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ليوناردو دي كابريو يواجه الموت في رحلة غطس

7 من أطباء مايكل جاكسون لن يواجهوا تهمًا جنائية

ليوناردو دي كابريو

مايكل جاكسون

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: وجد املمثل األميركي 
الشـــهير ليوناردو دي كابريو نفسه في موقف 
عصيـــب مؤخرا عندمـــا نفدت فجأة أســـطوانة 

األكسجني منه خالل رحلة غطس.
وذكر النجم الوســـيم في مقابلـــة مع مجلة 
»رولينج ستون« األميركية أنه كان يتتبع سربا 
من سمك الراي في جزر جاالباجوس باحمليط الهادي 
اللتقاط بعض الصور، وهو ما جعله يبتعد دون 

أن يلحظ عن املجموعة التي كان معها.
وأضاف دي كابريو )35 عاما( أنه شعر فجأة 
بأن األكســـجني بدأ ينفد من األســـطوانة، وقال: 
»اعتقدت فـــي أول األمر أن األســـطوانة لم تكن 

مثبتة بشكل سليم«.
كان دي كابريو، الذي يعشـــق الغطس، على 
عمق بعيـــد يجعل من الصعـــب عليه الوصول 
إلى ســـطح البحر، لكن حلســـن حظه كان هناك 
نفس واحد متبق في األسطوانة، فقام بأخذ نفس 
عميق وتوجه سريعا إلى مجموعته حيث تشارك 
اســـطوانة األكسجني مع أحد أفرادها حتى متكن 

من انقاذه.
وعن تلـــك اللحظة العصيبة قال دي كابريو: 
»كل ما ميكنـــك أن تفكر فيه في تلك اللحظة هو 

اخلروج من هذا املوقف«.

ـ يو.بي.آي: أعلن  واشنطن 
مكتب االدعـــاء العام األميركي 
ان األطباء الســـبعة واملمرضة 
التي حتقق معها السلطات في 
كاليفورنيا لـــن يواجهوا تهما 
جنائية في قضية وفاة ملك البوب 

األميركي مايكل جاكسون.
وذكرت شبكة »سي إن إن« 
األميركية ان احملققني لم يجدوا 
دليال كافيا للتوصية بتوجيه 
اتهامات جنائية ألي من األطباء 

السبعة واملمرضة.
لكن كريســـتني غاسباراك 
املتحدثة باســـم املدعـــي العام 
جيري بـــراون قالـــت ان أحد 
األطباء الذي وضع أدوية للنجم 
الراحل مســـتخدما اسما مزورا 
قبل وقت قصير من رحيله قد 
يعاقب من قبل املجلس الطبي 
الكشف  بكاليفورنيا، ورفضت 
عن هوية الطبيب أو حتى أسماء 

الذين برئوا.
الطبيـــب  ان  إلـــى  يشـــار 
الشخصي جلاكسون د.كونراد 
موراي الـــذي كان برفقته يوم 

وفاته قبل سنة ليس جزءا من 
هذا التحقيق، وتوجه إلى موراي 

تهمة القتل غير العمد.
يذكـــر ان مذكـــرات تفتيش 
صدرت بحق عدة أطباء وصيدلية 
واحدة علـــى األقل في الصيف 

املاضي لكن غاسبراك قالت ان 
»مراجعة كل الوثائق والبيانات 
والسجالت دفعت مكتب االدعاء 
العام إلى إحالة طبيب واحد إلى 
الطبي في كاليفورنيا  املجلس 

إلجراء مزيد من املراجعة«.

ريما الرحباني: صوت فيروز 
صنع شهرة »الرحابنة« ولن يسكته أحد

العربية: نفت املخرجة رميا الرحباني، كرمية املطربة 
اللبنانية الكبيرة فيروز وعاصي الرحباني، وجود أي 
أمر قضائي مينع الفنانة الكبيرة من أداء أعمال األخوين 
رحباني. وأوضحت أن فيروز تقدمت بدعوى قضائية 
ضد محاوالت منعها من جانب ورثة منصور الرحباني، 
من أداء أعمال األخوين رحباني، والتي متلك قانونيا 
نصفها بالفعل، كونها وريثة احلقوق الفكرية لزوجها 

الراحل عاصي الرحباني.
وأكدت رميا الرحباني، أنه ليس من حق أي أحد أن 
يأذن أو مينع فيروز من أداء أعمال األخوين رحباني. 
وأردفــــت أن املؤلفني األصليني لهذه األعمال )منصور 
وعاصي الرحباني( ألفا هذه األعمال لفيروز، وفيروز 
هي امللهمة لتلك األعمال، وأنه لوال صوتها وشهرتها 
ما كان ألعمال األخوين رحباني أن تأخذ هذا النصيب 
الوافر من االنتشار، وأنه لوال صوت فيروز ملاتت تلك 
األعمال. وأوضحت رميا أنه من الناحية القانونية فإن 
مسألة احلقوق الفكرية محسومة منذ سنوات طوال، 
ومضى عليها عشــــرات السنني، حيث تنازل منصور 
رحباني جلمعية املؤلفني وامللحنني وناشر املوسيقى 
اللبنانية، املعروفة اختصارا بـ »الساسم«، عن جميع 
احلقوق الفكرية، مبا في ذلك حق إجازة أو منع أداء تلك 

األعمال مقابل بدل مالي تتولى حتصيله اجلمعية.
وأكدت أن االتفاق ملزم لورثة منصور الرحباني، 
فهم تنازلوا للجمعية التي تتولى إدارة جميع أعمالهم 
وقبض العائدات املادية عنها وتوزيعها عليهم، وهذه 

العائدات حتصل عليها »الساسم« من منتجي احلفالت 
بعد إقامتها، وليس من فيروز.

وشددت رميا الرحباني على أنه ليس من حق ورثة 
منصور الرحباني مطالبة فيروز باستئذانهم، فمسألة 
احلقوق محسومة، بل ليس لهم حتى »صفة« للحديث 

في هذا املوضوع.
وأوضحت أن ورثة منصور رحباني هم من قاموا 

باستثمار أعمال األخوين رحباني دون إذن.
وضربت أمثلة على ذلك بنشــــر دواوين شــــعرية 
لألخوين رحباني دون علم الباقني، وإعادة إنتاج وطرح 

أعمال سابقة لألخوين رحباني مع تغيير أسمائها.
وأكدت رميا أن فيروز هي األكثر حرصا على حقوق 
املؤلف، كونها وريثة حق املؤلف العائد لزوجها الراحل 
عاصــــي رحباني. وأرجعت جنلــــة الفنانة إثارة تلك 
القضية في الوقت احلالــــي، إلى أنها محاولة لتزوير 
التاريخ وإسقاط وشطب اسم عاصي رحباني، )والدها(، 
عمدا من أعمال وتراث الرحبانية، وإن هذا األمر ليس 

باجلديد، بل يحدث منذ أعوام.
وضربت مثاال على ذلك باستصدار قرار من وزارة 
التربيــــة اللبنانية يقضي بتدريس أدب وفن منصور 
الرحباني في املناهج التربوية دون اإلتيان على ذكر 
عاصي الرحباني. وأضافت أن من بني املمارسات الرامية 
لتحقيق ذلك هي محاولة إسكات صوت فيروز وإبعادها 
عن الســــاحة حتى تكتمل عملية تغيبب ودفن تراث 

عاصي الرحباني.

مركز إنترنت للنساء 
فقط في األردن

ـ يو.بــــي.آي: في بلد  عمــــان 
يسمح فيه باالختالط بني اجلنسني 
وينتشر فيه استخدام اإلنترنت 
بشكل كبير مثل األردن فإن وجود 
مركز إنترنت خاص بالنساء فقط 
يبدو أمرا مستغربا. لكن بالنسبة 
لصاحبــــة أول مركز فــــي األردن 
متخصص بتقدمي خدمات اإلنترنت 
للنساء فقط فإن األمر يبدو طبيعيا 
في مجتمع اليزال يتسم بتقاليده 
احملافظة. وقالت ميســــون جعفر 
انترناشــــونال  ليونايتــــد برس 
»أصبح مجتمعنا منفتحا بشكل 
كبير، ومع ذلك فإن هناك فئات من 
هذا املجتمع واقصد بذلك النساء 

يرغنب باخلصوصية«.

جماعة دينية تنافس طالبان في إسرائيل

فتوى يهودية تطالب النساء
 بـ »تغطية رؤوسهن حتى أقدامهن«

خبير عربي يطالب اإلدارة االميركية بالتدخل 
بعد تهديد كنيسة بحرق المصاحف في 11 سبتمبر

القدس ـ وكاالت: طالبت »فتوى« يهودية 
النســــاء اليهوديــــات املتدينــــات من مجتمع 
»احلريدمي« في القدس، بوضع شــــاالت فوق 
رؤوســــهن ومالبســــهن، بحيث تغطيهن من 
رؤوســــهن وحتى أخمص أقدامهن. ورغم ان 
شريحة من اليهود املتدينني كانت قد اتبعت هذا 
النهج من قبل، إال أنها كانت شريحة صغيرة 
نســــبيا، وما مييز هذه الفتوى اآلن هو أنها 
صادرة عن تيــــارات يهودية متدينة مركزية 
لها ثقلها في مجتمــــع احلريدمي، ويقف على 

رأسها حاخامات كبار.
التي نشرت  وذهبت صحيفة »معاريف« 
اخلبر على موقعها امــــس األول، إلى وصف 
الوضع في األحياء املتدينة اليهودية بالقدس 

أنه بات أشبه بحكم حركة »طالبان«.
وتأتي هذه اخلطوة لتغطية األماكن التي 
تصف جسد املرأة، وذلك من أجل »تقوية حرمة 
وقدسية املرأة بدال من إبراز اجلانب الدنس«. 

وترفض هذه التيارات االكتفاء بلبس الفســــاتني والتنانير والقمصان 
الطويلة التي كان ارتداؤها متبعا سابقا، وتطالب بارتداء مالبس سوداء 

طويلة تغطي كل اجلسم.
وقد علقت هذه اجلهات إعالنات وملصقات في أرجاء األحياء املتدينة 
في القدس تدعو إلى التزام النساء باللبس اجلديد الذي »ال يصف وال 
يشف«، وتدعو أصحاب محالت املالبس إلى عدم بيع املالبس الضيقة 
والقصيرة، »ألن ذلك ينافي تعاليم التوراة التي ترفض هذا الشكل من 

اللباس بصورة مطلقة والذي يجلب ويالت 
كبيرة«.

وأوضحت »معاريف« أن أصحاب احملالت 
الذين جتاهلوا هذه الدعوة، تعرضوا لهجوم 
من قبل »متطرفني حريدمي«، ومت تكسير زجاج 
محالتهم، وذلك ألن »املالبس التي يبيعونها 

تتعارض مع املواصفات املطلوبة«.
ورغم أن الصوت الداعي إلى هذا التوجه آخذ 
في االرتفاع أكثر فأكثر، إال أنه في الشريحة 
املتدينة، هناك من يرى أن هذا التوجه ينتج 
عن »مبالغة دينية مرفوضة كليا«، وهناك من 

اعتبرها »جتاوزا للخطوط احلمراء«.
الراف ابراهام يوسف، ابن الرئيس الروحي 
حلركة شاس عوفاديا يوسف، أعرب من خالل 
أحد املواقع عن رفضه للباس اجلديد. وأوضح 
أن »أحدا من أجيال احلاخامات السابقة لم يحث 
علــــى ارتداء مالبس غريبة والفتة للنظر، لم 
تكن هناك عادة من هذا النوع أبدا. احلاخامات 
حثــــوا املرأة على ارتداء مالبس جميلة حتى في األيام التي تكون فيها 
محرمة على زوجها«، ولم تقف األمور عند حد اللباس، فهناك ملصقات 

أخرى تشير إلى وجود مثير آخر للجدل هو الهاتف اخللوي.
وبحســــب التعليمات اجلديدة، ستمنع نســــاء احلريدمي، بدءا من 
األيام القريبــــة القادمة، من التحدث في الهاتــــف اخللوي في األماكن 
العامة واحلافالت. وقد حذرت اجلهات الدينية التي تقف من وراء هذه 

الفتوى، النساء من جتاوزها.

العربية: دعا د.ضياء رشــــوان اخلبير في 
شؤون احلركات اإلسالمية ونائب رئيس مركز 
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 
بالقاهرة اإلدارة األميركية للتدخل الفوري ردا 
على دعوة كنيســــة في فلوريدا في الواليات 
املتحــــدة األميركية الى حرق املصاحف في 11 
سبتمبر املقبل اثناء االحتفال بالذكرى السنوية 

التاسعة لهجمات سبتمبر.
وعلق رشوان على ذلك بأنه سابقة خطيرة 
جدا وجتاوز ال حدود له وال يقبله عقل، مؤكدا 
أنه لو حدث ذلك فسيخلق أزمة كبيرة جدا في 
العالم اإلسالمي، ضاربا املثل بالرسوم املسيئة 
التي أثارت أزمة لم تنته حتى اآلن، متسائال 

»ماذا يحدث إذن لو مت حرق كتاب اهلل«.
وتابع رشــــوان ليس هناك أي عالقة بني 
هجمات 11 ســــبتمبر والقرآن الكرمي، وإذا كان 
يتحمل مسؤولية ذلك، فإن قتل 70 مليون مواطن 
في احلرب العاملية الثانية يعتبر املســــؤول 
األول عنه الكنيسة البروتستانتية نيابة عن 

هتلر، أو أننا نحمل اإلجنيل والكتاب املقدس 
دماء عشرات املاليني التي قتلت في احلروب.
واعتبر رشوان أن اخلطورة الكبرى تكمن 
في إقحام املؤسســــات الدينية التي تعبر عن 
قطاعات عريضة من النــــاس في هذا اإلطار، 

مبديا تخوفا شديدا من نتائج ذلك.
وقال: إذا نفذت الكنيســــة كالمها وحرقت 
املصحف، فإنها تسير في طريق قمة التطرف 
وأرى أنه ســــيتبعه تطرف مقابل وســــنبدأ 
حلقة جهنمية شــــريرة من ردود األفعال هنا 

وهناك.
كما طالب رشوان بســــرعة تدخل اإلدارة 
األميركيــــة ألن حرق املصحــــف ليس حرية 
رأي أو تعبيــــر وإمنا تعد وجتــــاوز في حق 
مليار و300 مليون مســــلم سواء كان شيعيا 
أو سنيا، كما يجب أيضا تدخل مجلس األمن 
بحكم وظيفته لوضع حد لتهديد العالقة بني 

األديان الكبرى.
وأشار رشوان إلى أن عواقب فعل الكنيسة 

ستؤدي إلى تدهور ضخم في العالقات اإلسالمية 
ـ املسيحية على مستوى العالم أجمع خاصة 
األماكن التي بها نســــب اختــــالط كبيرة بني 
املسلمني واملسيحيني كمنطقة الشرق األوسط 

واصفا حدوث ذلك بأنه أمر بالغ اخلطورة.
وكانت كنيســــة في فلوريدا قد دعت إلى 
حرق املصاحف في 11 ســــبتمبر املقبل أثناء 
االحتفال بالذكرى السنوية التاسعة لهجمات 
سبتمبر. وقالت الكنيسة الواقعة في منطقة 
غاينيســــفيل، إنها حتاول أن جتعل من تلك 

الذكرى »يوما عامليا حلرق القرآن«.
ومت تدشــــني صفحة على موقع التواصل 
االجتماعي الشــــهير »فيس بوك« جلمع أكبر 
عدد ممكن من الناس للمشاركة في االحتفال، 
والذي كتبت فيها عبارات مهينة لإلسالم من 

أجل جمع أكبر عدد ممكن من األعضاء.
وذكرت الصفحة أن هدفها »تقدمي التوعية 
للناس عن مخاطر اإلسالم، وأن القرآن الكرمي 

يقود الناس إلى جهنم.

نساء من طائفة احلريدمي 

صحتك

دراسة تربط انقطاع التنفس أثناء النوم بفشل القلب
العربيـــة: أكدت دراســـة حديثة في 
الواليات املتحدة األميركية ارتفاع نسبة 
اإلصابة بقصور عضلة القلب )االحتشاء 
القلبي( لدى املصابني مبتالزمة انقطاع 
التنفس أثناء النوم، وخاصة من الرجال 
متوسطي األعمار )40ـ  70 عاما(، والذين 
تشتد لديهم درجة اضطرابات التنفس أثناء 
النوم، والتي تقدر بـ 30 نوبة في الساعة 
الواحدة. وقال د.أمين كرمي استشـــاري 
األمـــراض الصدرية واضطرابات النوم 
ومدير مركـــز اضطرابات النوم مبدينة 
امللك عبدالعزيز الطبية بجدة ان الدراسة 

شـــملت عينة من األفراد غير املصابني 
بأي درجة من أمراض القلب أو الشرايني 
قارب عددها 2000 من الرجال و2500 من 

النساء، وكلهم فوق 40 عاما.
وأضـــاف انه خالل فتـــرة املتابعة، 
تبني ارتفاع احتمـــال اإلصابة بأمراض 
شرايني القلب التاجية والتي قد تسبب 
الوفاة بنسبة 68%، وكذلك ارتفاع احتمال 
اإلصابة بفشـــل عضلة القلب بنســـبة 
58% لدى الرجال ما بني 40 و70 ســـنة 
بشكل خاص، ومت تشخيصهم بانقطاع 
التنفس أثناء النوم بدرجة متوســـطة 

إلى خطيرة عن طريـــق »فحص النوم 
املعملي«. وأشار د.كرمي إلى أن ذلك يأتي 
في إطار الدراسات التي تتناول ظاهرة 
انقطاع التنفس أثناء النوم مما يسبب 
اإليقاظ املتكرر واضطرابات في النوم، 
موضحا ان أســـبابا مختلفة وراء هذه 
الظاهرة املخيفة حيث قد يكون انقطاع 
التنفـــس ناجما عن توقف تدفق الهواء 
عبر مجرى التنفس العلوي، وانخفاض 
نسبة تشبع الدم باألوكسجني، مما يؤدي 
إلى التململ أثناء النوم، وزيادة النعاس 

واإلرهاق أثناء النهار.


