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دب���ي د.ب.أ: ذكر تقرير إخباري امس أن إماراتيا يبلغ من العمر 100 عام، تزوج 18 مرة وأصغر أبنائه عمره 54
سنة. وقالت صحيفة »االحتاد« اإلماراتية إن سالم بن سعيد العبدولي يتمتع بصحة جيدة، وهو مولع بالزواج 
حيث تزوج 18 مرة، وهو حاليا متزوج من 4 نس���اء، ولديه 32 ولدا أكبرهم توفي عام 2004 عن عمر يناهز 70 

سنة، وأصغرهم عمره سنة.
وذكرت الصحيفة أن للعبدولي أكثر من 120 حفيدا وأنه عمل مؤذنا وإماما في أحد املساجد ملدة 20 سنة.

ونقلت عنه قوله إنه عاش في زمن صعب للغاية حني كان التنقل باإلبل واحلمير وكان يعتمد في معيشته 
على التمر والعسل.

إماراتي عمره 100 عام، تزوج من 18 سيدة وأصغر أبنائه عمره سنة

الضحيتان زينة وآمنة

الشيخ أحمد الغامدي

أم الطفلتني تبكي حزناً

وزير اإلعالم اللبناني يدين نشر صور التمثيل بجثة القاتل  - القتيل
 والسفارة المصرية في بيروت تؤكد ثقتها في القضاء اللبناني 

ردود الفعل تتواصل بعد جريمتي قتل »األربعة« والتمثيل بجثة الجاني

المصـري..  الشـعـب  مجـلـس  في  إحـاطـة  طـلب 
وديبلوماسيون يؤكدون: الحادث فردي ولن يؤثر على عالقات البلدين

جثة القاتل القتيل معلقة على عمود إنارة وزير اإلعالم اللبناني طارق متري

بي����روت � القاه����رة � وكاالت: 
استنكر العديد من املسؤولني وكبار 
رجال الدولة في لبنان املش����اهد 
البش����عة املرتبطة بقتل اجلاني 
املصري محمد س����ليم مسلم في 
بل����دة كترمايا اخيرا، فيما اعلنت 
قوى االمن الداخلي أن فحوص ال� 
»دي ان اي« للدم����اء التي وجدت 
على القميص املضبوطة في منزل 
مسلم مطابقة لدماء الضحية كوثر 
)اجلدة(، وأن الدماء التي عثر عليها 
على نصل السكني املضبوط مطابقة 
لدم الطفلة »زينة«، وأن جزءا من 
اآلثار املوجودة على قبضة السكني 
يحوي مزيجا من العرق والدماء، 

يعود له.
وقد لفت وزير اإلعالم اللبناني 
طارق متري خالل استقباله عددا 
من ممثلي وسائل اإلعالم إلى انه 
تلقى اتصاالت عدة من مواطنني 
وإعالميني عبروا فيها، باإلضافة 
إلى استهجانهم جلرميتي كترمايا 
الفظيعتني، عن انزعاجهم الشديد 

من نشر صور ومشاهد مروعة.
وقال: »لقد اختارت وس����ائل 
اع����الم كثيرة االمتناع عن نش����ر 
الصور واملشاهد التي توفرت لها، 
وامتناعها هذا مبثابة إدانة معنوية 
ملا جرى أقوى من نش����ر الصور 
واملش����اهد األكثر بشاعة. ويثير 
االحجام كما اإلس����راع في النشر 
والبث، أس����ئلة مهنية وأخالقية، 
تستحق أن تكون موضوع تشاور 
بني أهل اإلعالم حول قواعد السلوك، 
تقوم على احلق في املعرفة وحرية 
االطالع وحتترم، في الوقت نفسه، 
املش����اعر واحلرم����ات والكرامة 
اإلنسانية، لكل الناس«.  واستنكرت 
السفارة املصرية في بيروت، في 
بيان أصدرته استنكرت اجلرمية 
ووصفت قت����ل اجلاني والتمثيل 

بجثته باملش����هد الذي يتنافى مع 
الوجه احلضاري للشعب اللبناني 
الشقيق، على خلفية كون املواطن 
املصري مشتبها به في جرمية قتل 
اخرى، مع تأكيد السفارة ادانتها 
ارتكبت  التي  البش����عة  للجرمية 
بحق االبرياء االربعة من املواطنني 

اللبنانيني.
واكدت السفارة على »الثقة التي 
توليها للدولة اللبنانية وسلطاتها 

املعنية، وبقيامها مبا يستلزمه امر 
هذه القضية من اتخاذ االجراءات 
التي من ش����أنها احق����اق العدالة 

وتطبيق قواعد القانون«.
في السياق عينه أصدر املدير 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
أش����رف ريفي، نش����رة توجيهية 
الداخلي  األم����ن  ق����وى  لعناصر 
ذكرهم بالواجب القانوني واملهني 
واإلنساني الذي يقع على عاتق قوى 

األمن الداخلي جلهة حماية اجلاني 
أو املشتبه فيه عند توقيفه مهما 

كانت اجلرمية املرتكبة.
من جهة اخرى وحسب جريدة 
»اليوم السابع« تقدم مصطفى بكرى 
الش����عب املصري  عضو مجلس 
ورئيس حترير جريدة »األسبوع«، 
بطلب إحاطة عاجل موجه ألحمد 
أبو الغيط وزير اخلارجية حول 
ما جرى من اح����دث معتبرا ذلك 
اعتداء سافرا على القانون بغض 
النظر عن إدانة املتهم أو براءته، 
حيث إنه كان يخضع للتحقيقات، 
ولذلك فإن ما جرى ميثل جرمية 
بكل املقايي����س وميثل إهانة لكل 
املصريني ب����ل وميثل اعتداء على 
لبنان وعلى اللبنانيني وعلى سيادة 

الدولة اللبنانية.
وقال السفير محمد بسيوني 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
مبجلس الشعب انه حادث فردى 
لن يثير أزمة ديبلوماس����ية بني 
مصر ولبنان، مضيفا إن اخلارجية 
املصرية ستقوم بإعطاء التفاصيل 

حول احلادث.
ومن جهته أكد الس����فير، سيد 
أبوزيد س����فير مصر السابق في 
لبن����ان أن هذا احل����ادث لن يؤثر 
الديبلوماسية بني  العالقات  على 
مصر ولبنان، مضيفا أن احلادث 
مأساة بكل املقاييس، سواء بالنسبة 
للبنانيني أو للشاب الذي قتل، ومت 
التمثيل بجثته. وعن تأثير احلادث 
على اجلالية املصرية في لبنان قال 
سفير مصر السابق في لبنان: إن 
اجلالية املصرية لن تتأثر باحلادث 
مطلقا، مؤكدا أنه خالل س����نوات 
عمله الطويلة كسفير بلبنان كان 
يالحظ أن الشعب اللبنانى يعامل 
املصريني معاملة طيبة ومقبولة 

في كل األوساط اللبنانية.

الغامدي: وضع فواصل بين النساء والرجال
 في المساجد مخالف للهدي النبوي

»حلم« بويل األكثر مبيعًا في 2009

2000 درهم.. غرامة صفع الزوجة في اإلمارات 

مريض نفسيًا يذبح أمه وينتحر 

املدينة املنورة � ايالف: أوضح الشيخ احمد 
بن قاسم الغامدي خالل استضافته في برنامج 
»إضاءات« قائال: إن ال���ذي دفعني الى اصدار 
بحث حول االختالط هو نقاش حدث بيني وبني 
مجموعة من املثقفني وذلك عام 1427ه�. وأشار 
الغامدي إلى ان اإلسالم جاء ونظم العالقة بني 
الرجل واملرأة وقطع العالقة بينهما غير صحيح. 
ويجوز للرجل ان ينظر، فإذا كان النظر للمتعة 
فهو ال يجوز، بعض النظر جائز في غير فتنة 
حتى ولو كان للمح���ارم كما ذكر الفقهاء وانه 
الى عهد قريب كان آباؤنا واجدادنا يعلمون هذا، 
لم يكن هناك تشدد في معاملة الرجل والفصل 
بني النساء والرجال الى احلد الذي أصبح حمى 
ومعاناة وقد تكون سببا لزيادة على ما جاء في 
أحكام الشرع ونذكر الى عهد قريب كانت املرأة 
تخرج الى الس���وق وتبيع وتشتري وترحب 
بالضيف في حال عدم وج���ود صاحب الدار، 
وحتى في العهد النبوي، لم يكن هناك فواصل 
في املساجد بني مصلى الرجال ومصلى النساء 
واآلن جند الفواصل وهي مخالفة للهدي النبوي 
وبالنسبة لالختالط، فالش���رع لم يتناول ذم 

االختالط سواء باملنطوق او باملفهوم.
االخت���الط موج���ود وف���ي اماك���ن كثيرة 
كاملستش���فيات واجلامعات وفي قسم الطب، 

لندن � يو.بي.آي: حصل أول ألبوم 
أطلقته املغنية االسكتلندية سوزان 
بويل على أكثر األلبومات مبيعا في 
العالم خالل العام 2009 بعدما بلغت 
عدد األسطوانات املباعة الى 8.3 ماليني 

نسخة.
الدولي للصوتيات  وذكر االحتاد 
ان ألبوم »حلمت حلما« احتل صدارة 
مبيعات األلبومات عامليا في الس���نة 
املاضية، حت���ى ان الرقم الذي حققه 
تخطى مبيعات ألبوم كولدبالي »فيفا 
ال فيدا« في العام 2008 وهو 6.8 ماليني 

نسخة.
وأش���ار االحتاد إلى ان األلبومات 
التي احتلت املراكز ال� 5 األولى على 
التوالي هي »حلمت حلما« لبويل أوال 
و»الطاقة ال تنتهي« لبالك آيد بيز ثانيا 
و»هذا هو« ملايكل جاكسون ثالثا و»من 
دون خوف« لتايلور س���ويفت رابعا 

و»الشهرة« لليدي غاغا خامسا.

دبي � العربية: غرمت محكمة 
إماراتية زوجا مبلغ 2000 درهم 
)نحو 540 دوالرا( عقابا له على 
أيدته  »صفع« زوجته، في حكم 
احملكمة االستئنافية االحتادية، 
رافضة طعن الزوج.  وكانت النيابة 
العامة اتهمت الزوج باالعتداء على 
جسم املجني عليها، ما أحدث بها 
إصاب����ات أعجزتها ع����ن أعمالها 
الش����خصية مدة ال تزيد على 20 

يوما، وطلبت معاقبته وفقا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية، واملادة 339 من 
قانون العقوبات، وحكمت محكمة 
اجلن����ح غيابي����ا بتغرميه 2000 
درهم، بحسب ما نقلت صحيفة 
»اخلليج« اإلماراتية امس. وبعد 
الزوج احلكم قضت  اس����تئناف 
احملكمة االس����تئنافية االحتادية 
بتأييد العقوبة، وهو ما دفع الرجل 
للطعن في احلكم، معتبرا أن فيه 

خطأ في تطبيق القانون واإلخالل 
بحق الدفاع، وقال إن املجني عليها 
زوجته وضربها على وجهها ضربا 
غير مبرح يعتبر استعماال حلقه 
في التأديب.  وبعد دراسة أسباب 
الطع����ن وملف الدعوى، أصدرت 
احملكمة االحتادي����ة العليا حكما 
الطاعن  برفض الطعن، وألزمت 
بالرسوم واملصاريف مع مصادرة 

التأمني.

القاهرة � وكاالت: ش���هدت مدين���ة املراغة 
بسوهاج جنوب مصر حادثة غريبة حيث قام 
أحد األشخاص بذبح والدته مبنجل ثم انتحر 
بشنق نفسه بحبل قام بربطه في شباك غرفة 

النوم.
كان أمن سوهاج قد تلقى بالغا من مركز شرطة 
املراغة يفيد بقيام أحد األشخاص بذبح والدته 

املسنة وبعد ذلك انتحر شنقا داخل منزله.

وحسب »اليوم السابع« انتقلت املباحث إلى 
مكان احلادث وتبني من خالل التحريات وجمع 
املعلومات قي���ام املدعو محروس أحمد أبوزيد 
قبيصى 37 عاما، بدون عمل، )مريض نفسى( 
بقتل والدته املدعوة حميدة جالل حسانني 70 
عاما وذبحها مبنج���ل من رقبتها وبعدها أقدم 
على االنتحار عقب ذلك باس���تخدام حبل قام 

بربطه بشباك غرفته وشنق نفسه.

وبعض الناس لهم قناعاتهم واالختالط ايضا 
موجود في الس���وق واملنازل حيث اخلادمات 
والسائقون اما بالنس���بة لالختالط الذي جاء 
منع���ه في الهيئة فهو احملمول على املذموم اذا 
كان فيه ريبة وتهمة كمثل رجل يصطحب امرأة 
ألمر سوء، ولي عشرين سنة وانا اعمل بالهيئة 
لم اسمع انه مت القبض على رجل وامرأة بسبب 
االختالط وعمل الهيئة في االختالط أنهم يرون 
ان واقع االختالط ليس مصاحبا للش���بهة وال 
للريبة وال يحرك لهم ساكنا بل يعتبرونه مباحا 

كالسوق او اجلامعات او املستشفيات.

لندن � أ.ش.أ: ذكرت دراسات طبية حديثة أنه على 
األشخاص الذين يعانون من آالم صداع الشقيقة أن 
يتناول���وا ما يزيد على املس���توى »املوصى به« من 

جرعات األسبرين.
واقترحت الدراس���ة أن تعاط���ي ثالثة أقراص من 
األسبرين أي ما يعادل 1000 ميللجرام دفعة واحدة، 
ميكن أن يهدئ من آالم الصداع بنسبة واحد الى أربعة 

خالل ساعتني ونصف الساعة.
وقال باحثون من جامعة أوكس���فورد إن أقراص 
الدواء املعتادة حتتوي على ما يتراوح بني 300 - 350 
ميللجراما من األسبرين، غير أنهم يحذرون كبار السن 

من تناول أكثر من قرصني في املرة الواحدة.
في حني فضل 52% م���ن مرضى الصداع النصفي 
تناول جرعات ما بني 900 – 1000 ميللجرام، ولوحظ 
تراجع أعراض الش���قيقة من ألم حاد الى معتدل ثم 
يصبح صداعا خفيفا ميكن احتماله خالل س���اعتني، 

ثم يزول األلم متاما.
وتش���ير إحصائية طبية الى أن الصداع النصفي 
يصيب نحو 18% من النس���اء و8% م���ن الرجال في 

بريطانيا.

3 أقراص أسبرين للصداع النصفي

صحتك

كيف غّطت التلفزيونات اللبنانية جريمة كترمايا؟

طموح األردنية..
بطولة كمال أجسام !

ف���رح ملحس )26  األردنية 
عاما( تتدرب على رياضة كمال 
األجسام في عمان وفي طموحها 
أن تصبح أول امرأة عربية تشارك 
ف���ي البطوالت الدولي���ة لكمال 
األجسام     )أ.ف.پ(.

السفير اللبناني بالقاهرة: 
لبنان بكل مستوياته يدين الجريمة

القاهرة ا.ش.ا: أكد س��فير لبنان في القاهرة ومندوبها لدى 
جامعة الدول العربية د.خالد زيادة أن لبنان بجميع مس��توياته 
املسؤولة ندد باجلرمية البشعة التي وقعت بحق املواطن املصري 

املتهم بقتل مواطنني لبنانيني.
ولف��ت د.خالد زيادة إلى أن الرئيس اللبنانى العماد ميش��ال 
س��ليمان ندد بهذه اجلرمية وأصدر توجيهات��ه لوزير الداخلية 
والبلديات، ووزي��ر العدل اللبنانيني مبالحق��ة الفاعلني وإنزال 
العقوبات الصارمة بحق املقصرين، مش��يرا إلى أنه رغم بشاعة 
اجلرمية التي ارتكبها هذا املتهم، فإن ما حدث يسيء إلى صورة 

لبنان خاصة أن الدولة اللبنانية قد كشفت الفاعلني.

فجأة، غابت األخبار االنتخابية عن الشاش��ات. وبدل التصريحات 
السياس��ية والبلدية، احتلت جثة محمد مسلم الشاشات، جسد املشتبه 
فيه بقتل اربعة من أبناء كترمايا، كان هو احلدث فغطى على ما عداه من 
أحداث محلية واقليمية. ولكن حتى قتل مس��لم والتنكيل بجثته عجز 
� كما كان متوقعا � عن توحيد اخلطاب اإلعالمي بحس��ب مقال نشرته 
جريدة األخبار اللبنانية. هكذا تعاطت كل محطة مع احلدث، انطالقا من 
نظرتها اخلاصة الى ما جرى واألخطر كان سيل االتهامات واملصطلحات 
اخلاطئة التي استعملتها القنوات في رواية تطور األحداث في هذه البلدة 
الشوفية. تناسى محررو نشرات األخبار احلد األدنى من املهنية، فحولوا 
املشتبه فيه محمد مسلم إلى متهم ومجرم، رغم ان اي قرار اتهامي لم 
يكن قد صدر بحقه بعد. أما األسوأ فكان ما روجت له »أخبار املستقبل« 
في مقدمة نشرتها وهي أن »القاتل« كما سمته، اعترف بجرميته واملعلومة 
طبعا خاطئة، لم تنسب الى اي مصدر امني او قضائي، ولم تكتف احملطة 
بنش��ر هذه األخبار املغلوطة، بل بثت تقريرا بدا متفهما ومتسامحا مع 
أهال��ي كترمايا، الذين انتقموا للضحاي��ا االربع. وعكس املتوقع متاما، 
خرج��ت قناة »اجلديد« مبقدمة إخبارية مفاجئة، أكدت فيها أن مس��لم 
هو املجرم. كما حاولت القناة تبرير ما فعله األهالي الغاضبون »من كثر 
إجرامه قتلته كترمايا. فلوج��ة! اإلقليم نفذ حكم اإلعدام مبصري قتل 

اربعة من أبنائها.. لم يبق كترماني إال نفذ فيه وعبره اس��اليب تساوي 
إجرامه«. ثم جاء تقرير دارين دعبوس، ليحاكي هذه املقدمة في بدايته، 
ولكنها ما لبثت أن عدلت خطابها لتس��أل عن غياب دولة القانون الذي 
يسمح بأن يأخذ كل غاضب حقه بيده. وفي اإلطار نفسه، وصفت قناة 
MTV مسلم باملوتور، و»القاتل املوقوف« ولكن املقدمة عادت لتأخذ طابعا 
أكثر عقالنية، عندما وصفت عدالة الش��ارع ب� »القبيحة، قبح اجلرمية 
)التي اودت بحياة اربعة من ابناء البلدة(«، وانعت تقريرها بسؤال واحد 
هو »أي��ن الدولة؟«. إذن، غياب الدولة الذي ب��دا فاضحا أول من أمس، 
استفز معظم القنوات التلفزيونية، وخصوصا قناة OTV. ورأت الشاشة 
البرتقالية ما جرى ب� »الثأر امليداني، حيث ال محاكمة وال دفاع« منتقدة 
انتقال العدالة من قاعات احملاكم إلى الشارع. ولعل التغطية الفضلى كانت 
للمؤسس��ة اللبنانية لإلرسال، أقله جلهة اس��تعمال التعابير واملفردات 
الصحيح��ة، فكان محمد مس��لم طيلة التقرير ال��ذي اعده عبده احللو 

»مشتبها فيه« وليس »مجرما« أو »متهما«.
لكن طبع��ا يؤخذ على احملطة عرضها لص��ور التنكيل باجلثة بكل 
وضوح من دون اي متويه عكس »اجلديد« التي عرضت بعض مشاهد 
التعذيب، لكن مع متويه جسد مسلم. أما قناة »املستقبل« وOTV وباقي 

القنوات ففضلت االمتناع عن عرض اجلثة إال من بعيد.


