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 ايطاليـــا ـ كونـــا: دعت 
الكنيسة االيطالية القيادات 
السياسية الى توخي الوقار 
في سلوكياتها التي تخدش 
انزعاج  احلياء معبرة عن 
املجتمع إزاء التسريبات التي 
حتيط باحلياة الشخصية 
الوزراء ســـيلفيو  لرئيس 
العديد  بيرلسكوني وتردد 
الفتيات علـــى منزله.  من 
وقال رئيس مؤمتر األساقفة 
االيطاليني الكاردينال أجنلو 
بانياسكو في كلمة افتتح بها 
املجلس األسقفي الدائم في 
مدينـــة أنكونا اليوم حول 

الفضائح التي تهيمن على الرأي العام واحلياة السياسية في األيام 
األخيـــرة «ان غيوم القلق عادت تخيم من جديد على ايطاليا» في 
إشارة صريحة الى تسريبات إعالمية عن عالقات رئيس الوزراء. 
وأكد بانياســـكو تكاثر األنباء التي تكشف عن سلوكيات تناقض 
«اللياقة العامة» وتعرض للقطات سواء كانت حقيقية أو مفترضة 
لنمط ال يتماشى مع السلوك القيم والوقور، مشيرا الى التساؤالت 
املثارة حول حجم التحريات الكثيف الذي خصص لها في اشارة 
واضحـــة ملا تعرف بقضية الفتاة املغربية «روبي» واتهام النيابة 

لبيرلسكوني مبمارسة الدعارة معها عندما كانت قاصرا. 

 األم اجلنوبية مع اطفالها 

 تعيش ظروفاً صعبة وأوالدها يتضورون جوعاً 

 مأساة أم جنوبية في شمال السودان 
 اخلرطوم ـ وكاالت: تعيش 
املواطنة السودانية اجلنوبية 
ســـوزان ملويـــت وأوالدهـــا 
الـ ١١ ظروفـــا أقل ما توصف 
بأنها مأساوية في بيت إيجار 
متهالـــك في حي دار الســـالم 
الفقير مبنطقة احلاج يوسف 
شرق العاصمة اخلرطوم، حيث 
حكت قصتها واأللم يعتصرها 
وأوالدها من حولها يتضورون 

جوعا.
  وحسب موقع اجلزيرة قالت 
سوزان، وهي من قبيلة الدينكا 
توجن، إنها جاءت إلى اخلرطوم 
عـــام ١٩٨٦ حيث التقت دينق 
أوكاش وتزوجته وأجنبت منه 
٥ أوالد و٦ بنات، أكبرهم عمره 
١٨ عاما وأصغرهم لم يتجاوز 

األشهر الـ ٥.
  وتوضـــح ان زوجها دينق 
كان يعمل عســـكريا بالقوات 
الســـودانية، ولكنه  املسلحة 
أحيل للتقاعد بسبب عامل السن 
قبل سنتني من اآلن، فأصبح 
عاجزا عـــن الوفاء مبتطلبات 
معيشة أسرته الكبيرة حيث ان 
راتب التقاعد ال يكـــفي وســـط 

اللجنـــة الشـــعبية في احلي 
ومســـاعدات اجليـــران الذين 
ميدونهـــا بالطعام وما جتود 
به أنفســـهم من مال ومالبس 
إلى  وأحذية وخالفه. وتشير 
أنها في كثير من األيام تبيت 

على معدة خاوية.
إذا كانـــت ظروف    وعمـــا 
قـــد دفعتها  معيشـــتها هذه 
للتصويت لصالح االنفصال في 
استفتاء تقرير مصير اجلنوب، 
قالت سوزان «نحن من أنصار 
الوحدة وقد صوتنا للوحدة، 
واخلرطوم أصبحت بلدنا ولن 
أعود إلى اجلنوب خاصة أنني 
ال أدري ما هـــو املصير الذي 
ينتظرنا هناك إذا قررنا العودة 

إلى هناك».
  وهنا تنتحب سوزان وتعرب 
عن خشيتها من أن يكون زوجها 
قد قتل بعد أن انقطعت أخباره 
أنـــه كان معروفا في  خاصة 
احلي وعلى نطاق واسع هنا 
الوحدة ومن  بأنه من دعـــاة 
مناهضي االنفصال، وكان يدعو 
اجلنوبيني للتصويت لصالح 

الوحدة. 

الطاحن في  غـــالء املعيشــة 
السودان.

  وأشارت إلى أنه سافر قبل 
شهرين إلى مسقط رأسه مبدينة 
رمبيك بجنوب السودان حتى 
يبيع بعض األبقار التي ورثها 
عن أبيه، لكنه لم يجد شيئا، إذ 
ان أحد أشقائه استولى عليها 

ودفعهـــا مهـــرا لزواجه وفق 
العادات الســـائدة في جنوب 

السودان.
  وتضيـــف ان زوجها صدم 
ملا حدث ومرض مرضا شديدا 
حتى أنـــه اضطر لبيع هاتفه 
النقال ملواجهة تكاليف عالجه، 
مشـــيرة إلى أنه منذ شهرين 

«انقطعت أخباره عنا متاما ولم 
نعد نســـمع عنه شيئا، وهنا 
بـــدأت معاناتي حيث إنه كان 

العائل الوحيد لنا».
  وعن كيفية تدبيرها شؤون 
معيشتها وأوالدها في ظل هذه 
إنها تعتمد  الظروف، قالـــت 
بشـــكل كامل على مساعدات 

 كاتب سعودي يدعو إلى منع ارتداء «الشماغ»

 الشماغ 

 الرياضـ  وكاالت: دعا الكاتب 
الصحافي أحمـــد عبدالرحمن 
العرفج في صحيفة «املدينة» 
إلى إبطال ارتداء الشماغ، معتبرا 
أنه ينافي كل السياقات الثقافية 
والدينية واالجتماعية واملهنية 
التي نقوم بها، فهو يتسبب في 
كثرة احلركة التي تبطل الصالة، 
ويعوق املوظف ويتسبب في 
احلوادث أثنـــاء القيادة، ففي 
مقاله «محمود صباغ ولبس 
الكاتب: «ملاذا  الشماغ» يقول 
نلبس الشماغ، وهو ينافي كل 
الســـياقات الثقافية والدينية 
التي  واالجتماعيـــة واملهنية 
الدليل..  نقوم بهـــا؟ وإليـــك 
مثال عندما تذهب إلى املسجد، 
جتد أن املصلني أثناء الركوع 
والسجود ينشغلون بترتيب 
الشماغ، حيث ينسقونه مرة 
في اجلانب األمين، ومرة فوق 
الكتف األيسر، الكل يعمل ذلك بال 
استثناء ولو أردنا الزيادة لقلنا: 
إن اإلمام يعاني من الشماغ أكثر 
من املصلني، بحكم أنه ال يرتدي 
عقاال، األمر الذي يجعل الشماغ 
يحوم حول الـــرأس، ويتهدل 
مرة إلـــى اجلهة اليمنى ومرة 
اليسرى، فينشغل  إلى اجلهة 
اإلمام بتثبيت الشماغ، وتكثر 
حركته، وقد تعلمنا من كتب 

الفقـــه أن كثرة احلركة تبطل 
الصالة. أما في سياق العمل، فلو 
دخلت أي بنك ستجد أن املوظف 
السعودي (مشـــخص) على 
(سنجة عشرة)، حيث استهلك 
من وقته ربع ساعة في تثبيت 
العقال، ومن ثم اجللوس على 
الكرسي، ليتحرك بخطط ثابتة 
ومحبوكة، حتى ال يختل توازن 
القيادة،  الشماغ.. وفي جانب 
هناك دراســـة تقول: إن لبس 
الشماغ من أسباب احلوادث، 
خاصة بالطريقة التي يلبسها 
به من نصطلح على تسميتهم 
املطاوعة، حني يكثفون النشاء، 

فيصبح الشماغ عندها كالورق 
املقـــوى، يحجـــب الرؤية من 
اليمني والشمال، ويصبح قائد 
املركبة وكأنه خيل ال يرى إال 
أمامه، مـــع أن القيادة تتطلب 
املرايا،  أنواع  استخدام جميع 
بقي القول: إنني ســـألت أحد 
الشماغ؟  األعراب: ملاذا تلبس 
فقال: ألتقي بـــه احلر والبرد 
والغبار، وأســـتخدمه منشفة 
لليدين، وأمســـح بـــه أنفي»، 
وينهي الكاتب بقوله: «يا قوم: 
هذا هو الشماغ، وهذه بعض 
معوقاته وفوائده، فاختاروا ما 

أنتم فيه راغبون». 

 إحالة أوراق ١٠ متهمين إلى المفتي للمرة 
الثانية بعد إدانتهم باغتصاب سيدة

 الكنيسة اإليطالية تدعو «القيادة السياسية» 
إلى االنضباط بعد الفضائح الجنسية

 .. وفيلم جديد يهزأ بالمسلمين بتمويل 
  من شركة مملوكة لرئيس الوزراء اإليطالي!

  
  أعلنت وكاالت األنباء اإليطالية انتشـــار احد األفالم التي تهزأ 
باملسلمني وتساعد على تشويه صورتهم من خالل قصة كوميدية 
تقوم احدى املســـلمات خاللها بالتخطيط لعملية تفجير في دور 
الســـينما محققا ايرادات كبيرة فاقت توقعات الشـــركة املنتجة. 
ووصلت االيـــرادات للفيلم االيطالي «يا له مـــن يوم جميل» ٤٢ 
مليون دوالر خالل اسبوعني من عرضه، حيث تدور قصته حول 
وقوع احد حراس «كاتدرائية ميالنـــو» في حب احدى العربيات 
املســـلمات التي ترغب في تفجيرها، وذلك حســـبما نشره موقع 
«االلوكة». وقد قدمت شـــركة «ميديوســـا فيلم» اململوكة لرئيس 
الوزراء اإليطالي «سيلفيو برلسكوني» ميزانية متوسطة للفيلم 

بلغت ٦٫٦ ماليني دينار. 

 ترحيل روسية بعد فوزها بلقب «أفضل نرويجية» 
هذا العام بحجة أنها مهاجرة غير شرعية

  
  أوســـلو ـ د.ب.أ: مت االثنني ترحيل مقيمة روسية بالنرويج بعد 
فترة قصيرة من فوزها بلقب «أفضل نرويجية» إلى موطنها األصلي 

روسيا بعد أن اتهمتها السلطات بأنها مهاجرة غير شرعية.
  وتشغل قضية إبقاء املواطنة الروسية األصل وتدعى ماريا أمالي 
(٢٥ عاما) في النرويج أو ترحيلها منها الوسط السياسي النرويجي 
منذ أســـبوع، حيث قالت الســـلطات إنها تقيم منذ سبعة أعوام في 

البالد بدون تصريح إقامة.
  ومن املمكن أن تعود الشـــابة التي تعرفهـــا اجلماهير في جميع 
أنحاء البالد إلى النرويج في وقت قريب، حيث أعلن رئيس الوزراء 
النرويجي ينس ســـتولتنبيرج بداية األسبوع اجلاري أنه سيصدر 
قرارا باستثناء الشابة الروسية من هذا الشرط بعد قيام مظاهرات عدة 
تطالب ببقائها في النرويج. وكانت مجلة «ني تيد» املتخصصة في 
املجال التقني اختارت في ديسمبر املاضي أمالي «كأفضل نرويجية» 
نظرا جلهودها في حتقيق االندماج بني املهاجرين واملجتمع النرويجي. 
وكانت أمالي هربت من روســـيا إلـــى النرويج بصحبة والديها على 
خلفيـــة تهديدات تعرضـــت لها من قبل املافيا الروســـية عام ٢٠٠٢ 
وبعد رفض طلبها بالهجرة بقيت في النرويج بصورة غير شرعية 
إلى اآلن. ومتكنت أمالي من إمتام الشـــهادة الثانوية بنجاح وأمتت 
كذلك رســـالة املاجستير من جامعة تروندهامي كما أّلفت كتابا العام 
املاضي حقق أعلى أرقام املبيعات في النرويج عن حياة أســـرة من 

«الالجئني بال أوراق». 

 تشييع جنازة مصري لقي مصرعه باألردن
  

  القاهرةـ  وكاالت: في مشهد مأساوي شيعت املئات مبدينة املنصورة 
في مصر جنازة الشـــاب محمد العوضي محمد العوضي (٢٤ سنة) 
دبلـــوم صنايع الـــذي لقي مصرعه في االردن على ايدي ســـتة من 
االردنيني بعد ان اطلقوا عليه الرصاص ومزقوه بالسيوف بشارع حي 
اجلامعة، واصابوا زمالءه اآلخرين، يقول العوضي محمد (٤٥ سنة) 
والد الضحية ويعمل سائقا مبديرية الزراعة باملنصورة: اراد محمد 
ان يعتمد على نفســـه في الزواج، وان يساعدني في تزويج اخواته 

البنات الثالث فأذنت له بالسفر الى االردن منذ ثالث سنوات.
  وفـــي يوم احلادث بعد انتهاء عملـــه خرج مع زميليه في العمل 
محمود عبداهللا (٢٢ ســـنة) من الشرقية وآخر يدعى وليد من املنيا 
لشراء بعض احتياجاتهم لكنهم فوجئوا بستة اردنيني يستفزونهم 
بكلمات جارحـــة، وكانوا يعرفونهم جيدا، حيـــث كانوا زبائن في 

الكافيتريات التي يعمل بها املصريون الثالثة.
  اضـــاف العوضي: رفض ابني وزمالؤه هذا االســـتفزاز فضاعف 
االردنيون من السباب والشتائم ثم اخرجوا طبنجة واطلقوا عليهم 
الرصاص في الشارع الرئيسي بحي اجلامعة، فأصابوا ابني في قدميه 
والثاني في ظهره وذراعه والثالث في رأسه وقدمه ثم امسكوا بابني 
وانهالوا عليه ضربا بالســـيوف، والقوا بجثته في الشارع بعد ان 

مزقوه، ولم يتركوا مكانا فيه اال وادموه وفروا هاربني.
  واوضح العوضي: متكنت الســـلطات األردنية من القبض على 
اجلناة وهم االن في السجن، وكل ذلك عرفته من زمالء ابني بعد ان 

استحلفتهم ان يقولوا لي كل ما حدث. 

 حبس شاب وصف جسد طبيبة لزوجها
  

  الرياضـ  وكاالت: اصدرت احملكمة اجلزئية بالقطيف حكما امس 
على شـــاب ثالثيني بسجنه ستة اشهر وغرامة ٢٠ ألف ريال تدفع 
لوزارة املالية، حملاولته افســـاد حيـــاة زوجية لطبيبة عن طريق 
ارسال رسائل لزوجها يصف فيها جسدها. وأوضح مصدر قضائي 
ان تفاصيل القضية تعود لتعرض الدكتورة البتزاز من قبل شاب 
كان يرسل رسائل الى زوجها واصفا فيها جسدها، وبعد ان مت ابالغ 
اجلهات االمنية بذلك متت مراقبة الهاتف اجلوال والتعرف على الفاعل 
الذي اقر امام احملققني بفعلته. وأضاف القاضي ان القضية ادرجت 
حتت نظام اجلرائم االلكترونية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا، 
وقد ابدت الطبيبة التي حضرت اجللسة مع زوجها فرحها باحلكم 

داعية اهللا بأن يحفظ والة األمر لتحقيقهم العدل في البالد. 

 .. وزوج يعتدي على زوجته بالضرب 
بالمستشفى إلنجابها مولودة أنثى

  
  مكة املكرمةـ  وكاالت: اقتحم شاب عربي اجلنسية حجرة زوجته 
بأحد املستشفيات مبكة املكرمة واعتدى عليها بالضرب إلجنابها 
مولودة انثى على خالف مـــا كان ينتظره، حيث هرع الى حجرة 
املرأة عدد من االطباء واملمرضات بعد سماع اصوات استغاثاتها. 
وقام امن املستشـــفى بإخراج الزوج من احلجرة. وذكر الزوج ان 
زوجته اخبرته بأنها حامل مبولود ذكر اثناء متابعتها للحمل بأحد 
املستشفيات اخلاص حسب نتيجة أشعة السونار التي خضعت لها 
لتحديد جنس اجلنني متهما املستشفى بتبديل طفله الذكر بأنثى 
حيث قام االطباء بتهدئة الزوج واخباره بأن اشـــعة السونار قد 

تخفق احيانا في حتديد هوية اجلنني بدقة. 

 أراد قتل الحشرات فأحرق نفسه وشقته
  

  ماونت كارملـ  يو.بي.آي: حاول رجل في والية أوهايو األميركية 
قتل حشرات تنمو في فراشه مستخدما مادة مطهرة فيما كان يدخن 
سيجارة وإذ به يحرق نفسه وبعض أثاث شقته. ونقلت صحيفة 
«سينسيناتي إنكوايرر» األميركية عن عناصر اإلطفاء قولهم انهم 
تلقوا اتصاال بشـــأن حريق في شـــقة مباونت كارمل واتضح ان 
ساكنها هو من تسبب به. وقال رئيس قسم اإلطفاء ستان دميلنغ 
ان «ساكن الشـــقة كان يحاول التخلص بنفسه من احلشرات في 

السرير بوضع مادة مطهرة فيما يدخن سيجارة». 

 القاهرةـ  أ.ش.أ: أحالت محكمة 
جنايات كفر الشيخ االثنني املاضي 
اوراق عشرة متهمني للمرة الثانية 
الى املفتى للتصديق على إعدامهم 

بعد إدانتهم باغتصاب سيدة.
  كانت محكمة جنايات كفر 

الشيخ أصدرت حكما 
فـــي ٢٠٠٩ بإعـــدام 

املتهمـــني وصدق 
املفتي على احلكم 
ولكـــن محكمة 
النقـــض قبلت 
املقدم  الطعن 
مـــن املتهمني 
لـــت  حا أ و
مرة  القضية 
الـــى  أخـــرى 
احملكمة فقضت 
مرة  بإعدامهم 

وأحالت  أخرى 
الـــى  أوراقهـــم 

املفتي.
  وتعـــود وقائـــع 

احلادث الى عام ٢٠٠٦، 
حيث قام املتهمون باختطاف 

(فاطمة م ح ٢٨ سنة) من منزلها 
بقرية احلمراوي مركز كفر الشيخ 
حتت تهديد السالح واقتادوها الى 
منطقة زراعية بعيدا عن القرية 
وتناوبوا اغتصابها وتركوها في 

حالة إعياء شـــديد ومت القبض 
عليهم وإحالتهم الى احملكمة التي 

أمرت بإعدامهم.
  صدر احلكم برئاسة املستشار 
السيد عبداملطلب رئيس محكمة 
جنايات كفر الشيخ الدائرة 
اخلامســـة وعضوية 
املستشـــار محمـــد 
ح  لفتـــو ا بو أ
واملستشار عادل 

ماهر.
  واملتهمون 
رانـــي  هـــم: 
معوض  علي 
وحمادة محمد 
قي  ســـو لد ا
وفاروق عزت 
وأحمد  محمد 
الســـيد  طـــه 
وإبراهيم محمد 
ومحمد  إبراهيم 
جمعـــه يوســـف 
ومحمـــد صابر طه 
وعلـــي عطيـــة بيلي 
وفـــوزي أحمد عبدالرحمن 

والسيد عطا اهللا مداح.
  كما حكمت احملكمة مبعاقبة 
طارق أحمد، بالســـجن ١٥ سنة 
لكونـــه حدثـــا وشـــاركهم في 

اجلرمية. 

 شعار املسابقة 

 سيلفيو بيرلسكوني 

اليوم مقابلة أعضاء جلنة التحكيم 
التي تضم الدكتور علي بن متيم 
(اإلمارات)، د.عبدامللك مرتاض 
(اجلزائـــر)، ود.صـــالح فضل 
(مصر) بـ ٥ شعراء متنافسني 
هـــم الزبير دردوخ من اجلزائر 
عبدالعزيـــز الزراعي من اليمن 

علي النحوي من الســـعودية، 
محمد ســـليمان أبونصيرة من 
فلسطني، وجناح مهدي العرسان 
مـــن العراق. ســـتطلب اللجنة 
من كل متسابق قصيدة ال تقل 
أبياتها عن ٨ وللمتسابق حرية 
اختيار موضوع قصيدته ووزنها 

 البابا يبارك شبكات اإلنترنت االجتماعية لكنه يحذر من بعض المخاطر 

 شاعرة فلسطينية تنافس الرجال على لقب «أمير الشعراء» 

 صفحة ساركوزي على «فيس بوك» تتعرض للقرصنة 
 باريـــس ـ يو.بـــي.آي: تعرضت صفحة 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي للقرصنة 
مجددا بعد نشر رســـالة عليها مساء األحد 
املاضي زعمت أن الرئيس لن يترشـــح إلى 
والية جديدة عـــام ٢٠١٢. وذكرت قناة «تي 
اف ١» الفرنسية أن صفحة الرئيس تعرضت 
للقرصنة مرة ثانية صباح امس حيث أعيد 
نشر رسالة تؤكد أن ساركوزي لن يترشح 

عام٢٠١٢. 
  وكانت رسالة ظهرت على صفحة ساركوزي 
يوم األحد جاء فيها «أيها املواطنون األعزاء 
بسبب الظروف االســـتثنائية التي متر بها 
بالدنا قررت بكامل وعيي وإدراكي أال أترشح 
مجددا بعد انتهاء واليتـــي في العام ٢٠١٢» 
ليتبني الحقا أن الرســـالة ناجتة عن عملية 

قرصنة. وقد محيت الرسالة الثانية عن املوقع عند حوالي الساعة 
التاســـعة من صباح امس. من جهة اخرى بارك البابا بنديكتوس 
السادس عشـــر االثنني مواقع الشبكات االجتماعية عبر االنترنت 
مثل «الفيس بوك» و«ماي ســـبيس» لكنه حذر من بعض املخاطر. 

ونقلت وسائل إعالم إيطالية عن البابا قوله 
في رسالته مبناسبة اليوم العاملي لالتصاالت 
االجتماعية إن الشـــبكات االجتماعية توفر 
الفرص «لعالقـــات إيجابية» لكنه حذر من 
أن على املستخدمني تفادي «اللجوء إلى نوع 
من العالم املوازي أو التعرض املفرط للعالم 

االفتراضي».
  وقـــال إنه خالل البحث عن أصدقاء على 
الشـــبكة على األشـــخاص أن يكونوا دائما 
«صادقني جتاه أنفسهم» وال يلجأون للحيل 
واخلدع مثل تشكيل ملفات شخصية كاذبة. 
وأضاف أنه باإلمكان استخدام شبكة االنترنت 
لنشر رسالة اإلجنيل لكن بطريقة محترمة 

وبشكل حكيم يحركان القلوب والضمائر.
  وقال البابا إن «التقنيات احلديثة ال تغير 
الطريقة التي نتواصل بها وحسب بل االتصال في حد ذاته» لذلك 
«ميكننا القول اننا أمام حتول ثقافي واسع فمع هذا األسلوب لنشر 
املعلومات واملعرفة نشأت طريقة جديدة للتعلم والتفكير مع فرص 

غير مسبوقة إلقامة العالقات وبناء املجتمع». 

 مقاتالت تحرس طائرة إماراتية بعد تغيير وجهتها
 لنـــدن ـ رويتـــرز: قالـــت وزارة الدفاع 
البريطانية ان طائرات حربية أقلعت ملرافقة 
طائرة تابعة لشركة االحتاد االماراتية كانت 
متجهة الى مطار هيثرو ومت حتويل وجهتها 
بعد مشكلة تتعلق بأحد الركاب. وقال شاهد 
من «رويترز» ان الطائرة القادمة من أبوظبي 
كانت تقترب من هيثرو عندما مت حتويلها 

إلى مطار ستانستيد القريب ظهر امس.
  وجاء في بيان لـــوزارة الدفاع «أقلعت 
طائرات من طراز تايفون صباح امس ملرافقة 

طائرة ركاب بسبب حادث على متنها»  وقالت 
شرطة اســـكس ان احلادث ليس له عالقة 
باإلرهاب.وقالت متحدثة باسم شركة الطيران 
إنه مت تغيير وجهة الطائرة بسبب «راكب 

مشاغب كان يعلق تعليقات غير الئقة».
  وأضافت «لم يكن هناك تهديد مباشـــر 
لســـالمة الطائرة». وقال مصور «رويترز» 
بول تشـــايلدز ان الرجل الذي كان يجلس 
خلفه بصفني في مؤخرة الطائرة لم يبد أي 
مقاومة عندما وصلت الشرطة. وقال تشايلدز 

«جاء قائد الطائرة وقال ان تهديدا لفظيا وجه 
الى شركة الطيران». وأضاف «قال أحد أفراد 
الطاقم انه وجه تهديدا باستخدام قنبلة». 
وتابع: «جاء الرجل الى أحد املقاعد اخلالية 
في مؤخرة الطائرة اثناء طيرانها املرة االولى 
التي عرفت فيها ان شـــيئا ما يحدث كانت 
عندما جاءت الشرطة الى الطائرة». ووصف 
تشـــايلدز الرجل بأنه أبيض ويحمل جواز 
ســـفر بريطانيا وقال إنه علم ايضا بإنزال 

رجل آخر من مقدمة الطائرة. 

 انتحار طبيبة ألمانية اتهمت بقتل ١٣ مريضاً 
 أملانياـ  د.ب.آ: أقدمت طبيبة أملانية االثنني املاضي على االنتحار 
بعـــد اتهامها بقتل ١٣ من مرضاها الذيـــن كانوا يعانون من مرض 
السرطان. وقالت شرطة مدينة هيلدسهامي األملانية إن الطبيبة وتدعى 
ميشـــتهيلد بي. (٦١ عاما) وجدت االثنني املاضي ميتة في مسكنها 

ببلدة باد سالتسديتفورت بوالية سكسونيا السفلى.
  وأضافت الشـــرطة أن جميع الدالئل تشير إلى أنها انتحرت، إال 

أن نيابة هيلدسهامي ستعلن تفاصيل أكثر عن احلادث.
  وكانـــت الطبيبة دعيت إلى املثول أمـــام احملكمة االبتدائية في 

هانوڤر في وقت الحق للدفاع عن نفسها في قضية تعد من كبرى 
القضايا الطبية في أملانيا، حيث كانت ستواجه تهمة قتل ما ال يقل 
عن ١٣ مريضا من مرضاها في مستشفى مبنطقة هانوڤر بإعطائهم 
جرعات زائدة من مســـكنات األلم. من جانبها كانت الطبيبة أكدت 
أنها اســـتخدمت في عالج مرضاها مسكنات لتخفيف آالم مرضى 
السرطان التي تشرف عليهم. وكان القضاة أعلنوا األسبوع املاضي 
أنهم اكتشفوا من خالل تقييم مبدئي لست حاالت من هؤالء املرضى 

أن اثنتني منها تشير بشدة إلى تعمد القتل. 

 أبوظبيـ  د.ب.أ: تتواصل في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي مساء 
اليوم أمسيات املهرجان الشعري 

الكبير «أمير الشعراء».
  تنتظر الشاعرة الفلسطينية، 
عال برقاوي، األمسية اجلديدة 
بترقب شـــديد حيث ســـتعلن 
اللجنة املنظمة للمهرجان موقفها 
اما بالتأهل للتصفية النهائية أو 

خروجها من املسابقة.
  وفي حال جناحها في التأهل، 
ســـتكون برقـــاوي الشـــاعرة 
الوحيـــدة التـــي تصـــل لهذه 
املرحلة، وســـتنافس ١٤ رجال 
على لقب «أمير الشعراء» بعد 
إخفاق الشـــاعرتني البحرينية 
نادية املـــالح واملغربية صباح 
دبي وخروجهما من املسابقة في 

املرحلة قبل النهائية.
  كانت برقاوي قدمت في أمسية 
األسبوع املاضي قصيدة بعنوان 
«مزق لقميص حبيبي» شـــدت 
انتباه احلضور في مسرح شاطئ 
الراحة بأبوظبي، وأشـــادت بها 
جلنة التحكيم ووصفتها بأنها 
قصيدة «رشـــيقة ومتماســـكة 
وجميلة». تشهد األمسية اجلديدة 

وقافيتها، وستعمل اللجنة على 
إحياء فن شعري قدمي وأصيل، 
وهو فن «التخميس»، واملقصود 
منه قول شعر يحمل فنون القول 
وزخرف الكالم، وستطلب اللجنة 
من املتســـابقني بيتني شعريني 

ارجتاليني.
املهرجـــان في    يســـتضيف 
الشـــاعر  أمســـيته اجلديـــدة 
السعودي فهد الشهراني والشاعر 
الكويتي ماجد اخلالدي ليقدما 
قصائدهما أمام جمهور املسرح 
وأعضـــاء جلنة التحكيم. يذكر 
أن مسابقة «أمير الشعراء» هي 
مســـابقة ثقافية أطلقتها هيئة 
أبوظبي للثقافـــة والتراث عام 
٢٠٠٧، ويتنافس فيها شـــعراء 
العمودية  الفصحـــى  القصيدة 
واملقفاة، ويحصل الفائز باملركز 
األول على لقب «أمير الشعراء» 
وجائـــزة ماليـــة قدرها مليون 
درهم إماراتي، إضافة إلى جائزة 
بردة اإلمارة، ويحصل الفائزون 
باملراكز الـ ٤ التالية على جوائز 
مادية قيمة إضافة إلى تكفل إدارة 
املهرجان بإصدار دواوين شعرية 

مقروءة ومسموعة لهم. 


