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اجاثا كريستي

كشفت الش���رطة البريطانية عن خيوط 
جرمية مقتل الفنانة التش���كيلية العراقية 
غادة حبيب، التي قتل���ت في لندن ضحية 
جلرمية وصفتها الشرطة ب� »اخلطرة«. وأبلغ 
ناطق باسم الش���رطة البريطانية »الشرق 
األوسط« في عددها أمس األول، بأن »محكمة 
ويستمنس���تر وجهت، في 10 اجلاري، الى 
املدعو صالح أحمد ناصيف )50 سنة( تهمة 
قتل غادة حبيب )55 سنة( داخل شقتها في 

منطقة بيريفيل، بغرب لندن 5 اجلاري«.
األوس���اط احمللية البريطانية، وأوساط 
اجلالية العربية في لندن، صدمت بخبر مقتل 
غادة حبيب، التي كانت تعاني من مش���اكل 
في النطق والسمع واحلاصلة على »جائزة 
الس���الم« من منطقة النس���اء العربيات في 
بريطانيا عام 2008، خصوصا انه لم يعرف 
عنها سوى عالقاتها الطيبة بأصدقائها وبأفراد 
العربية والعراقية ومعارفها من  اجلاليتني 
البريطانيني، وكان ساعي البريد قد وجد باب 
شقة حبيب، الواقعة في الطابق األرضي من 
املجمع السكني »بكنغهام أفينيو« مفتوحا، 
فأبلغ الشرطة التي اكتشفت في الساعة الثانية 

م���ن بعد ظهر اليوم ذاته جثة الفنانة ملقاة 
على األرض وق���د فارقت احلياة إثر ضربة 
بآلة صلبة على رأسها، ويعتقد انها ضربت 

مبطرقة.
وحسب تقارير الشرطة احمللية فإن بعض 
الس���كان أبلغوا عن وجود ش���خص غريب 

يتجول في املنطقة وفي وجهه جروح تدعو 
الى الشك، وبعد توقيفه ونقله الى املستشفى 
أخلي سبيله لنقص األدلة ضده. لكن الشرطة 
عادت فأوقفته بعد توافر أدلة جنائية تدينه. 
وفي العاشر من الشهر اجلاري مثل صالح 
احمد ناصيف امام قاضي محكمة ويستمنستر 
بلندن، حيث وجهت إليه تهمة قتل غادة حبيب. 
وحسب تقرير الشرطة فإن املتهم هو الزوج 
السابق للفنانة، وحسب مصادر عراقية مطلعة 
فإن »حبيب كانت قد التقت ناصيف في دمشق 
وتزوجته، ثم طلقا بعد شهرين في بلد عربي، 
بعدما كان قد حصل على تأشيرة دخول الى 
بريطانيا باعتباره زوج مواطنة بريطانية، 
ولدى وصوله الى لندن الحق زوجته السابقة 
طالبا منها تقدمي أوراق تثبت لدائرة الهجرة 
انه زوجها ليحصل على اإلقامة الدائمة في 
بريطانيا، لكنها أخبرته بأنها أبلغت دائرة 
الهجرة البريطاني���ة بطالقها منه وبأنها لم 
تعد زوجته، وطلب���ت أال يتصل بها. لكن، 
ناصيف، على ما يبدو، »بقي يالحق ويبتز 
غادة التي رفضت ان يكون لها اي اتصال به 

حتى فوجئ اجلميع بجرمية قتلها«.

إيالف: احتفلت األوس���اط األدبية مبرور 120 سنة 
على ميالد كاتبة الروايات البوليسية الشهيرة »اجاثا 
كريس���تي« التي مازالت رواياتها مطروحة في السوق 

رغم سنوات غيابها الطويلة.
ولدت اجاثا كريس���تي في عام 1890 من أب أميركي 
وأم اجنليزية وبدأت ظواهر نبوغها في كتابة القصة 
والرواية تظهر في وقت مبكر من صباها، وذلك عندما 
أصابتها نوبة برد في احدى املرات، وأمس���كت بورقة 
وقل���م وراحت تخط قصة قصي���رة للتغلب على ملل 
الفراش وعندما اكتشفت أمها ذلك راحت تساعدها على 
الق���راءة والكتابة، وظهر بع���د ذلك بوقت قصير مدى 
تفردها بذلك اخليال الرائع في تخيل األشياء ومن ثم 
تعقيدها وبعد ذلك البحث عن حلول وهي الطريقة التي 
استعملتها بعد ذلك في كتابة قصصها العديدة. تزوجت 
في املرة األولى من ارتش���ي كريستي ولم يستمر هذا 
الزواج طويال وعندما مت طالقها تزوجت بعد ذلك من 
عالم اآلثار ماكس مال���وان بعد ان التقت به في احدى 
زيارتها لبالد الشرق التي كانت تستهويها الى درجة 

كبيرة، ورغم انها كانت تكبره اال انها وقعت في غرامه 
ومن ثم رافقته بعد ذلك في عدة بعثات استكش���افية 
الى معظم بالد الشرق، فزارت العراق وسورية وإيران، 
ووفر لها مناخ وسحر وغموض تلك الدول كتابة عدد 
من الروايات املثيرة واملفعمة بالغموض واإلثارة التي 

جتري أحداثها في بالد الشرق.
اخترع���ت أبطال قصصه���ا مثل املفت���ش هركول 
بوارو، والكولونيل بريس، ومس جني ماربل وهي من 
الشخصيات املتكررة في رواياتها حتى ان العالم بأسره 

أصبح يعرف هذه األسماء.
س���اهمت مرافقتها لزوجها ف���ي اعماله األثرية في 
انضمامها رسميا الى بعثة التنقيب األثرية االجنليزية 
في نينوى في ش���مال العراق وأصبحت متارس عمل 
اكتش���اف اآلثار في الوقت ذاتة الذي راحت تخط فيه 
قصصها بكل نش���اط وحيوية، ذلك ان عالم اكتشاف 
اآلثار املليء باالثارة والغموض ساعد خيالها في التأليف 

واالبتكار.
كتبت في رواياتها العديدة وصفا لبالد الشرق كما 

رأته���ا، فمثال وصفت البتراء ف���ي األردن وروعة بناء 
املسجد األقصى وقبته املشيدة على صخرة مرتفعة، ثم 
كتبت رواية »موت على النيل« عن مصر التي حتولت 
الى مسرحية بعنوان »جرمية قتل على النيل« في عام 

1946 وكتبت في مصر ايضا مسرحية اخناتون.
عندما بلغت اجاثا كريس���تي اخلامس���ة والثمانني 
كان���ت قد أنتج���ت 85 كتابا اي كتاب لكل س���نة وهو 
انتاج غزير ألي كاتب ويحسب لها انها لم تأخذ أفكار 
رواياتها وأحداثها من سجالت الشرطة كما فعل غيرها 

امنا كانت ذات خيال جامح.
 انها حترك أبطالها وشخوصها وفق صيغ دراماتيكية 
مزدحمة باخللفيات والتفاصيل، وتتصاعد حرارة األحداث 
لتصدم الق���ارئ بنهايات مفجعة، بيد أن الكاتبة تقدم 
تراجيديا الفجيعة على أنها حدث عابر يتقبله القارئ 
املستمتع على أنه أمر البد منه. لقد توفيت اجاثا كريستي 
في 12 يناير عام 1976 بعد ان بلغت شهرتها اآلفاق من 
تلك اللغة التي امتلكت ناصيتها ومن ذلك األس���لوب 

واحلبكة القصصية.

القاه����رة � العربية.ن����ت: نف����ت 
مستشارة وزارة السياحة املصرية 
أميمة احلسيني ل� »العربية.نت« ما 
تردد عن تخفيض السلطات السعودية 
حلصة مصر من تأشيرات احلج لهذا 
العام، ونفت أيض����ا أن يكون قرار 
منع من سبق له احلج خالل اخلمس 

سنوات املاضية من السفر راجعا إلى 
ما تردد حول هذا الشأن.

أميمة احلس����يني »أن  وأك����دت 
السلطات السعودية لم تخفض حصة 
مصر من تأشيرات احلج هذا العام، 
بل على العكس لقد زادتها اعتبارا من 
الزيادة  العام املاضي ومازالت هذه 

مستمرة«.
وكانت وزارة السياحة املصرية 
قد أصدرت تعميما الثالثاء تؤكد فيه 
منع سفر احلجاج الذين سبق لهم أداء 
فريضة احلج خالل اخلمس سنوات 
املاضية، وقالت احلسيني ل� »العربية.

نت« إن »القرار صدر إلعطاء الفرصة 

ملن لم يسبق لهم احلج حتى يتمتع 
اجلميع بأداء الفريضة حتقيقا ملبدأ 

املساواة«.
وأضافت أن القرار كان موجودا 
بالفعل ولكن مت التشديد على تطبيقه 
هذا العام من قبل جلنة احلج والعمرة 

بوزارة السياحة املصرية.

مصر تمنع الحج لمن أدى الفريضة خالل السنوات الخمس الماضية

صحتك

حب الشباب يدفع إلى االنتحار!

موقع إلكتروني ينبئ مرضى السرطان بفرص نجاتهم

باريس � أ.ف.پ: خلصت دراسة نشرت 
أمس اخلميس الى ان املراهقني الذين يعانون 
من أشكال حادة من حب الشباب معرضون 
للتفكير في االنتحار ثالث مرات اكثر مما قد 
يفعل أقرانهم الذين يتمتعون ببشرة خالية 
من الشوائب، واملراهقات أكثر من املراهقني 
الذكور مبرتني. ش���ملت هذه الدراسة التي 
تناولت تأثير حب الش���باب 3775 مراهقا 

نرويجيا تراوحت أعمارهم بني 18 و19 عاما، 
واعتبر 14% منهم ان األمر مشكلة حقيقية. 
الى جانب فكرة االنتحار من دون ان يعني 
ذلك إقدام هؤالء على الفعل، فإن املراهقني 
الذين يعانون من حب الشباب معرضون 
أكثر من سواهم مبرتني ليكون لهم عدد أقل 
من األصدقاء، في حني ان 41% منهم معرضون 

للحصول على نتائج دراسية سيئة.

لندن � يو.بي.آي: مت إطالق موقع الكتروني 
جديد يساعد مرضى السرطان على التنبؤ 

بفرص جناتهم من املوت.
وذك���ر موق���ع »برس اسوسييش���ني« 
البريطان���ي أن املوق���ع الذي يحمل اس���م 
»برديكت« صمم لتقدمي دقة أكبر في حتديد 
فرص النجاة من املرض عبر وضع بعض 
البيانات مثل العمر، وإن كان قد مت اكتشاف 
الورم عبر الفحوص أم أن املريض قد رأى 
بعض النتوءات، وحجم الورم ودرجة تطور 

املرض. وبعدها يعطى املرضى واألطباء تنبؤا 
عن احتمال استمرار حياة املريض للسنوات 
اخلمس أو العشر الالحقة وأي فوائد إضافية 
من العالج. ويق���دم هذا املوقع خدماته من 
دون أي مقاب���ل، وقد ش���كله فريق بقيادة 
البروفيسور غوردون ويشارت مدير القسم 
املتخصص بأمراض الثدي في مستشفيات 
»كامبريدج« اجلامعية. واخلطة هي مواصلة 
حتديث املوقع مع توافر مزيد من البيانات 

واملعلومات.

الفنانة التشكيلية العراقية غادة حبيب

نفوق هائل لألسماك في أريزونا والسبب اليزال مجهواًل
صورة توضح كميات هائلة 
من األسماك النافقة في منطقة 
بالكماين����ز بوالي����ة أريزون����ا 
األميركي����ة، وعل����ى الرغم من 
حجم النفوق الهائل إال أن علماء 
األبحاث البيئية لم يتوصلوا إلى 
السبب املباش����ر الذي أدى إلى 

هذه الكارثة.
غير أن علماء أشاروا إلى أن 
ذلك رمبا يكون عائدا لتس����رب 
بقعة النفط في خليج املكسيك 
وأن ما ح��دث أحد آثارها املتأخ��رة 
على البيئة، وكان وزير التج��ارة 
األميرك��ي جاري ل��وك أعلن في 
وقت سابق عن احتمال »كارثة 
في مصايد األسماك« في الواليات 
املنتجة للمأك��والت البحرية في 
لويزيان��ا ومسيسبي واالباما 
بسبب التسرب النفط��ي في خليج 
املكسيك وهو ما يجعل الواليات 
ال� 3 مؤهلة للحصول على أموال 
احتادية.               »رويترز«

الكالب عضت أكثر من 16 ألف شخص
في سورية العام الماضي

جليد القطب الشمالي يذوب بوتيرة مقلقة  دفن 3 جثث بطريق الخطأ في مقبرة العظماء

ديبلوماسي: تجمهر الجزائريين بعد وفاة فتاة 
مغتصبة في مكة للتضامن وليس لالحتجاج

دمشق � كونا: كشفت آخر احصاءات وزارة الصحة السورية عن 
تعرض أكثر من 16 ألف مواطن لعضة كلب خالل العام املاضي كان 

حملافظة احلسكة النصيب األكبر فيها من حيث عدد االصابات.
وأوضحت الوزارة حسب االحصاءات ان 16926 مواطنا سوريا 
تعرض���وا خالل عام 2009 لعضة كلب عولج منهم 15095 باللقاح 
و2000 باللقاح واملصل أما وفيات العام املاضي بهذا الداء فبلغت 

6 وفيات ومت استهلك 48696 لقاحا و7895 مصال.

واشنطن � أ.ف.پ: ذاب اجلليد في القطب الشمالي بشكل كبير 
هذا الصيف وه���و يغطي اقل من 5 ماليني كيلومتر مربع على ما 
أفاد به باحثون اميركيون أعربوا عن قلقهم من ان تختفي الثلوج 
كليا في املنطقة عند نهاية عملي���ة الذوبان الصيفية في غضون 

20 عاما.
ففي نهاية موسم ذوبان اجلليد في القطب الشمالي هذه السنة 
لم يكن اجلليد يغطي س���وى 4.76 ماليني كيلومتر مربع على ما 
جاء في التقرير الس���نوي ملركز البيان���ات الوطنية حول اجلليد 

والثلوج في جامعة كولورادو.

واشنطن � أ.ش.أ : عثرت السلطات األميركية على ثالث جثث مدفونة 
� بطريق اخلطأ � في مقبرة آرلنجتون الوطنية املخصصة في االصل 

للمحاربني القدماء وكبار الشخصيات االميركية.
 وذكرت ش����بكة »سي بي اس« االخبارية االميركية امس االول ان 
التحقيقات بدأت على الفور للوقوف على اس����باب وقوع هذا اخلطأ 
ومراجعة سجالت الدفن في هذه املقبرة التي حتتوي على رفات اجلنود 
االميركيني االبطال. وقرر جون ماك هوج وزير اجليش االميركي اقالة 
اثنني من كبار املس����ؤولني املدنيني ع����ن إدارة املقبرة بعد حدوث هذا 
اخلطأ الذي ألقى بظالله على سوء االدارة داخل واحدة من اهم املقابر 

الوطنية في الواليات املتحدة.

الرياض � يو.بي.آي: أوضح القنصل العام اجلزائري في السعودية 
صالح العطي����ة أن الهدف من جتمهر 300 معتم����ر من بالده بالقرب 
من احلرم ف����ي مكة غرب اململكة هو التضامن مع والد فتاة جزائرية 
توفيت فجر أمس األول بعد س����قوطها م����ن الطابق ال� 16 من الفندق 
وليس االحتجاج. وقال عطية لصحيفة »االقتصادية« أمس انه توجه 
إل����ى مكة فور علمه باألحداث في الصب����اح الباكر والتي أعقبت وفاة 
الفتاة والكشف عن تعرضها لالغتصاب قبل وفاتها كاشفا في الوقت 
ذاته أن أس����رة الفتاة املتوفاة قد غادرت الس����عودية إلى فرنسا محل 
إقامتها وذلك الضطرارها للتواجد هناك بس����بب وجود ابنها صغير 
الس����ن للدراسة، مشيرا إلى أن القنصلية تولت أمر القضية ومتابعة 
إجراءاتها وتفاصيلها مع السلطات السعودية. وقال ان جتمهر أفراد 

البعثة اجلزائرية كان للتضامن مع والد الفتاة وليس االعتراض.
وكانت فرق األدلة اجلنائية والطبيب الش����رعي انتقلت إلى موقع 
احلادث ومتت معاينة جثة الفتاة التي سقطت أثناء تواجد اثنني من 
العمال اآلسيويني يقومان بأعمال الصيانة حيث تعرض أحدهما إلى 
كس����ور فيما أصيب اآلخر إصابات طفيفة بعد سقوطها عليهما. وأكد 
الرائد عبد احملس����ن الناطق اإلعالمي لشرطة مكة في تصريح مساء 
أمس األول ان التحقيقات مس����تمرة بعد رفع األدلة وأنه ستتم إحالة 
القضية إلى هيئة التحقيق، وقد حتفظت السلطات األمنية على أربعة 
مقيمني للتحقيق وهم من اجلنسية اليمنية والبنغالديشية. وكانت 
»أنباء إلكترونية« ذكرت أمس األول انه اتضح بعد الكش����ف األولي 
على اجلثة من قبل الطب الش����رعي تع����رض الطفلة لالغتصاب قبل 

سقوطها ووفاتها.
وكانت املنطقة املركزية بالقرب من احلرم املكي قد شهدت جتمهر 
معتمرين جزائريني جتمعوا بعد وفاة الفتاة إذ تزامن س����قوطها مع 
وجود عاملني بنغالديش����يني يعمالن في سطح الفندق الذي سقطت 
عليه ما أدى إلى إصابتهما. ومتكنت اجلهات األمنية في الش����رطة من 
القبض على األش����خاص املوجودين أثناء وقوع احلادثة ونقلهم إلى 

مركز الشرطة للتحقيق معهم في مالبسات القضية.

اتهام عراقي بقتل الفنانة التشكيلية غادة حبيب في لندن
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واشنطن � أ.ف.پ: تعيش رسامة كاريكاتورية 
أميركية أوحى احد رسومها باستحداث صفحة 
على ال� »فيس بوك« تسخر من النبي محمد ژ، 
مختبئة بعدما دعا امام أميركي الى قتلها، كما 
ذكرت النشرة التي تعمل حلسابها. وأوضحت 
اسبوعية »سياتل وويكلي« التي تنشر الرسوم 
الكاريكاتورية للرسامة الكاريكاتورية، لقرائها 
»لقد الحظتم رمبا اننا لم ننش����ر رسم مولي 
نوريس هذا االسبوع«. وأضافت النشرة »ذلك 
الن مولي لم تعد موجودة )...( لكن حلس����ن 
احلظ، فإن هذه الرسامة املوهوبة حية ترزق 
وبصحة جيدة. لكن بناء على طلب خبراء مكتب 
التحقيقات الفيدرالي )اف بي آي(، حتولت الى 
»شبح«. فهي تغير مكان اقامتها واسمها بصورة 

مس����تمرة وتسعى الى محو هويتها«. وفي ابريل املاضي، نشرت »سياتل وويكلي« 
رسما كاريكاتوريا ملولي نوريس ينتقد قرار شبكة »كوميدي سنترال« لوقفها حلقة 
من برنامج »ساوث بارك« وصورت النبي محمدا ژ بشكل ساخر. وبشكل ساخر، 
اقترحت الرسامة ان جتعل من 20 مايو »يوما يقوم فيه اجلميع برسم محمد«. وعلى 
الفور، استحدثت صفحة في »فيس بوك« تكرميا لهذا االقتراح االمر الذي أثار الغضب 
في بعض الدول االسالمية وخصوصا في باكستان التي قررت عندئذ وقف الدخول 
الى الشبكة االجتماعية على االنترنت. وحرصت مولي نوريس على االشارة الى انه 
ال عالقة لها بالصفحة التي اس����تحدثت على ال� »فيس بوك«. لكن في يوليو، نش����ر 
مقال نس����ب الى االمام املتطرف األميركي اليمني انور العولقي في مجلة »انسباير« 
للقاعدة، يدعو الى »قتل« الرسامة. وفي ابريل اعلن مسؤول اميركي ان ادارة الرئيس 
باراك اوباما سمحت باغتيال العولقي بعدما خلصت وكاالت االستخبارات االميركية 

الى انه شارك مباشرة في مؤامرات ضد الواليات املتحدة.

مولي نوريس

وليد االبراهيمعبدالرحمن الراشد

إمام أميركي متطرف دعا إلى قتلها

رّسامة كاريكاتورية تتحول إلى »شبح«
بعد أن أساءت للنبي محمد ژ

الراشد يجمد استقالته من »العربية« مؤقتًا
.. واإلبراهيم يؤكد: ال استقاالت جماعية في القناة

دبي � العربية.نت: أصدر 
مدير عام قن���اة »العربية« 
عبدالرحم���ن الراش���د بيانا 
صحافيا أكد في���ه أنه أرجأ 
إدارة احملطة،  استقالته من 
وسيواصل العمل في املجموعة 

بأي صيغة كانت.
 وأشار الراش���د إلى أنه 
تلقى اتصاال من الشيخ وليد 
بن إبراهيم اإلبراهيم، رئيس 
مجموع���ة mbc، الذي أبلغه 

برفضه قبول االستقالة.
وقال: »أؤكد على استمراري 
في العمل مع املجموعة بأي 
صيغة ترتضيها، وبناء عليه 
سأرجئ قراري فيما يخص 
استقالتي من إدارة »العربية« 
إلى حني، للتفكير والعمل ملا 

بعد ذلك«.
وعلق بقوله: »من املؤسف 
أن هناك من حاول استغالل 
اخلطأ الذي وقع لإلساءة إلى 
احملطة، وشن هجوما ضدها 
ألن »العربية« كقناة صارت 
من���ارة إعالمية كبيرة وهو 

أمر ال يريدونه«.
 وقال: »إن طبيعة عملنا 
على مدار الساعة، احلي منها 
واملس���جل، تخالطه أخطاء، 
وفوجئ���ت أن هناك من أراد 
حتوي���ل إش���كال حتريري 
إلى مس���ألة سياسية حتت 
مسميات مختلفة، وحتميل 
الزمالء سواء في »العربية« 
أو حتى في صحيفة الشرق 
األوسط ما هو غير صحيح 

بل وملفق«.
 وأضاف: »ان طبيعة عملي 
تقتضي مني حتمل مسؤولية 
ما يبث، وهذه أصول الوظيفة 
الت���ي لم أضف  وواجباتها 
عليها جديدا، وأنا واثق من 
ذل���ك ألن »العربية« هي في 
الواقع أكبر من مجرد محطة 
تلفزيون كونه���ا متثل في 
املجتمع العرب���ي العقالنية 
واالعت���دال واملوضوعي���ة، 
وهو أمر نادر في أيامنا هذه، 
لتصبح بطبيعة احلال هدفا 

للذين يختلفون معها«.

 وحول اس���تقالة بعض 
الزمالء ف���ي »العربية«، أكد 
الراشد ما قاله رئيس مجلس 
اإلدارة، وقال: »إنها قصص 
ال أس���اس لها من الصحة، 
وال عالقة ألحد باس���تقالتي 
ألنها مسألة إدارية، وأضاف 
أن هناك م���ن أراد حتويلها 
إلى قضية، في حني أن هذه 
املؤسسة الكبيرة يعمل فيها 

أكث���ر من ألف وخمس���مائة 
املهارات  ش���خص، ميلكون 
والتجربة واحلب احلقيقي 

ملهنتهم«.
وخت���م الراش���د حديثه 
بالق���ول: إن »العربي���ة« لم 
املفاهي���م اخلاطئة  تصحح 
في السنوات السبع املاضية، 
بل صوبت املس���ار اإلعالمي 
العربي نحو األفضل، وهذا 

أمر شارك فيه اجلميع، وليس 
خاص بفرد واحد.

وكان رئيس مجلس إدارة 
»مجموعة mbc« الشيخ وليد 
بن ابراهيم اإلبراهيم قد أكد 
في بيان سابق أمس األول، أن 
ما تردد عن استقاالت جماعية 
أعقبت نبأ إعالن الراشد عن 
أمر غير صحيح،  استقالته 
وأوضح اإلبراهيم جازما أنه: 
»لم تكن هناك أي استقاالت 
على اإلطالق، بل اخلبر برمته 
مختلق وعار ع���ن الصحة 

جملة وتفصيال«.
وقال في معرض توضيحه 
خبر تقدمي مدي���ر عام قناة 
»العربية« عبدالرحمن الراشد 
اس���تقالته، وال���ذي كانت 
قد تناقلت���ه وكاالت األنباء 
الراشد  ان  ووسائل اإلعالم، 
اختار فعال االستقالة، وذلك 
رغبة منه في حتمل مسؤولية 
التي ظهرت  بعض األخطاء 
على الشاش���ة، وذلك خالل 

الفترة الوجيزة املاضية.

 وأضاف اإلبراهيم: »إنني 
لم أقبل استقالة الراشد بعد، 
وسأنهي املوضوع فور عودتي 
من اخل���ارج«. وتابع: »اننا 
نتحمل معا مسؤولية كل ما 
ورد ويرد من أخطاء، مبا فيها 
تلك التي ظهرت على الشاشة 
والتي لم تكن مقصودة على 
اإلطالق، ونحن في كل األحوال 
ال نقبل بها، وقد أكدت للراشد 
أنها مس���ؤولية مش���تركة، 
أق���در عاليا موقفه  وبأنني 
بعدم اللجوء إلى محاس���بة 
أي م���ن املوظفني بل بتحمل 

املسؤولية شخصيا«.
أكد  وفي السياق نفسه، 
أنه »س���واء  اإلبراهيم على 
الراشد  استقال عبدالرحمن 
في نهاية املطاف من منصبه 
في العربية أو استمر في دوره 
احلالي بإدارتها، فإنني أؤكد أن 
الراشد باق معنا في مجموعة 
mbc حاضرا ومستقبال، كأحد 
أبرز الفاعلني فيها وألي موقع 

انتمى«.


