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أقامت مفوضية حماية األسماك واحلياة البرية في والية فلوريدا األميركية دورة تدريبية للصيادين 
حول التعرف على الثعابني والزواحف غير احمللية وطريقة مطاردتها واإلمساك بها والتخلص منها، 

ويبدو اثنان من املدربني وهما يحمالن ثعبانا بورميا »يستوطن مناطق فلوريدا«.
ويقدر عدد هذه الثعابني بأكثر من 100 ألف وتعمل الس���لطات على مكافحتها بسبب األضرار التي 
)أ.ف.پ(  تلحقها باحلياة البرية املهددة في املنطقة.     

الشيخ عبدالرحمن البراك

استقبال رسمي ألردوغان في اسبانيا قبل حادث الرشق                              )أ.ف.پ(

ملصق فيلم »اسمي خان«

جورج مع صاحبته

الكلب األطول في العالم      )رويترز(

عالم دين ُيجيز قتل من يبيح االختالط في العمل والتعليم!
الرياض � يو.بي.آي: أجاز 
عالم دين سعودي قتل كل من 
يسمح باالختالط بني الرجال 
العمل  والنساء في ميادين 

والتعليم.
وأكد الشيخ عبدالرحمن 
البراك في فتواه على موقعه 
اإللكتروني »جواز قتل من 
يبيح االختالط في ميادين 
العمل والتعليم واصفا من 
يقوم بهذا العمل باإلنس����ان 
»املرت����د الكاف����ر الواج����ب 

قتله«.

الديوث

كما وصف البراك الرجل 
الذي يسمح ألخته أو زوجته 
بالعمل أو الدراسة مع الرجال 
بالش����خص »الدي����وث« أي 
الذي ال ميل����ك الغيرة على 

عرضه.
وم����ن املتوق����ع أن تثير 
فت����وى البراك ضجة كبيرة 
في الشارع السعودي والذي 

الوسطي  بدأ يتجه للمنهج 
والتس����امح في التعامل مع 
املرحل����ة التطويري����ة التي 
تش����هدها الب����الد حيث بدأ 
الكثيرون في رفض الفتاوى 
التحريضية والتي من شأنها 
أن تثير الفتنة في املجتمع 
السعودي أو تخلق صراعات 
طائفية أو دينية أو تلك التي 
من ش����أنها أن تثير زوبعة 
في األمن وتهدد االس����تقرار 

في البالد.
وأعفى امللك الس����عودي 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز في 
اكتوبر املاضي عضو هيئة 
كبار العلماء الشيخ د.سعد 
ب����ن ناصر ب����ن عبدالعزيز 
الشتري من عمله بعدما طالب 
األخير مبنع سياسة االختالط 
امللك  التي تنتهجها جامعة 
عبداهلل للعل����وم والتقنية 
)كاوست( التي افتتحت في 
أواخر سبتمبر العام الفائت 
مؤخرا تزامنا مع احتفاالت 

اململكة بالعيد الوطني.
وفي وقت سابق قال وزير 
الدكتور  الس����عودي  العدل 
محمد العيس����ى عن أحكام 
االختالط »انها بدعة لم ترد 
في النصوص الدينية وإنها 
مبتدعة في بع����ض فترات 

التاريخ اإلسالمي«.

الخلوة المحرمة

إال أن مفت����ي عام اململكة 
العربية السعودية الشيخ 
آل الشيخ وجه  عبدالعزيز 
حتذي����را من دعاة االختالط 

واخللوة احملرمة.
وقال املفتي أواخر الشهر 
املاضي في خطبة له »اختالط 
الرجل باملرأة في أي ميدان من 
ميادين احلياة يحطم احلواجز 
الويالت  األم����ة  ويجر على 

واملصائب الكبيرة«.
وأضاف »لقد وضع الشرع 
العالج ملنع الوقوع في هذه 

احملرمات«.

من المتوقع أن تثير فتواه ضجة كبيرة في الشارع السعودي

بحريني يدعو 40 عضوًا في مجلس النواب
لمشاهدة »اسمي خان« لحثهم على محاربة الطائفية

دبي � العربية.نت: وجه مواطن بحريني دعوات ل� 40 عضوا 
في مجلس النواب حلضور فيلم س����ينمائي، حلثهم على محاربة 
الطائفي����ة. املواطن خالد اخلياط تكفل بدفع التكلفة املادية ل� 40 
تذكرة، حلض����ور الفيلم الهندي الذي تعرضه صاالت الس����ينما 
البحرينية، الذي يلعب بطولته جنم بوليوود شاروخان، ويتناول 
قضايا مثل اإلرهاب واإلس����الم واإلعاقة والتفرقة العنصرية في 
الواليات املتحدة األميركية على خلفية أحداث احلادي عش����ر من 

سبتمبر.
وقال اخلياط في دعوته للنواب: »أتقدم إلى مجلس����كم بهدية 
متواضعة، أمتنى أن تن����ال موافقتكم، وهي عبارة عن 40 تذكرة 
سينمائية مدفوعة األجر ملشاهدة هذا الفيلم السينمائي الهندي، 
علكم تستفيدون منه حيث يكون احلب والتسامح عنصرين مهمني 
للنهوض ب����أي مجتمع، ولتتعلموا أيضا م����ن خالله أن البغض 

والكراهية واحلقد لن يجرنا إال إلى متاهات«.
وطلب املواطن من املدعوين »االقتداء ببطل الفيلم الذي استطاع 
من خالل متثيله أن يوصل إلى العالم ان املسلمني ليس جميعهم 
إرهابيني، ويجب ان يعلم كل أهل البحرين أن الس����نة أو الشيعة 

ليس كلهم طائفيني فكلنا واحد«.
ويحكي فيلم »اس����مي خان« قصة رضوان خان، وهو هندي 
مس����لم من مومباي، يعاني من مرض التوحد، يتزوج من سيدة 
هندوسية مطلقة ولديها طفل واحد، وبعد أحداث سبتمبر تلقي 
السلطات األميركية القبض عليه بسبب سلوكه املثير للشبهة، ما 
يؤدي إلى انفصاله عن زوجته، فيقرر السفر للقاء رئيس الواليات 

املتحدة األميركية لتبرئته من التهم املنسوبة إليه.
وحصل الفيلم على رقم قياسي بني األفالم البوليوودية التي 
تع����رض في بريطانيا، فحل في املركز الس����ادس بني األفالم التي 

تعرض في صاالت السينما البريطانية.

تشيني.. في المستشفى
أدخل نائب الرئيس األميركي السابق ديك تشيني الى املستشفى أمس اثر تعرضه لوعكة صحية 
متثلت في آالم ش���ديدة في الصدر، ومعروف ان تش���يني لديه تاريخ طويل مع أمراض القلب، وفي 
الصورة األرشيفية التي تعود الى 20 يناير 2009 يشاهد تشيني على كرسي متحرك أثناء حضوره 
حفل تنصيب باراك أوباما.         )أ.ف.پ(

هيالري داف

خاتم هيالري بمليون دوالر
لوس أجنيليس � يو.بي.آي: قدر ثمن خامت 
خطوبة النجمة األميركية هيالري داف الذي قدمه 

لها جنم الهوكي مايك كومري مبليون دوالر.
ونقل موقع »إي أون الين« عن مصدر مقرب 
من كومري الالعب في نادي »أدمنتون أويلر« 
للهوكي أن ثمن خامت اخلطوبة الذي قدمه لداف 

هو مليون دوالر.
وقال املصدر ان الالعب اشترى اخلامت البالغ 

وزنه 14 قيراطا من الس فيغاس.

جورج األميركي.. أكبر كلب في العالم
دخل »غينيس« ويستهلك 50 كغم من الطعام شهريًا

فينيكس � رويترز: اصبح اآلن الكلب جاينت جورج 
من أريزونا اطول كلب في العالم بعد ان منحته موسوعة 
غينيس لألرقام القياسية لقب أطول كلب حي في  العالم 
واط����ول كلب على االطالق. ويبلغ طول جورج 1.09 متر 
ووزنه 111 كيلوغراما. واستطاع الكلب الرمادي البالغ من 
العمر اربع سنوات من فصيلة جريت دان دخول موسوعة 
االرقام القياسية بعد ان ارسلت »غينيس« مفتشا لها للتحقق 
من هذا الطول الذي مت قياسه من املخلب إلى الكتف.  ومتكن 
جورج الذي ل����ه موقعه اخلاص على االنترنت وصفحة 
على موقعي التواصل االجتماعي »فيسبوك« و»تويتر« 
من التغلب على اقرب منافس����يه وهو تيتان من فصيلة 

جريت دان من سان دييجو بكاليفورنيا.
وال يوجد بيت لهذا الكلب الضخم الذي يس����تهلك 50 
كيلوغراما من الطعام شهريا. وتقول صاحبته إن جورج 

ينام على فراشه الضخم داخل املنزل.

صحتك

الخميرة أحدث عالج للسرطان

القاهرة � وكاالت: بعد أبحاث دامت عشرين عاما، توصل 
العالم املصري ممدوح غنيم، إلى عالج طبيعي للس����رطان 

باستخدام اخلميرة غير املسببة لألمراض.
وتوصل البروفيسور غنيم أستاذ علوم املناعة بجامعة 
»تش����ارلز درو« للطب والعلوم إلى هذا الكشف من خالل 
تبني نظريته اخلاصة بأن اخلاليا السرطانية ميكن أن تدمر 

نفسها عند تعريضها لكميات صغيرة من اخلميرة.
والحظ البروفيسور املصري في جتاربه املعملية أنه عند 
تعريض اخلاليا السرطانية لكميات من اخلميرة، فإنها تلتهم 
اخلميرة من خالل عملية تعرف علميا بالفاجوسايتوسيز 

)أي االستيعاب( ثم متوت.
قام بإجراء هذه التجارب في البداية في أنابيب اختبار 
مت خالله����ا تعري����ض خاليا س����رطانات الثدي واللس����ان 
والقول����ون واجلل����د للخميرة، وقال البروفيس����ور غنيم، 
 إنه ال يس����اوره أي ش����ك ف����ي أنه أصبح قاب قوس����ني أو 
أدنى من التوصل إلى سبب ضعف اخلاليا السرطانية إلى حد 
هالكها بعد أن تلتهم اخلميرة املنزلية. وقال إن اخلاليا تنجذب 

نحو اخلميرة في عملية أطلق عليها »احلب القاتل«.
وقام البروفيسور غنيم في جتارب الحقة بحقن اخلميرة 
داخل أورام سرطانية في الفئران، والحظ أن حجم األورام 

تقلص.

كردي يرشق أردوغان بالحذاء في إسبانيا 

إش����بيلية � د.ب.أ: أعلنت مصادر أمنية 
إسبانية امس أن سوريا من أصل كردي اعتقل 
بعدما رشق رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان بحذاء في مدينة أشبيلية بجنوب 
إسبانيا. وأضافت املصادر أن احلادث وقع 
أمام مقر بلدية إشبيلية االثنني عندما كان 
أردوغان يهم بركوب سيارته بعد مغادرة 
املبنى الذي مت تكرميه بداخله على جهوده 
في التعاون الثقافي. ولم يصل احلذاء إلى 
أردوغان حيث اصطدم بالس����يارة، وألقى 
احلرس الش����خصي ألردوغان القبض على 
الشاب. وصاح الش����اب أثناء إلقاء احلذاء 
قائال: »يحيا كردستان احلر«. ووفقا ملصادر 
أمنية فإن الشاب يعيش منذ عام على األقل 
في اشبيلية، حيث كانت السلطات تستعد 
التخاذ قرار بشأنه إما بالطرد أو تقنني وضعه، 

وقد يواجه اآلن تهما تتعلق مبهاجمة رئيس 
دولة ومقاومة الشرطة.

يأتي هذا بينما ج����رى اعتقال آخر في 
الفندق الذي نزل فيه أردوغان بعد أن نادى 
رئيس ال����وزراء الترك����ي بالقاتل، وصاح: 
»كردستان احلر«. وبعد االطالع على أوراقه، 
جرى إطالق س����راحه. وتبني أنه أيضا من 
أصل كردي وهناك اعتقاد بأنه يعرف الشاب 
الذي ألقى احلذاء. وكان أردوغان قد وصل 
إلى أش����بيلية قادما من مدريد حيث أجرى 
مباحثات مع رئيس الوزراء خوسيه لويس 

رودرجيث ثاباتيرو.
وتزامن حادث رش����ق رئي����س الوزراء 
التركي باحلذاء مع إلقاء تركيا القبض على 
49 شخصا متورطني في مخطط لإلطاحة 

باحلكومة. 

.. واليزال المسلسل مستمرًا 

دورة تدريبية 
للتعرف على 

الثعابين


