 10 من كبار جتار ومهربي 
املخدرات بعد ان ادينوا باالجتار 
ــات كبيرة  ــب كمي ــا وتهري به

منها.
وقالت وكالة االنباء االيرانية 
الرسمية )ارنا( ان ادارة مكافحة 
ــران كانت قد  ــدرات في اي املخ
ضبطت مع احد الذين مت اعدامهم 
اليوم اكثر من 100 كيلوغرام من 
مادة املورفني بينما ضبطت مع 
التسعة اآلخرين كميات مختلفة 
من انواع املخدرات. كما اصدرت 
»محكمة الثورة اإلسالمية« ايضا 
حكما مبصادرة اموال املدانني.

وينص القانون اإليراني على 
إعدام ومصادرة أموال كل من يتم 
ضبط أكثر من 30 غراما من مادة 

الهيروين او الكراك بحوزته.

اوباما


