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سوء األحوال الجوية يجبر 
طائرة إماراتية على العودة لدبي

كتب للصغار تستلهم أسئلتهم 
وهواجسهم وتعالج قضاياهم

إلغاء تحذيراته من أسماك 
»كات فيش« الڤيتنامية

عضوة الكونغرس األميركية التي أطلق 
عليها النار تطلب »توست« في اإلفطار

تنفيذ حكم اإلعدام بحق قاتل طفل في دبي

كاهن برازيلي يفرض عقوبات على العروسين 
اللذين يتأخران عن موعد زفافهما 

ذك���رت صحيفة »إماراتس« ان طائ���رة اماراتية لم تتمكن من 
الهبوط في مطار القصيم بسبب سوء االحوال اجلوية، ما اضطرها 

للعودة مجددا الى مطار دبي.
واشارت الصحيفة الى ان طائرة فالي دبي وصلت الى القصيم 
ظهر امس محاولة الهبوط، اال ان سوء ااحلوال اجلوية لم متكنها 
م���ن ذلك، ما جعل الطائرة حتوم لبعض الوقت بالقرب من املطار 
على امل حتسن االحوال اجلوية، اال ان االحوال ظلت كما هي ملدة 

نصف ساعة لتغادر الطائرة وتطلب العودة الى مطار دبي.

بيروت � أ.ف.پ: تستوحي الكاتبة االردنية � اللبنانية فيروز قاردن 
البعلبكي مواضيع عشرات الكتب التي أصدرتها لألطفال، من يوميات 
الصغار واسئلتهم وهواجسهم واحالمهم، فتعالج »ببساطة ومن دون 
وعظ«، ومن خالل »ابط����ال من الواقع وقصص نابعة من احلقيقة«، 
قضايا تهم األطفال، ومنها ما يعتبر من احملرمات، كاالعتداءات اجلنسية 
واجلس����دية واملوت والدورة الشهرية عند الفتيات. بني العامني 1990 
و1992، صدرت القصص األولى للبعلبكي، ضمن »سلس����لة حكايات 
املس����اء«، عن دار العلم للماليني، وهي ست مجموعات قصصية في 
كل منها اربع قصص، ومن اولى قصصها »احلمامة الشاردة« و»قرية 
الفرح«. وتقول لوكالة فرانس برس »في تلك املرحلة كان اس����لوبي 
مباشرا. أخطأت في ذلك، لكني تطورت وتعلمت. صرت اعرف نفسية 
الطفل اكثر. ال اكتب عنه، بل اكتب له، وادخل عامله«. وتعتبر فيروز 
البعلبكي، املتخصصة في التاريخ، ان اسلوبها السردي تطور باملمارسة 
وبالقراءة وباالحتكاك باألوالد واالسئلة التي يطرحونها. تقول في هذا 
الصدد »مع اخلبرة، وجدت الطريقة الذكية التي اوصل بها الرسالة«. 
وسعت البعلبكي مروحة مواضيعها في املجموعة الثانية من »سلسلة 
حكايات املساء«، التي ضمت 30 قصة. وكذلك في مجموعتها الثالثة 
التي ش����ملت س����تة كتب، وهي ركزت في املجموعتني على القضايا 
االجتماعية والبيئية والصحية الت����ي تهم األطفال، في اطار تربوي 
تثقيفي، وتطرقت حتى الى املوضوع الديني، من باب »توعية االطفال 

على التعدد الديني في مجتمعنا«، على ما توضح. 
وراقبت البعلبكي من حولها، على ارض الواقع، وتشرح »احلياة 
ليس����ت دائما وردية. ال يجري األمر دائما عل����ى طريقة االمير يحب 

االميرة، وابنة احلطاب تتزوج من ابن امللك«.

هانوي � د.ب.أ: أعلنت الس����لطات ف����ي هانوي امس أن الصندوق 
العاملي للطبيعة ألغى حتذيراته التي نصحت قبل ذلك املس����تهلكني 
بعدم تناول أسماك الكات فيش الڤيتنامية. ورحب االحتاد الڤيتنامي 
ملصدري ومنتجي األغذية البحرية � والذي طالب بإلغاء هذا التحذير 
� بالقرار، قائال إنه سيساعد املستهلكني على الشعور مبزيد من الثقة 
عند تناول الكات فيش الڤيتنامية. وكان الصندوق العاملي للطبيعة 
قد حذر من تناول اس����ماك باجناسيوس وهي أحد أنواع الكات فيش 
الڤيتنامية، وذلك بس����بب ما وصفه بأنه ممارسات غير محتملة من 
قبل أصحاب مزارع األس����ماك. وانتقدت السلطات الڤيتنامية املنظمة 
العتمادها على معلومات من مصادر في أوروبا دون أن تقوم بزيارة 
ملزارع أس����ماك الكات فيش في ڤيتنام جلمع احلقائق. وكانت ڤيتنام 
قد صدرت العام املاضي 600 ألف طن من األس����ماك إلى أكثر من 100 

دولة، وهو ما بلغت قيمته 1.4 مليار دوالر.

الى منزله من فندق ثالث جنوم 
قريب منه.

وحملت السلطات في مدينة 
سيدني املس���افرين املسؤولية 
الرئيس���ية عن انتقال حشرات 
االسرة الى استراليا من جديد.

وقالت ان هؤالء املسافرين هم 
الرئيسي النتشار هذه  السبب 
احلش���رات اذ يأتون من بلدان 
فيها نسبة عالية من هذا النوع 

من احلشرات.

واش���ارت الى ان املسافرين 
الذين يحض���رون من اخلارج 
ليسوا وحدهم من يعانون من 
هذه احلشرات وامنا بقية السكان 
ايضا، حت���ى ان حياة بعضهم 
الفشل في  تضررت كثيرا بعد 
القضاء عليه���ا واخراجها من 

منازلهم.
واوضح���ت ان حي���اة احد 
سكان بريسباين تضررت كثيرا 
انتقلت حشرات األسرة  بعدما 

� يو.بي.آي: حذرت  كانبيرا 
السلطات االسترالية املواطنني 
من انتشار حشرات األسرة التي 
تغزو البالد حاليا وتتكاثر في 

الفنادق.
وافادت شبكة »ايه بي سي« 
االسترالية انه بعد القضاء على 
كل حشرات االسرة قبل سنوات 
اثر استخدام مبيدات خاصة تعود 
هذه احلشرات وتتزايد اعدادها 

بشكل كبير.

 واش����نطن � د.ب.أ: ذك����رت 
وسائل إعالم أميركية ان عضوة 
الكونغرس األميركية جابريل 
جيفوردس نطقت أولى كلماتها 
منذ إصابتها بعيار ناري أطلقه 
رجل مس����لح في والية اريزونا 

الشهر املاضي.
الكونغرس  وطلبت عضوة 
باريزونا بعضا من »التوست« 
إفطارها االثنني املاضي في  في 
مركز إعادة تأهيل في هيوسنت، 
بحس����ب موق����ع »بوليتيكو« 
اإلخباري اإللكتروني األميركي 
االربعاء املاضي. وهذا ميثل احدث 
إش����ارة ملا وصفه األطباء بأنه 

تعاف إعجازي. وكان رجل مس����لح قد أطل����ق النار على جيفوردس 
في الرأس في توس����ون بوالية اريزونا الشهر املاضي بينما كانت في 
لقاء مع ناخبني خارج متجر محلي، وقتل الرجل املس����لح ايضا ستة 

اشخاص بينهم قاض فيدرالي. 

أبوظبي � يو.بي.آي: مت امس في دبي تنفيذ حكم اإلعدام بحق قاتل 
طفل في الرابعة من عمره. وقالت وكالة انباء االمارات الرسمية )وام( 
انه مت تنفيذ االعدام بحق راشد ربيع الراشدي الذي أدين بجرمية »القتل 
العمد مع س����بق اإلصرار املقترن بجرمية اللواط باإلكراه«. وقالت ان 
الراشدي »قام بالقتل العمد مع سبق اإلصرار بحق املجني عليه طفل 
يبلغ من العمر أربع سنوات فيما عرف بجرمية »طفل العيد« بأن قام 
في أول أيام عيد األضحى بتكميم أنفه وفمه بيده والضغط على رقبته 
واجللوس على ظهره وضرب رأسه على األرض عدة مرات بقصد إزهاق 
روحه والتي أودت بحياته«. واضافت ان قتل الطفل »اقترن بجرمية 

أخرى وهي ممارسة اللواط باإلكراه باملجني عليه«.

س����او باولو � ا.ف.ب: بعدما مل من انتظار العروس التي دائما ما 
تصل متأخرة إلى مراس����م زفافها، اتخ����ذ كاهن إحدى كنائس جنوب 
البرازيل قرارا بفرض غرامة على العروسني اللذين ال يحترمان الوقت 
احملدد لزفافهما. وفي تصريح إلى محطة »غلوبو« التلفزيونية، أعلن 
األب روبيرتو كارارا راعي كاتدرائية سيدة لورد في أبوكارانا في والية 
بارانا )اجلنوب(، »عندما نحدد موعد، البد من احترامه. وأنا حازم هنا. 

عندما نطالبهم في اجلانب املالي، تسير االمور على ما يرام«.
وبات كاهن أبوكارانا يفرض على العروسني حترير شيك-كفالة 
بقيمة 500 ري����ال )220 يورو(. فإذا حضرا ف����ي الوقت احملدد لهما، 

يستعيدانه. وإذا لم يفعال، يوضع في حساب الكنيسة. 

حامت فوق القصيم نصف ساعة قبل أن تغادر

برلسكوني: االدعاء العام في ميالنو »مثير لالشمئزاز«!
ميالنو � بي.بي.سي: وصف 
رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو 
برلسكوني طلب املدعني العامني 
في مدينة ميالنو إجراء محاكمة 
فورية له على التهم املوجهة إليه 
بشأن دفع أموال لقاء ممارسة 
اجلنس مع فتاة قاصر ب� »املثير 

لالشمئزاز«.
وقال برلسكوني إن القضية 
برمتها ليست إال مجرد »ذريعة« 
من قبل االدعاء العام اإليطالي 
إلقصائ���ه ع���ن الس���لطة في 

بالده.
ففي مؤمت���ر صحافي عقده 
يوم األربعاء املاضي بعد طلب 
االدعاء العام محاكمته بناء على 
الئحة االتهام املوجهة إليه في 
القضية، قال برلسكوني: »في 
نهاية املط���اف، إن الدولة هي 
التي س���تدفع كلفة كل هذا. أنا 
الدولة، طبعا، ألن  س���أقاضي 
القضاة ليسوا مسؤولني. هذا 
أمر نحتاج الى أن نغيره، وسوف 

نغيره«.
»أستطيع القول فقط إن هذه 
مسرحية هزلية، فتلك اتهامات 
ال أساس لها. والهدف الوحيد 
من التحقيق هو تشويه سمعتي 

في اإلعالم«.
ونفى رئيس الوزراء اإليطالي 
مجددا أن يكون قد دفع أمواال 
للفتاة املغربية كرمية احملروقي، 
وامللقبة ب� »روبي«، لقاء ممارسة 
اجلنس معها عندما كانت التزال 
في س���ن الس���ابعة عشرة من 

العمر.
كما نفى أيضا أن يكون قد 
أساء استخدام سلطاته عندما 

توسط لدى الشرطة اإليطالية 
لإلفراج ع���ن احملروقي، وهي 
الن���وادي  ف���ي أحد  راقص���ة 
الليلية كانت معتقلة في قضية 

أخرى.
وأص���ر برلس���كوني على 
القول إن تلك التهم »ال أساس 
لها من الصحة«، متهما االدعاء 
الع���ام بالتص���رف بطريق���ة 

»تخريبية«.
وأضاف: »أستطيع القول فقط 
إن هذه مسرحية هزلية، فتلك 

قلقا على نفسي. فأنا رجل غني 
يس���تطيع متضية وقته ببناء 
املستش���فيات عبر العالم، كما 
كنت دوما أرغب في أن أفعل«.
وتس���اءل قائ���ال: »أتعجب 
ممن س���يدفع كلف���ة كل تلك 
األنشطة، والتي من وجهة نظري 
املتواضعة، لها هدف تخريبي 

فقط«.
يش���ار إلى ان تقارير كانت 
قد حتدثت عن قيام برلسكوني 
بالتدخل لدى الشرطة إلطالق 

اتهامات ال أساس لها. والهدف 
الوحيد من التحقيق هو تشويه 

سمعتي في اإلعالم«.
واعتبر أن تصرفات االدعاء 
العام في ميالنو »خرق للقانون 
ولس���لطة البرمل���ان، فه���م ال 

يتمتعون بسلطة قضائية«.
نف���ت احملروق���ي أن يكون 
برلسكوني قد مارس اجلنس 
معها، لكنها أقرت بأنه دفع لها 

أمواال.
وأردف بقوله: »لكنني لست 

سراح احملروقي، قائال حينئذ 
الرئيس املصري  »إنها حفيدة 

حسني مبارك«.
وس���وف يقرر القاضي في 
محكمة ميالنو ما إذا كانت لديه 
أدلة كافي���ة للمضي مبحاكمة 
برلسكوني في القضية، أم سيرد 

الدعوى املقامة ضده.
وفي حال إدانته، فإن رئيس 
الوزراء اإليطالي قد يواجه حكما 

بالسجن ملدة 15 عاما.
يشار إلى أن معاشرة بائعات 

اله���وى ال تعتب���ر جرمية في 
إيطاليا. إال أن ممارسة اجلنس 
مع قاصر دون سن الثامنة عشرة 
من العمر يع���د اعتداء يعاقب 

عليه القانون بالسجن.
من جهته���ا قالت احملروقي 
إن برلسكوني لم ميارس معها 
اجلنس، لكنها أقرت بأنه دفع 
لها أمواال في أعقاب مشاركتها 
في إحدى احلفالت اخلاصة التي 
أقامها ف���ي أحد منازله الفخمة 

في ميالنو.

قال إن القضية برمتها مجرد »ذريعة« إلقصائه عن السلطة في بالده

روبي

الطفلتان التوأم

جابريل جيفوردس

برلسكوني

والدة التوأمين السويسريتين »متفائلة«
بعد رؤية ابنتيها على متن سفينة

حشرات األسّرة تغزو أستراليا

باريس � د.ب.أ: قالت أم التوأمني السويسريتني 
اللتني فقدتا مع والدهما منذ 30 يناير، األربعاء إنها 
تشعر بالتفاؤل بعد تقارير تفيد بان الطفلتني شوهدتا 
تستقالن سفينة معه من ميناء مارسيليا إلى جزيرة 

كورسيكا الفرنسية األسبوع املاضي.
وقال مدع في ميناء مارسيليا الفرنسي ان ركابا 
في عبارة في رحلة من مارس����يليا إلى بروبريانو، 
جنوب كورسيكا، رأوا الطفلتني ليفيا وأليسيا على 

منت السفينة.
وأضاف قائال إن راكبا رأى البنتني تلعبان. وسمع 
مسافر آخر في كابينة مجاورة للوالد وطفلتيه بكاء 

طفلة ليال.
وكانت السفينة قد غادرت مارسيليا في 31 يناير 

ووصلت إلى كورسيكا صباح اليوم التالي.
وقالت ارينا لوسيدي متحدثة للصحافيني خارج 

منزلها في سانت سولبيس، غرب سويسرا: »فكرة 
ان الثالثة شوهدوا على قيد احلياة على منت السفينة 

هذا شيء يبعث على التفاؤل متاما«.
وكان كاسبار سكيب )42 عاما( أخذ طفلتيه من 
منزل زوجته املنفصل عنها في 28 يناير املاضي وعبر 

بهما احلدود بالسيارة إلى فرنسا بعد يومني.
وتزايدت بشدة املخاوف حول سالمة الطفلتني 
الشقراوين بعدما انتحر سكيب في الثالث من فبراير 
املاضي بإلقاء نفسه حتت قطار في محطة سيرينيوال، 

جنوب إيطاليا.
ومازال م����كان الطفلتني غي����ر معلوم. وجتري 
الشرطة في ايطاليا وفرنس����ا وسويسرا حتريات 

حول األمر.
وأصدرت الش����رطة الدولية )االنتربول( مذكرة 

تنبيه عن فقد التوأمني.

محكمة أميركية تلزم سعوديًا 
بتسديد مليون و500 ألف ريال

رائحة المال تفوح حتى بعد غسله

نيويورك � أ.ف.پ: حاولت موظفة في مصرف 
بنيويورك ان تس���تبدل أوراقا نقدية مصدرها 
عملية اجتار باملخدرات في الفرع الذي تعمل فيه، 
إال ان رائحة املاريغوانا الفائحة منها فضحتها 

على ما أفاد مصدر في الشرطة.
وجاء في الش���كوى املعروضة امام محكمة 
بروكلني أن ناتانزيا سانت روز جلبت الى مصرف 
»تش���ايز« مبلغ 30 ألف دوالر في أوراق نقدية 
من فئة 20 دوالرا الس���تبدالها بأوراق من فئة 

مائة دوالر.
وقد سمح املسؤولون عنها في املصرف بعملية 
التبديل بعدما روت انها سحبت املبلغ من فرع 

ملصرف »بنك اوف اميركا« لم تكن لديه اوراق 
نقدية من فئة مائة دوالر على ما جاء في الشكوى. 
وقامت املرأة بالعملية ذاتها لدى مصرف »بنك 
اوف اميركا« مع مبلغ 20 ألف دوالر مدعية انها 
س���حبتها من مصرف »تش���ايز«، إال ان األمور 
ساءت عندما قرر احد املسؤولني عنها التحقق مع 

املصرف اآلخر من العملية واكتشف اللعبة.
وعندما وصلت الشرطة »ابلغ عناصرها ان 
رائحة ماريغوانا قوية تفوح من االوراق النقدية 

املعنية«.
وأوقفت ناتانزيا س���انت روز وفتح حتقيق 

بالقضية.

جدة � وكاالت: كسبت شركة 
مجوهرات ش����هيرة في بيفرلي 
هيلز في أميركا دعوى قضائية 
ضد رجل أعمال سعودي، طالبته 
فيها بقيمة مجوهرات تبلغ 400 
أل����ف دوالر »مليون و500 ألف 
العليا  ريال«. وطالبت احملكمة 
بلوس اجنيليس في حكمها الذي 
صدر غيابيا املدعى عليه بتسديد 
املبلغ كامال للجهة املدعية، إضافة 

إلى حتمل كلفة القضية.
وذكرت ش����ركة املجوهرات 
ف����ي قضيتها أن رج����ل األعمال 
السعودي قام بشراء مجوهرات، 
قيمتها 400 ألف دوالر، ولم يقم 
بتسديد املبلغ املستحق عليه منذ 
عامني. وتشير تفاصيل الدعوى 
حسب موقع »سبق« الى أن رجل 
األعمال السعودي قام بتوقيع 
اتفاقية مع ش����ركة املجوهرات، 
لتصميم مجوهرات تبلغ قيمتها 
400 ألف دوالر إلحدى املناسبات 

العائلية، على أن يتم تس����ديد 
املبلغ على أقس����اط، ابتداء من 

عام 2008.
وتوضح الدع����وى أن رجل 
األعمال السعودي حني حل موعد 
القسط األول قام بتحرير شيك، 

إال أنه اتضح عدم وجود رصيد 
كاف في حسابه، ما جعله يقوم 
بتقدمي وعود متكررة للشركة، 
بدفع ثمن املجوه����رات، إال أنه 
لم يحدث ذلك حتى موعد رفع 

الشكوى.

قيمة مجوهرات اشتراها قبل عامين ولم يسدد قيمتها


