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واشـــنطن ـ أ.ش.أ: قالت 
جماعـــات حقوقية امس إن 
الســـابق  الرئيس األميركي 
جـــورج بوش ألغـــى زيارة 
إلى سويســـرا حيـــث كان 
مقررا أن يلقي كلمة في حفل 
خيري يهودي نظرا خلطورة 
التي  القانونية  اإلجـــراءات 
قـــد تتخذ ضده فـــي مزاعم 

تعذيب.
ونقلت وســـائل اإلعالم 
إلى  األميركية تقارير تشير 
أن بوش كان مقررا أن يكون 
املتحدث الرئيسي في العشاء 

السنوي ملؤسســـة كيرين هايسود في جنيڤ يوم 12 فبراير، 
ولكـــن هناك ضغطا على احلكومة السويســـرية من جماعات 
حقوقية سويســـرية العتقاله وفتح حتقيـــق جنائي إذا دخل 

إلى سويسرا.
وقال مسؤولون قضائيون سويسريون إن شكاوى جنائية 

ضد بوش في مزاعم تعذيب قد قدمت في جنيڤ.
وقالت جماعات حقوق اإلنسان إنها تعتزم تقدمي دعوى من 
2500 صفحة ضد بوش في املدينة السويسرية اليوم بزعم سوء 
معاملة املتشددين املشتبه بهم في غوانتانامو بالقاعدة البحرية 
األميركية في كوبا التي تضم محتجزين من أفغانستان والعراق 

وجهات أخرى فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب.
ودعت جماعات يسارية إلى تنظيم احتجاج السبت القادم 
وهو يوم زيارة بوش مما دفع منظمي حفل كيرين هايســـود 
الى إعالن إلغاء مشـــاركة بوش ألســـباب أمنية وليس بسبب 

الدعاوى اجلنائية.

جورج بوش

صراع الديوك 

عائلة املجني عليه بعد العفو

امطار سريالنكا تؤثر على زراعة االرز

سجن غوانتانامو

فيضانات استراليا

إلغاء زيارة بوش لسويسرا خشية مالحقة 
جنائية تتعلق بتعذيب لمعتقلي غوانتانامو

ديك مصارع يقتل  رجاًل في كاليفورنيا!

رؤيا زعيم قبائل الماوري
بدمار عاصمة نيوزيلندا

القتل بقطعة زبد!

كولومبوـ  رويترز: قال مسؤولون في سريالنكا 
امس إن أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات في 
سريالنكا أســـفرت عن مقتل 11 على األقل وتهدد 

ما يصل إلى 90% من محصول األرز.
وسببت األمطار املوسمية الغزيرة في أنحاء 
اإلقليم الشـــرقي واإلقليم الشمالي وإقليم شمال 

الوسط للمرة الثانية خالل أقل من شهر.
واضطر أكثر من 250 ألف شخص للجوء إلى 

مراكز إيواء مؤقتة بسبب هذه األمطار.
وقال وزير الزراعة ماهيندا يابا أبيوارديني لـ 
»رويترز« في إشارة إلى محصول األرز »دمر منه 
جزء كبير، سيدمر أكثر من 90% من احملصول هذه 

املرة.. ليس هناك خيار سوى إعادة الزراعة«.
وتقول احلكومة إن سريالنكا تزرع نحو 1.4 
مليون فدان من األرز مرتني سنويا وأضيفت 250 
ألف فدان أخرى في منطقة احلرب الســـابقة في 

اإلقليمني الشمالي والشرقي.
وأسفرت الفيضانات في يناير عن سقوط أكثر 
من 40 قتيال وأجبرت ما يصل إلى 325 ألف شخص 
على الفرار من ديارهم وقال وزير الزراعة في ذلك 
الوقت إن 21% على األقل من محصول األرز دمر. 
وتبقي سريالنكا على انخفاض معدالت التضخم 
منذ مايو عام 2009 عندما انتهت حرب استمرت 
30 عاما مع االنفصاليني من منور التاميل خاصة 
مـــع مجيء إمدادات أكبر من املـــواد الغذائية من 
اإلقليمني الشـــمالي والشـــرقي اللذين كان يدور 

بهما القتال.

كانبيــــرا ـ أ.ش.أ: أمرت 
الســــلطات االســــتراليــــة 
بإخالء 80 منزال في والية 
)فيكتوريا( بسبب استمرار 
الفيضانات العارمة الناجمة 
عن هطول األمطار الغزيرة 

على الوالية.
وذكـــر تلفزيـــون هيئة 
البريطانية )بي. اإلذاعـــة 
أمـــس أن مياه  بي.ســـي( 
الفيضانـــات غمرت العديد 
من املنازل واحملال التجارية 

في الوالية.
ومـــن ناحيـــة أخرى، 
تســـببت حرائـــق الغابات 
املندلعة في مدينة »بيرث« 
الواقعة غرب أستراليا في 

تدمير العديد من املنازل.
وقال رجال اإلطفاء »إن 
احلرائق أصبحـــت خارج 
نطاق الســـيطرة، وتنتشر 
بشكل سريع بسبب الرياح 

القوية«.  

القاهرة ـ ام.بي.ســـي: بعد 
ساعات من مقتل »فلذة كبده«، 
أعلن املواطن السعودي محمد 
احلارثي العفو عن قاتل ابنه، 
الذي أصيب بطلق ناري على يد 
زميله في حي تصالل مبنطقة 

جنران، وذلك لوجه اهلل.
وقال احلارثي: »إنني أعلنت 
التي  أمام احلشـــود،  التنازل 
حضرت في مقبرة تصالل، دون 
قيد أو شرط وبقناعة تامة مني، 
وذلك لوجه اهلل تعالى«، بحسب 
صحيفة »الوطن« السعودية.

وأضاف احلارثي: ســـجلت 
تنازلي في مقر احملكمة الكبرى 
بنجران لـــدى القاضي مبارك 
احلارثـــي، وســـيصدر الصك 
قريبا«، مشـــيرا إلى أن جموع 
التي جتاوزات 500  املواطنني 

يوم لالختبارات النصفية، أمام 
باب منزله.

وفـــي اإلطـــار ذاتـــه، قال 
القاتل من  إننا وأهل  احلارثي 
عائلة واحدة، ومن بيت واحد، 
وتربطنا عالقات أسرية قوية، 
حيـــث يعتبر والد القاتل خال 

القتيل.
وأشار إلى أنه تلقى خبر وفاة 
ابنه وهو في اليمن ألداء العزاء 
في أحد األقارب هناك، مؤكدا أن 
ابنه املتوفى يأتي في الترتيب 
الثاني بني سبعة أشقاء له، وكان 
»بارا« بي وبأمه وإخوانه، ولكن 
قدر اهلل فوق كل شيء. وقال إنه 
كتب في آخر اختبار له عبارة 
»قبورنا تبنى ونحن ما تبنا«، 
األمر الـــذي أحزنني كثيرا أنا 

وأمه وإخوته.

ابنه  شخص شـــيعت جثمان 
نايف في مقبرة تصالل، وسط 
دموع املشايخ واملواطنني، بعد 
اإلعالن عن تنازل األب عن قاتل 

ابنه.

وكان القتيل نايف )17 عاما( 
طالبا في الصف الثاني الثانوي، 
قد تعرض لطلقـــة نارية من 
مسدس، اســـتقرت في رأسه، 
مساء الثالثاء املاضي في آخر 

كاليفورنياـ  سي.ان.ان: وقع حادث غريب في بلدة »المونت« بوالية 
كاليفورنيا األميركية خالل االســــبوع اجلــــاري، اذ أظهر تقرير طبي 
وضعته مشرحة البلدة ان شابا قضى بسبب ديك من النوع املستخدم 
في حلبات صراع الديوك. وبحسب التقرير فإن خوشيه لويس أوشا 
)35 عاما( تعرض لطعنة من شــــفرة حادة كانت موصولة الى رجل 
ديك يشــــارك في معارك الديوك. وقد أصيب أوشــــا بجرح عميق في 
ربلة ساقه، وفق تقرير املشرحة، وجرى نقله الى مستشفى »ديالنو« 
ولكنه لم يبق على قيد احلياة ألكثر من ســــاعتني. ولم يحدد تقرير 
التشريح الســــبب الدقيق ملوت أوشا، مشيرا الى احتمالني، األول ان 
يكون جرحه قد تعرض اللتهاب ڤيروســــي خطير، والثاني ان تكون 

الطعنة قد تسببت له في نزيف حاد وفقدان الكثير من الدماء.
وقال مكتب شرطة مقاطعة تايلور بوالية كاليفورنيا انه سيشرف 
على التحقيق في تفاصيل القضية، ولكنه لم يشر الى ما اذا كان أوشا 

يشرف بطريقة او بأخرى على مسابقات صراع الديوك.

ولنجتــــون ـ د.ب.أ: فاجأ زعيم من قبائل املاوري نيوزيلندا خالل 
قداس العيد الوطني أمس االحد بالقول انه شــــاهد رؤيا تفيد بوقوع 
زلزال عظيم وموجــــات مد عاتية )تســــونامي( مدمرة في العاصمة 

ولنجتون.
وقال كيري تياتوا التباعه، من بينهم رئيس الوزراء النيوزيلندي 
جــــون كي خالل قداس في ويتاجني »لقد رأيت منازل على التالل في 

ولنجتون، بعضها اختفى«.
واضاف: لقد رأيت سقف )مبنى( بيهايف يرقد بني حطام الشوارع 
في ولنجتون، مشيرا الى املبنى الذي توجد به مكاتب الوزراء بجانب 

مبنى البرملان.
وزعــــم تياتوا ان تلك الرؤيا اتته قبــــل 38 عاما. وقال انه ال يعلم 
العام الذي ســــتقع فيه الكارثة، ولكنه يعتقد انها ستحدث في شهر 

يونيو القادم.
وذكر راديو نيوزيلندا ان املشــــاركني في القداس خرجوا منه وقد 
تخلت عنهم مظاهر االحتفال. وقال كي انه لن »يســــتخلص اكثر مما 

يجب« من هذه التصريحات.

روما ـ أ.ف.پ: ظن زوجان من صقلية انهما اهتديا الى اداة للقتل 
ال يكشفها احملققون، وهي قطعة من الزبد تستخدم في خنق الضحية 
ثم تذوب فال تترك اثرا، اال ان الشــــرطة كانت لهما باملرصاد، على ما 
نقلت صحيفة ال كورييري ديال ســــيرا. ففي الثاني من فبراير، عثر 
على كالوغيرو لو كوكو البالغ من العمر 40 عاما، جثة هامدة في منزل 

مطلقته وصديقها، وكالهما في الثامنة والثالثني، جنوب صقلية.
بعد تنفيذ اجلرمية، اتصلت املطلقة وصديقها بالشــــرطة قائلني 
ان كالوغيرو اقتحم منزلهما في حالة من الســــكر الشديد وهاجمهما 

فاضطرا الى توثيق يديه، ثم اغمي عليه وتوفي.
لكن تشــــريح جثة الرجل كشف انهما قتاله خنقا من خالل وضع 

قطعة كبيرة من الزبد في مجراه التنفسي.

الرئيس الشيشاني يقدم جوائز للعائالت 
التي تسمي مولودها بـ »محمد«

.. وأردني يستغل اندالع حريق في منزله 
ويدعي سرقة 400 ألف دوالر

أول قضية دعارة إلكترونية في األردن

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قادروف، انه سيقدم مساعدات 
للعائالت التي ستنجب أطفاال في يوم املولد النبوي، وتطلق على 

املولود اسم النبي محمد أو أسماء زوجاته وبناته.
وبحسب وكالة األنباء الروسية، لم يذكر قادروف اي نوع من 
املساعدات سيتم تقدميها، جتدر اإلشارة الى ان كل عائلة ولد لها 
طفل في يوم املولد النبوي في العام املاضي واطلقت عليه اســـم 
محمد أو أمينة أو خديجة أو عائشـــة أو فاطمة أو رقية أو زينب 
حصلت على ألف دوالر، يذكر ان امليالد النبوي سيصادف اخلامس 

من مارس املقبل.

عمان ـ يو.بي.آي: اســــتغل اردني اندالع حريق في منزله ليدعي 
سرقة مبلغ 300 الف دينار بغية احلصول على تعويضات.

ونقلت الصحف االردنية امس عن املكتب االعالمي في مديرية االمن 
العام ان مواطنا اشتكى من تعرض منزله لسرقة 300 الف دينار)400 
الف دوالر( بعد اندالع حريق حيث اتصل به اجليران قائلني ان دخانا 
كثيفــــا يخرج من منزلــــه وعند وصوله كان الدفــــاع املدني قد اخمد 
احلريــــق وادعى حينها بفقدان النقود التــــي كانت داخل املنزل وهي 
ما ورثه واخوته. وتابع املكتب االعالمي انه بالتوســــع بالتحقيقات 
اعترف الرجل ان املبلغ بحوزته وانه لم يسرق وان ادعائه بذلك كان 

للحصول على تعويضات.

عمان ـ يو.بــــي.آي: وجه مدعي عام عمان تهمة »ممارســــة أعمال 
الدعارة اإللكترونية والترويج لها« من خالل موقع الكتروني لثالثة 

اشقاء أحدهم فار من وجه السلطات.
وقالت صحيفــــة »الغد« على موقعهــــا اإللكتروني امس نقال عن 
مصادر امنية ان املدعي العام اســــند للمتهمني تهم »إدارة بيت بقصد 
ممارســــة أعمال البغاء والدعارة ونشر صور فاضحة بقصد ممارسة 

أعمال الدعارة ومخالفة قانون املعلومات اإللكترونية«.
وذكرت املصادر ان هذه هي اول قضية دعارة الكترونية تســــجل 

في اململكة.
واوضحت ان مديرية األمن العام كانت تلقت عبر بريدها اإللكتروني 
رسالة من أحد املواطنني يؤكد فيها »وجود موقع إلكتروني إباحي«.

وأوضحت املصادر أنه بعد متابعة الشكوى بشكل علمي وفني دقيق 
مت التوصل الى املشــــتبه بهم الذين كانوا يديرون املوقع من منزلهم 
وكانوا يعرضون عليه صورا اباحية لفتيات وأرقام هواتف خلوية.

كمــــا انهم كانوا يتقاضون أمواال لقاء هذه األفعال بالتنســــيق مع 
بائعــــات هوى الى أن وقع أحدهم في كمني محكم نصبته له األجهزة 

األمنية.

سعودي يعفو عن قاتل »فلذة كبده« لوجه اهلل

أمطار موسمية في سريالنكا تقتل 11 وتهدد محصول األرز

.. وإخالء 80 منزاًل في والية فيكتوريا بأستراليا بسبب الفيضانات

رغم حبه البنه »البار«

»البداية« و»الشبكة االجتماعية« يفوزان بجائزتي 
رابطة الكتاب األميركيين

مهرجان برلين السينمائي.. 
اختبار رئيسي لتجارة األفالم العالمية

لوس اجنيليــــس ـ يو.بي.آي: فاز فيلما 
»البدايــــة« و»الشــــبكة االجتماعية« بأهم 
جائزتني خــــالل حفل توزيع جوائز رابطة 
الســــبت  أقيم  الذي  الكتــــاب األميركيــــني 

املاضي.

وقد حصل كريستوفر نولن مؤلف فيلم 
»البداية« بطولة املمثل ليوناردو ديكابريو 
الذي يتناول قصة عالم األحالم على جائزة 
أفضل نص سينمائي أصلي فيما نال آرون 
سوركني مؤلف فيلم »الشبكة االجتماعية« 

الذي يروي قصة تأسيس موقع »فيس بوك« 
جائزة أفضل نص سينمائي مقتبس.

وغاب فيلمــــا »خطاب امللك« و»البجعة 
الســــوداء« عن الئحة األفــــالم الفائزة على 
الرغم من نيلهما عددا كبيرا من التقديرات 

خالل موسم توزيع اجلوائز في هوليوود 
وترشيحهما بقوة للفوز بجائزة »أوسكار«. 
وفي التلفزيون فاز مسلسل »رجال مجانني« 
عــــن فئة الدرامــــا و»عائلــــة عصرية« عن 

الكوميديا.

مشهد من الشبكة االجتماعيةملصق البداية

ـ د.ب.أ: قد  برلــــني 
يكون النجوم والعروض 
األولى املبهرة والسباق 
على اجلوائز الكبرى هو 
الذي سيجذب العناوين 
الرئيســــية للصحــــف 
إقامــــة مهرجان  خالل 
برلني السينمائي الذي 
ســــيفتتح اخلميــــس 

القادم.
ولكنه يوجد هناك 
وراء الكواليس في بؤرة 
أعمال املهرجان املعروف 
باسم »برلينالي«، سوق 
األفالم األوروبي حيث 
تتم األحاديث الصارمة 

واملســــاومات الصعبة حول مبيعات األفالم. 
وباعتباره أول ســــوق كبير لألفالم يعقد في 
العام، فإن سوق األفالم األوروبي ميثل ايضا 
فرصة جلس نبض جتارة األفالم العاملية التي 

تستعد لالنطالق باقي العام.
ويأتي سوق األفالم األوروبي هذا العام وسط 
إشارات بأن جتارة أفالم الرسوم املتحركة قد 
دخلت العام اجلديد وهي تتمتع بإطار أكبر من 
الثقة مقارنة بالعام املاضي عندما كانت تكافح 
من أجل اخلروج من الركود الذي أدى الى عمليات 

تسريح جماعية وإشهار اإلفالس.
وتشير البيانات األولية التي جمعها سوق 

األفالم األوروبي الى زيادة 
محتملة في عدد احلضور 
هذا العام بنحو 700 فيلم 
سيتم عرضها خالل فترة 
الســــوق الذي ميتد في 

املعتاد لنحو أسبوع.
وقالت بيكي بروبست 
رئيسة السوق انه »ظل 
مستقرا خالل السنوات 
القليلة املاضية ويسعدنا 
أن االجتــــاه تصاعــــدي 

مجددا«.
الرقم  وبينما يبــــدو 
االجمالي لشركات اإلنتاج 
السينمائي املتوقعة في 
برلني من أجل املشاركة 
في املهرجان قريبا من مستوى العام املاضي، 
فإن عدد الدول التي تستعد للمشاركة في سوق 

األفالم ارتفع الى 89 دولة.
وتأتي هــــذه الزيادة بعد تســــجيل ألبانيا 
وناميبيــــا وقطر واإلمــــارات العربية املتحدة 
للمشاركة في املهرجان الذي يعد أحد أهم ثالثة 

مهرجانات سينمائية في العالم.
وفي الوقت نفسه، يتوقع ان يقفز اجمالي 
عدد املشاركني في سوق األفالم من 6450 الى 
نحو 6700 هذا العام. ويتوقع ان يزداد حجم 
املشترين لألفالم في برلني من 1365 العام املاضي 

الى 1421 هذا العام.

شعار مهرجان برلني


