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عمانـ  أ.ف.پ: أصدرت محكمة اجلنايات الكبرى 50
األردنية حكما بالسجن 10 أعوام بحق أردني قتل 
شقيقته عام 2008 بعد مشاهدة صور إباحية لها، 
فيما قررت سجن رجل ابتزه بتلك الصور وحرضه 
على القتل ملدة 15 عاما، على ما افاد مصدر قضائي 

االربعاء املاضي.
وقال املصدر لوكالة »فرانس برس« ان احملكمة 

أصدرت حكما بالسجن 10 أعوام بحق اجلاني )27 
عاما( بعد ادانته بتهمة القتل العمد إثر قتله شقيقته 
املتزوجة )29 عاما( في اكتوبر 2008 في محافظة 

املفرق )شمال ـ شرق عمان( طعنا بخنجر.
واضاف املصدر ان احملكمة أصدرت كذلك حكما 
بالسجن 15 عاما بحق مدان آخر في ذات القضية 
بعد إدانته بالتحريض على القتل كونه عرض على 

شقيق الضحية صورا التقطها أثناء ممارسة اجلنس 
معها قبل زواجها، وابتزه ثم حرضه على قتلها.

وأشار الى أن »اجلاني قتل شقيقته طعنا بخنجر 
وسلم نفسه للشرطة مدعيا قتلها دفاعا عن شرف 
العائلة بعد مشــــاهدته صورا لها متارس اجلنس 
مع رجل صورها بهاتفه اجلوال وحاول ابتزازه، 

وقد سلم الشرطة نسخة من الصور«.

 السجن 10 أعوام ألردني قتل شقيقته بعد ابتزازه بصور إباحية لها

صحتك

تحليل الدم للتنبؤ  باألعراض األولى 
النقطاع الطمث

نيويـــورك ـ أ.ش.أ: توصـــل فريق مـــن الباحثني 
األميركيني إلى تطوير حتليل دم حديث ميكن التنبؤ 
باألعـــراض األولى ملرحلة انقطـــاع الطمث والقدرات 

اإلجنابية لدى املرأة.
أوضح الباحثون أن حتليل الدم املطور يعمل على 
قياس مســـتوى هرمون »إيه. إم. اتـــش« والذي يتم 
إفرازه بواسطة خاليا في مبيض املرأة والذي يعد من 

أهم العالمات الدالة على كفاءة عمل املبايض.
ويرى الباحثون أن االختبار يعد مؤشرا مهما خاصة 
للفتيات دون العشـــرين متى ســـيصلون إلى مرحلة 
انقطاع الطمث حيث أشارت األبحاث التي أجريت على 
مجموعة من السيدات أن 63 منهن بلغن مرحلة انقطاع 

الطمث أثناء خضوعهن للدراسة.
 وقد استطاع االختبار املطور التنبؤ بالعمر الذي من 

املتوقع أن يصلن خاللها إلى مرحلة انقطاع الطمث.

شبيه أوباما اإلندونيسي
الهام أنس شبيه الرئيس باراك أوباما يحيي 
املشاهدين في احدى صاالت السينما في العاصمة 
اإلندونيسية جاكرتا حيث عرض فيلم »أوباما 
فتى منتينغ« الذي يدور حول طفولة أوباما في 
إندونيسيا. وقد تزاحم الكثيرون أمام دار العرض 
ملشاهدة الفيلم.                             )أ.ف.پ(

معرض المومياوات

جثمان محنط لطفل هنغاري عمره )10 أشهر( في معرض مومياوات 
العالم في لوس اجنيليس بالواليات املتحدة، واجلثمان الذي أعاره متحف 
أملاني ضمن 45 مومياء و95 قطعة أثرية مستعارة من 15 متحفا من 7 
دول.                                                                         )أ.پ(

ابو بكر سالم وراشد املاجد
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)ا.پ( سيدتان سوريتان تتناوالن املتة

 نايلة حايك رئيسة مجموعة 
»سواتش« لصناعة الساعات 

المفتي يصدق على إعدام قاتل هبة ونادين
القاهـــرة ـ وكاالت: قـــررت 
محكمـــة جنايات اجليزة امس 
إعدام محمود العيساوي املتهم 
الفنانة ليلى غفران  ابنة  بقتل 
هبة العقاد وزميلتها نادين خالد 
قبل نحو عامني في شقتها مبدينة 

الشيخ زايد.
جـــاء قـــرار احملكمـــة بعد 
املفتي الشرعي  استطالع رأي 
في تطبيق حكـــم اإلعدام على 
املتهم بعدما ثبت توجيه تهمة 
القتل من غير سبق إصرار مقترن 
بالسرقة، حيث سبق أن أجلت 
النطق باحلكم حلني استطالع 

رأي املفتـــي. وكانت محكمة الدرجة األولى قد قضت بإعدام املتهم 
إال أن محكمة االســـتئناف قررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى 

لتصدر احملكمة حكمها املتقدم.

زيوريخـ  أ.ف.پ: سمى مجلس 
إدارة »سواتش« امس نايلة حايك 
لرئاســــة املجموعة السويسرية 
املتخصصة بصناعة الساعات، 
خلفا لوالدها الذي توفي االثنني. 
التي كانت تشغل  ونايلة حايك 
منصب نائــــب رئيس املجموعة 
»تتمتع بسنوات طويلة من اخلبرة 
في مجلس إدارة )املؤسسة(« وهي 
كانت »تهيأ لتسلم هذه املهام خالل 
السنوات األخيرة«، على ما أعلنت 

»سواتش« في بيان مقتضب.
 وكانــــت مجموعــــة صناعة 
الســــاعات قد أعلنت االثنني عن 
وفاة نيكوال حايك عن )82 عاما( 
اللبناني األصل الذي كان يترأسها 
منذ عام 1986. وأتت تلك الوفاة 
»غير املتوقعة نتيجة توقف في 
وظائف القلب، في حني كان يعمل 

في املؤسسة التي أحبها«.
وكان مجلس اإلدارة قد وجه 
فــــي بيانــــه »حتية تقديــــر إلى 

 نايلة حايك 

محمود العيساوي 

مســــاهمات نيكوال حايك التي ال 
تقدر«. وأكد أنه ســــيبقى دائما 
»مؤســــس مجموعة )سواتش( 

ورائدا وصاحب رؤية«.
واعتبر نيكوال حايك في بداية 
الثمانينيات »منقذ« قطاع صناعة 
الذي كان  الساعات السويسرية 

يعاني من أزمة حادة.

قلب المدخن النيوزيلندي أمام لجنة برلمانية!
ولنغتونـ  د.ب.أ:  عرض مدخن نيوزيلندي سابق قلبه املصاب 

امس أمام جلنة برملانية جتري حتقيقا حول صناعة التبغ.
وقال النيوزيلندي محـــي وايحي إنه بدأ التدخني في عمر 19 
عاما وأصيب بخمس نوبات قلبية قبل أن يزرع له قلب من مانحة 

)40 عاما( في عام 2005.
وأضاف »إنني سعيد للغاية لكوني هنا«.

ويدخن نحو 40% من سكان املاوري االصليني في نيوزيلندا 
الذين يبلغ عددهم 500 ألف شـــخص، ضعف النســـبة بني عدد 

جميع البالغني في البـــالد، و22% من حاالت الوفاة لدى املاوري 
سببها التدخني.

وقال اثنان من الرؤســـاء التنفيذيني بهيئة »فيليب موريس 
انترناشـــونال« العمالقة للتبغ للجنة إنهما يقبالن أن التدخني 

يسبب املرض والوفاة.
وذكر نيريدا وايت املسؤول عن وضع االستراتيجيات واالتصاالت 
بالشـــركة »هناك طلب من قبل املستهلكني عليه. يخضع املنتج 

حاليا لقوانني وميكن شراؤه وبيعه بشكل قانوني«.

تسعيني أسترالي 
يتحرش بالقاصرات!

بانكوك ـ يو.بي.أي: ألقت 
القبض  التايلندية  السلطات 
على أســــترالي في الـ 90 من 
العمر بتهمة استغالل 4 فتيات 
تايلنديات أخــــوات قاصرات 
جنســــيا في منزله مبقاطعة 

دوي ساكيت بشمال البالد.
وأفــــادت وكالــــة األنباء 
األسترالية ان كارل جوزيف 
كراوس )90 سنة( اعتقل بعدما 

داهمت الشرطة منزله.
وأشــــارت إلــــى ان مذكرة 
توقيف بحق كراوس أصدرت 
من قبــــل بتهمة االســــتغالل 
اجلنســــي ألطفال دون الـ 15 

من العمر.
املواطــــن  ان  وأوضحــــت 
األسترالي أغرى األخوات االربع 
باملال واحللويات ليدخلهن إلى 
بيته ثم حترش بهن مرارا خالل 
السنتني األخيرتني. وتقدم والدا 
الفتيات بشكوى لدى الشرطة 
احمللية بعدما الحظن تغيرا في 
تصرفاتهــــن إثر اخلروج من 
منزل كراوس واعترافهن بأنهن 
تعرضن لالغتصاب. ووجدت 
الشرطة في منزل الرجل حوالي 
100 صورة خالعية ملا ال يقل 
عن 20 فتاة. وافترضت الشرطة 
ان كراوس يبيع الصور لزبائن 
في اخلارج وصادرت كمبيوتره 

إلجراء مزيد من التحقيق.

أبو بكر والماجد معًا في »أسامح«

الحياة بدأت على األرض قبل 2.1 مليار سنة

دبيـ  ايالف: انتهت املخرجة اإلماراتية نهلة الفهد 
من تصوير باقي سيناريو األغنية املصورة اجلديدة 
التي حتمل عنوان »»أسامح« وجتمع الفنانني الكبيرين 
أبو بكر سالم وراشد املاجد. حيث كتب كلماتها الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم »فزاع«، وحلنها 
فايز السعيد. وكانت نهلة قد بدأت بتصوير األغنية 
في استوديوهات الفنان امللحن فايز السعيد باإلمارات، 
حيث شارك في بعض اللقطات واستكملت التصوير 
في بيروت. هذا وقد حتول اســــتوديو ومكاتب فايز 
السعيد الى ورشة عمل ألجهزة وكاميرات املخرجة 
اإلماراتية التي أكدت أنها محظوظة بالعمل مع اسمني 
كبيرين في عالم األغنية اخلليجية والعربية أبو بكر 
سالم وراشد املاجد وقالت: »كما انني محظوظة أيضا 
بتصوير أغنية من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد 
»فزاع« وأحلان املبدع الذي نفتخر فيه باإلمارات فايز 
السعيد الذي هيأ لنا األستوديو اخلاص به لتصوير 

األغنية وجمع الفنانني الكبيرين معا«.
كما أعربت الفهد عن إعجابها الكبير لتجاوب الفنان 
أبو بكر ســــالم مع عملية التصويــــر واإلعادة ملرات 

متعددة، وكان صدره رحبا جلميع متطلبات التصوير 
االعتيادية املرهقة بعض الشيء، خصوصا مع تقدمه 
بالسن، الى جانب شكرها للفنان راشد املاجد الذي لم 
تغادر ابتسامته في معظم األوقات وجهه البشوش 

الذي يزيد دائما من جناحه الكبير.

ـ أ.ف.پ: تفيد دراسة  باريس 
نشرت امس بأن أشكال حياة معقدة 
مع أجســــام بعدة خاليا قد تكون 
ظهرت قبل 2.1 مليار سنة أي قبل 
1.5 مليار سنة مما هو مثبت علميا 

حتى اآلن.
واهمية هذا االكتشاف جعلته 
يحتــــل غــــالف املجلــــة العلمية 
البريطانية »نيتشر«، حتى ولو 
كان يطرح أســــئلة أكثر مما يقدم 

أجوبة« على ما يفيد خبراء.
وكانت األشكال األولى للحياة 
التي ظهرت علــــى كوكب األرض 
قبل حوالي 3.5 مليارات سنة قد 
أتت على شكل كائنات حية بخلية 

واحدة، مثل البكتيريا.
أمــــا أصــــول احليــــاة املعقدة 
واملتعــــددة اخلاليا، فلم تأت قبل 
»600 مليون سنة بل قبل 2.1 مليار 
سنة، أي 1.5 مليار سنة إلى الوراء«، 

على ما افــــاد عبدالرزاق األلباني 
)جامعة بواتييهـ  فرنسا( الباحث 

الرئيسي في هذه الدراسة.
واكتشــــف األلباني، مع فريقه 
املؤلف من خبــــراء عامليني، أكثر 
مــــن 250 متحجرة فــــي الغابون 
يراوح طولها ما بني 7 مليمترات 
و12 سنتيمترا، وهذه املتحجرات 
قد تســــاهم في إعادة رسم تاريخ 

الكائنات احلية.

السوريون أكبر مستهلكي المتة خارج أميركا الالتينية
دمشـــق ـ أ.ف.پ: يعتبـــر 
السوريون اكبر مستهلكي نبتة 
إذا ما استثنينا شعوب  املتة، 
أميـــركا الالتينية مصدر هذه 
النبتة التي تتمتع مبزايا منبهة، 
واألمر يعود إلى املهاجرين الذين 
حملوها معهم إلى سورية منذ 

أواسط القرن املاضي.
في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر وألسباب اقتصادية، هاجر 
القلمون  سوريون السيما من 
ومن الساحل السوري، باإلضافة 
إلى عدد من اللبنانيني، إلى كل 

من األرجنتني والبرازيل.
وعندما عاد بعض من ذريتهم 
القرن  البالد في أواســـط  إلى 
العشرين، أحضروا معهم املتة، 
على ما يوضح محمود بيطار 

مدرس سابق لألدب العربي.
ومن بني موجـــات الهجرة 
تلك، التزال جاليات كبيرة من 
الســـوريني تعيش في أميركا 

الالتينية.
وفي البرازيل، يبلغ تعدادهم 
اما في  أربعة ماليني نســـمة، 
األرجنتـــني فهنـــاك مليونان 
ونصـــف املليـــون مواطن من 

أصل سوري.
واليوم، ميكن القول ان هذا 
الذي يتميز بطعمه  الشـــراب 
املر قد بســـط ســـيطرته في 
القلمون )شمالـ  شرق دمشق( 
والسويداء )اجلنوب( باإلضافة 

إلى الســـاحل السوري الواقع 
على البحر األبيض املتوسط. 
وهـــذا املشـــروب الوطني في 
األرجنتـــني يحضـــر من ورق 
نبات »ييربا ماتيه« ويشـــرب 

ساخنا أو باردا.

وتصنـــف »ســـورية أهم 
مستهلك للماتيه، خارج أميركا 
الالتينية« على ما يقول محمد 
اجليرودي أحد خمسة او ستة 
موزعني للماتيه املســـتوردة 
من األرجنتـــني والبرازيل في 

سورية.
ويستهلك السوريون حوالي 
1200 طن من املتة شهريا، أي ما 
قيمته 144 مليون ليرة سورية 
)2.9 مليـــون دوالر(، على ما 

يوضح اجليرودي.

حرب الفتاوى.. بين »إرضاع الكبير« وتحليل غناء نانسي عجرم
الريــــاض ـ أ.ف.پ: رجل دين 
يفتي بإرضاع الكبير وآخر يقول 
إن الغناء حالل على عكس ما تقوله 
التيارات الدينية األكثر تشددا، هكذا 
تبدو حرب الفتاوى احملتدمة التي 
تطرح تساؤالت حول ما هي اجلهات 
التي ميكن ان تطلق هذه األحكام 
الدينية احملورية. وأصبح البعض 
يطلــــق على هذه احلرب »فوضى 
الفتاوى«. ودارت معظم املناوشات 
في األيام األخيرة حول فتوى رجل 
الدين املعروف بأدائه املتميز للقرآن 
الشيخ عادل الكلباني، وهي فتوى 
اعتبر فيها انه ليس في اإلسالم ما 
يحرم الغناء، مع موسيقى او من 

دون موسيقى.
وأصر الكلباني على فتواه اال 
انه اضطــــر الى التوضيح بانه ال 
يقصد الغنــــاء الذي فيه »املجون 
واإلسفاف«، مشيرا بشكل خاص 
الــــى ان فتــــواه ال تشــــمل أغاني 
الڤيديو كليب وأغاني كالتي تغنيها 
الفنانتان اللبنانيتان هيفاء وهبي 

ونانسي عجرم.
اال انه قال ان نانســــي عجرم 
ميكن ان تشملها الفتوى إذا قدمت 

أغنية »ذات كلمات هادفة«.
الشــــيخ عبداحملســــن  وكان 
أثار جدال واسعا أيضا  العبيكان 
خالل األسابيع املاضية عبر رأيني 

أعطاهما وكانا مبنزلة فتاوى.
وفي الرأي األول، أيد العبيكان 
فكرة إرضاع املرأة للرجل البالغ إذا 
ما أرادت ان تختلط به في احلالل، 
واعتبر انها في هذه احلالة تصبح 
مبنزلة أمــــه بالرضاعة وبالتالي 
يصبح محرما لها وميكنها االختالط 

به.
وكانت فتوى مشابهة صدرت في 
مصر العام املاضي وأثارت الكثير 

من اجلدل.
الكبير  وجلبت فتوى ارضاع 
ردود فعل غاضبة وهازئة، حتى ان 
ناشطات نسائيات »هددن« بارضاع 
السائقني اآلسيويني الذين يجدن 
أنفسهن مضطرات لالختالط بهم 

»إذا كان الطبيب اجلاهل مينع من 
العالج فكيف باملفتي اجلاهل الذي 
يفتي الناس بغير علم؟ هذا أحق«. 
وعن فتوى ارضاع الكبير، قال مفتي 
الســــعودية »بال شك انها أوقعت 
بلبلة، ونحن ال نتهم املفتي بسوء 
قصد لكن أقول هــــذه الفتوى ملا 
صدرت وأصــــر عليها، لم حتقق 
الغرض املقصود بل كانت ســــببا 
في الســــخرية بالشــــرع والقدح 
الشــــريعة، وان شخصا  بأحكام 
ابن أربعني سنة قد ميكن من ثدي 
امرأة ليرضع منها، وان قال قائل 
يوضع احلليب في اناء، وإلى آخره، 
واملهم ان العقول ما حتملتها وال 
استســــاغتها«. وتسعى احلكومة 
الســــعودية الى ان تكــــون هناك 
جهة واحدة مســــؤولة عن اصدار 
الفتاوى، على ان تكون حتت اشراف 
هيئة كبار العلماء. واملعروف ان 
القضاة في الســــعودية جميعهم 
التي  الفتاوى  رجال دين وتلعب 
يصدرونها دورا محوريا. ويأمل 

من أجل التنقل في السيارات.
والعبيكان الذي يشغل منصب 
العاهل  فــــي ديــــوان  مستشــــار 
الســــعودي وغالبا ما ينظر اليه 
على انه من الوسطيني الذين يودون 
تطبيق الشريعة اإلسالمية مبزيد 
من اللني في السعودية، أثار غضب 
املتشــــددين أيضا عندما أفتى بـ 
»جواز تأخير صالة الظهر إلى آخر 

وقت لها في املناطق احلارة، وذلك 
النبوية بالتخفيف  اتباعا للسنة 
عن املسلمني أثناء اشتداد احلر«، 
وبالتالي اجلمع بني صالتي الظهر 

والعصر.
الكلبانــــي  وأثــــارت فتــــاوى 
أعلــــى  مــــن  والعبيــــكان ردودا 
العربية  اململكة  املســــتويات في 
السعودية خاصة في وفي العالم 

العربي عامة.
الشــــيخ عبدالرحمن  وحــــذر 
الســــديس خالل خطبة اجلمعة 
في مكــــة، من »الغش في العقيدة 

والعبادة«.
الســــعودية الشيخ  أما مفتي 
عبدالعزيز آل الشــــيخ فهدد برد 
حاســــم. وقال املفتــــي في حديث 
صحافي »إذا خرج من هو غير مؤهل 

للفتوى نوقفه عند حده ومننعه من 
التجرؤ على اهلل، حتى ال يحسن 
الظن به فيقلد في خالف الشرع«. 
ورد آل الشيخ على قول الكلباني 
العلمــــاء لديهــــم »جرثومة  بان 
التحرمي«، وقال انها »كلمة خطيرة 
الن العلماء ال يحرمون بأهوائهم 
وإمنا يحرمون بالدليل من الكتاب 
والسنة«. وأضاف في هذا السياق 

بعض السعوديني بان تأخذ الفتاوى 
العصــــر وباملتغيرات  بحقيقــــة 
اجلذرية التي طرأت على احلياة. 
وكان مدير هيئة األمر باملعروف 
الغامدي  املنكر احمد  والنهي عن 
أثار اجلدل في وقت ســــابق هذه 
السنة بعد ان قال بجواز االختالط 

بني الرجال والنساء.
وأقيل الغامدي ثــــم أعيد الى 
منصبه في لعبة جتاذب قوى خلف 
الستار بني اإلصالحيني واحملافظني. 
ودعا عضو مجلس الشورى حمد 
القاضي في مداخلة امام املجلس 
الى تنظيم »الفتاوى«، واحلد من 
»فوضى الفتــــوى«. وقال في هذا 
السياق ان »العالم اإلسالمي يتابع 
كل ما يصدر عن بالدنا وعلمائها 
في الشــــأن الديني، بوصفها بالد 
أداة  الفتاوى  احلرمني«. وتبقــــى 
التطور  أساسية لتحديد مســــار 
االجتماعــــي في اململكة، بســــبب 
املوقع الكبير للدين في كل مفاصل 

احلياة.


