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هيفاء وهبي غادة عبدالرازق

عاصفة ثلجية هائلة تضرب شرق أميركا

دبيـ  العربية: أنهت نخبة من أبرز العلماء 
املسلمني مساء اخلميس املاضي وفي مؤمتر 
غير مسبوق في مجاله في العاصمة القطرية 
الدوحة مناقشة جوانب هامة تتعلق بإنتاج 
أضخم فيلم ســــينمائي باللغة اإلجنليزية 
حول سيرة النبي محمد ژ دون حسم أبرز 

اجلوانب الشرعية في الفيلم.
 الفيلم الذي تخطط إلنتاجه شركة قطرية 
مملوكة ملجموعة »النور« القابضة التي أعلنت 
في وقت ســــابق أنها خصصت 200 مليون 
دوالر إلنتاجه، قد يســــند إخراجه للمخرج 

العاملي بــــاري أوزبرن. وطالبت الشــــركة 
املشــــاركني بتحديد كيفية ظهور الصحابة 
الكــــرام رضوان اهلل تعالى عنهم وضوابط 
ذلك، وخصوصا اخللفاء الراشدين، والـ 10 
املبشرين باجلنة، وبنات النبي رضي اهلل 
عنهن، وأمهات املؤمنــــني، وكبار آل البيت 
الكرام، والصحابيات، خصوصا في مرحلة 

ما قبل اإلسالم. 
وأكد الشيخ يوسف القرضاوي الذي شارك 
في مؤمتر الصحافي والذي سيشـــرف مع 
مجموعة شرعية على مراجعة مضمون الفيلم 

والتدقيق في جميع مراحل السيناريو ان »هذا 
العمل سيحمل رسالة تنويرية عن حقيقة 
النبي التي يجهلهـــا الكثيرون في الغرب«. 
من جهته قال السيناريست األميركي رمزي 
توماس ان كونه غير مسلم، ال مينعه من كتابة 
سيناريو الفيلم، مؤكدا ان »الدين اإلسالمي 

يستحق كل التقدير،
ولذلك جاءتني فكرة الكتابة، أما عن كوني 
غير مســـلم فهذا ال يعنيني، ألني أكتب عن 
هدف سام وتعاليم سمحة، فكل هذا له عالقة 

باإلسالم واألديان السماوية األخرى«.

ابتكار لقاح ضد خاليا سرطان البروستات

اقتناء الكالب والقطط
 يعكس المستوى التعليمي

محامي هشام طلعت يراهن 
على عدم التصديق على إعدام موكله 

صحتك

بلفاستـ  يو.بي.آي: أعلن باحثون إيرلنديون عن ابتكار 
لقاح يحفز نظام املناعة في اجلسم ملواجهة اخلاليا السرطانية 
املتبقية بعد إجراء جراحة البروســــتات. وأفادت صحيفة 
»ذي آيريــــش تاميز« اإليرلندية بأن باحثي الســــرطان في 
جامعــــة »كولدج كورك« باتوا مســــتعدين الختبار اللقاح 
على البشر. وكتب الدكتوران مارك تانغني وسفراز أحمد 
في مجلة العالج واللقاحات اجلينية ان اللقاحات تستخدم 
احلمــــض النووي لتحفيز جهاز املناعة ما ميكن اللقاح من 
استهداف اخلاليا السرطانية وجتاهل اخلاليا السليمة. ولفتت 
الصحيفة إلى ان الطبيبني متكنا من خالل التجارب املخبرية 
من حتديد كيفية استعمال اللقاح والكميات الضرورية منه 
في العالجات بعد اجلراحة. يشــــار إلى ان اللقاح سيكون 
إضافة إلى العالجات املوجودة والتي تقضي بإزالة األورام 
واخلضوع لعالج باألشعة للقضاء على اخلاليا التي تخرج 

من مكان اجلراحة إلى أعضاء أخرى من اجلسم.

لندنـ  يو.بي.آي: وجدت دراسة حديثة أن عدد حاملي الشهادات 
اجلامعيـــة الذين يقتنون القطط أكثر من عـــدد نظرائهم الذين 

يقتنون الكالب في بريطانيا.
وتوصلت الدراسة التي شملت 2524 منزال إلى أن 42.2% منها 
يقتني أصحابها قططا وأن في كل من هذه املنازل شخص واحد 
على األقل حائز على شـــهادة جامعية في حني أن هذه النسبة ال 

تتجاوز 38.4% ممن لديهم كالب.
ورّجح الباحثون بحسب ما ذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي.
بي.سي( امس أن تدفع ساعات العمل الطويلة وطبيعة الوظيفة 
املهمة التي يقوم بها البعض اقتناء قطة وليس كلبا ألن وجوده 

في املنزل »ليس عمليا«.
 كمـــا بينت الدراســـة أن عدد احملالت التـــي تبيع احليوانات
  املنزليـــة اصبحت أكثر مما كان يعتقد في الســـابق إذ يشـــير
  قســـم البيطرة في جامعة بريســـتول إلى أن اجمالي املبيعات

 يتراوح ما بني 10.4 ماليني و10.5 ماليني« فيما تشير إحصاءات 
أخـــرى إلى أن 26% من املنازل فـــي بريطانيا تقتني قططا و%31 

كالبا.

القاهرةـ  وكاالت: في تصريح 
هو االغرب حــــول قضية مقتل 
سوزان متيم قال د.بهاء أبوشقة 
محامي هشام طلعت، خالل حديثه 
في برنامج »احليــــاة والناس« 
وحسب ما نشرته »اليوم السابع« 
انه يراهن علــــى امتناع رئيس 
اجلمهوريــــة عن التصديق على 
إعدام هشام طلعت في حال أيدت 
محكمــــة النقض حكــــم اإلعدام، 
وأفصح عن خطة احتياطية يبدو 
أن دفاع رجل األعمال الشــــهير 
ســــيلجأ لها، والتي رمبا تكون 
البحث عن وســــاطة سياسية، 

إلنقاذ هشام طلعت من اإلعدام، حيث قال أبو شقة إنه يراهن على امتناع 
رئيس اجلمهورية عن التصديق على إعدام هشام طلعت في حال أيدت 
محكمة النقض حكم اإلعدام. واشــــار الى ان عوارا شديدا يكتنف حكم 
احملكمة االولى التي قضت باالعدام منه مثال بطالن احلكم لصدوره من 
محكمة غير مختصة، فوفقا للقانون إذا ارتكب الشريك فعلة في مصر 
بينما وقعت اجلرمية في اخلارج فإن القانون املصري ال يسري عليها، 
وال يعاقب الشــــريك بناء عليه، على الرغم من ارتكابه فعلة في مصر، 
فضال عن أنه إذا لم تطلب الدولة التي وقعت فيها اجلرمية »اإلمارات« من 
مصر توجيه اتهام لواحد من مواطنيها فال متلك مصر اتخاذ اإلجراءات 
وتوجيه االتهام إليه، ودلل أبو شقة على ذلك بأن دبي لم توجه اتهاما 

لهشام، ومن ثم ال يجوز ملصر توجيه االتهام إليه.

دبي ـ ســــي.ان.ان: أظهرت حتقيقــــات جنائية أن مراهقة 
تركية عثر على جثتها مدفونة في حديقة منزلها دفنت حية 

بواسطة أقاربها عقابا لها لصداقاتها مع شبان.
وكانت الشرطة قد عثرت على جثة مدين ميمي )16 عاما( 
وهي جالســــة ويداها مقيدتان في حفرة بعمق مترين حتت 
قن للدجاج خارج منزلها في منطقة كهطا في جنوب شرقي 

تركيا.

وســــيمثل والدها وجدها أمام احملكمة بجرمية قتل الفتاة 
التي اكتشفت جثتها بعد تلقي السلطات األمنية معلومة من 
واش، وذلك بعد اإلعالن عن اختفائها منذ 40 يوما، وفق تقارير 
تركية. وتقول التقارير إن املبلغ أطلع الشرطة أن قرار »وأد« 
مديــــن جاء في اجتماع عائلي بعد تكرار تذمر والدها، وله 9 
أطفال، الرتباطها بصداقات مع شبان. وكشف التحقيق اجلنائي 

وجود كميات كبيرة من التراب في رئة ومعدة الضحية.

»وأد« مراهقة تركية لتعدد عالقاتها

أميرة سعودية تناشد المفتي التدخل لمنع تزويج القاصرات

صور جديدة ونادرة لمارلين مونرو ..للبيع

قطر تنتج فيلمًا عن الرسول..  والقرضاوي يشرف على المراجعة والتدقيق

نيويوركـ  رويترز: أزيح الستار 
اجلمعة عن صــــور فوتوغرافية 
للممثلة األميركية مارلني مونرو 
تظهر فيها وهي مسترخية وجالسة 
على أريكة داخل شقة في نيويورك 
قبل تسعة أشهر من وفاتها بعد ان 
ظلت ضمن ارشيف خاص ألكثر 

من 45 عاما.
والتقط املصور لني ســــتيكلر 
الصــــور وهــــي باللونني األبيض 
واألسود ملونرو عندما وصلت على 
نحو مفاجئ إلى شقته في ديسمبر 
1961 لزيارة صديقه الشاعر كارل 
ساندبرج الفائز بجائزة بوليتزر. 
ويعرض ســــتيكلر الصور للبيع 

الرياض ـ إيالف: بعد أن ثبتت احملكمة العامة في القصيم زواج 
طفلة عنيزة االثنـــني املاضي إثر تنازل والـــدة الطفلة عن دعواها 
املرفوعة ضد زوجها الســـابق الذي زوج طفلتها من ثمانيني وسط 
ظروف غامضة، أصدرت األميرة ســـارة بنت مساعد بن عبدالعزيز 
بيانا ناشدت فيه مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إصدار 

فتوى حترم زواج القاصرات.
وجاء البيان الذي صدر من جمعية مودة اخليرية لقضايا الطالق 
باسم األميرة سارة مبررا الطلب من املفتي »بعد أن بدأت أخبار تزويج 
القاصرات تتزايد في الصحف مثيرة عواطف وســـخط املجتمع ملا 
تعانيه تلك الصغيرات الالتي ال يزلن يتعثرن في ثوب الطفولة من 
ظلم واستغالل مشني، فتارة يتاجر بهن لتحقيق مصلحة أو كسب 
مادي، وتارة أخرى يستخدمن سالحا لالنتقام وتصفية احلسابات، 
وبني هـــذه وتلك تذبح براءة الصغيرات وتنتهك إنســـانيتهن على 
مرأى ومســـمع من املجتمع، والكل عاجز عن املساعدة لعدم وجود 

نظام يحميهن«.
ومن املنتظر أن يحظى البيان بردود فعل واســـعة خصوصا أن 
حاالت الزواج بالقاصرات لم جتد قانونا أو تشريعا مينعها وإمنا يتم 

حل املوضوع غالبا باحلوار أو دفع مبالغ مالية مقابل فض العقد.

بعد أن ثبتت المحكمة العامة في القصيم زواج طفلة عنيزة

قاض في هاييتي يرفض اإلفراج المشروط
 عن األميركيين العشرة

غادة عبدالرازق: أنا أحلى من هيفاء وهبي
 وهند رستم بس أحلى مني!

حبس أميركية حرقت حماتها

بورت أو برينسـ  أ.ش.أ: أعادت 
الســـلطات في هاييتي األميركيني 
العشـــرة املتهمني مبحاولة تهريب 
33 طفال خارج البالد إلى الســـجن 
مرة أخـــرى، وذلـــك بعدما رفض 
القاضي املنوط بالنظر في قضيتهم 
اإلفراج املشروط عنهم. وقال محامي 
األميركيني العشـــرة إن القاضي لم 
يصدر أي حكم في قضية موكليه، 
إال أنه سيواصل التحقيق مع خمسة 
منهم غـــدا في حني ســـيحقق مع 
اخلمسة اآلخرين بعد غد الثالثاء.  
من جانبها، قالت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون إن قضية 
األميركيني تعد مسألة خاصة بنظام 
هاييتي القضائي، مشـــيرة إلى أن 
بالدها ســـتواصل تقدمي الدعم لهم 
كما كانت تفعل في السابق مع أي 
قضية مثل هـــذه يتم فيها توجيه 
اتهامات ملواطنني أميركيني. وأعربت 

كلينتـــون عن أملها في أن يتم حل 
هذه القضية بشكل سريع. من جهة 
اخرى تعهد بيل كلينتون باإلسراع 
في توصيل املساعدات إلى املتضررين 
جـــراء الزلزال املدمـــر الذي ضرب 
البالد كما اعتذر عـــن التأخير في 

توصيل هذه املســـاعدات وتنسيق 
جهود اإلغاثة. وقـــال كلينتون إن 
كال من ســـلطات هاييتي واملجتمع 
الدولي هناك تكبدا خســـائر هائلة 
جراء الزلزال عرقلت محاوالتهم في 

تنسيق جهود اإلغاثة الدولية.

الكروسي ـ يو.بي.آي: أصدرت محكمة أميركية 
قرارا بسجن امرأة 7 أعوام بعد إدانتها بإضرام النار 

في سرير حماتها وهي نائمة.
وذكرت صحيفة »الكروســــي تربيون« امس ان 
النيابة العامة وصفت أجنيال برند )47 سنة( التي 
حاولت حرق حماتها وهي نائمة في سريرها بأنها 

»مخربة متسلسلة«.
وقال مدعي عام احملكمة في الكروســــي بوالية 
ويسكنسون تيم غرونكي إن 4 حرائق حصلت في 
املنازل التي متلكها أجنيال خالل 4 أشهر فقط، واحد 
منها في منطقة كون فالي فــــي الوالية ذاتها خالل 

ســــبتمبر في العام 2008، وانتقلت العائلة للعيش 
في مقطورة بعد احتراق منزل كانت فيه.

ولكن املقطورة التي انتقلوا إليها احترقت أيضا 
خالل أشهر وبعدها بشهور أفادت الشرطة بأن الدخان 

كان ينبعث من منزل جديد للعائلة.
وكان حظ والدة زوج أجنيال كبيرا ألنها لم متت 
لكــــن كلبها الذي كان معها في الغرفة نفق بســــبب 
تنشقه الدخان الكثيف. واعترفت أجنيال العام املاضي 

باستخدامها والعة سجائر إلحراق غطاء سرير.
وقال املدعي العام غرونكــــي »هذه امرأة يتعني 

على املجتمع اخلشية منها«.

حفلت حلقـــة برنامج »بدون رقابة« مع غادة 
عبدالرازق بالعديد من املواضيع الصاخبة والتي 
كانـــت فيها صريحة الى اقصـــى احلدود خاصة 
فيما يتعلق بزمالئها في الوســـط الفني، وهو ما 
اثار دهشة وفاء الكيالني مرات عدة، وخصوصا 
حني قالت غادة إنها اجمل واكثر اثارة من هيفاء 
وهبي في احلقيقة وعلى شاشة السينما، واضافت 
عبدالرازق ان هيفاء جنحت كممثلة بنسبة 50% في 
فيلم »دكان شحاتة« وهي نسبة كبيرة ملن تقف 
امام كاميرا السينما للمرة األولى. كما اكدت عدم 
وجود عالقة قوية بسمية اخلشاب التي شاركتها 
بطولة فيلمي »حني ميسرة« و»الريس عمر حرب« 
وبعدها انفردت غـــادة باحلضور في أفالم خالد 
يوســـف حتى حصلت على البطولة املطلقة في 
»كلمني شكرا« وكررت املمثلة املصرية أكثر من 
مرة عبارات تؤكد ثقتها الشـــديدة بنفسها وعدم 
دخولها في اي مقارنـــات مع فنانات هذا اجليل، 
واختارت ان تكون الفنانة الوحيدة االجمل منها 
هي هند رستم، مؤكدة انها ضد السينما النظيفة 
مضيفـــة ان الهجوم على ادوارهـــا يعود الى ان 
معظـــم املمثالت اآلن يردن تقدمي ادوار ال حتوي 
اي مشـــاهد جريئة بينما هي تقـــدم كل االدوار، 
واعترفت عبدالرازق بأنها تزور طبيبا نفسيا اكد 
لها تعدد الشخصيات التي تعيش داخلها، وانها 

تستخدم كل شخصية في الوقت املناسب، سواء 
الطيبة او الشريرة او العنيدة، لكنها تبقى طوال 
الوقت صريحة، حتى انها حتاول جتنب الدخول 
في نقاشـــات مع زمالئها حني يحدث خالف حتى 

ال تقع في اخلطأ.
وكان واضحا على عبدالرازق انها تريد الكالم 
عن الفن فقط، واشادت كثيرا بخالد يوسف، فيما 
رفضت الكالم في السياسة لكنها فاجأت اجلميع 
بحســـب جريدة االخبار اللبنانية حني قالت إنها 
ال تعرف نوال السعداوي وال نصر حامد ابوزيد 
لكنها طبعا ضد مبدأ تكفير املفكرين والفنانني، 
فيما شـــهدت الفقرة االخيرة من احللقة خطأ من 
فريق البرنامج، اذ عرض تســـجيال لوجهة نظر 
الصحافي مصطفى الكيالني في مشـــوار ضيفة 
احللقة، لكن مقدمة البرنامج والكالم املكتوب على 

الشاشة ذكرا اسم زميل آخر هو محمد النقيب.
وفي فقرة »تلغي مني« ظلت غادة عبدالرازق 
متمسكة بصراحتها، ولدى املقارنة ببني مايا نصري 
وسيرين عبدالنور في األداء التمثيلي داخل مصر 
قالت انها حتب كلتيهما كمطربتني لكن ســـيرين 
حققت جناحا اكبر وعندما ظهرت صورة نيكول 
سابا، اصرت على اختيار سيرين، وحني ظهرت 
صورة هيفاء وهبي اختارت غادة ايضا سيرين 

عبدالنور للمرة الثالثة.

بعد اتهامهم بمحاولة خطف 33 طفاًل

ال أعرف نوال السعداوي وال نصر أبوزيد

د.بهاء أبو شقة

باسم »مارلني مونرو.. الزيارة«. 
والصور التي ستباع تظهر مونرو 
وهي تضع نظارة شمسية وترتدي 
ثوبــــا بأكمام قصيــــرة وتتحدث 
وتضحك مع ساندبرج. وسيتم 
أيضا طرح 250 نســــخة من كل 

صورة للبيع.

وقال ستيكلر لرويترز »حدث 
ذلك مصادفة بينما كان النجمان 
معا وكانت معي الكاميرا«. وأضاف 
انه كان »مثل فراشة على احلائط« 
عندما قام بتصوير مونرو التي كان 
عمرها آنذاك )35 عاما( وساندبرج 
الــــذي كان عمره )83 عاما( أثناء 

حديثهما معا.
وقال ستيكلر البالغ من العمر 
اآلن »حوالي 80 عاما« ويعيش في 
لوس اجنيليس انه بعد ظهر اليوم 
الذي قامت فيه مونرو بالزيارة 
ذكر ساندبرج بطريقة عفوية انهما 

سيستقبالن »زائرا« قريبا.

الثلوج وقد غطت طرقات بكاملها في شرق أميركا

واشنطنـ  أ.ف.پ: شلت احلركة في 
واشنطن بسبب الثلوج ليل اجلمعة 
السبت في الوقت الذي تعرضت فيه 
اجواء واســــعة من شــــرق الواليات 
املتحــــدة لعاصفة ثلجيــــة وصفتها 
السلطات بـ»االستثنائية« و»اخلطرة 

جدا«.
وحتسبا لالمر هرع سكان العاصمة 
االميركية الى التزود بحاجاتهم من 
االسواق خشــــية حدوث ثلج يعطل 

وسائل النقل.
واصدرت مصلحة االرصاد اجلوية 
الوطنية نشرة حتذيرية بشأن »عاصفة 
ثلجية استثنائية« ملدة 24 ساعة وجاء 
في النشرة ان العاصفة ستطول معظم 
اجزاء املنطقــــة وطلبت من اصحاب 

السيارات عدم التنقل.
وبحســــب املصدر ذاته فان هذه 
العاصفة الثلجية الكبرى الثانية خالل 
هذا املوســــم ميكن ان تنقل ما يصل 
الى 75 ســــم من الثلج الى العاصمة 

االميركية.
وقال كالوس وولتر خبير احوال 
الطقس في جامعة كولورادو ان هذه 
العاصفة ميكن ان حتطم رقما قياسيا 
سابقا سجل في عام 1922 حيت غطت 
العاصمة االميركية طبقة من الثلج بلغ 
ارتفاعها 71 سم مشيرا الى انه »حتى 
مع 50 سم فقط فسنكون ازاء ثالث اكبر 

تساقط للثلوج« في واشنطن.

مارلني مونرو في صورة تنشر ألول مرة وفي اإلطار مع الشاعر كارل ساندبرج  )رويترز(

بيل كلينتون أثناء تفقده املناطق املتضررة في هاييتي  )أ.پ(


