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املخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثي في احملكمة قبل النطق باحلكم

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر واملشير عبداحلكيم عامر

الطفلة بعد خروجها من غرفة العمليات

رفض طعون وزارة الثقافة والسماح بالتصوير

مجلس الدولة يصدر حكمًا تاريخيًا لصالح  فيلم »المشير والرئيس«

امرأتان تحاوالن عبور نفق مشاة غمرته مياه االمطار في منطقة الشارقة وفي االطار احد الطرق الرئيسية مغمورا بالماء في دبي

أمطار غزيرة تعرقل حركة السير وتغلق المدارس في اإلمارات

الطفلة بعد خروجها من غرفة العمليات

أردني غاضب
 يقتل زوجته وطفليه

عمان ـ يو.بي.آي: أعلن مصدر أمني أردني امس ان 
رجال في العقد اخلامس من عمره أقدم على إطالق النار 
من مسدسه على زوجته وطفليه ثم سلم نفسه مع سالح 
اجلرمية للشرطة. وقال املصدر ان اجلرمية وقعت في 
منطقة ناعور )جنوب غرب عمان( اثر مشاجرة بني الرجل 
وزوجته فأحضر مسدسه وأطلق عدة أعيرة نارية على 
الزوجة فارداها قتيلة، ثم توجه الى حيث ينام طفاله 

وأطلق عليهما عدة رصاصات ما أدى ملقتلهما.
وأوضح املصــــدر ان الطفلني فتاة في الرابعة وولد 
في الثانية من العمر، وقال املصدر ان اجلثث نقلت الى 
املركز الوطني للطب الشــــرعي لتشريحها فيما باشر 
املدعي العام التحقيق مع القاتل الذي ســــلم نفسه مع 

سالح اجلرمية الى الشرطة.

 تونسي يضع أمه في كيس 
ويلقي بها في مكان مهجور!

تونس ـ د.ب.أ: اعتقلت الشــــرطة التونسية رجال 
مبحافظة قابس )جنوب العاصمة( وضع والدته العجوز 
داخل كيس كبير ثم ألقى بها في مكان مهجور للتخلص 
من النكد الذي كانت تســــببه له بشــــجارها الدائم مع 
زوجته. وذكرت صحيفة »التونسية« االلكترونية امس 
أن الرجل وهو في العقد الرابع من عمره »أشــــبع أمه 
ضربا عنيفا ثم قيدها ووضعها داخل كيس كبير وألقى 
بها في أحد األماكــــن املهجورة« بعد أن أبلغته زوجته 

أنها قامت بشتمها وضربها.
وأضافت الصحيفة أن أحد املارة الحظ حركة داخل 
الكيس فأبلغ الشــــرطة التي جاءت إلى املكان وأنقذت 
األم من موت محقق، وقــــال الرجل إن والدته نغصت 
عليه حياته بعراكها املســــتمر مــــع زوجته وإنه أقدم 
على ما فعله للتخلص نهائيا من »القرف« الذي كانت 

تسببه له أمه. 

األرجنتني ـ يو.بي.آي: متكنت طفلة في الشــــهر 
السابع من العمر من الصمود مع وجود رصاصة في 

صدرها بعد وفاة والديها وأخيها باألرجنتني.
ونقلت صحيفة »التني أميركا هيرالد تريبيون« عن 
األطباء تأكيدهم ان وضع الطفلة الصحي في حتسن، 
وقال احملققون ان معاهدة انتحار قد تكون ســــبقت 
إطالق النار، وأشارت الصحيفة إلى انه عثر على الطفلة 
بعدما أبلغ اجليران السلطات بانبعاث رائحة كريهة من 

منزل العائلة في مدينة غويا. ووجدت الشرطة جثث 
فرانسيسكو لوتيرو )56 سنة( وميريام كوليتي )22 
سنة( وابنهما البالغ من العمر سنتني، وكان الرجل 
وزوجته مصابني في الصــــدر فيما اصيب االبن في 
ظهره. وكانت الطفلة في غرفة أخرى فيما عثر على 
رســــالة في املنزل دفعت السلطات إلى االشتباه بأن 
الوفيات نتيجة ملعاهدة انتحار ناجمة عن املخاوف 

من االحتباس احلراري العاملي.

طفلة تحمل رصاصة في صدرها 3 أيام 

دبـــي ـ ا.ف.پ: أدت امطـــار غزيرة 
هطلت على االمـــارات امس الى عرقلة 
حركة الســـير واغالق مبكر للمدارس، 
ففي دبي تباطأ السير بشكل كبير على 
شارع الشيخ زايد الرئيسي بينما اغلق 
طريق االمـــارات على اخلط الذي يربط 
بني دبي وامارة الشارقة، وفي مدينة دبي 
لالعالم، فاضت الطرقات والدوارات مبياه 
االمطار وشوهدت سيارات معطلة وسط 
املياه، اما في مدينة الشارقة، فقد ُشلت 
العامة جزئيا بسبب  حركة املواصالت 
املياه التي غمرت الشـــوارع، وسجلت 
عشرات احلوادث املرورية في ابوظبي 

ودبي والشارقة.
الى ذلك، ارســـلت غالبيـــة املدارس 
الطالب الى منازلهـــم باكرا وطلبت من 
االهالي عدم ارســـال ابنائهم غدا )اليوم 
االربعاء( ويتوقع ان تستمر االمطار حتى 

اليوم مصحوبة بعواصف رعدية.

شيشة »مودرن« 
سائح كويتي يدخن شيشة حديثة في أحد مقاهي منطقة األشرفية في بيروت. )أ.ف.پ(

القاهرة ـ سعيد محمود
حسم مجلس الدولة اجلدل املثار حول أحقية 
املخرج خالد يوسف والسيناريست ممدوح الليثي 
في احلصول على تصريح بتصوير فيلم املشير 
والرئيس، وصدر حكـــم تاريخي لصالح صناع 
الفيلم برفض الطعون املقدمة من وزارة الثقافة على 
احلكم الصادر من محكمة القضاء االداري للسماح 
لصناع الفيلم باحلصول على التصريح لتصوير 
فيلم املشير والرئيس مما يعطي احلق خلالد يوسف 
والليثي في احلصول على التصاريح من الرقابة 

على املصنفات الفنية بتصوير الفيلم.
وجاء في نص احلكم انه بعد االطالع وسماع 
االيضاحات واملداولة قانونا، وحيث ان القانون 
املنظـــم للرقابة على املصنفـــات الفنية مينحها 
دون سواها سلطة البت فيما يصدر من تصاريح 
باالعمال الفنية ومبا ان العمل الفني محل الدعوى 
يرصد الواقع رصدا ويجسده بشخوصه وأحداثه، 
حكمت احملكمة برفض الطعنني املقدمني من وزارة 

الثقافة.
وشهدت اجللسة حضورا مكثفا من االعالميني 
والقنوات وسادت حالة من االرتياح الواضح على 
وجه خالد يوسف الذي كان مستبشرا باحلكم منذ أن 
وطئت قدماه احملكمة، حيث استقبله احد االشخاص 

وأعطاه مسبحة قيمة فتفاءل بها خالد.
وخالل اجللســـة، اكد الليثـــي ملندوبي وزارة 
الدفاع الذين أبدوا تخوفهم من أال يكون الفيلم على 
مستوى االعمال التي جسدت بطوالت العسكرية 
املصرية ان الفيلم سيكون عالمة مضيئة في تاريخ 
االعمال الفنية التي تناولت العسكرية املصرية، 
خصوصا انه كان احد صنـــاع تلك االعمال مثل 

»رأفت الهجان« و»دموع في عيون وقحة«.
كان محامـــي صناع الفيلم قـــال في مرافعته 
باجللسة املاضية ان االجزاء التي اعترضت عليها 
الرقابة هي اخلاصة بالصدام بني الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر واملشير عبداحلكيم عامر، القائد 
العام للقوات املسلحة سابقا، عقب هزمية يونيو 
1967، واملشـــاهد اخلاصة بعملية انقالبية أقدم 
عليها املقربون من عامر على عبدالناصر، باالضافة 
الى مشـــاهد جتمع ناصر وعامر معا، ويتبادالن 

احلديث فيها بعنف.
واســـتنكر احملامي منع الرقابة لهذه املشاهد 
مع ثبوت حقائق تاريخية على عملية االنقالب، 

ومحاكمة القائمني عليها ومعاقبتهم.

طبيب عمره مائة عام أجرى 18 ألف عملية والدة
جورجياـ  ســــي.إن.إن: أصبح د.دبليو جي 
واتسون أقدم طبيب ممارس في الواليات املتحدة 
األميركية بعدما وصل عمره الى مائة عام، قضى 

منها 71 عاما ميارس مهنة الطب.
ورغم وصوله الى ذلك العمر، إال أن د.واتسون 
ما يــــزال يذهب إلى عيادتــــه كل يوم، كما أنه 
يســــتجيب لطلبات الزيارة فــــي البيوت التي 
يحتاجها املرضى، ويؤكد أنه »ال يشــــعر بأنه 

مسن لتلك الدرجة«.
ويقول واتسون إن نحو 18 ألف طفل ولدوا 
على يديه خالل مسيرته املهنية التي بدأت عام 
1939 عندما حصل على شهادة الطب، ويضيف 
»نــــادرا ما أذهب إلى مكان ما دون أن أرى أحد 

الشبان أو الشابات الذين ولدوا على يدي«.
ويبدو الطبيب الكهــــل متمكنا من ذاكرته 
متاما، ومن أدوات مهنته، لكنه يعرف أن التقدم 
في السن له ضريبة أيضا، وعن ذلك يؤكد أنه 
توقف عن إجراء العمليات اجلراحية وعمليات 
التوليد عام 1996. أما شريكه في العيادة، د.مايكل 
مكدونف، والذي ولد أيضا على يد شــــريكه، 
فيقول إن واتسون طبيب محب لعمله، وكان 
وما يزال يقوم دائما بواجبه على أكمل وجه، 

الطبيب الكهل دبليو جيواجلميع يعرفه حق املعرفة.


