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الرياض ـ د.ب.أ: بعد زواج دام نحو 20 عاما طلقت 54
زوجة سعودية في األربعني من عمرها إلخالل زوجها 
بشـــرط مســـجل في عقد الزواج مينعه مـــن الزواج 

بأخرى.
ووفقـــا لصحيفة »الوطن« الســـعودية في عددها 
الصادر أمس فإن تفاصيل القضية تعود إلى اليوم الذي 
اكتشفت فيه الزوجة أن الزوج تزوج بأخرى بعد مرور 

عشرين عاما على زواجهما وإجنابهما ألبنائهما األربعة 
رغم أن عقد الزواج تضمن عدم زواجه بأخرى.

وأمام ذلك، جرت محاوالت حلل النزاع وديا إال أن 
الطرفني رفضا االستجابة لتبدأ إجراءات القضية التي 
وصل عدد جلســـاتها الى أربع قبل أن حتكم احملكمة 
بفســـخ النكاح وخلع الزوج. واستندت الدعوى إلى 

قاعدة »املسلمون عند شروطهم«.

سعودية تخلع زوجها لزواجه بالثانية

كتاب جديد بالفرنسية: صدام حسين لم ُيشنق.. 
لكنه ُضرب حتى الموت

مقتدى الصدر لصدام في غرفة اإلعدام: كيف حالك أيها الطاغية؟
باريس - أ.ش.أ ـ  أصدر خليل 
الدليمي محامي الطاغية  العراقي 
صدام حسني كتابا جديدا باللغة 
الفرنســــية توقف كثيرا فيه عند 
الساعات واللحظات االخيرة التي 
سبقت إعدام صدام  في 30 ديسمبر 
2006 في أحد املعسكرات اخلاضعة 
للســــيطرة املشــــتركة للقــــوات 
األميركية وامليليشيات الشيعية 
اخلاضعة للزعيم الشيعي الشاب 
مقتدى الصدر. ويقول الكتاب الذي 
جاء بعنوان »أسرار اعدام صدام 
حسني« أن رفض صدام تناول مهدئ 
عرضه عليه طبيب اسنانه حتى 
ال يبدو منهارا وهم بصدد اقتياده 
حلبل املشــــنقة مفضال مواجهة 
املوت وهو بكامل قدراته الذهنية 
والعصبية. ويضيف الدليمي في 
كتابه »أسرار اعدام صدام حسني« 
ان الذين تولوا اعدام صدام تعمدوا 
اطالة احلبل امللفوف حول عنقه 
حتى يسقط على االرض حيا حتى 
يتمكنوا من اشباعه ضربا حتى 
املوت.. وقد سقط صدام بالفعل 
على االرض وهو مبتسم غير انهم 
تلقفوه ليوســــعوه ركال وضربا 
حتى لفظ انفاسه االخيرة قبل ان 
يعيدوا وضع احلبل حول عنقه 
العطاء االنطباع بــــان الرجل قد 

مواجهة املوت وهو عاري الوجه. 
وقد اخذت لصــــدام مجموعة من 
الصور قبــــل ان تفتح باب غرفة 
االعدام حتت قدميه فيما بادر احد 
احلاضرين بتصوير املشهد املثير 
بتلفونه احملمول ورد صدام على 
اثار غيظه  الذي  احد احلاضرين 
بكلمة الى جهنم بأنه سيدخل اجلنة 
وأنه »شهيد«! ويكشف الكتاب عن 
ان جثة صدام نقلت بعد وفاته إلى 
منزل أحد قيادات ميليشيا جيش 
املهدي حيث مت توجيه الطعنات 
للجثة قبل أن يتم فصل رأســــه 
عن جسده وقد بادر األميركيون 
بعد ذلك بتسليم اجلثة في الثالثة 
صباحا من اليوم التالي إلعدامه إلى 
شيوخ العوجة مسقط رأس صدام 

حسني الجراء مراســـم الدفن.
ويقع كتاب »أسرار اعدام صدام 
حســــني« الصادر عن دار نشــــر 
»ساند« الفرنسية في 288 صفحة 
ويباع في املكتبات الفرنســــية بـ 

14 يورو.
ولم تكشف مجلة »جون افريك« 
الفرنسية التي قدمت عرضا للكتاب 
عما إذا كان الدليمي قد ألف الكتاب 
باللغــــة الفرنســــية أم انه كتبه 
بالعربية لتتولى دار نشر ساند 

ترجمته إلى اللغة الفرنسية.

لقي ربه شنقا. وقد حرص صدام 
حســــني قبل نقله من محبســــه 
الى املعسكر بطائرة هيليكوبتر 
أميركية على وداع اخويه بارزان 
وصباوي املعتقلني معه في نفس 
السجن. وكشــــف الكتاب عن أن 
اكتفــــوا لدى وصول  األميركيني 
صدام الى املعسكر بتسليمه الى 
ألد اعدائه حيث كان في استقباله 
ابن االمام الصدر  مقتدى الصدر 

الذي متت تصفيته بناء على اوامر 
من صدام حسني. وقد كانت أول 
كلمة وجهها مقتدى الصدر لصدام 
حسني لدى دخوله غرفة االعدام 
هي »كيف حالــــك أيها الطاغية« 
ولم يرد صدام مكتفيا بإلقاء نظرة 
احتقار على مقتدى وهو التصرف 
الذي كلفه ضربة قوية على رأسه 
مبؤخرة بندقية احد حراس مقتدى 

الصدر.

ويقــــول الدليمي في كتابه ان 
هذه الضربة اثارت غضب صدام 
حســــني حتى انه بدأ في الهتاف 
للشــــعب العراقــــي ولفلســــطني 
فضال عن توجيه السباب للفرس 

وعمالئهم!
وقد تعــــرض صدام من جديد 
لضرب مبرح جراء هذه الهتافات 
قبل ان يتم اقتياده الى حبل املشنقة 
حيث رفض تغطية عينيه مفضال 

خلفان: إسرائيل تقوم بعملية تزوير للوثائق الرسمية   
وعيب بحق الدول األوروبية العبث بجوازات سفرها

دبي ـ أ.ف.پ: اتهم قائد شـــرطة دبي الفريق 
ضاحي خلفان أمس إســـرائيل بتنظيم »عملية 
تزوير كبرى« للجوازات الغربية، مؤكدا أن أجهزة 
األمن في االمارة رصدت عشرات اجلوازات املتالعب 
بها في أعقاب اغتيال القيادي في حماس محمود 

املبحوح.
وقـــال خلفان »يجـــب أن يقـــف العالم أمام 
عملية تزوير كبرى لوثائق رســـمية يقوم بها 

املوساد.
ووصف خلفـــان هذا التالعب بالظاهرة غير 
املسبوقة، معتبرا أنه »من املعيب واملشني واملخجل 
بحق الدول األوروبية ان تعبث دولة تدعي أنها 
دولة قانون بجوازات سفرها«، موضحا أنه عادة 

تقوم عصابات إجرامية بذلك وليس الدول«.
وكانت شرطة دبي اتهمت 27 شخصا يحملون 
جوازات غربية باغتيـــال املبحوح، فيما أكدت 
الدول التي تنســـب اليها اجلـــوازات أن غالبية 
تلـــك الوثائق مزورة وهي متثل حاالت انتحال 

شخصية.
في هذا السياق، قال خلفان إن »شرطة دبي 

تواصل التحري وستكشف في االسابيع املقبلة 
أن املوساد تتالعب بعشرات اجلوازات الغربية«، 
و»استغل تسامح وتعاون الدول األوروبية معه 

وأساء استخدام الثقة«.
وأضاف »أنا مندهش من حجم اجلوازات التي 
مت التالعب بها، وإسرائيل تلعب بجوازات الدول 
الغربية دون رادع، ويوميا نكتشـــف جوازات 
غير صحيحة«، داعيا الدول اخلليجية املجاورة 

الى »التيقظ«.
وعن الفلسطينيني االثنني اللذين حتقق معهما 
شـــرطة دبي في قضية املبحـــوح، جدد خلفان 
التأكيد أن أحدهما مشبته فيه، إذ ثبت اتصاله 
باملجموعة التي اغتالت املبحوح، أما الثاني فكان 
على عالقة مع االول وهو ليس متهما في الوقت 
الراهن »لكنه شخص غير مرغوب فيه في االمارات 

وعليه ان يجد لنفسه مكانا ليعيش فيه«.
وأشار قائد شرطة دبي الى أن وضع االنتربول 
أسماء 16 مشتبها فيهم اضافيني في قضية املبحوح 
على النشرة احلمراء »سيساهم في تقدم البحث 

واملالحقة«. 

حلظات إعدام صدام حسني

زلزال تشيلي أزاح مدينة كونسبسيون ثالثة أمتار

آثار الزلزال على املدينة التي أزاحها )رويترز(

املميز ألقلية هوي  مندوبتان بالزي 
املسلمة في الصني تلتقطان صورا داخل 
قاعة الشعب الكبرى خالل املؤمتر السنوي 
للحزب الشيوعي الصيني، وكان احلزب 

قد أكد في بداية املؤمتر ان باستطاعته 
سد الفجوة املتزايدة بني األغنياء والفقراء 
ومواصلة دفع ثالث أكبر اقتصاد في العالم 

على املسار الصحيح. )أ.ف.پ(

شـــيكاغو ـ أ.ف.پ: افادت دراسة كشفت 
نتائجها االثنني املاضي ان الزلزال بقوة 8.8 
درجات الذي ضرب جنوب وســـط تشـــيلي 
في 27 فبراير ازاح مدينة كونسبســـيون من 

موقعها الكثر من ثالثة امتار غربا.
 واظهرت الدراســـة التـــي اجراها علماء 
تشيليون واميركيون ونشرتها جامعة والية 
اوهايو ان موقع مدينة كونسبسيون، ثاني 

اكبر مدن تشيلي، بات اآلن على مسافة 3.04 
امتـــار الى غرب موقعها قبـــل الزلزال، فيما 
انزاحت العاصمة سانتياغو 27.7 سنتيمترا 
الى الغرب. وكان الزلزال الذي ضرب تشيلي 

من اقوى الهزات التي سجلت منذ قرن.
ولم تنج الدول املجاورة لتشـــيلي حيث 
ازاح بوينس ايريس عاصمة االرجنتني اربعة 

سنتيمترات الى الغرب.

الفريق ضاحي خلفان

أغنياء  الصين وفقراؤها

ســـائقة التاكسي إيناس حسن تصعد إلى سيارتها في القاهرة وهي واحدة من عدة 
نســـاء يقدن سيارات تاكسي خاصة بالنســـاء اللواتي يرغنب في جتنب املضايقات من 

الرجال او الركوب مع سائق من اجلنس اآلخر. )أ.ف.پ(

سائقة التاكسي

القاهرة: أكد املوسيقار اللبناني 
زياد الرحباني انه مقتنع متاما بأن 
الفنـــان ال ينبغي لـــه أن يتعاطى 
السياسة حتى ال يخسر السوق الذي 
تسيطر عليه شركات اإلنتاج الفني 

التي حولت الفن الى جتارة.
وأعرب الرحباني )45 عاما( في 
مؤمتر صحافي اول من امس، وسط 
اهتمام اعالمي واسع بأول زيارة له 
ملصر لتكرميه ضمن انشطة الدورة 
الثاني  القاهرة  الثانية ملهرجـــان 
»للجاز«، عن سعادته البالغة بإطالق 
الدعوة الشعبية ملنحه اجلنسية 
املصرية التي تبناها الشاعر الكبير 
أحمد فؤاد جنـــم لكنه في النهاية 
اعتبرها شـــائعة لطيفة تقف في 
وجهها كثير من املعوقات اإلدارية 
إضافة إلى كونهـــا الزيارة األولى 
ملصر وال ميكن منحه اجلنســـية 

من أول زيارة.
وردا على سؤال حول عدم زيارته 
ملصر طوال سنني عمره وعالقة ذلك 
بغياب املطربة فيروز، قال رحباني 
إن األمر غريب متاما بالنســـبة له 
ألنه حتى اآلن ال يعرف سببا لعدم 
زيارته ملصر، نافيـــا كل ما تردد 
عن وجود أسباب سياسية حول 

غيابه.

وسط دعوات بمنحه الجنسية المصرية

زياد الرحباني: 
ال أعرف لماذا لم أزر مصر من قبل؟!

التفاؤل مفيد
 لمرضى سرطان الرئة

روشيســــتر ـ يو.بي.آي: اكتشف باحثون أميركيون ان 
مرضى سرطان الرئة الذين يتعاملون مع جتربتهم بتفاؤل 

يحصلون على نتائج أفضل من املرضى املتشائمني.
وأكد الباحثــــون من عيادة »مايو« بوالية مينيســــوتا 
األميركية ان املصابني بسرطان الرئة املتفائلني عاشوا معدال 
هو 6 أشــــهر أكثر من املرضى الذي أظهروا موقفا متشائما 
من وضعهم. أما بالنسبة إلى معدالت احلياة ملدة 5 سنوات 
فكانت نسبة املتفائلني 32.5% في حني ان نسبة املتشائمني 
كانت 21.1% وأوضح الباحثون ان هذه النتائج كانت مستقلة 
عن مرحلة السرطان والتدخني والعالج والعمر واجلنس.

وقال املســــؤول الرئيسي عن الدراســــة بول نوفوتني 
ان »احتمال االســــتفادة ملدة 6 أشهر من حال التفاؤل مؤثر 
أكثر عندما يتم التنبه إلى حقيقة ان مرضى سرطان الرئة 

يعيشون في العادة أقل من سنة واحدة«.

صحتك

السيارات املسروقة في املستودع الذي متلكه العصابة الدولية

اإلمارات تكشف عصابة دولية  لتهريب السيارات المسروقة
ـ كونـــا: أعلنت  أبوظبي 
الســـلطات اإلماراتية أمس 
القبض على عصابة دولية 
تخصصـــت فـــي تهريـــب 
السيارات األوروبية املسروقة 
وإدخالها إلى اإلمارات من أجل 
إعادة تصديرها مرة أخرى 
إلى خارج اإلمارات، من خالل 
شركتي جتارة عامة وقطع 
غيار سيارات وذلك كغطاء 
لعملهـــا غير الشـــرعي في 
تهريب السيارات املسروقة.

البحث  إدارة  وأفاد مدير 
الشارقة  اجلنائي بشـــرطة 
العقيد يوسف موسى النقبي 
بأن أجهـــزة البحث اجلنائي 
ظلت تراقب منذ فترة وجيزة 
نشاطا مشبوها اشترك به عدد 

من األشخاص من جنسيات آســـيوية وأوروبية يعملون في جتارة السيارات املستعملة وقطع 
غيارها في املنطقة الصناعية والبعض اآلخر يعملون كوسطاء لتخليص املعامالت ومترير بعض 

الشحنات الواردة عبر موانئ الدولة داخل حاويات بواسطة أوراق مزورة.
وأضاف النقبي ان فريق العمل األمني متكن من التعرف على أفراد العصابة وعددهم 6 أشخاص 
بينهم 5 من اجلنسية اآلسيوية وشخص ســـادس يحمل إحدى اجلنسيات األوروبية. الفتا إلى 
انه وفي ضوء تلك املعلومات تقرر مداهمة املستودع التابع للشركة والقبض على املذكورين ومت 
العثور على 32 ســـيارة. وبالتدقيق على أوراق الســـيارات املضبوطة تبني أن عددا منها مدرجة 

ضمن التعاميم الدولية لالنتربول عن السيارات املسروقة من الدول األوروبية.

العثور على الجثة المسروقة 
للرئيس القبرصي السابق

أثينا ـ د.ب.أ: أعلنت السلطات في قبرص امس أنها عثرت على 
اجلثة املسروقة للرئيس السابق تاسوس بابادوبلوس التي أبلغ 
عن اختفائها من قبره منذ 3 أشهر. وتلقت الشرطة مكاملة هاتفية 
من مجهول تشـــير إلى وجود اجلثة في مقبرة خارج نيقوســـيا 
بالقرب من املـــكان الذي دفن فيه بابادوبلوس وأثبتت فحوصات 
احلمض النووي أن هذه الرفات تعود للرئيس الســـابق. وأثارت 
ســـرقة رفات بابادوبلوس من مدافن قريـــة ديفتيرا جنوب غرب 

العاصمة نيقوسيا صدمة وغضب في أوساط الشعب.


