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مت ترش���يح الداعية الس���عودي د.محمد العريفي لعضوية 46
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني.

يذكر ان االحتاد العاملي لعلماء املسلمني يرأسه الداعية د.يوسف 
القرضاوي وينوبه من الس���نة الداعية عب���داهلل بن بيه، ومن 
الش���يعة الشيخ آية اهلل التسخيري ومن اإلباضية مفتي عمان 
الشيخ اخلليلي وهو احتاد اسس عام 2004 في مؤمتر تأسيس 

أقيم في لندن لهذا الغرض.

ترشيح العريفي لعضوية االتحاد العالمي لعلماء المسلمين

صحتك

الغناء يعيد القدرة  على الكالم بعد الجلطة

نيكول ريتشي تقود طائرة من أميركا إلى مونتريال

ل���وس أجنيليس � يو ب���ي آي: جنحت النجمة 
التلفزيونية األميركية نيكول ريتشي في قيادة طائرة 
وتوجهت من الواليات إلى مدينة مونتريال الكندية. 
وذكر موقع »بيبول« األميركي ان ريتش���ي أضافت 
إلى رصيدها شيئا جديدا هو قيادة الطائرات. ولفت 
إلى ان جنمة البرامج الواقعية التلفزيونية ومصممة 
األزياء واألم لولدين كتبت على موقعها اخلاص على 

اإلنترن���ت عن جتربتها اجلديدة في الطيران فقالت 
انها تس���لمت دفة قيادة طائرة خاصة خالل رحلة 
إلى كندا للترويج ملجموعة األزياء اجلديدة.  وكتبت 
»طرت إلى مونتريال.. وأنا أقصد بالفعل انني طرت 
فقد سمح لي ش���ريكاي ريك وبراين باملساعدة في 
قيادة طائرتهما«. ونشرت ريتشي صورها في غرفة 

القيادة مؤكدة ان التجربة »مسلية جدا«.

المرأة أكثر ذكاء 
من الرجل

في أول محاكمة جنائية من نوعها

براءة 3 مديرين في »غوغل« من تهمة التشهير برل����ني � أ.ش.أ: أعلن عالم أعصاب في جامعة 
»هارفارد« األميركية أن إعادة القدرة على الكالم 
ملن فقدها بسبب اجللطة الدماغية ممكنة باستخدام 
املوسيقى والغناء. وقال العالم األملاني جوتفريد 
شالوغ املتخصص في طب األعصاب خالل مؤمتر 
علمي عقد في س����ان دييجو بوالي����ة كاليفورنيا 
األميركي����ة إنه من املمكن أن يس����ترجع املرضى 
الذين تعرضوا لتلف مراكز النطق بسبب إصابتهم 

بجلطة دماغية حادة القدرة على احلديث من خالل 
الغناء، وأضاف شالوغ أن املوسيقى تعمل لتنشيط 
مناطق معينة على جانبي املخ، فيتأثر بها مركز 
النطق الذي يوجد على اجلانب األيس����ر من املخ. 
وذكر شالوغ أن سلسة من النغمات البسيطة متنح 
املرضى دعامة ما ملس����اندة محاوالتهم اللغوية، 
مبينا أنهم يتعلمون في البداية املئات من اجلمل 

البسيطة.

دبي � سي ان ان: املرأة أذكى من 
الرجل.. هذا خالصة بحث حديث 
تضمن مس����ابقة على اإلنترنت، 
اس����تندت الى اللعبة الش����عبية 
»ترايفيال بيرس����وت« املشهورة، 
جرت بني اجلنس����ني واس����تمرت 
ملدة خمسة أش����هر وبتسع لغات 
مختلفة. وطرح أكثر من 15 مليون 
سؤال أثناء املنافسة التي تأرجحت 
فيها كفة اجلنسني باستمرار، ومنذ 
إطالقها في أكتوبر املاضي وحتى 
متكنت حواء، وبالكاد، من انتزاع 
النصر. وفي املسابقة، جاءت النساء 
ب� 4.088.139 ردا صحيحا، مقابل 
4.077.596 من األجوبة الصحيحة 
للرجال. وكان األمر سيس����تغرق 
الفرد حوالي تس����عة أعوام و215 
يوما و8 ساعات و24 دقيقة لإلجابة 
عن ذات أس����ئلة اللعبة الشعبية 
التي دش����نت للم����رة األولى عام 
الفئات ش����عبية  أكثر  1982 ومن 
في املس����ابقة كانت تلك املتعلقة 
أداء  باملنوعات، حيث برزت قوة 
النساء، فيما كانت أجوبة الرجال 
صحيحة في هذا املجال بنس����بة 
56.8%، وتلتها املواضيع املتعقلة 
بالعلوم والطبيع����ة، والرياضة 
والترفي����ه، والتاري����خ والفنون 
واآلداب، واجلغرافيا، وأخيرا »أناس 

وأماكن«.
النس����اء كذلك في  ومتي����زت 
املتعلق����ة بالعل����وم  املواضي����ع 
والطبيع����ة، بإجاب����ات صحيحة 
مبعدل 54.4%، وتلك املختصة ب� 
»أناس وأماكن« وأجنب بدقة بنسبة 

.%41.7
الرجل، كانت أجوبته األفضل 
في األس����ئلة املتعلقة ب� »العلوم 
والطبيعة« بنسبة دقة بلغت %57، 
واملنوعات 56.7%، وتفوقوا على 
النساء بنحو الضعف في أسئلة 
»الرياضة والترفيه« بنسبة %54.8، 
أما أكث����ر نقاط ضعفه����م فكانت 
»اجلغرافيا« و»أن����اس وأماكن« 
بأجوبة صحيحة بنس����بة %49.9 

لكال املوضوعني.

في أول محاكمة جنائية م����ن نوعها أصدر قاض في 
إحدى محاك����م مدينة ميالنو اإليطالية حكما بالس����جن 
6 أش����هر مع وقف التنفيذ على ثالثة من مديري غوغل 
وبرأهم من تهمة التشهير، وكان الثالثة قد اتهموا بانتهاك 

خصوصية األفراد بعد قيام أشخاص بنشر شريط ڤيديو 
يتضمن إساءة لفتى مصاب بالتوحد وذلك بقصد االبتزاز، 
ووصفت غوغل احلكم بأنه مثير للدهش����ة، مؤكدة أنها 

ستستأنفه.

الفريق ضاحي خلفانمحمود املبحوح

جوازات سفر أربعة متهمني جدد في قضية املبحوح والتي كشفت عنها شرطة دبي امس )أ.ف.پ(

ريتشي في كابينة الطائرة

قاضي محكمة ميالنو ينطق باحلكم                     )أ.پ(

خبير قانوني: يجوز رفع دعوى قضائية من قبل ذوي المصلحة
الرياض � وكاالت: أجمع عدد من العلماء 
على رفض تكفير مستبيح االختالط، واعتبر 
األس����تاذ في املعهد العالي للقضاء بالرياض 
الداعي����ة د.عبداهلل الطريق����ي، الرؤية التي 
اس����تند عليها الداعية عبدالرحمن بن ناصر 
البراك، بجواز قتل مس����تبيح االختالط في 
العمل والتعليم من قبيل »الرأي املتش����دد«، 
مش����يرا إلى أن خروج الفتوى بهذه الصورة 

يعد »خطأ« كونها خرجت من عالم معتبر له 
مكانته في األوساط الشرعية. وذلك بحسب 
ما نشرته جريدة »الوطن« السعودية امس. 
من جانبه، قال اخلبير القانوني د.باسم عالم، 
حول مدى إمكانية رفع دعوى قضائية على 
مثل هذه الفتوى املتش����ددة »إنه يجوز رفع 
دعوى قضائية من قبل ذوي املصلحة، أو من 

يجوز لهم القيام بعمل احلسبة«.

وأوضح ان نظام اإلجراءات القانونية تغير 
عن الس����ابق حيث كان ميكن في املاضي أن 
يق����وم أي فرد من أفراد املجتمع برفع دعوى 
قضائية من منطلق احلس����بة في حال كانت 
هن����اك جهة مختصة لقبول الدعوى، مضيفا 
»لك����ن اآلن ال يوجد جه����ة اختصاص ميكن 
التوجه اليها لرفع دعوى قضائية ضد الداعية 

عبدالرحمن البراك.

ضجة في األوساط السعودية بعد فتوى البراك بقتل من يبيح االختالط

شرطة دبي تكشف أسماء 15 متهمًا جديدًا في »اغتيال المبحوح«
كشفتهـم األمـن  رجـال  وكفاءة  الكاميـرات  أن  إال  تنكّـر  وسائـل  استخـدم  االغتيال  فريق 

رومـاالمجموعة الثامنة غادرت دبي بعد العملية إلى إيران من  واحدة  كمجموعة  وصلوا  متهمين   6
إلى دبي من مدينة فرانكفورت 
األملانية 6 متهم���ني هم: مايكل 
بارني، وجيمس كالرك، وستيفني 
ديريك، وبول جون كيلي، ومايكل 

بودنهامير، وميالني هيرد.
وقالت شرطة دبي إن الفريق 
الذي ش���ارك في اجلرمية كان 
حريصا على اتباع أساليب عدة 
للمراوغة، منها تغيير الهيئة عبر 
استخدام أدوات ووسائل تنكر 
متعددة، إال أن تلك الوسائل لم 
تفلح في طمس هوية املتهمني 
عن أعني رجال األمن الذين أبدوا 
كفاءة منقطعة النظير مدعومة 
التقني���ات األمنية في  بأحدث 
الذين حرصوا،  املتهمني  كشف 
إمعانا في التضليل واملراوغة، 
عل���ى مغادرة الب���الد على منت 
رحالت طيران مختلفة توجهوا 
من خالله���ا إلى عدة مدن حول 
العالم س���واء برحالت مباشرة 
أو عبر التوقف في مدن أخرى 

للتضليل. 

مدن متفرقة

أن  التحقيق���ات  وأظه���رت 
املتهمني البالغ عددهم 26 شخصا 
غادروا إلى عدد من املدن املتفرقة 
حول العالم على النحو التالي:

� توجهت إل���ى هونغ كونغ 
مجموعتان ضمت األولى دانيال 
بروس وراسنيو والبيير وضمت 
الثانية ديريك، وهيرد، وكيلي، 
وبودنهامير، وغراهام، ومن هناك 
توجه ديريك، وهيرد، وراسنيو، 
والبيير إلى زيوريخ التي توجه 
إيليفنغر بعد  إليها أيضا بيتر 
توقفه ف���ي الدوحة بينما غادر 
دانيال بروس مدينة هونغ كونغ 
إلى بانك���وك، وتوجه كورمان، 

العربية.نت: كش���فت   � دبي 
العامة لش���رطة دبي  القي���ادة 
امس عن نتائ���ج جديدة بالغة 
األهمي���ة أفضت إليها التحريات 
اجلارية بخصوص جرمية مقتل 
القيادي في حركة حماس محمود 
املبحوح الذي عثر على جثته في 
أحد فنادق دبي الش���هر املاضي، 
معلنة أسماء وهويات 15 شخصا 
البحث والتحري  أظهرت أعمال 
تورطهم في اجلرمي���ة ليرتفع 
بذلك ع���دد املتهمني في القضية 
حتى اآلن إلى 26 شخصا، وبينت 
شرطة دبي أنها تلقت تأكيدات من 
الدول املعنية بأن اجلوازات التي 

استخدمها املتهمون سليمة.
وأوض���ح قائد ش���رطة دبي 
الفريق ضاحي خلفان أن قائمة 
االتهام اجلديدة تضم ستة متهمني 
بينهم س���يدة يحملون جوازات 
سفر بريطانية، إلى جانب رجل 
وس���يدتني يحملون ج���وازات 
س���فر إيرلندية، وثالثة متهمني 
بينهم سيدة لديهم جوازات سفر 
فرنس���ية، وثالثة آخرين بينهم 
س���يدة أيضا يحملون جوازات 
س���فر اس���ترالية، بإجمالي 15 
متهما، ليص���ل إجمالي املتهمني 
في القضية � وحتى صدور البيان 
� إلى 26 ش���خصا، حيث كانت 
شرطة دبي قد كشفت منتصف 
الشهر اجلاري عن أسماء 11 متهما 
أظهرت التحقيقات، التي بدأت فور 
اكتشاف جثة املبحوح، ضلوعهم 
في جرمية مقتله، وحتفظت آنذاك 
على بعض املعلومات حفاظا على 

سير التحقيق.
وق���د أعلن���ت ش���رطة دبي 
أسماء املتهمني اجلدد وقالت إن 
املتهمني الذي���ن حملوا جوازات 

واملسهلة للجرمية خالل فترات 
زمنية مختلفة قبل تنفيذ اجلرمية 
القيام بأدوار رئيسية في  وبني 

ارتكابها.

البطاقات االئتمانية

كم���ا أفض���ت التحريات عن 
نتائج بالغة األهمية متثلت في 
الكشف عن البطاقات االئتمانية 
التي استخدمها 14 متهما وحددت 
جهة إصداره���ا وهي بنك »ميتا 
بنك« ومق���ره الواليات املتحدة 
األميركية، وقالت شرطة دبي إن 
تلك البطاقات استخدمها املتهمون 
حلجز غ���رف الفنادق وبطاقات 

السفر.
وكانت القائمة األولى للمتهمني 
في جرمية مقتل محمود املبحوح 
والتي أفصحت عنها شرطة دبي 
في وقت سابق من شهر فبراير 
اجل���اري قد ضمت كال من: بيتر 
إيليفنغ���ر ويحمل جواز س���فر 
فرنس���يا، و3 متهمني يحملون 
جوازات سفر أيرلندية وهم: كيفني 
دافيرون، جايل فوليارد، وإيفان 
دينينغ���ز، إضافة إلى 6 متهمني 
يحملون جوازات سفر بريطانية 
وهم: بول جون كيلي، ميلفني آدم 
ميلداينر، ستيفني دانيل هودز، 
ماي���كل لورانس بارني، جيمس 
ليونارد كالرك، جوناثان لويس 
غراهام، واملتهم مايكل بودنهامير 

الذي يحمل جواز سفر أملانيا. 
ولم تس���تبعد ش���رطة دبي 
إمكاني���ة زيادة عدد املتهمني في 
املس���تقبل القريب مع مواصلة 
للتحقيق���ات  األم���ن  أجه���زة 
التي التزال  املكثفة  والتحريات 
جتري على قدم وس���اق، وقالت 
إن كل األس���ماء املعلن عنها تقع 

سفر بريطانية هم: مارك دانيال 
سكالر، روي آالن كانون، دانيال 
مارك شنور، فيليب كار، وستيفني 
كيث ديريك، إضافة إلى سيدة هي 
غابرييال بارني. أما املتهمون الذين 
حملوا جوازات س���فر ايرلندية 
فهم رجل يدعى تشيستر هالفي 
وس���يدتان هما: إيفي برينتون، 

وآنا شونا كالسبي.

جوازات فرنسية

كما ضمت قائمة االتهام اجلديدة 
في قضية املبحوح ثالثة متهمني 
يحملون جوازات سفر فرنسية 
وهم: إريك راسنيو، وديڤيد بيرنار 
البيير وسيدة تدعى ميالني هيرد 
عالوة على ثالثة متهمني حملوا 
جوازات سفر اس���ترالية وهم: 
آدم ماركوس كورمان، ودانيال 
جوش���وا بروس وسيدة تدعى 

نيكول ساندرا مكابي. 
وبذلك يرتفع عدد املتهمني ممن 
حملوا جوازات سفر بريطانية 
أثناء دخولهم إلى دبي من ستة 
إلى 12 متهما، بينما زاد عدد من 
استخدموا جوازات سفر إيرلندية 
من ثالثة إلى ستة متهمني، وكذلك 
ارتفع عدد مس���تخدمي جوازات 
السفر الفرنسية من بني أعضاء 
الشبكة من متهم واحد إلى أربعة 
متهمني، إضافة إلى جواز س���فر 
واحد أملاني حمله املتهم بودنهامير، 
وثالثة جوازات سفر استرالية 
حملها آدم كورمان ودانيال بروس 
ونيكول مكابي خالل دخولهم إلى 

اإلمارة.
وأوضح���ت ش���رطة دبي أن 
الذين حملوا  مهام األش���خاص 
تلك اجل���وازات توزعت ما بني 
املس���اعدة في األعم���ال املجهزة 

وأظهرت التحقيقات أن أفراد 
املجموعة وعددهم 26 شخصا 
وصل���وا إلى دبي م���ن 6 مدن 
أوروبية ه���ي: زيورخ، وروما، 
وباريس، وفرانكفورت، وميالن 
ودوسلدورف إضافة إلى مدينة 
هونغ كونغ وذل���ك إمعانا في 
التمويه والتضلي���ل وضمانا 
لإلف���الت من أي رقابة أمنية أو 

رصد لتحركاتهم. 
التحريات،  ووفقا لنتائ���ج 
فقد وص���ل إلى دبي في مرحلة 
مبكرة قبل موعد تنفيذ اجلرمية 
4 أشخاص هم غابرييال بارني 
قادمة من دوسلدورف ونيكول 
س���اندرا مكابي التي جاءت إلى 
دبي من هونغ كونغ، وروي آالن 
كانون ومارك سكالر اللذان قدما 

إلى دبي من مدينة ميالن. 
 � وضمت مجموع���ة أخرى 
إلى دب���ي قبيل وقوع  وصلت 
اجلرمية � 8 أفراد جاءوا على منت 3 
رحالت جوية قادمة من سويسرا 
وحتديدا من زيورخ، حيث وصل 
إيفان دينينغ���ز منفردا، بينما 
وصل إريك راس���نيو، ودانيال 
ب���روس، وديڤي���د البيير معا، 
ووصل تشيستر هالفي، وإيفي 
برينتون، وآنأ كالسبي، وبيتر 
إيليفنغر معا على منت الرحلة 

الثالثة من زيورخ أيضا. 
من ناحية أخرى، وصل إلى 
دبي قادما من العاصمة اإليطالية 
روما 6 متهمني هم: فيليب كار، 
وآدم كورمان، ودانيال شنور، 
وآدم  جراه���ام،  وجوناث���ان 
ميلداينر، ودانيال هوديز. ومن 
الفرنس���ية باريس،  العاصمة 
وصل كل م���ن كيفني دافيرون 
وجايل فولي���ارد، بينما وصل 

والتساع نطاق القضية لتمس 
أيضا سيادة عدد من دول العالم 
الكبرى التي استخدمت جوازاتها 
كغطاء جلرمي���ة يعاقب عليها 
القانون، وتشجبها كل األعراف 

واملواثيق.
وقالت شرطة دبي إنها تلقت 
تأكيدات رسمية من الدول املعنية 
التي مت استخدامها  باجلوازات 
من قبل املتهم���ني هي جوازات 
سليمة ولكنها صدرت عن طريق 

االحتيال.

المتهمون وصلوا من 6 دول

 في الوقت نفس���ه، متكنت 
أجهزة األمن من رصد املدن التي 
وصل املتهم���ون منها إلى دبي 
قبل وقوع جرمية مقتل محمود 
املبحوح وكذلك املدن التي غادروا 
إليها سواء تلك التي توجه إليها 
بعض عناصر املجموعة قبيل 
ارتكاب اجلرمية بوقت قصير، 
أو التي غادر إليها زمالؤهم عقب 
إمتام اجلرمية والتأكد من مقتل 

املبحوح.

حتت طائلة القانون في ضوء ما 
أظهرته التحقيقات من تورطهم 
في مقتل محمود املبحوح، وذلك 
على اختالف أدوارهم وإسهاماتهم 
س���واء ضمن فريق الرصد من 
بني املتهمني، الذي تولى مراقبة 
حت���ركات املبح���وح أو التمهيد 
لعملي���ة القت���ل أو الضلوع في 
تنفيذ اجلرمية واملش���اركة في 

فعل القتل ذاته.

فرق التحقيق

ونوهت القيادة العامة لشرطة 
دبي بالتقدم الذي أحرزته فرق 
التحقيق في غضون فترة زمنية 
قياسية استرعت انتباه العالم 
وإعجابه، وأش���ادت بالتعاون 
اإليجابي والبناء الذي ملس���ته 
من جان���ب كل األجهزة األمنية 
الدولية املعنية والتي أبدت رغبة 
صادقة في العمل بروح الفريق 
للتوصل إلى اجلناة وتقدميهم 
إلى احملاكمة لتلقي اجلزاء املالئم 
جلرميتهم التي قوبلت بشجب 
واس���تنكار دوليني، لفداحتها 

وغراهام إلى روما، وغادر كيلي، 
وبودنهامير إلى فرانكفورت. 

� املجموعة الثالثة ضمت كال 
من ميلداينر، ووهودز وتوجهت 
من دبي إلى جوهانسبرغ ومنها 
أما املجموعة  إلى أمس���تردام، 
الرابعة فضمت كانون، وسكالر 
وتوجهت من دبي مباشرة إلى 
ميالن وضمت املجموعة اخلامسة 
هافلي، وبرينتون، ودينينغز، 
وكالس���بي وتوجهت من دبي 
مباش���رة إلى زيوري���خ، بينما 
شملت املجموعة السادسة كار، 
وشنور وتوجهت مباشرة إلى 
روما، في حني غادرت املجموعة 
الس���ابعة مباشرة من دبي إلى 
فرانكفورت وضمت مايكل بارني، 

وجيمس كالرك. 
الثامنة  � سافرت املجموعة 
التي ضمت فوليارد ودافيرون 
إلى باريس مباش���رة من دبي. 
وقد غادر دب���ي كل من نيكول 
س���اندرا مكابي وآدم ماركوس 
كورمان على منت س���فينة من 
دبي إلى إيران، وغابرييال بارني 
التي سافرت مباشرة إلى مدينة 

دوسلدورف. 
يذكر أن ش���رطة دبي كانت 
قد كشفت منتصف شهر فبراير 
التحقيقات  اجلاري عن نتائج 
األولية كاشفة عن قائمة ضمت 
أس���ماء 11 متهم���ا خالل مؤمتر 
صحافي حضره ممثلو وسائل 
اإلعالم ووكاالت األنباء احمللية 
والعربية والعاملية قدمت شرطة 
دبي من خالله شريطا مصورا 
أظهر كل حتركات املتهمني الذين 
شملتهم القائمة األولى منذ حلظة 
وصولهم إلى مطار دبي الدولي 

حتى مغادرتهم البالد.


