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39 مك����ة املكرمة � العربية ن����ت:  قامت هيئة االتص����االت وتقنية املعلومات 
الس����عودية فجر اخلميس بحجب موقع »اإلس����ام س����ؤال وجواب« للداعية 
السوري واملقيم في السعودية الشيخ محمد املنجد بسبب كثرة الفتاوى فيه 
رغم قرار منع الفتوى وقصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء. واشتهر موقع 
الشيخ املنجد بتخصيصه للفتوى بشكل واسع، وهو األمر الذي يعتقد أن قرار 
احلجب يأتي تطبيقا فعليا ألمر العاهل السعودي املوجه ملفتي عام السعودية 
بتنظيم الفتوى في الباد واقتصارها على كبار العلماء في السعودية أو من 

يؤذن لهم من املفتي مباشرة.
وفور حجب موقع الشيخ املنجد، تدارك األمر كثير من الشيوخ في السعودية، 
والذين ميتلكون مواقع مماثلة، بسرعة إعادة تنظيم تلك املواقع، حيث اختفت 

الزوايا اخلاصة بالفتيا منها وذلك حتسبا ألن تلقى نفس املصير.
يشار إلى أن قرار العاهل السعودي بتنظيم الفتيا أحدث ارتياحا عاما لدى 
املجتمع الس����عودي خصوصا بعد ظهور كثير من الفتاوى الغريبة والشاذة 

في الفترة األخيرة.

السعودية تحجب موقع »اإلسالم سؤال وجواب« للشيخ المنجد

اإلخوان المسلمون: الديموقراطية أهم من »بكيني« ابنة البرادعي 
القاهرة � إياف: على طريقة احلمات 
في االنتخابات الغربية الرامية الى إسقاط 
املرشحني باخلوض في تفاصيل حياتهم 
الش���خصية، أطلق مجهول حملة ضد 
محمد البرادعي، املدي���ر العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية السابق واملرشح 
احملتمل للرئاسة املصرية في العام 2011، 
على موقع التواصل االجتماعي الشهير 
»فيس بوك«، محدثة صدى مدويا بني 
الليبراليني واحملافظني على حد سواء.

ب���دأت حملة ضد املرش���ح احملتمل 
النتخابات الرئاسة املصرية القادمة محمد 
البرادعي حملت عنوان »أس���رار عائلة 
البرادعي«، من قبل مس���تخدم مجهول 
على املوقع يدعي أنه صديقة شخصية ل� 
»ليلى« ابنة البرادعي. ونشرت »الصديقة 
املجهولة« صورا البنة البرادعي خال 
حفل زفافها من زوج مسيحي كما تقول، 
وأخرى لها وهي ترتدي مابس السباحة. 

وقالت الصديقة املجهولة، التي رمبا تكون 
رجا، إنها صديقة لها، وعندما سمعت بأن 
والدها سيترشح في االنتخابات الرئاسية 
صدمت، وم���ا صدمها أكثر زياراته إلى 
البرادعي وعائلته  أن  املساجد، مدعية 
ال يعتنقون أي دين، وهو ما ش���جعها 

على قول »احلقيقة«.
ونشرت املجهولة أكثر من 30 صورة 
ل� »ليلى البرادعي« وهي ترتدي مابس 
السباحة وتش���رب اخلمر، مشيرة إلى 
انها متزوجة من ش���خص مس���يحي 
وه���و ما يخالف التعاليم اإلس���امية، 
محاول���ة تصوير ابن���ة البرادعي على 

أنها ملحدة.
إال أن جماعة اإلخوان املسلمني التي 
البرادعي أخيرا وانضمت  حتالفت مع 
إلى حملة جمع توقيعات بيان التغيير 
أك���دت أن املجتمع املصري احملافظ لن 
يتسامح مع وجود البرادعي في السلطة 

ألن سلوكا مشينا من هذا القبيل يشوه 
صورته أمام املسلمني.

وقالت اجلماعة على موقعها االلكتروني 
في نسختها اإلجنليزية إن هناك تكهنات 
بأن يكون وراء مثل هذه االدعاءات األجهزة 
األمنية، في محاولة للتأثير على صورة 
البرادعي أمام الرأي العام باللعب على 

األوتار الدينية والروحانية. 
وق���د ينظ���ر إليها على أنه���ا طلقة 
إلضعاف موقف املعارضة السياس���ية 
الشعبية، وجماعة اإلخوان املسلمني، التي 
تدعم البرادعي في دعوته إلى التغيير 
السياسي، من واقع أنها لن تتسامح مع 

مثل هذه السلوكيات غير اإلسامية.
وأضاف املوقع انه مما ال شك فيه ان 
احلرية والدميوقراطية أهم بالنسبة إلى 
معظم املصريني وأخطر بكثير من انتخاب 

والد ابنته ترتدي مابس »البكيني«. البرادعي مع ابنته ليلى في إحدى الصور التي نشرها الصديق املجهول على الفيس بوك

»أوقفوا بناء المساجد« .. 
لعبة ڤيديو نمساوية تعادي اإلسالم 

ڤيينا � إياف: حتقق الشرطة النمساوية 
حاليا في لعبة ڤيديو معادية لإلسام أطلقها 
»حزب احلرية« اليميني املتطرف الذي كان 
يتزعمه السياس���ي الراحل الش���هير يورغ 

هايدر.
ووقالت مجلة »دير ش���بيغل« األملانية، 
التي أوردت اخلبر، إن الهدف الذي يس���عى 

إليه الاعب هو إيقاف بناء املساجد.
ويرد زعيم احلزب، غيرهارد كوتسمان، 
عل���ى منتقدي���ه بالقول: »نفضل س���ارازن 
على امل���ؤذن«، ويذكر أن )تيلو( س���ارازن 
هذا عضو في مجل���س إدارة البنك املركزي 
األملاني »البوندسبانك«، وكان قد حتدث عن 
»نواقص« املهاجرين املسلمني وعن أن اليهود 

يتقاسمون مورثة معينة.
واللعبة، التي أطلقها حزب احلرية في والية 
ستيريا كجزء من حملته االنتخابية البرملانية 
 Moschee ba« نهاية الشهر اجلاري، تسمى
ba« )وداعا للمسجد(، ويحاول الاعب فيها 
إيقاف بناء املسجد باستخدام الفتة كتب عليها 

»توقف« فإذا أخفق في هذا الهدف ظهر مؤذن 
ملتٍح وبدأ األذان على خلفية جبال األلب.

وفي نهاي���ة اللعبة، الت���ي ظهرت على 
اإلنترنت منذ بداية األسبوع اجلاري، يخبر 
الاعب بأن »ستيريا تعج باملساجد واملآذن، 
وإذا أردت تغيير هذا الوضع فامنح صوتك 
للدكتور غيرهارد كوتسمان وحلزب احلرية 

في 26 سبتمبر«.
وتقدم »حزب اخلضر« في الوالية بشكوى 
قضائية إلى املدعي العام على حزب احلرية 
بش���أن هذه اللعب���ة. لكن هذا ل���م يزحزح 
كوتسمان الذي قال إن الهدف منها هو توعية 
شباب الوالية بنوع املشاكل املفترضة التي 

حتملها املساجد واملآذن.
ووصف في مؤمت���ر صحافي عقده يوم 
األربعاء املاضي النقد الذي أثارته بأنه »عاصفة 
في فنجان.. با ش���ك فإننا نفضل سارازن 

على املؤذن«.
ويوم الثاثاء أصدر مكتب املدعي العام 

ف���ي غراتس، عاصمة الوالية، بيانا قال فيه 
إنه بدأ حتقيقا في لعبة الڤيديو بعد تلقيه 

شكوى من »حزب اخلضر«.
ويذكر أن التحريض الديني أو التحرش 
باألديان جرمية يعاقب عليها القانون النمساوي 

بفترات في السجن أقصاها عامان.
ويوم األربعاء املاضي أيضا تقدم رئيس 
هيئة املسلمني في النمسا، أنس شقفة، بشكوى 
قضائية أيضا. وقال في تصريح نقلته صحيفة 
»دي برس« النمساوية: »هذا عداء غير مسبوق 
جتاه دين بعين���ه وجتاه األجانب«. وانتقد 
اللعبة أيضا أسقف الكنيسة الكاثوليكية في 
الوالية قائا إنها »تنتهك مواثيق االحترام 
املتبادل بني األديان وتهدد أسس التفاهم بني 

سائر املعتقدات في املجتمع«.
والواقع أن اللعبة نفس���ها تكرار ألخرى 
ظهرت العام املاضي في سويسرا قبل االستفتاء 
على منع إقامة املساجد في الباد، وبالتالي 
فهي ال ترتبط باجلدل الدائر حاليا عن مسجد 

»غرواند زيرو« في نيويورك. 

األلغاز والكلمات 
المتقاطعة تؤخر 
خرف الشيخوخة

أ.ش.أ:   � ش���يكاغو 
أكدت دراسة أعدها علماء 
أميركيون أن حل األلغاز 
والكلمات املتقاطعة تسهم 
في تأخير اإلصابة بخرف 
الشيخوخة لدى محبي هذه 

الرياضة الذهنية.
واشارت الدراسة إلى أن 
الذين ينكبون  األشخاص 
املتقاطعة  الكلم���ات  على 
ولعب الورق )الكوتشينة( 
وحتى االستماع الى الراديو 
واملوس���يقى ومش���اهدة 
التلفزي���ون والقراءة بل 
زيارة املتاحف يتأخر لديهم 
تدهور الدم���اغ واإلصابة 
بالعته بصورة أطول من 

غيرهم.
ورغم ان هناك فرضية 
كثيرة تشير الى أن النشاط 
العقل���ي ميك���ن ان يحمي 
املخ م���ن اإلصابة بخرف 
الش���يخوخة أو الزهامير، 
إال انه ليس هناك ثمة دليل 
كبير يعزز تلك الفرضية.

وقد قام فريق الدراسة 
باملرك���ز الطب���ي بجامعة 
»راش« في مدينة شيكاغو 
األميركية بدراسة حالة 1157 
تزيد أعمارهم على 65 عاما 

في مطلع التسعينيات.
ومت وضع احلاالت حتت 
املراقبة ملدة 12 عاما تقريبا 
على ان يت���م عمل تقييم 

دوري كل 3 سنوات.
الدراسة  وقال واضعو 
الت���ي نش���رت نتائجه���ا 
هذا االس���بوع في دورية 
ط���ب  »نيورولوج���ي« 
األعص���اب األميركي���ة إن 
النش���اط املعرف���ي يعزز 
مقدرة امل���خ على احلفاظ 
على الوظائف العادية في 
ال���ذي يتطور فيه  الوقت 
امل���رض مما يتي���ح للمخ 
التس���امح م���ع التغيرات 
املرضي���ة )الباثولوجية( 
التأثير على  املهم���ة دون 

مستوى األداء.

صحتك 1000 محامية سعودية يتأهبن للمرافعات القضائية

»حائط مبكى« فيلم يرصد معاناة الجدار العازل

السجن 13 عامًا لمغتصب امرأة عجوز في الـ 96 

مجموعة من احملاميات السعوديات

دبي � العربية.نت :  حضرت 
مجموعة م���ن طالب���ات كلية 
األنظمة في اجلامعات السعودية 
دورة تدريبية مكثفة في أعمال 
احملاماة واالستشارات القانونية 
خال فترة الصيف وملدة ستة 
أس���ابيع، وقد أتيحت الفرصة 
لهن لزي���ارة بع���ض اجلهات 
القضائية وحضور جلس���اتها 
العلنية والتدرب على تطبيق 
القانونية  األنظمة والتعليمات 
وإعداد العق���ود وتفعيل نظام 
املش���تريات احلكومية والقيام 
بأعمال املرافعات واالستشارات 
القانونية وطريقة إعداد البحوث 
القانونية، بحس���ب ما نشرته 

صحيفة »الرياض« اخلميس.
 وعبر املشرف على التدريب 
املستشار القانوني األستاذ أحمد 
بن إبراهي���م احمليميد عن بالغ 
شكره وتقديره بجميع اجلهات 
احلكومي���ة املش���اركة في هذا 
التدريب، ملا ملسوه من ترحيب 
قضائي وقانون���ي مبحاميات 
املس���تقبل، علم���ا أن التدريب 
القانوني األول من نوعه لطالبات 

استقبال حافل لتامر حسني 
في ليبيا بعد دعوة القذافي له

وصل القاهرة الفنان تامر حس���ني عائدا من ليبيا بعدما تلقى دعوة 
خاصة من الرئيس الليبي معمر القذافي، وقد لقي تامر اس���تقباال حافا 
منقطع النظير حيث استضافه سعد األصفر محافظ بني غازي في مضيف 
الفضيل اخلاص وأعرب له عن حب وتقدير الش���عب الليبي الذي يعتبر 
تامر حسني جنمه األول وأنه ال توجد هدية تقدم للشعب الليبي أكبر وال 
أجمل من هذا الفنان الذي تعش���قه القلوب العربية والرؤساء. من جانبه 
أعرب تامر عن س���عادته البالغة بالدعوة التي تلقاها للغناء في العيد ال� 
41 لثورة الفاحت العظيم للرئيس معمر القذافي معربا عن امتنانه العميق 
بالزي الرسمي الليبي الذي أهداه له الرئيس بعد احيائه للحفل الذي استمر 
ملدة 3 س���اعات وسط اكثر من 30 ألف شخص واعتبر مكتب الرئاسة أن 
وجود تامر هو أكبر هدية من رئيسهم لشعبه وكان السفير اشرف شيحة 
سفير مصر بليبيا برفقة النجم املصري تامر حسني حتى مطار بني غازي 

لاطمئنان على ابن بلده وقال له »شرفت مصر يا ابن مصر«.

القرضاوي: العشر األواخر من رمضان أفضل من العشر األوائل من ذي الحجة
قال العامة د.يوسف القرضاوي رئيس 
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ان شهر رمضان 
جعله اهلل س���بحانه وتعالى فرصة لتطهر 
العباد من س���يئاتهم وتكفير ذنوبهم، الفتا 
الى ق���ول النبي ژ »بعدا ملن أدرك رمضان 
ول���م يغفر له«. واض���اف القرضاوي خال 
حواره في برنامج »فقه احلياة« على فضائية 
»اقرأ«: ان العشر األواخر من رمضان أفضل 
من العش���ر االوائل من ذي احلجة مصداقا 
ملا حققه العامة ابن تيمية، خاصة ان شهر 

رمضان به ليلة القدر الت���ي قال عنها ربنا 
جل وعا )ليلة القدر خير من ألف ش���هر(، 
مشيرا الى ان النبي ژ كان إذا دخل العشر 
األواخر من رمضان »أحيا ليله وأيقظ أهله 
وشد مئزره«. واشار الى ان بعض الناس ال 
ينظر إال الى نفسه ويترك أهله، فنجد بعض 
املس���لمني يعتكفون في املساجد ويتركون 
ابناءهم وزوجاتهم امام التلفاز، وهذا ما نهى 
االسام عنه حيث ان النبي ژ كان يشرك أهله 
في خير العشر األواخر من رمضان، ناصحا 

املسلم بضرورة ان يستبق اخليرات ويشرك 
أهله وأحباءه في احياء ليلة القدر والعشر 
األواخر من هذا الشهر الكرمي. وعن وقت ليلة 
القدر قال: اننا ال منتلك من االدلة ما نؤكد به 
على أن ليلة القدر يوم السابع والعشرين من 
رمض���ان إال ما اجتهد فيه بعض العلماء من 
خال استنباطهم أنها في هذه الليلة، الفتا الى 
انه رمبا يكون اخفاها اهلل لعلمه مبدى كسل 
االنسان، فيدعوه لاجتهاد في شهر رمضان 

وخاصة في هذه العشر االواخر.

ونس � رويترز: برؤية فنية ثائرة متمردة على 
صمت عربي وعاملي جتاه ما يعانيه الفلسطينيون 
من ألم وقهر جراء فظاعة اجلرائم االسرائيلية جتولت 
كاميرا املخرج التونس����ي الياس ب����كار في اخلليل 
والضف����ة الغربية لترصد وقائع مؤملة يفيق وينام 

عليها الفلسطينيون كل يوم.
فيلم »حائ����ط مبكى« للمخرج الياس بكار الذي 
قدم في عرض خاص للصحافيني في تونس سعى 
الى نقل جانب من معاناة أطفال وش����يوخ وشباب 
فلسطني جراء اجلدار العازل. فقد عرض املخرج كيف 

أن اجلدار العازل الذي حاصر الفلسطينيني من الداخل 
واخلارج تسلل إلى داخل األطفال وحتول إلى حصار 
أذهان ونفوس ما جعل املس����تقبل يبدو مظلما با 
أفق. بكار قال انه حاول ان يكشف للمشاهد في هذا 
الفيلم الطرق املختلفة التي يلجأ إليها الفلسطينيون 
للتعايش مع اجلدار وان يدرك التبعات اليومية لهذه 

احلقيقة املفروضة عليهم.
واض����اف انه لم يكن محايدا ف����ي عمله بل كان 
منحازا للفلسطينيني حني ركز على نقل مشاهد من 

جانب واحد هو اجلانب الفلسطيني.

القضاء  أ.ف.پ: حك����م   � ليل 
الفرنس����ي على رجل )52 عاما( 
من شمال فرنسا بالسجن 13 سنة 
الغتصابه امرأة عجوزا )96 عاما(، 

بحسب وكيل املدعية.
وأوضح احملام����ي فريديريك 
دميس أن احلكم أتى مترافقا مع 
إلزامي����ة متابع����ة احملكوم عليه 

اجتماعي����ا وقضائيا ملدة خمس 
سنوات، لكن املدعي العام كان قد 
طالب بسجنه ملدة 15 سنة. وكان 
الرجل ياحق حملاولتي اغتصاب 
ولعملية اغتصاب واحدة ارتكبها 
في أبريل م����ن العام 2009 بحق 

املرأة العجوز.
فهو استغل العاقة التي تربطه 

بجارة الضحية التي كانت تساعدها 
في ترتيب أمورها، ليستولي على 
مفاتيح شقتها وليقصدها مرات 
عدة مرغما إياها على القيام بعاقة 
جنسية معه. لكن املرأة العجوز 
جنحت في نهاي����ة األمر بإطاق 
صفارة إنذار، فقبض أحد اجليران 
عليه في حني كان يلوذ بالفرار.

كلية األنظمة.
 وقد متيز بالتطبيق العملي 
واالحتراف���ي، لي���س لألنظمة 
فحس���ب بل حتى التدرب على 
ف���ن وأدب احملاماة وعلى إعداد 
املذك���رات والدع���اوى ولوائح 
أمام  االعتراض واالس���تئناف 

مختلف اجلهات القضائية.
 يذك���ر أنه مت فعليا تخريج 
ع���دد من طالب���ات القانون في 

اجلامع���ات الس���عودية، ومن 
املتوقع أن يصل عدد خريجات 
القانون خال الثاث س���نوات 
القادمة إلى أكثر من 1000 خريجة، 
مرش���حات جميعهن للعمل في 
سلك االستشارات القانونية في 
القطاعني العام واخلاص، ويأملن 
في إتاح���ة الفرصة لهن للعمل 
في مهنة احملاماة في املستقبل 

القريب. 

»أهل كايرو« يفضح طبقة جديدة 
تتبلور في المجتمعات العربية

القاهرة أ.ف.پ: فرض مسلس����ل »أهل 
كايرو« من اخراج محمد علي وتأليف بال 
فضل، نفسه على خريطة الدراما املصرية 
واالخراج وقدم رؤية اجتماعية تتجه الى 
العمق في فضح طبقة جديدة بدأت تتبلور 
في املجتمعات العربية. يقدم املسلسل مشاهد 
مختلفة تصور شخصيات الطبقة العليا في 
املجتمع التي اصبحت اهتماماتها مقتصرة 
على مصاحلها، مما حال دون انتمائها للمدينة 
ما لم تكن مصدرا لتحقيق املكاسب. تدور 
أحداث املسلسل ضمن اطار بوليسي، بعد 
مقتل البطلة الرئيسية للمسلسل االعامية 
صافي سليم التي تؤدي دورها املمثلة رانيا 
يوسف، في حلقاته االولى في يوم زفافها على 
طبيب متميز عائد من اخلارج )يؤدي دوره 

زكي فطني عبد الوهاب(. ويأتي فضح الطبقة 
اجلديدة بعد وقوع اجلرمية، وذلك من خال 
التحقيق����ات التي يقوم بها الضابط )خالد 
الص����اوي( والصحافية التي تقوم بتأدية 
دورها الفنانة السورية كندة علوش في اول 

ظهور لها على الشاشات املصرية.
ومن خال هذه التحقيقات يتم الكشف عن 
شبكة معقدة من العاقات فيها وزراء ورجال 
اعمال كبار متورطون في الكثير من قضايا 
الفساد واالس����تغال والرشوة، الى جانب 
توريطهم الخرين معهم ولصحافيني تسلقوا 
العمل االعامي واصبحوا من املؤثرين في 
الرأي العام.أما سبب اختيار اسم املسلسل 
»اهل كايرو«، فيقصد به نفي فكرة انتماء 

ابناء هذه الطبقة للمدينة االصلية.

إيمان شاكر: دوري في مسلسل 
»العار« ال يسيء للمغرب

كيلي أفضل مريضة سرطان

القاهرة � د.ب.أ: أكدت املمثلة 
املغربية إميان شاكر أنها حزينة 
جدا ملا وصلت إليه أزمة اتهامها 
باإلساءة ملواطناتها املغربيات 
من خال ال���دور الذي قدمته 
في املسلسل املصري »العار«، 
مشددة على أن األمر ال يعدو 
كونه دورا في عمل درامي وال 

يحتمل كل هذا الغضب.
وقالت املمثلة الشابة حاملة 
لقب ملكة جمال املغرب لعام 
2009 لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( ف���ي القاه���رة إنه���ا 
قدمت شخصية درامية عادية 
موجودة ف���ي كل املجتمعات 
ضمن سياق درامي لم يتعمد 
صناعة اإلس���اءة إلى أحد أو 
وصم جنسية بعينها بصفات 
خارجة عن حدود األدب على 

اإلطاق.
وأضافت ش���اكر: »مثلت 
بادي بكل فخر في مس���ابقة 
ملكة جمال املغرب ومسابقة 
العرب ومسابقة  ملكة جمال 
سوبر موديل العرب وكنت مثاال 
مشرفا للفتاة املغربية خال 
مشاركتي في تلك املسابقات 
فكيف أسيء لفتيات بادي أو 
أجرح مشاعرهن عندما أحتول 

للتمثيل؟«.
وأوضحت أنها عندما جسدت 
شخصية »فتاة الليل« فإن ذلك 
كان دورا فنيا وليس حكما على 
الواقع املعاش وأنها سبق أن 
قدمت دور فتاة ترتدي النقاب 
في مسلس���ل آخر هو »فرح 
العمدة« ليتم التركيز على فتاة 

سيدني � رويترز: اختيرت جنمة البوب األسترالية كيلي مينوغ 
كأفضل جنمة مريضة بس���رطان الثدي لقدرتها على إلهام غيرها 
من املرض���ى والتحدث بصراحة وصدق ع���ن كيفية التعامل مع 
املرض. وأصيبت املغنية األس���ترالية )42 عاما( بسرطان الثدي 
عام 2005 وأجريت لها جراحة وخضعت لعاج كيماوي أس���قط 

شعرها الكستنائي.
لكن مينوغ التي بدأت مشوارها الفني في مسلسل »اجليران« 
التلفزيوني عادت الى املسرح بعد عام واستمرت في عطائها الفني، 
وف���ي العام املاضي طافت ب�21 دولة كم���ا أصدرت مؤخرا ألبومها 

الغنائي احلادي عشر وهو بعنوان »افروديت«.

الليل وجتاهل الفتاة املنتقبة 
رغم أن الفتاتني ال عاقة لهما 
بشخصيتها احلقيقية، وليستا 
سوى أدوار درامية ظهرت آالف 

املرات في عشرات األعمال.
واعترض كثير من املغاربة 
على التن���اول الدرامي للمرأة 
املغربية في عدد من املسلسات 
الرمضانية العربية وإظهارها 
كساحرة أو مشعوذة أو فتاة 
الس���معة، حيث كتب  سيئة 
كثيرون يهاجمون األمر قبل 
أن تنطلق في املغرب جمعية 
حملت عنوان »مغربية وأفتخر« 
هدفها الدفاع عن سمعة النساء 

املغربيات.
واعتذرت إميان شاكر لكل 
مغربية اعتبرت دورها مسيئا 
قائلة: »أعتذر للجميع لو أن ما 
قدمته أزعجهم وأؤكد لهم أني 
لم أتعمد اإلساءة ألحد وخاصة 
املغربيات ألن بلدي غالية علي 

وال أقبل اإلساءة لها«.

املغربية إميان شاكر

التحقيق مع األمير هاري لجرحه حصانهكيلي مينوغ
لندنـ  يو.بي.آي: سيقوم ممثلون عن جميع اندية البولو في بريطانيا 
مبناقشة معاملة االمير هاري حلصانه بقسوة اثناء ممارسته لعبة البولو 

والتسبب في جروح له بواسطة مهمازه.
ــس اجلمعة ان صور االمير  ــبريس« ام وقالت صحيفة »ديلي اكس
هاري البالغ من العمر 25 عاما واملصنف ثالثا على عرش بريطانيا بعد 
ــالز وشقيقه االكبر االمير ويليام على ظهر مهره وقد  والده األمير تش
ــؤوال بارزا في اجلمعية املسؤولة عن  بدا الدم واضحا عليه، دفعت مس

رياضة البولو في بريطانيا لفتح حتقيق رسمي حول احلادث.

تامر حسني أمام صورة الزعيم الليبي معمر القذافي


