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 العثور على صخرة تحمل نقوشًا عدد سكان الصين ١٫٣٤١ مليار نسمة

 بكـــني ـ يو.بـــي.آي: أعلن   تشير إلى المكان الحقيقي لسوق «عكاظ»
الوطني لالحصاء في  املكتب 
الصني امس أن عدد سكان البالد 
بلغ ١٫٣٤١ مليــار نسمـــة في 
نهايــــــة عـــام ٢٠١٠. وذكرت 
وكالـــة أنبـــاء الصني اجلديـــدة 
«شـــينخوا» أن عـــدد سكان 
البـــالد كـــان قـــد بلـــغ ١٫٣٣٥ 
مليار نســـمة في نهايـــة عام 
٢٠٠٩ و١٫٣٢٨ مليـــار نســـمة 

بنهاية عام ٢٠٠٨.
  ويتوقـــع أن تصدر الصني 
نتيجـــة التعـــداد النهائي في 
شـــهر ابريل املقبـــل وتعتمد 
الرســـمي  علـــى االحصـــاء 
الســـكاني الوطني الســـادس 

في البـالد.
  وأشار مكتب االحصاء الى 
زيادة عـــدد الريفيني العاملني 
خارج قراهم بنسبة ٥٫٥٪ عن 
عام٢٠٠٩ ليصـــل الى ١٥٣٫٣٥ 

مليون عامل.
  وعلى الرغم من هذه الزيادة 
فان النقص في االيدي العاملة 
ظهر في الكثير من الصناعات 

في الصني.
  وعلى الرغـــم من أن االرقام 
أظهرت أن حجـــم االقتصــــاد 
الصينـــي جتـــــاوز اقتصــاد 

 الريـــاض ـ وكاالت: عثـــر 
مواطن على صخرة مبحض 
الصدفـــة في منطقـــه بنيت 
الســـيل  باحلجارة في مركز 
الطائـــف والتي هي  شمـــال 
عبارة عن أطـــالل في الوقت 
احلاضـــر، ميكـــن أن تثبــت 
حقيقة تاريخية يبحث عنها 
علمـــاء اآلثار منذ زمن بعيد 
أال وهــي املكان احلقيقي لسوق 

«عكــاظ».
  فقد فوجئ املواطن بصخرة 
حتمل نقوشـــا وكتابات عدة 
وإحدى كلماتها هي «عكاظ» 
فيمـــا لم يتأكد من باقي الكلمات 

املوجـــودة على الصخـــرة.
  يقول املواطن لعل «عكاظ» 
هي إشارة إلى أن سوق «عكاظ» 
التاريخي يقع في السيل الكبير، 
والصخرة بحاجة لقراءتها من 
اآلثار، فمثل هذه  قبل خبراء 
النقوش قد تعطي مؤشـــرات 
أن موقع سوق «عكاظ» رمبا 
يكون في السيل الكبير إذا ما 
ثبت وجـــود كلمات ونقوش 
أخرى ترمز لســـوق «عكاظ» 

اليابــــــان وبــــات ثاني أكبر 
أن  الى  العالم  فـــي  اقتصـــاد 
٢٦٫٨٨ مليــــــون شـــخــص 

اليزالــــون يعيشون حتت خط 
الفـقــر في املناطــق الريفيـــة 

بالصني.

  اال أن هـــذا الرقم انخفض 
مبقدار ٩٫٠٩ ماليني شـــخص 

مقارنة بعام ٢٠٠٩. 

فيه ودليل حسي للمؤرخني، 
وقد أضـــاف مواطن آخر من 
سكان السيل أنه كان يحتفظ 
بصخره مكتوب عليها «مسامع 
سوق عكاظ» وأنه وجدها في 

ضواحي قريته.
  جدير بالذكر أن املؤرخني 
اختلفوا على مكان إقامة سوق 
«عكاظ» بني عدة أماكن شمال 
الطائـــف من بينهـــا منطقه 

البهيتاء بالسيل حتى مت اعتماد 
منطقه العرفاء شمال الطائف 
إلقامـــة وإحياء هذا الســـوق 

ومهرجانه التاريخي. 

 مسلمون في فرنسا  رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون 

 وحيد قرن جاوا 

 جون غاليانو 

 رجب طيب أردوغان 

 فيسترفيله يعارض مطالب أردوغان
  بتعليم األطفال األتراك في ألمانيا لغتهم األم 

 كشف لغز ٧ جرائم قتل 
  وقعت خالل ٢٤ ساعة في مصر 

  
  القاهرة ـ وكاالت: شـــهدت مديريات األمن مبحافظات مصر 
املختلفة ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث القتل، حيث وصلت 
إلى ٧ جرائم قتل خالل ٢٤ ساعة أي ما يساوي جرمية قتل كل ٣ 
ساعات تقريبا، وهو معدل مرتفع للغاية بدأ في الزيادة تدريجيا 

خاصة عقب أحداث ثورة ٢٥ يناير وغياب األمن.
  وعلى الرغم من هذا االرتفاع الكبير، إال أن أجهزة األمن بوزارة 
الداخلية متكنت من كشف هوية اجلناة في جميع اجلرائم والقبض 
عليهم خالل ســـاعات من وقوع هذه اجلرائم، وذلك في محاولة 

إلعادة الثقة وبث الطمأنينة في نفوس املواطنني.
  ففي محافظة اجليـــزة تلقت أجهزة األمن بالغا مبقتل عامل 
مبنطقة العجوزة، وتبني أنه أثناء عودة املجني عليه من عمله 

تربص به عاطل وأطلق عليه األعيرة النارية، 
  وفي محافظة ٦ أكتوبر خنق عاطل زوجته مبنطقة أوسيم، 
بعدما منى إلى علمه وجود عالقة غير شـــرعية لها بشاب، فتم 
القبض على املتهم الذي اعترف أمام رجال املباحث، بأن اخلالفات 
الزوجية بينه وبني زوجته بدأت تتفاقم في اآلونة األخيرة دون 
ســـبب، حتى تسربت إلى مســـامعه وجود عالقة لها مع شاب 
كانـــت جتمعهما قصة حب قبل زواجـــه منها، وأضاف أنه عاد 
يـــوم احلادث ليال فوجدها تتحدث معه هاتفيا، األمر الذي أثار 

حفيظته فانهال عليها ضربا وقتلها.
  وفي محافظة الشـــرقية عثرت أجهزة األمن على جثة طفل 
يدعى محمد فتوح «٦ سنوات» مقتوال على مدخل إحدى القرى 
وفي محافظة البحيرة جنح ٣ عاطلون في استدراج سائق توك 
تـــوك بايتـــاي البارود ثم انهالـــوا عليه طعنـــا بآالت حـــادة 
حتى فارق احليـــاة واســـتولـــوا علـــى التـــوك تــوك والذوا 

بالهــروب.
  وفي محافظة املنيا شـــهدت مدينة مغاغة جرمية قتل شاب 
على يد عاطل يدعى أحمد أطلق عليه النار من فردا خرطوشـــا 

على خلفية مشاجرة بينهما ليسقط غارقا في دمائه.
  وفـــي محافظة القليوبية عثرت األجهـــزة األمنية على جثة 
عاطل مقتوال بطلق ناري داخل ســـيارته فـــي منطقة القناطر 
اخليرية كما عثر على مالبسه وبداخلها مبلغ مالي، وتبني لفريق 
البحث أن املتوفى عاطل» قد لقي مصرعه أثناء قيادته ســـيارة 
ربع نقـــل، وانه كان قادما من بلدته وفـــى طريقه إلى القناطر 
اخليرية إال أن مجهولـــني تتبعـــوا خطواتــه وأطلقــوا عليــه 

األعيرة الناريــة.
  وفـــي نفس احملافظة مبنطقة قليوب قتـــل عاطل عجوزا على 
املعاش بـ «مطواة» في مشـــاجرة نشـــبت بينهما لرفض اجلاني 

تركيب شبكة لتقوية احملمول فوق منزل املجني عليه. 

 فواتير الطعام تكشف فساد مسؤول صيني
  

  بكنيـ  أ.ش.أ: أصدرت الســـلطات املعنية قرارا بإيقاف مسؤول 
حكومي مبكتب للتبغ في جنوب الصني عن العمل بعد أن اكتشف 
احملققون أدلة على الفساد من بينها فواتير طعام ليوم واحد بقيمة 

١٣٠٠٠٠ يوان (١٩٧٥٠ دوالرا أميركيا).
  وكشفت التحقيقات األولية عن أن تشن ون تشو مدير مكتب 
التبغ ملدينة شـــانوي مبقاطعة قوانغدونغ يحمل أيضا بطاقتي 
هوية مختلفتني واثنتني من وثائق تسجيل مقر اإلقامة املعروفة 

باسم «هوكو».
  ووفقا للمحققني، فإن تشـــن سافر بشـــكل مكثف إلى اخلارج 
مببالـــغ طائلة ومن دون أهداف حقيقية، فضال عن إدعاءات حول 
املـــآدب الفاخرة املتكررة والنفقات الباهظة ملكتبه وتعيني العديد 

من أقاربه ومبميزات كبيرة.
  وذكـــرت جهات االدعاء أن مكتب تشـــن أنفق أكثر من مليوني 
يوان (٣٠٣٨٠٠ دوالر أميركي) في شهر واحد على نشاطات ترفيهية 

السيما مشتريات الهدايا. 

 «ديور» تعلق عمل جون غاليانو المتهم 
بالتفوه بشتائم عنصرية ومعادية للسامية 

 مقتل ١٧ شخصًا 
صعقًا بالكهرباء خالل 

احتفال بالبرازيل
  

ـ أ.ش.أ: أعلنت    برازيليا 
البرازيليـــــــة  الشــــرطـــة 
مقتــــل ١٧ شــــخصـــا على 
األقـــل صعقـــا بالكهربـــاء 
خـــالل احتفـــال كان مقاما 
ببلدة «بانديـــرو دو ســول» 
املوجـــودة بواليـــة «مينــاس 

جيرايـــس».
  وذكرت الشرطة حسبما 
نقلت شــــبكة «إن بي سي» 
األميركية االثنني أن األلعاب 
النارية التي أطلقها األشخاص 
الذين كانوا يشــــاركون في 
االحتفال أدت إلى سقوط كيبل 
تيار كهربائي على إحـــدى 
التي  املناطـــق املزدحـمـــة 
العديد  كان يحتشـــد بهـــا 
مـــــــن األشــــخـــاص ممــا 
أسفر عـــن مقتل وإصابــة 

العشــرات. 

 باريس ـ أ.ف.پ: علقت دار األزياء ديور عمل مصممها البريطاني 
جون غاليانو املتهم بالتفوه بشتائم عنصرية ومعادية للسامية مساء 
اخلميس في باريس خالل مشــــاجرة مع زوجــــني، وهي تهمة ينفيها 
محاميه. وقد أوقف املصمم الشــــهير وهو مخمور مساء اخلميس اثر 
هذه املشاجرة واســــتجوبته الشرطة «لبضع ساعات» قبل ان تطلق 

سراحه، على ما أوضح مصدر في الشرطة.
  لكن بعد بضع ساعات من بروز هذه القضية التي تأتي قبل بضعة 
ايام من افتتاح اســــبوع املوضة، قررت ديور التحرك. وأعلن سيدني 
توليدانو، مدير عام دار ديور، في بيان «تؤكد دار ديور بكل حزم على 
سياستها غير املتساهلة أبدا جتاه أي كالم او مواقف معادية للسامية 
او عنصرية. وبانتظار نتائج التحقيق، علقت دار كريســــتيان ديور 
عمل جون غاليانو». هذا القرار الذي اعتبره محامي املصمم ستيفان 
زربيب «مبالغا به» رحب به املجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية 
في فرنسا (كريف) والرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية 
(ليكرا). ولم تقرر ديور ان كانت ستلغي عرض أزيائه خلريف وشتاء 
٢٠١١ املقرر يوم اجلمعة القادم في باريس، حسبما أشار احد الناطقني 
باســــمها لوكالة فرانس برس. ووفقا للعناصر األولى التي جمعتها 
الشــــرطة، فإن احلادثة جرت اخلميس قرابة الساعة التاسعة مساء 
على شرفة مقهى يقع في حي ماري في قلب العاصمة الفرنسية، وهو 

حي تاريخي للجالية اليهودية في باريس. 

 برلنيـ  د.ب.أ: عارض وزير اخلارجية األملاني 
جيدو فيسترفيله مطالب رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان بتعليم األطفال املنحدرين 
من عائالت تركية فـــي أملانيا لغتهم األم قبل 

األملانية.
  وقال فيســـترفيله في برلني: «يتعني على 
األطفال الذين ينشأون في أملانيا تعلم اللغة 

األملانية أوال».
  وذكر الوزير األملاني أنه بدون اللغة األملانية 
لن يستطيع األطفال أداء مهامهم في املدرسة، كما 
ستصبح فرصهم املستقبلية أسوأ من غيرهم، 
وقال: «اللغة األملانية هي مفتاح االندماج للذين 

ينشأون في أملانيا».
  وكان أردوغان أعـــرب عن تأييده الندماج 
اجلالية التركية في أملانيا في مجتمعهم اجلديد، 

إال أنه عارض بشدة انصهارهم فيه.
  وقال أردوغان األحد أمام نحو ١٠ آالف من 
اجلالية التركية في مدينة دوسلدورف غربي 
أملانيا: «أنا أؤيد االندماج»، إال أنه أوضح أنه 
يرفض متاما انصهار اجلالية التركية في املجتمع 

األملاني.
  وأضـــاف أردوغان: «ال يســـتطيع أحد أن 
يفصلنا عن ثقافتنا... يتعني على أبنائنا تعلم 
اللغة األملانية، لكن يتعني عليهم أيضا تعلم 

اللغة التركية أوال».
  جتدر اإلشـــارة إلى أن األوساط السياسية 
فـــي أملانيا انتقدت أردوغـــان من قبل إلدالئه 
بخطاب مشـــابه قبل ثالث سنوات في مدينة 

كولونيا األملانية.
  وقال أردوغان خالل خطاب أمس: «لن نسمح 
بـــأن يتم تزييف كلماتي في وســـائل اإلعالم 

األملانية».  

 التقاط صور لـ «وحيد قرن جاوا»
   المهددة باالنقراض في إندونيسيا 

 جاكرتاـ  أ.ف.پ: التقطت كاميرات في منتزه 
«أوجونغ كولون» الوطني في اندونيسيا صورا 
الثنتني من إناث وحيد القرن يرافقهما حيوان 
ثالث صغير، األمر الذي يشكل أمال فيما يتعلق 
بنجاة إحدى الفصائل األكثر تعرضا للتهديد، 
بحســـب ما أعلـــن االثنني الصنـــدوق العاملي 

للطبيعة.
  والصور التـــي تظهر حيوانـــني اثنني من 
إناث وحيد القرن واثنني من صغاره، التقطتها 
كاميرات مخفية خالل شهري نوفمبر ديسمبر 
في غابة تشـــكل ملجأ حليوانات وحيد القرن 
وتقع في اجلهة اجلنوبية مـــن جزيرة جاوا، 

بحسب الصندوق.
  وأكد أدهي هاريادي رئيس برنامج الصندوق 
العاملي للطبيعة في منتزه «أوجونغ كولون» أن 
«هذا خبر مذهل. فحتى اآلن لم نسجل سوى ١٢ 
والدة حليوانات وحيد قرن جاوا خالل السنوات 

العشر األخيرة». وأضاف: «وحيوانات وحيد 
القرن التي تعيش في أوجونغ كولون هي األمل 

الوحيد لنجاة فصيلة على وشك االنقراض».
  وقدميا كان وحيد قرن جاوا أو وحيد قرن 
الســـوندا يأهل منطقة واسعة متتد على شكل 
هالل من شمال الهند وصوال إلى ما يعرف حاليا 
بإندونيســـيا، مرورا ببورما وتايلند وشبهة 

اجلزيرة املاليزية.
  وهذه الفصيلة من حيوان وحيد القرن كثيرا 
ما تتعرض للصيد، فتقـــل أعدادها تزامنا مع 

اختفاء بيئتها الطبيعية احلرجية.
  ووحيد قرن جاوا ليس مكسوا بالفرو مثل 
نســـيبه وحيد قرن سومطرة، وهو ميلك قرنا 

واحدا فقط.
  ويعتبر هذا احليوان معرضا للخطر أيضا 
بسبب اخلصائص املزعومة التي تنسب إليه، 

السيما فيما يخص قرنه. 

 رئيس الوزراء الفرنسي يرفض اإلساءة للمسلمين 

 افتتاح أول مصلى في سجون روسيا 

 وفاة الروائي البرازيلي مواسير سكليار

 باريسـ  أ.ف.پ: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي 
فرنسوا فيون االثنني انه «سيعارض» نقاشا حول 
مكانة االســـالم في فرنســـا ان كان «سيسيء الى 

املسلمني».
  وقال فيون متحدثا الذاعة «ار تي ال» اخلاصة 
«ان كان هذا النقاش سيتركز على االسالم» وان كان 
«سيظهر وكأنه نقاش يؤدي بطريقة ما الى االساءة 
الى املسلمني، فســـوف اعارضه، اقولها بوضوح: 

سوف اعارضه».
  وتابع «امـــا اذا كان النقاش يهدف الى جتديد 
مفهوم العلمانية وتكييف العلمانية الفرنسية مع 
وضع جديد.. عندها نعم، اعتقد انه نقاش مفيد، 

ولكن فقط في هذا االطار».
  وكان رئيس االحتاد من اجل حركة شعبية (ميني، 
حزب الغالبية) جان فرنسوا كوبيه اعلن مؤخرا 
انه يعتزم اطالق نقاش مبناسبة مؤمتر مقرر في 
اخلامس من ابريل، حول ممارسة الشعائر الدينية 

«وحتديدا الديانة االسالمية».

  وجاء هذا االعالن ردا على دعوة الرئيس نيكوال 
ســـاركوزي الذي اعتبر في العاشر من فبراير ان 
التعددية الثقافية «فشلت» داعيا الى «اسالم فرنسي 

وليس اسالما في فرنسا».
  وقال فيون «سوف احرص في املوقع الذي هو 
موقعي على منع حصول انحرافات في النقاش».

  واضاف «ليس بالتأكيد نقاشـــا حول االسالم، 
انه نقاش حول مفهوم العلمانية».

  من جهة اخرى رأى رئيس الوزراء ان مســـألة 
متويل اماكن العبادة «مسألة ينبغي طرحها ويجب 
اال تكون من احملرمات»، كما ان مسالة «اعداد االئمة» 
مطروحة ايضا «على طاولة البحث» ولم تتم حتى 

اليوم «معاجلتها بطريقة صحيحة».
  وتضم فرنسا اكبر مجموعة مسلمني في اوروبا 

يتراوح عددها بني خمسة وستة ماليني مسلم.
  وكانت احلكومة الفرنسية اطلقت في ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
نقاشا مثيرا للجدل حول مفهوم «الهوية الوطنية» 

ادى الى خالفات عميقة قبل ان يقفل. 

 حتفل سجن «بوتيركا» مبوسكو بافتتاح اول 
مصلى لنزالء الســـجن من املسلمني حتت رعاية 

مجلس املفتني في روسيا.
  وبحسب جريدة «الرياض» السعودية قام بافتتاح 
املصلى رئيس أئمة مساجد موسكو الشيخ ايلدار 
عالء الدين والذي اكـــد ان هذا املصلى هو فرصة 
جلميع نزالء هذا السجن الداء فروضهم االسالمية 

وكذلك االسهام في تغيير سلوكياتهم نحو األفضل 
واعادة النظر في حياتهـــم، ومن املهم تقدمي هذه 

الفرصة للناس وليس رفضها.
  وقد شارك في حفل االفتتاح مدير السجن سيرغي 
تيلياتنيكـــوف،  والذي اكد انه ال يوجد افضل من 
محاولـــة اصالح النفس من خالل االلتزام بالدين، 

وهذا األمر مهم جدا بالنسبة للسجناء. 

 برازيليـــا ـ أ.ف.پ: توفي فجـــر االحد الكاتب 
البرازيلي مواسير سكليار (٧٣ عاما)، وهو مؤلف 
اكثـــر من ٧٠ قصة وروايـــة، مت اقتباس عدد منها 

العمال مسرحية، بحسب ما اعلن اقرباؤه.
  وقالت الرئيســـة البرازيلية ديلما روسف ان 
مواســـير ســـكليار املتحدر مـــن مهاجرين روس 
هـــو «صورة رمزية لـــالدب البرازيلي واالميركي 

الالتيني».
  واضافت «كان خير مثال ملجتمعنا عبر اشكال 
مختلفة، من دون ان ننســـى انـــه ابن مهاجرين، 
وبأســـى نودع هذا املعلم الذي طبع ادبنا». وكان 
سكليار الذي ترأس االكادميية البرازيلية لالداب 
قد نال اجلائزة الوطنية لآلداب في العام ١٩٨٠، وقد 

ترجمت اعماله الى ١٢ لغة. 


