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الرياض � يو.بي.آي: اكتش���ف أحد الس���عوديني في 54
الباحة )جنوب غرب اململكة( انه بعد مضي 16 عاما من 
الزواج الذي لم يس���فر عن إجناب أطفال - اكتشف انه 

متزوج من خالته، فقام بتطليقها في احلال.
وذك���رت صحيفة »الرياض« ام���س انه »بعد مضي 
16 عاما من العش���رة الزوجية التي لم تسفر عن إجناب 
لزوجني في الباحة تبني للزوج خالل زيارة إحدى قريباته 

التي قدمت من املدينة )غرب( لزيارة أقربائها انها سبق 
أن أرضع���ت زوجته مع والدته وأن زوجته بذلك خالته 

من الرضاع«.
وأضاف ان الزوجني بعد ان سمعا هذا الكالم تعانقا 
»عناق االبن لوالدته« بعد ان كان عناق الزوج لزوجته 
لتنتهي حياتهما الزوجية باالنفصال إذ »قام الزوج بتطليق 

زوجته التي اكتشف انها خالته من الرضاعة«.

سعودي يكتشف أن زوجته منذ 16 عامًا هي خالته

الداعية السعودي محمد العريفي

)أ.پ( التوأم امللتصق في املستشفى   األمير وليام وميدلتون

شفاه الرومانية بعد عملية التجميل

الداعية السعودي محمد العريفي يعدل عن زيارة القدس 

التوأم السيامي الفلسطيني يصل إلى السعودية

   جراح هوليوود المحتال يصيب رومانية وفلسطينية بتشوهات

حبوب منع الحمل لأُلسود.. في مصر!

 دب���ي � وكاالت: تعي���ش فتاتان فلس���طينية 
ورومانية اكتئابا حادا، بعد تعرضهما لتشوهات 
بالغة في الوجه واجلس���د، تسبب فيها الطبيب 
األميركي احملتال ستيفن مووس، الذي ألقت شرطة 
دبي القبض عليه في األيام املاضية، بعد تورطه في 
إجراء جراحات غير قانونية، منتحال شخصية جراح 

جتميل مشاهير هوليوود، د.ستيفن هوبينغ.
وكان م���ووس حول غرفة ف���ي ڤيال مبنطقة 
البرشاء في دبي إلى عيادة، و»أجرى فيها جراحات 
جتميلية لعدد كبير من النساء«، ووفق مصادر 
طبية وش���رطية في دبي، أكدت وجود 100 ملف 
طبي في العيادة املزيفة لنساء راغبات في إجراء 
اجلراحة. وقالت الفتاتان ل� »اإلمارات اليوم« امس 
إن »احملتال اس���تنزف أمواال كثيرة منهما تقدر 

بعشرات اآلالف من الدراهم«.
وتروي الفتاة )ت(، وهي رومانية اجلنسية، 
قصة تعرفها إلى الطبيب احملتال قائلة: »علمت 

بوجود طبيب ش���هير في دب���ي يجري جراحات 
لنجوم الس���ينما األميركي���ة، ودلتني صديقاتي 
عليه، وبالفعل حصلت على بطاقة أعمال حتمل 

اسم د.ستيفن هوبينغ«.
وطلبت منه إجراء جراحة لتجميل الشفتني، 
فأجرى لي هذا التجميل على 10 جراحات، وفي كل 
مرة يصيبني بتشوه مختلف، ويزعم أن هذا إجراء 
عادي«، مؤكدة أنه »كان يحصل على ما بني 1500 
و2000 درهم في كل جراحة، وزاد املبلغ اإلجمالي 

الذي حصل عليه، على 25 ألف درهم«.
وفي إحدى اجلراحات، تضخمت الشفتان مبقدار 
10 أضعاف حجمها الطبيعي، وأصيبت بالتهاب 
شديد، وكدت أموت لعدم قدرتي على التنفس«.

أما الفتاة )ع(، فلسطينية، طلبت منه إجراء 
جراحة ش���فط دهون من منطقة البطن، وكانت 
نتيجة العملية تشوها شديدا في البطن، وآالما 

مستمرة في الصدر واألطراف«.

الرياض � أ.ش.أ: وصل التوأم الس���يامي الفلس���طيني »ريتال 
وريت���اج« إلى مطار قاعدة الرياض اجلوي���ة الثالثاء عبر طائرة 
لإلخالء الطبي وذلك بناء على توجيهات خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز باس���تضافتهما ووالديهما وإجراء 
الفحوصات الالزمة لهما وبحث إمكانية إجراء عملية فصلهما في 

مدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني بالرياض.
وفور وصول التوأم الفلس���طيني املطار مت نقلهما في سيارة 
إسعاف مجهزة إلى مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالرياض حيث 
كان في استقبالهما الفريق الطبي واجلراحي برئاسة وزير الصحة 

د.عبداهلل الربيعة.
وذكر بيان صحافي صدر ع���ن مدينة امللك عبدالعزيز الطبية 
للحرس الوطني »أن الفريق اجلراحي أجرى الفحوصات األولية 
التي أكدت أن التوأم )ريتال وريتاج( في حالة حرجة جدا ووضعهما 
الصحي غير مستقر وتعانيان من اشتراك كبير في القلب وتشوهات 

خلقية فيه تعوق احلياة.
 وأشار »البيان« إلى أن الفريق الطبي مازال يتابع حالتهما بشكل 

دقيق وستستكمل بقية الفحوصات حال استقرار حالتهما.
 يذكر أن برنامج فصل التوائم السيامية في مدينة امللك عبدالعزيز 
الطبية للحرس الوطني بالرياض برئاسة وزير الصحة الدكتور 

عبداهلل الربيعة أجرى 25 عملية فصل ناجحة.

الرياض � وكاالت: أعلن ناشط 
أردني في مجال مقاومة التطبيع مع 
اسرائيل امس ان الداعية السعودي 
الشيخ محمد العريفي غادر عمان 
امس عائدا للسعودية بعدما عدل 
عن زيارة كان قد اعلن انه سيقوم 

بها الى مدينة القدس احملتلة.
وقال مق����رر جل����ان مقاومة 
النقابية مع اس����رائيل  التطبيع 
بادي رفايعة ل����� »يونايتد برس 
انترناشيونال«: »نؤكد ان الشيخ 
محمد العريفي غادر عمان عائدا 
للس����عودية بعدما عدل عن قرار 
س����ابق له بزيارة مدينة القدس 
احملتلة«. وقال الرفايعة: »ان الشيخ 
العريفي استمع الى نصائح قدمها 
له العديد من األصدقاء واملقربني 
بعدم زيارة القدس ألن ذلك يخالف 
رأي جميع الفقهاء املسلمني الذي 
مينعون زيارة املدينة املقدسة حتت 

االحتالل االسرائيلي«.
وكان العريفي الذي كان متواجدا 
في العاصمة األردنية خالل األيام 
املاضية إللقاء محاضرة في احدى 
اجلامعات اخلاصة أثار جدال واسعا 
عندم����ا أعلن خالل برنامج »ضع 
بصمتك« ال����ذي يقدمه على قناة 

العامة للج����وازات ان  ب����االدارة 
مواطنا سعوديا جتاوز األنظمة 
وس����افر بالفعل الى احدى الدول 
احملظورة، حي����ث يتم الرفع الى 
اجلهات الرسمية ملعاقبته »كائنا 
من كان«. وأضاف ان السفر الى 
دول ممنوعة دون موافقة اجلهات 

الرسمية يؤدي الى العقوبة.
وكان����ت وزارة اخلارجي����ة 
اإلسرائيلية قد أعلنت ان بوسع 
العريف����ي ان أراد دخول القدس 
احملتلة »التقدم بطلب تأش����يرة 
دخول في الس����فارة االسرائيلية 

بعمان«.
ام����ا حركتا حم����اس واجلهاد 
االسالمي فقد اعترضتا على الزيارة 
واعتبر القيادي في حركة اجلهاد 
االس����المي في غزة خالد البطش 
ان الزيارة »في ظل تهويد مدينة 
القدس حاليا من قبل اس����رائيل 

ستضر كثيرا بعلماء املسلمني«.
ولم يختلف الناطق باسم حركة 
حماس، اسماعيل رضوان عن رأي 
البطش حيث قال: »ال نشجع في 
الوقت احلالي زيارة العريفي ملدينة 
القدس في ظل استمرار العربدة 

االسرائيلية وتهويد املدينة«.

بدر مالك من ان اي شخص يسافر 
الى احدى الدول املمنوع الس����فر 
اليها »يضع نفس����ه حتت طائلة 

املسؤولية القانونية«.
وقال مالك لصحيفة »الوطن« 

»اقرأ« الفضائية الدينية نيته زيارة 
مدينة الق����دس وتقدمي حلقة من 

برنامجه من املدينة.
وحذر املتحدث الرسمي للمديرية 
العامة للجوازات السعودية املقدم 

الس����عودية في عدده����ا الصادر 
امس ان احملاسبة لن تكون على 
التصريح����ات االعالمية التي قد 
تكون به����دف الظهور، لكنها تتم 
اذا ما ثبت لوزارة الداخلية ممثلة 

بعد أن أثارت نيته غضب الكثيرين

الشيخة موزةوملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا تتحدث مع الشيخة موزة بنت ناصر املسند قرينة أمير قطر سمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني وذلك في مقر ويندس���ور خالل حفل اس���تقبال مبناس���بة مشروع 
مؤسسة بلومزبيري للنشر.                     )أ.ف.پ(

خطوبة األمير ويليام وكيت في يوينو المقبل
لندن � يو.بي.آي: أف���ادت صحيفة »ديلي تليغراف« 
امس بأن التكنه���ات بحدوث زواج ملكي قريب تزايدت 
بعد الكشف عن أن قصر باكنغهام ألغى جميع ارتباطاته 
ليومني ف���ي يونيو املقبل لالعالن ع���ن خطوبة األمير 
ويليام على صديقته كيت ميدلتون. واشارت الصحيفة 
إلى أن مصدرا مطلعا أكد أن مس���ؤولي قصر باكنغهام 
املقر الرسمي للملكة إليزابيث الثانية جدة األمير ويليام 
يخططون لالعالن عن اخلطوب���ة امللكية في الثالث أو 
الرابع من يونيو املقبل، اما الزواج ففي نوفمبر املقبل. 
ونس���بت الصحيفة إلى الكاتبة تينا ب���راون الصديقة 
الش���خصية لوالدة ويليام األميرة ديانا والتي وضعت 
كتابا عن سيرتها الذاتية »إذا متت اخلطوة حسبما هو 
مقترح فإن حفل الزفاف نفس���ه رمبا سيتم في نوفمبر 
املقب���ل وعلى غرار حفل زفاف امللك���ة اليزابيث الثانية 
واألمير فيليب في كنيس���ة وستمنستر في نوفمبر في 

العام 1947«.

البروكلي يقي من سرطان المعدة
 القاهرة � وكاالت: أظهرت نتائج 
دراسة أجراها فريق من الباحثني 
اليابانيني باالشتراك مع زمالئهم 
األميركيني أن استهالك 70 جراما 
يومي����ا من البروكلي يخفض من 
خط����ورة التعرض لقرحة املعدة 

وسرطان املعدة.
ويرجع الس����بب في ذلك إلى 
ال����ذي يلعب دور  البروكلي،  أن 
احلماي����ة، يحت����وى عل����ى مادة 
»السيلورافان« التي تساعد على 
استبعاد البكتريا املعروفة باسم 
»هيليكوباكتر � بيلوري« املسؤولة 
عن أمراض املعدة خاصة القرحة 

والسرطان.

صحتك

أحمد عفيفي 
ل����م تعد حبوب منع احلمل قاصرة فقط على االنس����ان، لكنها وصلت ايضا الى 
احليوانات خاصة االسود، فقد ضاقت حديقة احليوان في مصر بتكاثر االسود بشكل 
مبالغ فيه، حيث ان مدة حمل انثى االس����د 100 يوم وتنجب في البطن الواحدة 3 او 
4 اش����بال، وال وسيلة امام مسؤولي احلديقة للحد من هذا التكاثر اال اعطاء حبوب 

منع حمل لالنثى او حقن االسد الذكر إلعاقة عملية التخصيب من جهته.
اخلب����ر الذي تناوله معت����ز الدمرداش في برنامجه 90 دقيق����ة على قناة احملور 
الثالث����اء يحمل الكثير من الطرافة التي لم متنع معتز من الضحك وهو يحادث في 
مداخلة هاتفية رئيس اإلدارة املركزية حلدائق احليوان نبيل صدقي الذي برر جلوء 
احلديقة الى هذا االمر لضيق االماكن في احلديقة والبيوت اخلاصة باالس����ود، كما 
ان االس����د الواحد حسب قوله يكلف احلديقة 20 الف جنيه في الشهر قيمة التغذية 
اخلاصة باالسود التي ال تأكل اال اللحوم ومن نوع فاخر، هذا في الوقت الذي يعاني 
فيه الكثير من »البني ادمني« من غالء اس����عار اللحوم وباتت اس����ر كثيرة ال تأكل 

اللحوم اال من العيد للعيد.
وقال صدقي ان االسد الذكر نشيط جدا من الناحية اجلنسية ويأتي انثاه كثيرا 
ومدة حملها تختلف عن السيدات حيث تضع اشبالها كل 3 شهور تقريبا وال تنجب 
اقل من ثالثة. ومن الطريف أن انثى االس����د ما تلبث أن تعاود احلمل من جديد دون 

النظر إلى األماكن التي ستضمها مع أشبالها. 
وأوضح نبيل صدقي أن مشكلة األسود تكمن في أنها تنتمي إلى نوعية مميزة من 
احليوانات متيل إلى الترابط األسري والزهو بالنسل من األشبال والفخر بتدريبهم 
على اقتناص الفرائس، وهذا ما يفس����ر تزايد أعدادها. واألسد يفخر أمام أقربائه من 
باقي احليوانات بأسرته، كما يصر على اجللوس في أماكن إيوائه في قلب دائرة من 
أش����باله وزوجته، وهو ما يجعل جميع احليوانات تخشى محاولة مداعبته في هذه 

اللحظة التي قد متس هيبته.

نورث كاروالينا � س���ي.إن.إن: هرع طبيبان متمرس���ان في أحد 
املستش���فيات األميركية بامرأة إلى غرفة العمليات إلجراء جراحة 
والدة قيصرية، وبعد أن شقا بطنها، لم يجدا جنينا أصال، في واحدة 

من أغرب النوادر الطبية.
ففي مركز كيبفير الطبي بوالية نورث كاروالينا، أجرى الطبيبان 
جاريان غيسبلر ودريد ديوران، عملية قيصرية المرأة تظهر أعراض 
احلمل عليها، دون أن يقوما بفحصها، معتمدين على تشخيص أحد 

األطباء حتت التمرين في املستشفى.
ووفقا ملصادر املستش���فى التي أعلنت تفاصي���ل العملية التي 
جرت عام 2008، فق���د تبني الحقا أن املرأة كانت تعاني من أعراض 
احلمل، لكنها ليست حامال، فيما يعرف طبيا باحلمل الهستيري أو 

»احلمل الكاذب«.
ويقول األطباء، إن النساء في حاالت احلمل الكاذب يعانني نفس 
أعراض احلمل الطبيعي متاما، حتى أنهن يخضن جتربة آالم املخاض، 
وما يترافق معها من آالم أخرى في أنحاء اجلس���د، وهو األمر الذي 

حدا بالطبيب املقيم لتصديق املرأة بأنها حامل فعال.
وقالت مصادر املستشفى إن املرأة التي انتفخ بطنها، أبلغت الطبيب 
املقيم في املستش���فى إنها تعاني آالم املخاض، وأخبرته بأنها على 
وشك الوالدة، لكن الطبيب لم يجر فحصا طبيا للتأكد من حملها أو 

قربها من الوالدة، بل أبلغ الطبيبني املختصني بتشخيصه فورا.
ووجهت إدارة املستشفى لكل من الطبيبني غيسبلر وديوران تنبيها 

أوليا فقط، وسمحت لهما مبمارسة عملهما في املستشفى.
ووفقا ملصادر، فإنهما ال يزاالن يجريان عمليات الوالدة في مركز 

كيبفير الطبي.

عملية قيصرية ألميركية 
تعاني من »حمل كاذب«


