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لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: 
أعلنت منظمة الري تومبســون 
الهوليوديــة أنهــا تعمل على فيلم 
تلفزيوني مقتبس من كتاب كيتي 
البرامج  كيلي عن حياة مقدمة 

األميركية أوبرا وينفري.
وقال املخرج املخضرم الري 
تومبسون انه يستند في الفيلم 
الى كتاب كيلي الذي يحمل عنوان 
»أوبرا: سيرة حياة« الذي نشرته 
دار »كراون بابليشرز« مؤخرا.

وأضاف تومبسون ان »رحلة 
أوبــــرا وينفري املدهشــــة من 
ميسيسيبي الريفية إلى املسرح 

العاملي مليئة باحلقائق البسيطة والشخصيات املعقدة«.
وتابع »كتاب كيتي كيلي الغني باألبحاث يقدم أسسا وقائعية لرسم 

الشخصية السينمائية لهذه األسطورة القوية واحملبوبة«.
لكنه اعترف بأن اختيار شــــخص ليؤدي دور وينفري لن يكون 

باألمر السهل.

القاهرةـ  وكاالت: فوجئ طالب 
الفرقة الرابعة بكلية الطبـ  جامعة 
عني شمس في مصر امس بامتحان 
مادة الطب الشــــرعي والســــموم 
يتضمن ســــؤاال حول التفاصيل 
الكاملة لقصة الشاب خالد سعيد 
التعذيب باإلســــكندرية،  ضحية 
دون أي إشــــارة إلى اسم الشاب 

القتيل.
وجــــاءت صيغة الســــؤال في 
االمتحان حسب ما اوردته جريدة 
اليوم السابع متضمنة »وجهة النظر 
احلكومية في الواقعة، حيث أشار 
السؤال إلى محاولة إفاقة الشاب مت 

استخراج لفافة من السلوفان من فمه«. وجاء نص السؤال كما يلي: »مت 
إحضار شاب متوسط العمر إلى الطوارئ باملستشفى بواسطة أقربائه في 
حالة غيبوبة، وخالل محاولة إنعاشه مت استخراج لفافة من السلوفان 
مــــن فمه، وبعد عدة دقائق توفيت احلالــــة، وبعد الفحوصات تبني أنه 
مصاب بعدة كدمات وجروح تهتكية في كل أنحاء اجلســــم، خصوصا 
منطقة الوجه وفروة الرأس«، وقد اختلفت روايات الشهود بني أنه حاول 

ابتالع لفافة السلوفان وأنه تعرض إلى الضرب املبرح.
1- اشــــرح العالمــــات والظواهــــر اخلارجية التي قــــد تؤكد أي من 

الشهادتني
2- عرف مع ذكر أسباب الوفاة لكل من الشهادتني؟

3- هل تعتبر هذه احلالة متثل جرمية جنائية، وملاذا مع ذكر واجباتك 
كطبيب في مثل هذه احلالة«.

طعنت ســــيدة أملانيــة زوجــهــا املصري حتى املوت، 
واعترفت بجرميتها فــي حتقيـــقــات النيابة، وبررتها بأن 

زوجها استخدم جهاز الـ»الب توب« اخلاص بها.
وقالت »مونيكا إف« التي تبلغ من العمر »25 سنة« إن 

زوجها كان دائما يسيء معاملتها.
وقعت اجلرمية في مدينة هامبورغ، ظهر السبت املاضي، 
وبحسب حتقيقات النيابة مع القاتلة فإنها اعترفت بطعن 
زوجها املصري أمام ابنهما الصغير »7 أشهر« طعنة نافذة 

بسكني املطبخ في قلبه أودت بحياته فورا.
وقالت مونيكا في حتقيقــــات النيابة إن زوجها رياض 
علي رياض »37سنة« استخدم الـ »الب توب« اخلاص بها، 
فتشاجرا، وزعمت أنه ضربها وهددها بأخذ ابنهما، فتناولت 
سكني املطبخ، وطعنته. وجهت الشرطة للقاتلة تهمة ضرب 
أفضى إلى املــــوت، وأفرجت عنها فور اســــتجوابها، وهو 
ما أثار اســــتياء أصدقاء القتيل من املصريني الذين كذبوا 
أقوال مونيكا. وقال أحد أصدقائه إن رياض شخص محترم 
ومهذب ووديع، وليس منطقيا أن يقتل بسبب استخدام الـ 
»الب توب«. يذكر ان احد األملان كان قد قتل املصرية مروة 
الشربيني قبل عام في قاعة احملكمة وحكم عليه بالسجن 

مدى احلياة.

هونغ كونغ ـ د.ب.أ: ذكر تقرير إعالمي 
امس ان رجــــال )74 عاما( توفي في هونغ 
كونغ إثر إصابته مبرض يسبب تآكل اللحم. 
وذكرت صحيفة »ساوث تشاينا مورنينغ 
بوست« ان الرجل، الذي لم تكشف عن اسمه، 
نقل الى املستشــــفى في السابع من يوليو 
اجلاري، بعد يومني من إصابته بحمى وألم في 

كاحل قدمه اليسرى. وخضع الرجل لعملية 
جراحية إلزالة أنسجة ميتة من أسفل ساقه 
اليسرى في اليوم التالي لدخوله املستشفى، 
غير انه توفي في اليوم نفسه. وقال مركز 
حماية الصحة ان عينات دم وأنسجة طورت 
بعد ذلك بكتيريا »فيبريو فولنيفيكوس«، 
وهي نوع من البكتيريا يسبب تآكل حلوم 

البشر«. ولم تظهر الفحوصات الطبية التي 
أجريت ألفراد من األسرة أي عالمات على هذا 
املرض. وأوضح متحدث باسم ادارة الصحة 
في هونغ كونغ ان تآكل حلوم البشر عدوى 
بكتيرية خطيرة تصيب األنسجة الرخوة، 
ما قد يؤدي الى الوفاة بعد ما يتراوح بني 

12 و24 ساعة من اإلصابة باملرض.

»آكلة للحوم البشر« تقتل رجاًل في هونغ كونغ

صحتك

الرنين المغناطيسي أفضل لتشخيص الجلطات
واشنطن ـ رويترز: أفادت األكادميية 
األميركية لطب األعصاب في إرشـــادات 
جديدة بأن التصوير بالرنني املغناطيسي 
أفضـــل بكثير من األشـــعة املقطعية في 

تشخيص اإلصابة باجللطات الدماغية.
وقالت األكادميية إن التصوير بالرنني 
املغناطيسي أظهر اإلصابة باجللطات في 
83% من احلاالت باملقارنة مع 26 % فقط 

للفحص باألشعة املقطعية.
وقـــال د.بيتر شـــلينجر مـــن مركز 

يوهانـــز فيزلينــــــج الطبـــــي مبدينـة 
مينــدن بأملانيـــــا والــذي قــاد الفريــق 
فــي وضــع اإلرشـــــادات اجلديــدة فــي 
بيــان »علــى الرغــم مــن أن األشـــعــة 
املقطعية هي االختبار املعياري في الوقت 
احلالي لتشخيص اجللطات فإن إرشادات 
األكادميية توصلت إلى أن التصوير بالرنني 
املغناطيســـي أفضل في اكتشاف ضرر 
اجللطات الدماغية باملقارنة مع الفحص 

باألشعة املقطعية«.

خالد سعيد

أوبرا وينفري 

املتهمة في قبضة الشرطة

مقتل الشاب اإلسكندراني خالد سعيد
.. سؤال في امتحان لطلبة الطب

مفتي السعودية يحّرم دفع نصف المكافأة لألئمة »باإلنابة«

متهم بإدارة التنظيم الدولي لإلخوان:
ال أعرف عوض القرني

مونيكا تقتل زوجها بسبع طعنات 
حياة أوبرا وينفري في فيلم تلفزيوني 

»سعفة«.. أول شخصية كرتونية سعودية
جدةـ  كونا: مت اطالق مشروع اول شخصية كرتونية سعودية 
تدعى »سعفة« تهتم باألسرة السعودية وذلك من خالل معطيات 

حضارية وتراثية وتاريخية.
وتدعم االميرة صيتة بنت عبدالعزيز املشروع الذي مت البدء 
فيه منذ نحو عامني مبشاركة مختصني في شؤون االسرة والتربية 
والعلوم االنسانية لعمل صياغة استراتيجية خماسية حتى عام 

2015 لتعميق مفاهيم املسؤولية واخلدمة االجتماعية.
وعبر القائمون على املشـــروع عـــن تطلعهم الى ان يحدث 
تغييرا نوعيا على مســـتوى االسرة واملجتمع السعودي ككل 
من خالل احياء التراث وتعزيز الشعور الوطني ورسم مالمح 

املستقبل.

نزيف الدم المصري يتواصل في ألمانيا

القاهرةـ  العربية: فّجر إبراهيم 
منير الذي يوصف بأنه مسؤول 
التنظيم الدولي جلماعة اإلخوان 
املسلمني في أوروبا واملقيم كالجئ 
سياســــي بالعاصمة البريطانية 
لندن منذ أكثر من 20 عاما، قنبلتني 
مدويتني: أوالهمــــا تأكيده التام 
بأنه لم يلتق الداعية السعودي 
عــــوض القرني املتهــــم معه في 
قضية التنظيم الدولي لإلخوان 
على اإلطــــالق، وثانيتهما عزمه 
حضور جلســــات محاكمته في 
القاهــــرة مع باقي املتهمني الذين 
تبدأ محاكمتهم اليوم بتهمة إحياء 

ذلك التنظيم، واتهامهم بعمليات غسيل أموال وجمع 
تبرعات لصالح جماعة اإلخوان املســــلمني، ومتهم 
في هذه القضية الداعيتان السعودي عوض القرني 
واملصري وجدي غنيم والقيادي أســــامة ســــليمان 

باإلضافة إلى إبراهيم منير.
وحول الئحة االتهامــــات املوجهة إليه وصفته 
التنظيميــــة التي ينفيها دائما وحضوره جلســــات 
احملاكمة ومدى موافقة اجلماعة في القاهرة على ذلك 

وعالقته احلقيقية بباقي املتهمني 
في الدول األخــــرى مثل الداعية 
القرني، قال  السعودي د.عوض 
إبراهيم منير: »هــــذه االتهامات 
يســــأل عنها من افتراها ولست 
أنــــا أو أي من الرجــــال األفاضل 
الذين تتفنن احلكومة املصرية في 
إيجاد الوسائل للتشويش عليهم، 
ولألسف الشديد فإنه يدفع بهم 
إلى ســــاحة القضاء االستثنائي 
وبإجراءات استثنائية بأسلوب 
يسيء إلى القضاء املصري نفسه، 
الذين  وعالقتي ببعض الشرفاء 
جاءت اسماؤهم في القضية عالقة 
عادية ومعظمها عن بعد وبالتلفونات بسبب بعدي 
عن مصر فترة، فكلهم شباب لم أسعد مبعايشتهم 
بســــبب هذا البعد، وبعضهم لم أعرف اسمه إال من 
خالل وســــائل اإلعالم«. وحــــول صفته التنظيمية 
في اإلخوان واالتهامات املوجهة إليه، قال منير إنه 
ال يدري الســــبب وراء اإلصرار على مسألة الصفة 
التنظيمية هذه، وان األمر يعود إلى عشــــوائية كل 

شيء في مصر ومنه عمل اجلهاز األمني.

يتقاضاهـــا جراء عمله مؤذنا 
في مســـجد، إلى عامل أجنبي 
يقوم بأذان الصلوات نيابة عنه، 

العربية.نت: حرم  ـ  دبـــي 
املفتي العام للمملكة الشـــيخ 
عبدالعزيـــز بن عبـــداهلل آل 
الشـــيخ دفع مكافـــأة لألئمة 
الذين ينوبون عن  واملؤذنني 
زمالئهم الرسميني، وإعطاءهم 
املكافأة، مشـــددا على  نصف 
إسناد العمل في املساجد إلى 
األكفاء، وعدم املســـاومة على 
تلك الوظائف إذ إن القادر عليها 
يجب عليه االلتزام بها، والعاجز 
يعتذر عنهـــا ويتركها، وفقا 

لصحيفة »احلياة« امس.
وكان مواطن وجه سؤاال إلى 
املفتي في برنامج »نور على 
الدرب« في إذاعة الرياض عن 
جواز منحه نصف مكافأته التي 

إال أن آل الشـــيـــخ رد عليــه 
بقوله: »ال، حرام عليك، إذا لــم 
تــؤذن فادفــع املكافــأة كاملــة 
للمــؤذن، أما أن تقسمها قسمني 
لك وإلى من ينوب عنك فهذا 

مخالف«.
يذكر أن ظاهرة إنابة األئمة 
املؤقتني انتشرت في اململكة في 
السنوات املاضية، حيث يوكل 
اإلمام املعني مهامه إلى شخص 
ويعطيه نصف راتبه أو كله 
أحيانا، وال تتـــم عملية عزل 
اإلمام عن اخلطابة أو اإلمامة 
أو إيقافه إال بعد توافر مسببات 
منها عدم االنضباط في العمل، 
واإلهمال في املسجد، وتكليف 

غيره للقيام بعمله.

الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ 

عوض القرني

تصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية
لحظر البرقع والنقاب بشكل واسع

مدرسون عاطلون في السعودية يواصلون اعتصامهم
الرياضـ  يو.بي.آي: يواصل مدرسون سعوديون 
عاطلون عن العمل لليوم الثاني على التوالي االعتصام 
أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الرياض 

مطالبني بتعيينهم.
ونقلـــت مواقع الكترونية امـــس عن املتحدث 
الرســـمي باسم املعتصمني مغرم الغامدي انهم لن 

ينهوا موقفهم هذا حتى يتحقق مطلبهم.
وقال: إن وزارة التربية والتعليم لم تطبق أمرا 
ملكيـــا قضى باحتوائهم بحجـــة انهم لم يجتازوا 

اختبار القياس الـــذي اعتمدته الوزارة اخيرا قبل 
تعيني اخلريجني. وكانت الوزارة قد أصدرت قرارا 
ينص على جعل اختبار القياس شرطا أساسيا بناء 
على االتفاقية املسبقة بني وزارة التربية والتعليم 
ووزارة التعليم العالـــي ممثلة في املركز الوطني 
للقيـــاس والتقومي ورأت الوزارة تطبيقه على كل 
من يتقدم لشغل وظائفها التعليمية وذلك حرصا 
على جودة مخرجات التعليم وحتقيقا للمصلحة 

التربوية والتعليمية.

وزيرة العدل قالت إن إخفاء الوجه مخالف للنظام

هناء العمير 

مخرجة سعودية تستغرب منع السينما والسماح بمحالت الڤيديو
الرياضـ  العربية: اعتبرت املخرجة السعودية هناء العمير 
وجود »الكثير من محالت الڤيديو املنتشرة في كل املدن الكبرى 
في الســــعودية وتبيع أفالما مت فسحها من قبل وزارة اإلعالم 
والثقافة، أمرا يبعث على التفاؤل، مبينة أن مسألة االعتراض 
على احملتوى هي مسألة غير مفهومة ألن هذا احملتوى موجود 
وتشــــاهده كافة فئات املجتمع« متساءلة: كيف نسمح مبحالت 

الڤيديو ونحارب وجود السينما؟
مضيفة أن »مســــألة وجود الرجال والنساء في مكان واحد 
مسألة أثارت الكثير من اجلدل مؤخرا وظهرت الكثير من اآلراء 
الدينية التي تؤكد أنه ال يوجد ما مينع ذلك بل وقد ذكر البعض 
أن االختالط ليس مصطلحا دينيا ألنه ال يوجد في الدين شيء 
مينعه، معتبرة أن منع االختالط يتنافى مع الطبيعة واملنطق، 
باعتبار تواجد الرجال والنساء في األسواق مثال وفي املستشفيات 

جنبا إلى جنب، بشكل طبيعي وتلقائي«.
معتبرة أن »الطريقة التي قدمت بها السينما كانت سببا في 

موتها املبكر، كما أن ظهور سينما املقاوالت املصرية والسينما 
التجارية قد أثر سلبا أيضا في الفكرة العامة حول السينما«.

وفازت املخرجــــة هناء العمير بجائزة املركز الثاني ألفضل 
سيناريو بعنوان »هدف« في مسابقة أفالم السعودية، في حوار 

أبدت فيه كثيرا من التفاؤل وشيئا من النقد.
وحظي املشــــهد السينمائي الســــعودي من خالل احلضور 
اخلارجي خالل العامني األخيرين بحضور وتقدير كبيرين وحصد 
العديد من اجلوائز الالفتة، كما برزت فيه أســــماء ســــعوديات 
بدأن شق طريقهن في مجال كتابة السيناريو واإلخراج وتركن 
بصمات واضحة من خالل األعمال التي قدمنها، وهي وإن كانت 
مبكرة ولم تنضج كتجربة إال أنها كانت حتمل مؤشرات موهبة 
قد تثمر أعماال مميزة، بشــــهادة عدد مــــن املتابعني، وحصول 
األفالم السعودية على 13 جائزة دولية في 2009 فقط، وإنتاج 
)62( فيلمــــا جديدا بنهاية العام 2009 يعتبر مؤشــــرا واضحا 

لتميز موهبتهن.

فرحة ميشيل أوباماكلب يطلق الرصاص على رجل نيوزيلندي!

ولينغتـــون ـ د.ب.أ: صدق أو ال تصدق، كلب 
يطلق النار على رجل في نيوزيلندا ويتســـبب 
في نقله الى املستشـــفى، بعدما قفز على بندقية 

محشوة بالذخيرة فانطلقت منها رصاصة.
وذكرت صحيفة »نورثـــرن ادفوكيت« امس 
ان الشـــرطة تعتقد ان الكلـــب ضغط باملصادفة 
علـــى زناد البندقية التي كانـــت موضوعة على 

مقعد خلفي في ســـيارة فأصاب الشخص الذي 
كان يجلس أمامه.

ونقل املصاب )40 عاما( الى مستشفى بالقرب 
من منطقـــة دارجافيل في إقليـــم نورثالند على 
جزيرة نورث آيالند، حيث أفاد التقرير بأنه كان 
يعاني آالما مبرحة قبل استخراج الرصاصة التي 

استقرت في اجلهة اليسرى من مؤخرته.

السيدة األميركية األولى 
ميشيل أوباما تشير بعالمة 
النصر وإلـــى جانبها عمدة 
بلـــدة بنماســـيتي بيتـــش 
بوالية فلوريدا خالل زيارتها 
للمنطقة ملساندة املتضررين 
من التسرب النفطي في خليج 

املكسيك.

دعوى قضائية ضد فتاوى األطباء على الهواء
القاهرةـ  العربية: ما يكاد العالم يستنشق 
أنفاســـه من ســـيل الفتاوى الدينية التي 
تبثها الفضائيـــات العربية والتي أصبح 
بعضها مثارا للجدل والســـخرية بسبب 
نوعية الفتاوى واستســـهالها، حتى جاء 
أطباء مبختلـــف تخصصاتهم ودرجاتهم 
العلمية لينافسوا املشايخ بفتاوى طبية 
حتدد العالج والدواء املناسب بعد مكاملة 
هاتفيـــة من مريض يصف فيها حالته في 

أقل من نصف دقيقة.
نقابة األطباء املصريـــة رفعت دعوى 
الطبية  الفضائيات  قضائية ضد بعـــض 
املتخصصة باعتبار أن اخلطر هنا عاجل 
وقد يتسبب في كارثة ألنه يستهدف صحة 

الناس.
ويقول الدكتور أحمد سيد عمران أستاذ 

بكلية الطب إن فلســـفة وجوهر اخلدمات 
الطبية على الهواء أو كما يبثها التليفزيون 
وعبر التواصل مع املشاهدين واتصاالتهم 
التليفونية ورسائلهم اإللكترونية هو الرد 
على استفسار سريع أو تقدمي نصيحة عاجلة 
إلسعاف حالة طارئة أو التصرف معها في 
حاالت الطـــوارئ، وان كل معلومة طبية 
وكل سؤال وجواب يحتاج إلى إعادة نظر 
ومراجعة بالعرض على الطبيب املختص 
الحقا وليس طبيب التليفزيون في النصف 
دقيقة العابرة، ولهذا فأناـ  والكالم للدكتور 
عمرانـ  لست من أنصار مهاجمة هذه الفكرة 
أو اخلدمة الطبية ولكنى فقط من أنصار 
توضيح الهدف منها واملقصود من ورائها. 
اما د.أنور عبداخلالق أستاذ التحاليل الطبية 
فله رأى شبيه في املوضوع ولكنه ينبهنا 

إلى أمور أخرى لتحقيق االستفادة القصوى 
من اخلدمات التليفزيونية املرتبطة بوسائل 
اإلعالم األخرى ومنها الراديو والتليفزيون 
اللذان دأبا مؤخرا على تقدمي االستشارات 

الطبية خلدمة اجلماهير.
 يقول د.عبداخلالق: كثيرا ما تقدم بعض 
قنوات التليفزيون برامج طبية للجمهور 
توضـــح كثيرا مـــن األمراض وأســـبابها 
وأضرارها ومتى يلجأ املريض إلى الطبيب 
للعالج وأهمية إجراء التشـــخيص املبكر 
لكثير من األمراض قبل أن تظهر أعراضها، 
وهناك بعض البرامج تقدم التشـــخيص 
والعالج حيث يجلس الطبيب بجوار مقدم 
البرنامج ويتكلم عن املوضوع الذي حضر 
من أجله وفى أثناء ذلك تأتى مكاملة تليفونية 

من شخص يشكو من بعض األمراض.

سعودي يدخل 
السجن بسبب وزنه!

الريــــاض ـ د.ب.أ: لــــم يكن 
يتصور شــــاب ســــعودي )27 
عاما( يومــــا أن زيادة وزنه إلى 
أكثر من 350 كيلوغراما ستودعه 
الســــجن. وأوضحت صحيفة 
»عــــكاظ« الســــعودية امس أن 
الديون املتراكمة على نادر آل ذيبة 
بســــبب محاوالته التي وصفها 
بالفاشلة إلنقاص وزنه للمعدل 
الطبيعي أودعته سجن احلقوق 
املدنية في منطقة جنران منذ أكثر 
من 47 يوميا ، رغم سوء حالته 
الصحية. وقال آل ذيبة للصحيفة 
إنه لم ينجح في سداد 200 ألف 
ريــــال )أكثر من 53 ألف دوالر( 
استدانها في وقت سابق إلجراء 

عدة عمليات خلفض وزنه.

باريــــس ـ أ.ف.پ: مت أمــــس 
التصويــــت لصالح حظر البرقع 
والنقاب في فرنسا بشكل واسع 
الفرنسية  في اجلمعية الوطنية 
القانون مرحلة  ليجتاز مشروع 
تشريعية جديدة بالرغم من بعض 
القانونية واالستياء  التحفظات 
الــــذي أثاره النــــص في صفوف 
املسلمني. وتريد فرنسا التي تضم 
اكبر عدد من املسلمني في أوروبا مع 
خمسة وستة ماليني مسلم، حظرا 
شــــامال الرتداء البرقع او النقاب 
في كل األماكن العامة مبا في ذلك 

في الشارع.
وقد أوضحــــت وزيرة العدل 

ميشال اليو ماري اثناء مناقشة 
في مجلس النواب في الســــادس 
من يوليو »ان اخفاء الوجه حتت 
حجاب كامل مخالف للنظام العام 
االجتماعي، سواء كان ذلك بصورة 

طواعية او باالكراه«.
ويأتي هذا التصويت تطبيقا 
للمبادئ الواردة في قرار للبرملان 
الفرنســــي مت التصويــــت عليه 
باالجماع فــــي مايو. ويحدد ذلك 
القرار ان »املمارسات الراديكالية 
التي متس الكرامة واملساواة بني 
الرجال والنســــاء، ومنها ارتداء 
احلجــــاب الكامــــل، تتعارض مع 
قيم اجلمهورية«. وتعول احلكومة 

على تبني النص بصيغة مماثلة 
في سبتمبر في مجلس الشيوخ، 
الغرفة العليا فــــي البرملان، مما 

يسمح نظريا بتطبيقه سريعا.
لكن زعيم الكتلــــة البرملانية 
للحزب الرئاسي )االحتاد من اجل 
حركة شعبية( جان فرنسوا كوبيه 
يرغب في رفع كل العقبات القانونية 
التي تعترض هذا القانون، ويدعو 
لذلك الى رفع القضية الى املجلس 

الدستوري.
وقال في هــــذا الصدد »جتنبا 
ألي غمــــوض والن البعض عبر 
عن شــــكوك لن يزيلها تصويتنا 

مهما كان واسعا.


