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عامل نظافة يتحول إلى مليونير في مكة
وقف عشرات السعوديني شهود 

عيان على حتول عامل نظافة 
بنغالي يعمل مبشروع النظافة 
التابع ألمانة العاصمة املقدسة 
ويجوب أحياء مكة لتطهيرها 
وتنظيفها من القاذورات الى 

مليونير ميتلك ثروة تقــدر بـ 17 
مليون ريال.

وبحسب ما نقلت صحيفة سبق 
السعودية ان البنغالي »مرميير 

حسني جيهار« كان فجر اجلمعة 
منهمكا في تنظيف شارع حي 
النعيم املجاور ملسجد ميقات 

التنعيم كاملعتاد عندما ظهر حاج 
بنغالي مسن كان يهم مبغادرة 
امليقات للمسجد احلرام بقصد 
أداء عمرة قبل العودة للوطن، 
وهو يركض في اجتاه العامل 

مخترقا حركة املركبات الكثيفة 
بالشارع العام، وهو ينادي العامل 

باسمه.

وظن احلضور للوهلة األولى 
ان العامل قد تورط في إحلاق 
األذى باحلاج، غير ان تعجبهم 

بلغ ذروته حينما وقعت أعينهم 
على احلاج البنغالي املسن يصل 
الى عامل النظافة ويجتذبه بقوة 

الى أحضانه، وقد أجهش في 
بكاء هيستيري قابله باملثل عامل 
النظافة، ما دفع حاضري املشهد 

الى التجمع حولهما على أمل 
اكتشاف األمر.

وأوضح العامل للشهود ان احلاج 
املسن هو شقيقه األكبر وأنه 
ـ اي العامل ـ قد هجر موطنه 

حينما رفض شقيقه األكبر 
إعطاءه نصيبه من إرث والدهما، 
وفّضل ان يستحوذ عليه لنفسه، 
وأنه كثيرا ما تعرض لالعتداء من 

شقيقه األكبر الذي تسبب في 
سجنه أكثر من مرة كلما طالبه 

بنصيبه من إرث والده الذي بلغ 

تقريبا 17 مليون ريال، اضافة الى 
بعض العقارات.

وأضاف العامل ان عائلتهم تتحدر 
من أسرة عريقة مبوطنهم وانهم 
أصهار وأرحام لشخصيات نافذة 

ببلدهم، كما انهم أحفاد ألحد 
وزراء الدولة منذ عقود.

من جهته، قال الشقيق األكبر 
بحسب صحيفة »سبق« انه نادم 

على ظلمه لشقيقه األصغر، 
موضحا ان اهلل عـــاقبه بسبب 

انتزاعه حقـــوق شقيـقه 
دون وجه حق، حيــث أصيب 
بداء السرطان، وانه كثــيرا ما 
خصص جوائــز مالية كبرى 

ملن يدله على مكــان شــقيقه 
األصغر ولم يكن يعلم انه هو 

من سيلتقيه حني يجيء للحج، 
مبيـــنا انه كان يخاف أال ميهله 

املرض كي يعّوض شقيقه عما 
فعله به.

اختراع تركي يسّهل
عملية شفاء اجلروح

محاكمة امرأة قتلت طفلها 
وأحرقت جثته ألنه

لم يحفظ القرآن

رائحة املخبوزات
جتعلك أكثر لطافة

أنقرةـ  يو.بي.أي: توصل علماء أتراك إلى اختراع 
يقوم بتســـريع عملية شـــفاء اجلروح في جســـم 

اإلنسان.
ونقلت وكالة أنباء »األناضول« التركية اجلمعة 
عن نائب مدير معهد اخلاليا اجلذعية بجامعة أنقرة 
مراد إلتشـــن قوله إن املادة التي قدموها للحصول 
على براءة اختراعها تتكون في األســـاس من بالزما 
الدم واألعشـــاب البحرية وتؤثر بشـــكل فعال على 

تسريع عملية شفاء اجلروح.
وأوضح إلتشـــن أن املادة املخترعة تعمل على 
تسهيل عملية تكوين أنسجة جديدة للخاليا املصابة 
من دون أن ينجم عن ذلك تكون للمواد الســـامة ما 

يساعد اجلسم على التماثل للشفاء بسرعة.
وتعرض االختراعات التي توصل إليها الباحثون 
في معهد اخلاليا اجلذعية بجامعة أنقرة في معرض 
»تركيا املبتكرة« املقام حاليا في مركز إســـطنبول 

للمؤمترات.

إيالف: بدأت في بريطانيا محاكمة امرأة لم متنعها 
غريزة األمومة نفسها من اإلقدام على ضرب طفلها 
ذي السنوات السبع حتى املوت وصب الوقود على 
جثته، وإشعال النار فيها وفي منزل األسرة أيضا. 
وكان هذا ألن ابنها وجد صعوبة في حفظ أجزاء من 

القرآن كما طلبت منه.
نقلت الصحـــف البريطانيـــة أن احملققن كانوا 
يعتقدون أوال أن الطفل، واســـمه ياسن، قتل جراء 
حادث مأســـوي بحريق في منزل أسرته في مدينة 
كارديف، عاصمة ويلز البريطانية. لكن محكمة املدينة 
التاجية علمت أنهم توصلوا إلى أنه فارق احلياة قبل 

احلريق نفسه نتيجة جلروح في جسده.
أدت نتائج التحقيق إلى أن األم، سارة، هي التي 
أحرقت جثة ابنها لتغطي على مقتله بيدها. وتتهم 
سارة أيضا بسوء معاملتها لطفلها »كما لو كان كلبا« 
على مدى أشـــهر طويلة قبل قتله، وكان من ضمن 
ذلك ضربه بالعصي وحتى الشـــاكوش وسجنه في 
مخزن الدار بسبب ما اعتبرته »تراخيه في استيعاب 

الدروس اإلسالمية«.
وكانـــت هذه املرأة ـ وهـــي خريجة جامعية ـ 
وزوجها، يوسف إيغه، قد سجال ابنهما في فصول 
الدراسات الدينية في مسجد حي بونتاكانا، كارديف، 
حيـــث يســـكنان، على أمل أن يصبـــح »حافظا« 

للقرآن.
في شريط ڤيديو سجلته الشرطة جللسات التحقيق 
معها، تقول ســـارة إنها كانت قد أمهلت ابنها ثالثة 
أشهر حلفظ 35 صفحة من املصحف. لكنه كان يفضل 
اللعب مع أقرانه، فأهمل واجبه. وقالت: »صرت محبطة 
إزاء ياسن، وكنت أخبره بأنني أغضب بشدة عندما 
يخطئ في التـــالوة، وصرت أضربه أيضا. لكنه لم 
يكن تلميذا جنيبا، ألنه لم يحفظ أكثر من ســـورة 

واحدة خالل سنة بكاملها«.
مضت تقول: »كل هذا ترجم نفســـه إلى مشاعر 
داكنة في نفسي، وصرت أجد صعوبة في التركيز، 
وكان الغضب يتصاعـــد داخلي وصرت أصرخ في 
وجهه على الدوام. ثم متلكني الغضب، بحيث صرت 

أضربه بالعصي«.
واستمعت احملكمة إلى أنه في الفترة التي أعقبت 
مقتل الطفل، قالت سارة للطبيب العام إن الشيطان 
هو الـــذي أمرها بقتل ابنها. وقالت له: »حتســـنت 
حالتي 100% بعد موته. شعرت بأن عبئا ثقيال انزاح 
عن صدري، ألنني لم أكن طبيعية في فترة األشهر 

الثالثة أو األربعة السابقة ملوته«.

إيالف: يقول علماء النفس الفرنسيون ان املتسوقن 
هم أكثر احتماال لتنبيه أحد املارة اذا سقط منهم شيء 
في حـــال كانوا ميرون أمام مخبز تفوح منه رائحة 
الكعك. وشملت الدراسة التي أجراها الباحثون في 
جامعة جنوب بريتاني 8 رجال ونســـاء طلب منهم 
الوقوف خارج مخبز أو متجر لبيع املالبس، ثم أرسلوا 
بعض املارة الذين قاموا عن »طريق اخلطأ« بإسقاط 
منديل أو علبة قفازات أو وشاح. وللتأكد من النتائج 
التي توصلوا اليها، قام العلماء بتكرار التجربة 400 
مرة. وكانت النتيجة أن 77% من املتسوقن في املخبز 
قاموا بتنبيه املارة باألغراض التي سقطت منهم، بينما 
52% فقط من املتســـوقن في متجر املالبس ساعدوا 
املارة. وخلص الفريق الى أن الروائح الغذائية تشجع 

املرء على مشاعر االيثار واللطافة.

.. و»ساندي« يحقق 20 مليون تغريدة على »تويتر«

وفاة خمسة أشخاص إثر تسممهم
بغاز أول أكسيد الكربون في »نيوجيرسي«

منر يقتل طفاًل في نيبال

شراب هندي غامض.. سر بلوغ
بريطاني الـ 110 من العمر

بلدة هندية متنع الفتيات
من استخدام الهواتف اخللوية

أشعل النار في زوجته.. كي يتزوج للمرة الثالثة

واشنطنـ  أ.ف.پ: سجل موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« حوالي 20 مليون رسالة مرتبطة باإلعصار 
ساندي مت تبادلها في غضون أسبوع، بحسب ما 

أفادت املجموعة اجلمعة.
فقد أرسلت حوالي 20 مليون تغريدة تتضمن 
كلمة »إعصار« أو »ساندي« من السبت 27 أكتوبر 

الى اخلميس 1 نوفمبر، على ما أكد املوقع.
وبلغت التغريدات اخلاصة بالتبرع بالدم نسبة 

مرتفعة لم يشهد لها مثيل منذ عام.

وشـــكل إعصار ســـاندي ليلة االثنن التي 
وصل فيها إلى اليابســـة 20% من األبحاث على 

»تويتر«.
وخالل األوقات الصعبة هذه، جلأ املستخدمون 
األميركيون إلى تطبيق »إنستغرام« اخلاص بتشارك 
الصور ليظهروا للعالم او لبعض األصدقاء التدابير 

التي اتخذوها ملواجهة االعصار.
وقد مت تشـــارك حوالي مليون صورة مرتبطة 

بساندي في غضون بضع ساعات.

نيويــــورك ـ أ.ف.پ: بعد أربعــــة ايام على مرور 
االعصار املدمر ساندي، يتصاعد الغضب لدى سكان 
نيويورك واملنطقة بسبب استمرار انقطاع الكهرباء 

والطوابير الطويلة امام محطات الوقود.
وقبل اربعة ايام على االستحقاق الرئاسي، ارتفعت 
حصيلة اإلعصار الى 41 قتيال في نيويورك بحسب 

الشرطة.
وسخرت الصحف احمللية من رغبة رئيس البلدية 
مايكل بلومبورغ اإلبقاء على ماراثون األحد بينما آالف 
السكان يرجتفون من البرد ومنازلهم التزال تغمرها 

مياه الفيضانات.
وكتبت »نيويورك بوست« على صفحتها األولى 
»سوء اســــتخدام للتيار«، وحتته صورة للمولدات 

التي وضعها املنظمون في خدمة السباق.
ورغم تعبئة وسائل االغاثة واالعالن عن توزيع 
مليون وجبة الى األســــر التي تعاني من صعوبات، 
اال ان الشــــعور باالحباط منتشر في املناطق األكثر 

تضررا من االعصار.
وقال جيمس املستشار البلدي املمثل عن جزيرة 
ستينت ايالند »اذا حولوا مســــعفا او شرطيا واحدا 

فاصرخ بأعلى صوتي«.
وأضاف »الناس لم يعد لديهم منازل وال امل«.

وتتركز االنتقادات ايضا حول شــــركات الكهرباء 
التي تواجه صعوبات إلعادة توصيل آالف اخلطوط 

التي اقتلعتها الرياح او غمرتها الفيضانات.
ألنه ومن دون كهرباء فاملياه ال تصل الى ناطحات 
السحاب كما ان التدفئة تتعطل وخدمات املترو التزال 

متوقفة في األحياء املتضررة.
وتقول شركة كون اديسون ابرز شركات تزويد 
الكهربــــاء احمللية ان 570 الف منزل تقريبا اليزالون 
محرومن من التيار في نيويورك وضواحيها اجلمعة، 

226 الفا منهم في مانهاتن.
ومن املفترض ان يعود التيار السبت الى جنوب 
مانهاتن التي شلت احلركة فيها منذ مرور االعصار 
االثنن، اال ان بعض االحياء ميكن ان تظل محرومة 

من الكهرباء حتى 11 نوفمبر.
وأضافت الشــــركة انها اعادت توصيل 320 الف 
مشترك منذ االثنن مبساعدة آالف التقنين االضافين 

الذين أتى بعضهم من كاليفورنيا.
لكنهم بحاجة للعمل في امان وهذا متعذر بسبب 
آالف اخلطوط التي التزال على الطرقات وانقطاع 500 

شارع في منطقة نيويورك باإلضافة الى املياه التي 
تغمر الطوابق السفلية آلالف املباني في مانهاتن.

ولم يتردد احلاكم اندرو كومو في انتقاد شركات 
الكهرباء مســــاء اخلميس قائــــال »الوعود ال تكفي... 

نريد حتقيق نتائج«.
كما حذر التجار من عدم محاولة استغالل الوضع 

لرفع األسعار.
وعلى صعيد املواصالت، عادت احلافالت تســــير 
بشكل طبيعي، كما استؤنف العمل تدريجيا في املترو 
وقطارات الضواحي، مع اعادة افتتاح اخلطوط املؤدية 

نحو لونغ ايالند )شرق( والضواحي الشمالية.
اال ان املترو الذي ينقل عادة 5.5 مالين مســــافر 
في اليوم اليزال يتوقف عند الشارع الـ 34 اذ اليزال 

جنوب مانهاتن محروما من التيار.
وللحد من ازدحام الســــير، فرضت الشرطة على 
السيارات القادمة الى مانهاتن ان تنقل ثالثة أشخاص 

على األقل اجلمعة.
ونبهت شركة نيويورك تاكسي كوميشون التي 
تدير شبكة من آالف سيارات األجرة في الوالية الى 
ان عدد هذه السيارات املعروفة بلونها األصفر سيكون 

اقل اجلمعة بسبب النقص في الوقود.
واملشكلة األساسية هي العثور على الوقود خصوصا 
في الضواحي وفي املدن الصغيرة في نيوجرسي حيث 

احلياة صعبة دون سيارة.
وبات صبر الســــكان الذين ينتظرون في طوابير 
تستمر حتى ثالث ساعات ونصف الساعة مللء خزانات 
الوقود في سياراتهم ينفد اذ باتت تسجل مناوشات 

او محاوالت للسرقة.
وفي نيوجرســــي حيث أوقــــع االعصار 14 قتيال 
وأضرارا جســــيمة وأدى الى انقطــــاع التيار عن 1.5 
مليون منزل، حذرت السلطات احمللية من استخدام 
مولدات الكهرباء بعد وفاة خمســــة أشخاص االثنن 
اختناقا بغاز أحادي اكسيد الكربون. من جهة اخرى، 
قام اجليش األميركي بتعبئة جهود هائلة لتامن األغذية 

والكهرباء ومساعدة املنكوبن من االعصار.
وفي تسع واليات في شمال شرق البالد خصوصا في 
نيويورك ونيوجرسي شارك اكثر من 7400 عنصر من 
احلرس الوطني في ازالة الركام من املناطق املتضررة 
وفي توزيع األغذية على للمنكوبن، حســــبما اعلن 
الپنتاغون. وأرسلت مضخات ومولدات تابعة للجيش 

الى شمال شرق البالد.

لندن ـ يو.بي.أي: عزا أكبر معمر في بريطانيا 
سر عمره املديد وبلوغه الـ 110 من العمر إلى شراب 

غامض أعطاه له طبيب في الهند يوم كان شابا.
وأفادت صحيفة »صـــن« البريطانية بأن ريغ 
ديـــن الذي يتم الـ 110 من العمر اليوم األحد يؤكد 
ان إكســـيرا غامضا حصل عليه عندما كان شـــابا 
من طبيب في الهند هو سر بقائه على قيد احلياة 

طوال هذه الفترة.
يشار إلى ان الرجل هو أكبر معمر في بريطانيا 

ولد في 4 نوفمبر 1902 أي بعد ســـنتن على وفاة 
امللكة فيكتوريا وقد تعاقب على رئاســـة الوزراء 

خالل حياته 25 شخصا.
وتذكر دين ان الطبيب أعطاه الشراب قائال له 

»إذا شربته ستعيش إلى األبد«.
وقال انه ال يشـــعر بتقدمه بالسن وال بعمره 
الكبيـــر مضيفا ان بلوغه هذا الســـن »أمر مذهل 
وإمنـــا غير مفاجئ فأنا بصحـــة جيدة وأعتقد ان 

لدي مالكا حارسا«.

واشـــنطن ـ أ.ش.أ: أفادت تقارير إخبارية بأن 
خمسة أشـــخاص لقوا حتفهم من جراء تسممهم 
بغاز أول أكسيد الكربون في والية »نيوجيرسي« 

األميركية املنكوبة باالعصار »ساندي«.
وأوضحت شبكة »سى إن إن« االخبارية األميركية 
التي أوردت النبأ مساء أمس األول أن سكان املناطق 

التي اضيرت بسبب االعصار يضطرون الى استخدام 
مولدات تعمل بالغاز أو الديزل لتوليد الكهرباء حتى 
تتم اعادة التيار الكهربائي الذي انقطع منذ هبوب 
االعصار. ومما يذكر أن أولئك الضحايا اخلمســـة 
كانوا ممن يستخدمون تلك املولدات، حيث تعرضوا 

للتسمم بالغاز املنبعث منها.

كامتاندوـ  د.ب.أ: ذكرت وسائل إعالم محلية أمس 
أن طفال )أربع ســـنوات( لقي حتفه عندما هاجمه 

منر في منطقة بايتادي غرب نيبال.
ونقلت صحيفة »كامتاندو بوســـت« اليومية 
عن سكان محلين قولهم: إن الطفل كان يلهو في 
فناء منزله عندما هاجمه النمر وسحبه إلى غابة 

قريبة.
ولقي 15 شـــخصا حتفهم أيضا عندما هاجمهم 

نفس النمر في الشهرين املاضين.
وشرع القرويون الذين أصابهم الهلع في البقاء 

في منازلهم بعد حلول الظالم.
وعرضت احلكومة مكافأة قيمتها 25 ألف روبية 
نيبالية )294 دوالرا( ملن يتمكن من اإلمساك بالنمر 

حيا.
وجرى حشـــد نحو مئة رجل شرطة لإلمساك 

بالنمر لكنهم فشلوا.

إسالم آبادـ  يو.بي.أي: أقدم شرطي أفغاني على 
إشعال النار في زوجته في محاولة للتخلص منها 
كي يتزوج للمـــرة الثالثة غير أن محاولته باءت 

بالفشل وبقيت املرأة على قيد احلياة.
ونقلت قناة »جيو تي في« الباكســـتانية عن 
املرأة توقير خاتون قولها إن زوجها الشرطي أبو 

احلســـن أشعل النار فيها ألنه يريد الزواج للمرة 
الثالثة. وقال األطباء إن الضحية تعاني من حروق 

خطيرة في 90% من جسمها.
ومن جهته، نفى املتهم أن يكون اقترف هذا اجلرم 
قائال إنه لم يكن في املنزل ساعة احلادث مشيرا إلى 

انه لم يعلم به إال من خالل السكان احمللين.

غضب متزايد لدى سكان نيويورك
بعد أربعة أيام على مرور اإلعصار
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الفتة »ال يوجد وقود« أمام إحدى احملطات في نيويورك

على ما نقلت وكالة األنباء الهندية 
»برس تراست«.

وقال دورجا الل كبير شيوخ 
البلدة إنه »من السهل التعرف على 
الفتيات اللواتي يستخدمن الهواتف 
اخللوية والتواصل معهن، وهذه 
احلرية قد تؤدي إلى مشاكل تكون 
العائالت في غنى عنها«. وتابع »من 
ثم، ساد إجماع بشأن منع الفتيات 
من اســــتخدام هواتفهن اخللوية 
اخلاصة ووضع األوشحة«. وقد 
اتخذ هذا القرار بعدما هربت فتاة 
مع حبيبها من طبقة أخرى لتتزوج 
به. وأفاد أحد املسؤولن في الشرطة 
أن أحدا لم يشتك بعد من هذا القرار. 
تضم مجالس »بانشايات« مجموعة 
غير منتخبة من الشيوخ يبتون في 
املسائل االجتماعية واالخالقية في 
البلدات. وال تتمتع أحكامهم بأي 
قيمة قانونية، غير أنه قد يكون لها 
تأثير كبير. وقد اتهمت املجالس 
بعدة انتهاكات، من قبيل السماح 

بـ »جرائم الشرف«.

اخلاصة، في محاولة لثنيهن عن 
االتصال بالشباب عندما يحلو لهن، 

بحسب ما أفادت وسائل اإلعالم.
وشدد املجلس احمللي املعروف 
بـ »بانشايات« واخلاص مبنطقة 
دوســــا في والية راجستان على 
ضــــرورة ان تتوقف الفتيات عن 
وضع األوشحة التي تخفي هويتهن، 

نيودلهيـ  أ.ف.پ: منع مجلس 
بلدي في شــــرق الهنــــد الفتيات 
من اســــتخدام هواتفهن اخللوية 


