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جرائم اإلنترنت تكلف بريطانيا
27 مليار جنيه إسترليني سنويًا

العثور على جماجم كانت تستخدم ككؤوس
من ِقبل إنسان ما قبل التاريخ

إنقاذ طفلين ألقى بهما والدهما من فوق الكوبري في األردن!

أكاديمي بريطاني يحّذر من قرار الحد من دخول
طلبة الجامعات األجانب إلى بريطانيا

مالطا تعتزم إجراء استفتاء بشأن الطالق

حملة ضد المتسولين في لوزان السويسرية 
.. والسجن 15 عامًا ألردني قتل ابنة شقيقه القاصر

عمانـ  أ.ش.أ: أقدم شاب أردني في الثالثينيات 
من عمره على محاولة القاء طفليه الصغيرين من 
على احد اجلســـور بدوار »الداخلية« بالعاصمة 
االردنية )عمان( اخلميس في محاولة للضغط على 

اجلهات املعنية لرفع االقامة اجلبرية عنه.
وقال الناطق االعالمي في مديرية األمن العام 
االردنيـــة املقـــدم محمد اخلطيب فـــي تصريح 
للصحافيني ان الشـــاب الذي سارع شرطيان الى 
القـــاء القبض عليه في احلـــال، اقدم على فعلته 
تلك في مســـعى للضغط علـــى اجلهات املعنية 
لرفع االقامة اجلبرية املفروضة عليه، كونه من 

أصحاب السوابق.
وأضاف ان الشاب كان قد سمع االربعاء املاضي 
عن قيام اجلهات املعنية مبساعدة احد املعتصمني 

بخيمة احتجاجا على عدم وجود بيت له، ما دفعه 
لتقليده معتقدا بان القاءه لهما ـ طفلته وعمرها 
خمسة أعوام وطفله اربعة أعوامـ  سيشكل ضغطا 
على املســـؤولني وبالتالي ترفع االقامة اجلبرية 

عنه.
وكان الشاب قد فاجأ مستخدمي كوبري ميدان 
جمال عبدالناصر »دوار الداخلية« باقدامه على رفع 
طفليه الصغيرين من على اجلسر ملوحا بالقائهما 
ارضا، وسط جتمهر كبير ملواطنني حاولوا بالصراخ 
والنداءات املتكررة ثني الشـــاب عن فعلته وكان 
الطفالن يعيشـــان حالة من الرعب وهما مهددان 
بالرمي في الهواء قبل ان تتدخل قوات الشـــرطة 
واملواطنون لالنقضاض عليه وانقاذ الطفلني من 

موت محقق.

لندنـ  كونا: حذر اكاديمي بريطاني من ان قرار 
الحكومـــة بالحد من منح تأشـــيرات الدخول الى 
بريطانيا للطلبة األجانب ســـوف يؤثر سلبا في 

اداء االقتصاد البريطاني.
وأوضح نائب مستشار جامعة )ايست آنغليا( 
د.ادوارد اكتون في تصريح لهيئة االذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( أن لندن تعتزم خفض معدالت الهجرة 
عبر الحد من منح تأشيرات الدخول للطلبة األجانب 
ممن يرغبون في اتمام تعليمهم الجامعي في بريطانيا 
ما يؤدي الى خسارة مليارات الجنيهات البريطانية 

من دخل الجامعات.
واشار الى ان الجامعات وافقت على القرار من 
حيث انه يسهم في الحد من سوء استغالل األنظمة 
الجامعية مستدركا »لكن هذا المستوى من تقليص 

اعداد الطلبة ســـوف ينطوي على آثار وتداعيات 
جد خطيرة«.

وأكد اكتون ان نحو 8% من دخل الجامعات يتأتى 
من الطلبة األجانب وأن مخططات الحكومة سوف 

تخفض مبالغ تمويلها.
اال ان مســـــؤول ادارة مراقــبـــة الهــجرة في 
المــملكة المتحدة الســـير انـــدرو غرين قلل من 
اهمية تصريحات اكتون واصفا اياها بأنها »غير 

صحيحة«.
وأوضح السير اندرو ان »مقترحات الحكومة 
موجهة الـــى الطلبة المزورين في المؤسســـات 
التعليمية التابعة لقطاع التعليم العالي الخاص 
مشـــددا على القول »نؤيد بشدة الطلبة الجادين 

المجتهدين«.

مالطاـ  د.ب.أ: قال رئيس وزراء مالطا لورانس 
جونزي اول من امس إنه ينبغي على مالطا أن 
جتري استفتاء حول الطالق في الثامن والعشرين 
مـــن مايو، في خطوة تنذر بإثارة جدل في هذه 
اجلزيرة التي يتبع معظم سكانها مذهب الروم 

الكاثوليك.
ومت اإلعالن عن خطاب من جانب جونزي في 
هذا الشأن بعد فترة قصيرة من طرح املعارضة 

العمالية في البرملان طلب إحاطة يدعو إلى فتح 
النقاش حول استفتاء الطالق.

وأثارت تلك اخلطوة ضجة بني أنصار حزبه 
»القومي الدميوقراطي املسيحي« وتسببت في 
انقسام البالد حيث وضعت اجلماعات احملافظة 

واملتدينة في مواجهة الليبراليني.
يذكر أن مالطا ال يتوافر لديها حتى اآلن قانون 

بشأن الطالق.

لـــوزانـ  أ.ش.أ: بـــــدأت مديــنـــة لـــــوزان 
السويسرية حملة ضد المتسولين بعد أن تــزايدت 
أعـــدادهم بشكل كبير في المديـــنة، ما يشوه 
صورة المدينة ويشـــيع فيها مناخ عدم األمان، 
فضال عما يمثلونه من عنصر إزعاج للسائحين 

وأبناء المدينة على حد سواء.
وذكرت مجلة »لوبوان« الفرنسية أن السلطات 
المختصة في لوزان أطلقـــت حــملة لمكافحة 
التسول بعد أن تبين وجـود مجمـوعات منـظـمــة 
تطلـق الشحاذين على المواطنين والسائحين 
باســـتخدام أسلوب االســـتجداء واالستعطاف 

وإثارة الشـــفقة من أجل جمـــع أكبر قدر ممكن 
من األموال.

وصرح مـصــدر في حزب األحرار الذي ساند 
الحـمـلة بأنـه ال يقـف ضــد الـفـقـراء بتـأيــيد 
حملة مكافحة التـســـول، إال أنه يرفض تحويل 
التســـول إلى مهنة تحقق الــثـــروات بدال من 
البحث عن عمل شــــريف للـعثـــور على لقمـة 

الـعـيــش.
يشـــار إلى أن بعض المـدن السـويســــرية 
حـظـرت تمامـا التســـول علـــى أراضيها وعلى 

رأسها جنيڤ ونيوشـاتيل وفريبورج.

عمان ـ أ.ف.پ: أصـــدرت محكمة اجلنايات 
الكبرى األردنية اخلميس حكما مخففا بالسجن 
15 عاما بحق أربعيني قتل ابنة شقيقه القاصر 
بداعي »الدفاع عن الشـــرف« العام املاضي، اثر 

تعرضها لالغتصاب.
وقال مصدر قضائي لوكالة »فرانس برس« 
ان »احملكمة أصدرت في البداية حكما باإلعدام 
شنقا بحق املدان )43 عاما( الذي قتل ابنة شقيقه 
)16 عاما( إثر علمه بتعرضها لالغتصاب، لكنها 
خفضت العقوبة إلى السجن 15 عاما بعد إسقاط 

ذويها حقهم الشخصي«.
وأضاف ان »املدان كان أطلق أكثر من ثالثني 
رصاصة من بندقية كالشينكوف اوتوماتيكية 
على ابنة شقيقه في يوليو 2010، بعد شهرين 

على زواجها، فأرداها قتيلة في دير عال )غرب 
عمان( مدعيا قتلها لتطهير شرف العائلة بعد 

تعرضها لالغتصاب«.
وتصـــل عقوبة جرمية القتل في األردن إلى 
اإلعدام شـــنقا، إال ان احملكمة تفرض عقوبات 
مخففة في حال ما يســـمى بـ »جرائم الشرف« 
خاصـــة إذا ما تنازل أهـــل الضحية عن حقهم 

الشخصي.
ويشهد األردن سنويا 15 إلى 20 جرمية قتل 
تصنف على انها »جرائم شرف«، ورفض مجلس 
النواب األردني مرتني تعديل املادة 340 من قانون 
العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي 
جرائم الشرف رغم ضغوط متارسها منظمات 

تعنى بحقوق اإلنسان لتشديدها.

لندنـ  رويترز: أفاد أول تقدير حكومي رسمي 
للجرائم عبر االنترنت والذي نشر اليوم اخلميس 
املاضي انها تكلف االقتصاد البريطاني نحو 27 
مليار جنيه استرليني )43.5 مليار دوالر( سنويا 

ويبدو انها »وبائية« في املجتمع.
وخلصت الدراسة التي اجراها املكتب البريطاني 
لضمان أمن االنترنت واملعلومات إلى ان اجلرمية 
الرقمية اصبحت مشكلة متنامية ومنتشرة على 
نطاق واسع وان احملاوالت الرامية للتعامل معها 
تواجه العراقيل نتيجة الغياب احلقيقي للفهم 

والنظرة الثاقبة.
وتتحمل املؤسســـات التجارية العبء االكبر 
مـــن هذه التكلفة مبا يقدر بنحو 21 مليار جنيه 
استرليني ويصيب اكبر الضرر شركات االدوية 
والتكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا املعلومات 

والقطاعات الكيماوية.

وقال التقرير الذي حمل اسم »تكلفة اجلرمية 
االلكترونية« ان احلكومة خسرت نحو 2.2 مليار 
جنيه اســـترليني وبلغت اخلســـائر بالنسبة 
للمواطنني البريطانيني نحو 3.1 مليارات جنيه 

استرليني.
وفي العام املاضي صنفت استراتيجية االمن 
القومي ببريطانيا الهجمات عبر االنترنت بأنها 
أحد اكبر التهديدات التي تواجهها البالد الى جانب 

االرهاب واحلروب والكوارث الطبيعية.
وتخصص بريطانيا حاليا نحو 650 مليون 
جنيه اســـترليني لبرنامج قومـــي جديد ألمن 

االنترنت.
وقال التقرير ان 9.2 مليارات جنيه استرليني 
فقدت بسبب سرقات للملكية الفكرية و7.6 مليارات 
من التجسس الصناعي و2.2 مليار من االبتزاز 

فضال عن استهداف شركات كبيرة.

مسلمات في بريطانيا

لندنـ  أ.ف.پ: افاد علماء في 
لندن بأن جماعات كانت تعيش 
في مرحلة ما قبل التاريخ في 
إجنلترا كانت تستخدم للشرب 
جماجم بشرية بعد افراغها من 
محتواها ونحتها، على االرجح 

في اطار طقوس سرية.
وعثر على ثـــالث جماجم 
منحوتة تعود الى 14700 سنة 
وهي عائدة الى بالغني وطفل في 
الثالثة في كهف في جنوب غرب 
إجنلترا في منطقة سومرست 
على مـــا اعلن متحف التاريخ 

الطبيعي في لندن.
واوضحت ســـيلفيا بيللو 
اخلبيرة باالحفورات البشرية 
آثار اجلروح  في املتحف »ان 
)علـــى اجلماجـــم( تظهر ان 
الرؤوس افرغت بعناية بعيد 
الوفاة، وقـــد عدلت اجلماجم 
بعد ذلك مع ازالة عظام الوجه 

وقاعدة اجلمجمة«.
واضافت في بيان »لقد نحتت 
بشكل كبير على شكل كوب، 
انه عمل دقيق اذا ما نظرنا الى 
التي كانت متوافرة  االدوات« 

للبشر في تلك الفترة.
وقالت »كنا نشتبه في ان 
اوائل البشر كانت لديهم قدرة 
التالعب باجلسم  كبيرة على 

البشري بعد الوفاة اال ان بحثنا 
يظهـــر ايضا الـــى اي حد كانوا 

مشرحني بارعني«.
ونظرا الـــى االهتمام الكبير 
للمحافظة علـــى اجلمجمة من 
الكؤوس  املرجح ان تكون هذه 
تستخدم في طقوس رمزية وليس 
فقط لشـــرب الســـوائل على ما 

اوضحت بيللو.
ويؤكد الباحثـــون ان لديهم 
عناصر تثبت ان االشخاص الذين 
كانوا ينحتون هذه اجلماجم كانوا 
يأكلون النخاع البشـــري اال ان 
اكل حلوم البشر لم يكن السبب 

الرئيسي الفراغ هذه اجلماجم.
وكان معروفـــا حتـــى اآلن 
ان جماجـــم اســـتخدمت كوعاء 
فـــي مناطق اخرى مـــن العالم 
والسيما الفايكينغز في منطقة 
اسكندينافيا، اال ان النماذج عن 
هذه اجلماجم نادرة جدا على ما 
يفيد الباحثون في الدراسة التي 

نشرتها مجلة »بلوس وان«.
واجلماجم التي عثر علها في 
سومرست هي االولى التي يعثر 
عليها في بريطانيا واالقدم التي 
يعثر عليها فـــي العالم على ما 

افاد املصدر ذاته.

سكان هونغ كونغ يلجأون إلى األفاعي للوقاية من اإلنفلونزا

قطط خزفية تحتوي على كمية أفيون بـ 9 ماليين دوالر
نيويـــورك ـ يو.بي.آي: أعلنت 
أنها صادرت  السلطات األميركية 
كمية من األفيون بقيمة 9 ماليين 
دوالر داخل شحنة من الخزفيات 
على شـــكل هررة في مطار جون 

كنيدي الدولي في نيويورك.
وذكرت شبكة »سي ان ان« امس 
أن دائرة الجمارك وحماية الحدود 
األميركية صادرت الشحنة في 21 

يناير الماضي.
وقد عثر على 90 كلغ من األفيون 
داخل 30 هرة خزفية في شـــحنة 
قادمة مـــن تايلند ولـــم تظهرها 
فحوص األشعة غير أن السلطات 
قررت فتح الشحنة حيث وجدت 

المخدرات.
وقـــال المتحدث باســـم دائرة 
الحدود جون  الجمارك وحمايـــة 
ساليه إن التماثيل الخزفية احتوت 
على أفيـــون يســـتخدم لصناعة 
الهيروين وقدرت قيمته بـ 9 ماليين 
دوالر. والتزال التحقيقات مستمرة 
في القضية ولم يعتقل أحد حتى 

الساعة.

نيويورك تعتزم تسريح
آالف المدرسين

نيويوركـ  د.ب.أ: تعتزم مدينة نيويورك تسريح آالف املدرسني 
في محاولة لســـد عجز ميزانية املدينة وذلك وفقا مليزانية قدمها 

عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ اخلميس املاضي.
وذكـــرت قناة »ان واي 1« االخباريـــة احمللية انه من املقرر ان 
يتم تسريح 4700 مدرس، بينما سيتم شطب 1500 وظيفة اخرى 

بسبب تقاعد املدرسني او تقدمي استقاالتهم.
واعلن بلومبرغ بالفعل في نوفمبر املاضي انه سيتم االستغناء 
عن نحو عشـــرة آالف من موظفي القطـــاع العام في البالد البالغ 
عددهم 300 الف موظف في محاولة لسد عجز املوازنة البالغ 2.4 

مليار دوالر.
وســـتوفر التخفيضات املعلن عنها في عدد املدرسني نحو 2.1 

مليار دوالر.

المصابين باإلنفلونزا بنسبة 
37% في النصـــف األخير من 

العام. 
يذكر أن األدلة العلمية حول 
العالجات قليلة،  فعالية هذه 
لكـــن الكثير مـــن الصينيين 
يؤمنون بشدة بتفوق العالجات 

باألعشاب أو الفطر.
والهدف من هذا الطب الذي 
يعود إلى آالف الســـنين، هو 
إعادة التوازن أو الحفاظ على 
التوازن في الجسم، ويترافق 
كل ذلك مع حمية غذائية محددة 
وجلسات وخز باإلبر، وتوصي 
سلطات الصين وهونغ كونغ 
مواطنيها باستعمال األعشاب 

لمكافحة االنفلونزا.
ولحماية المستهلكين في 
مواجهة الشكوك حول ظروف 
اإلنتاج، اعتمدت حكومة هونغ 
كونغ في ديسمبر قانونا يحظر 
األدوية الصينية غير المسجلة، 
ويفرض على المخالفين غرامات 
وعقوبات سجن، غير أن ذلك 
لم يمنع وجود أدوية مقلدة أو 
التي  النبتات  ال تحتوي على 
تدعيها فـــي بعض صيدليات 
آفة تطول  هونغ كونغ، وهي 

أيضا هذا القطاع.
التي يصل%90  واألفاعــي 
منهـــا من الصين، تســـتعمل 
أو كعـــالج لعدد من  للطبخ، 

األمراض.

الفعاليـــة والحد من  حيـــث 
األعراض وانعدام المضاعفات 

الجانبية«.
وتنوي الجامعة استثمار 103 
ماليين دوالر من أجل بناء عيادة 
جامعية لتعليـــم هذه المادة، 

بعد تزايد الطلب عليها، وللمرة 
األولى في هونغ كونغ، ستضم 
العيادة أيضا غرفا الستقبال 
المرضـــى ومعالجتهـــم على 
التقليدية.  الطريقة الصينية 
في الوقت الذي ارتفع فيه عدد 

وأكـــد مدير عيـــادة الطب 
الصيني في جامعة باتيســـت 
في هونغ كونغ جاو جيانغ أن: 
»الطب الصيني يشكل عالجا 
أفضل بكثير ضـــد اإلنفلونزا 
مقارنـــة بالطـــب الغربي، من 

هونـــغ كونـــغ ـ أ.ف.پ: 
لتجنب اإلنفلونـــزا، يتناول 
بائع الزواحف ماك تاي كوونغ 
البالغ من العمر 80 عاما صفراء 
األفعى، وعلى غراره يلجأ الكثير 
من سكان هونغ كونغ إلى الطب 
الصيني الذي يعتبرونه أكثر 
فعالية ضد الڤيروســـات من 

الطب الغربي.
ويســـهر كوونغ الملقب بـ 
»بيغ سنايك ماك« على أفاعيه 
التي يحتفظ بها داخل أقفاص 
وأحواض في متجره الذي يعود 
إلى أكثر من مئة عام، والواقع 
في حي »شونغ وان« التجاري 

في وسط هونغ كونغ.
ويؤكد الرجل المسن الذي 
يبدو بصحة ممتازة: »أن تناول 
صفراء األفعى أربع مرات إلى 
خمـــس مرات ســـنويا يقوي 
المناعة ويحـــد من احتماالت 

اإلصابة باإلنفلونزا«.
الطـــب الصيني  يحظـــى 
بشـــعبية كبيرة فـــي مدينة 
تضم سبعة ماليــين نســمة، 
ومعرضـــة بشـــــكل خـــاص 
المعدية منذ تفشي  لألمراض 
الرئوي الحاد  مرض االلتهاب 
)ســـارس( في العـــام 2003، 
الســــــيما أن بعض ســـكان 
هونغ كونـــغ يتخـــوفون من 
الجانبية للطب  الــتأثيـــرات 

الغربي.

تعتبر عالجًا شعبيًا يعود آلالف السنين

توقعات بتضاعف عدد المسلمين
في بريطانيا

لندنـ  أ.ش.أ: يتوقع ان يتضاعف عدد املسلمني في بريطانيا خالل 
العشرين عاما املقبلة من 2.9 مليون الى 5.6 ماليني شخص.

وافادت احصائية نشـــرت في لندن هذا االسبوع بأن املسلمني 
ستصل نسبتهم الى 8.2% من اجمالي الشعب البريطاني.

كما يتوقع ايضا ان يصل عدد املسلمني في دول اوروبية اخرى 
مثل فنلندا والنرويج والسويد وايطاليا الى اكثر من ضعف عددهم 

في الوقت احلالي.


