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أفادت املجلة األميركية »يو إس نيوز« في تقريرها 46
السنوي ألفضل جامعات العالم لعام 2010، حلول 
جامعة امللك سعود في الترتيب 222 عامليا، متصدرة 
اجلامع����ات العربية، فيما حل����ت جامعة امللك فهد 

للبترول واملعادن في الترتيب 255 عامليا.
وأشار التقرير بحسب »احلياة« اللندنية الى انه 
اعتمد نتائج تصنيف »كيو إس« الذي له تأثير متزايد 

في األوساط األكادميية ولدى صّناع القرار، الفتة 
الى ان اعالنها التصنيف ميكن القراء من التعرف 
عل����ى اداء اجلامعات األميركية مقارنة باجلامعات 
العاملية األخ����رى، إذ ان 22% منها في نادي أفضل 
400 جامعة، تليها اجلامعات البريطانية بنس����بة 

12%، فاألملانية %9.
وأوضح وزير التعليم العالي السعودي د.خالد 

العنق����ري ان »حتقيق اجلامعات الس����عودية تلك 
املراكز وادراجها ضمن أخبار التصنيفات في مجالت 
عاملية يؤكد حضور اململكة وقدرتها على املنافسة 
عامليا في مجال التعليم العالي، مشيرا الى ان ذلك 
يعود للحراك التعليمي والبحثي نتيجة الدعم غير 
احملدود الذي تلقاه اجلامعات السعودية من خادم 

احلرمني الشريفني.

جامعة »الملك سعود« في المرتبة األولى عربيًا

صحتك

النوم 5 ساعات 
يوميًا.. يكفي

القاهرة � وكاالت: أكدت إحدى 
الدراسات احلديثة املنشورة 
على موقع جريدة »التلغراف« 
ام����س أن النوم مل����دة خمس 
ساعات يوميا كاف للحصول 
على راحة تساعد اجلسم على 
التخلص من اإلجهاد، كما أنها 
ال تعرض اإلنس����ان ألمراض 
القلب أو الضغط، كما نشرت 
الدراسات السابقة التي قالت إن 
أقل عدد ساعات النوم إلراحة 
اجلس����م يتراوح ما بني 6 و8 
س����اعات يوميا. ففي دراسة 
أجريت بجامع����ة كاليفورنيا 
بالوالي����ات املتحدة على مدار 
14 عاما على أكثر من 450 فردا 
وكشفت الدراسة عن أن الذين 
ينامون خمس ساعات يوميا 
أقل عرضة ألمراض القلب من 
الذين ينامون أكثر من س����ت 

ساعات يوميا.

تكريم مصور 
غيفارا

أقيم في العاصمة الكوبية هاڤانا معرض تكرميا لذكرى املصور 
الكوبي ألبرتو دياز غوتيريز املعروف ب� »كوردا« وصاحب الصورة 
املشهورة للثائر األرجنتيني األصل تشي غيفارا والتي أصبحت 
واحدة من أكثر الصور انتشارا في العالم.               )ا.ف.پ(

مغامرات
هاري بوتر تتواصل

 نيوي����ورك � أ.ف.پ: قالت 
البريطانية ج.ك. رولينغ كاتبة 
سلسلة قصص »هاري بوتر« 
التي حقت جناحا عامليا انها قد 
حتيي من جديد شخصية الساحر 
الشاب الشهير رغم انها اعلنت 

رسميا وقف هذه السلسلة.
وقال����ت الكاتبة البريطانية 
خالل مقابلة مع مقدمة البرامج 
االميركية اوب����را وينفري عبر 
محطة »ايه.بي.سي« االميركية، 
»ميكنني بطبيعة احلال ان اكتب 
جزءا ثامنا وتاس����عا وعاشرا 

حتى«.
واضاف����ت »ينبغ����ي ع����دم 
اس����تبعاد اي شيء مطلقا غير 
انني ال اظن ان ذلك س����يحدث. 
اعتب����ر ان االمر انتهى. لكن كل 

شيء ممكن«.

مصر توقف قناة سلفية تبث على »نايل سات« 
بدعوى مخالفتها الضوابط والشروط 

واشنطن تعتذر عن التسبب عمدًا
في إصابة غواتيماليين بأمراض جنسية معدية

.. وتأجيل إطالق ورقتها النقدية الجديدة من فئة المائة دوالر

القاهرة � يو.بي.آي: أعلنت السلطات املصرية وقف احدى القنوات 
االس����المية السلفية التي تبث على تردد للقمر الصناعي »نايل سات« 

بدعوى »مخالفتها الضوابط والشروط املرخص لها للعمل«.
ونقلت وكالة أنباء الشرق االوس����ط عن مصدر مسؤول بالشركة 
املصرية لألقمار الصناعية )نايل سات( القول انه تقرر وقف بث قناة 
»البدر«. وأوضح املسؤول ان وقف القناة جاء بسبب مخالفتها »خالل 
الفترة األخيرة العديد من الضوابط والشروط املصرح لها الستخدامها 
في بث برامجها وما تضمنته من مخالفات استدعت اتخاذ القرار الالزم 

بوقف بث ارسالها«.
ولم يفصح املس����ؤول عن نوعية املخالفات أو أية تفاصيل أخرى 
لكن احلكومة اعلنت انها تراجع القنوات على »نايل سات« للتأكد من 

عدم بثها مواد متطرفة أو طائفية.

وتتبنى قناة »البدر« خطابا سلفيا ينتمى للتيار الذي شهد صعودا 
ف����ي اآلونة االخيرة ويعتقد انه يقف خلف عدد من املظاهرات الدينية 

التي جرت على خلفية قضايا طائفية.
ويقول مراقبون ان التيار السلفي كان يقف وراء عدد من املظاهرات 
التي طالبت بالكش����ف عن مصير سيدة مسيحية زوجة كاهن يعتقد 

انها حتولت الى االسالم.
واختفت كاميليا شحاتة زوجة اسقف ديرمواس مبحافظة املنيا بصعيد 
مصر ملدة خمسة أيام في يوليو املاضي ما دفع النشطاء املسيحيني الى 
اتهام املسلمني باختطافها واجبارها على اعتناق االسالم. ومت العثور 
على كاميليا في منزل احد صديقاتها وتبني انها غادرت منزلها بارادتها 
بعد خالفات عائلية مع زوجها وانكرت الكنيسة املصرية حتولها الى 

االسالم وقالت انه مت ايداعها في إحدي الدور التابعة للكنيسة.

واش����نطن أ.ف.پ: قدمت واش����نطن اجلمعة اعتذارها للمئات من 
ابناء غواتيماال الذي����ن اصيبوا دون علمهم بأمراض تنتقل عن طريق 
اجلنس في اطار دراسة اجرتها احلكومة االميركية منذ اكثر من ستني 
سنة وصفتها غواتيماال بأنها »جرمية ضد االنسانية«. وقالت وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون ووزيرة الصحة كاثلني سيبيليوس 
يوم اجلمع����ة املاضي ان هذه التجربة التي اجريت من 1946 الى 1948 
في غواتيماال »مخالفة بوضوح لقواعد االخالق« و»مدانة«. وقد شارك 
نحو 1500 ش����خص في هذه التجربة الت����ي كان الهدف منها معرفة ما 
اذا كان البنسيلني، الذي كان في بداية استخدامه آنذاك، ميكن ان يفيد 
في الوقاية من االمراض اجلنس����ية املعدية«. واختار الباحثون كحقل 
جتارب اش����خاصا ضعفاء بينهم مرضى نفس����انيون، ولم يطلعوهم 
ال على هدف البحث وال على ما س����يحصل لهم. كما ش����جعوهم على 

نقل عدوى االمراض اجلنس����ية ولم يعاجلوا من اصيبوا منهم مبرض 
الس����فلس )الزهري(. وتوفي واحد من هؤالء املرضى على االقل خالل 
فترة الدراس����ة دون التحقق مما اذا كانت هذه التجربة هي السبب في 
وفاته. وقال رئي����س غواتيماال الفارو كولوم اجلمعة معقبا على هذه 
التجربة التي ابلغته بها كلينتون يوم اخلميس املاضي »ما جرى حينها 
هو جرمية ضد االنسانية واحلكومة حتتفظ لنفسها باحلق في تقدمي 
ش����كوى«. كما ابدى الرئيس االميركي باراك اوباما في محادثة هاتفية 
»عميق اس����فه« وقدم »االعتذار لكل الذين اصيبوا« بالعدوى كما قال 
املتحدث باسم البيت االبيض روبرت غيبس في بيان. واضاف غيبس 
ان اوبام����ا »جدد ايضا التزام الواليات املتحدة الثابت بان تكون جميع 
الدراسات الطبية التي جترى اليوم على االنسان مستوفية للمعايير 

االخالقية والقانونية املطلوبة في الواليات املتحدة والعالم«.

واشنطن � أ.ف.پ: اعلنت الواليات املتحدة يوم اجلمعة املاضي 
انها قررت السباب تقنية تأجيل اطالق ورقتها النقدية اجلديدة من 
فئة املائة دوالر احيث كان مقررا اطالقها في العاشر من فبراير الى 
موعد لم حتدده. وقال املصرف املركزي )االحتياطي الفيدرالي( في 
بيان ان مكتب النقش والطبع املكلف بسك قطع النقد وطبع االوراق 
النقدية االميركية، واجه مشكالت مع ورق هذه الورقة النقدية. واوضح 
االحتياطي الفيدرالي انه »حتقق من مشكلة حصول جتعد في الورق 
بشكل متفرق اثناء طبع الورقة النقدية اجلديدة من فئة املائة دوالر، 
لم تظهر اثناء التجارب العديدة الس���ابقة لالنتاج«. واضاف »لذلك 

لن يكون لدى االحتياطي الفيدرالي مخزونا كافيا لبدء توزيع« هذه 
االوراق النقدية في فبراير املقبل.. ووعدت املؤسس���ة باعالن موعد 
جديد الطالقها »في اقرب وقت ممكن«. وكانت الورقة النقدية التي 
حتمل صورة بنيامني فرنكلني احد اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة، 
عرضت في ابريل املاضي، وقد اعدت بش���كل يجعل تزويرها اكثر 
صعوبة وتتضمن حتديثات عدة منها شريط ازرق امني جديد مع 
صور بثالثة ابعاد على ظهر الورقة. وورقة فئة املائة دوالر هي اكبر 
ورق���ة نقدية في التداول منذ العام 1969، ويعتبر البنك املركزي ان 

ثلثي هذه االوراق موجودة خارج االراضي الوطنية.

تركي الدخيل وسعود الدوسري
يترشحان لجائزة »أفضل مذيع عربي«

»روث« األسود يبدد الفزع من قلوب الجنود  اإلسرائيليين

»تايتانيك« يعود إلى الشاشات في 2012
بنسخة ثالثية األبعاد

مستشفى سعودي يدخل غينيس
بكيس ماء في بطن مريض

إفشاء سر المهنة سجن الطبيبة 4 أشهر

دخل االعالميان الس����عوديان 
الزميل تركي الدخيل مقدم برنامج 
»اضاءات« والزميل سعود الدوسري 
مقدم برنامج »نقطة حتول« ضمن 
قائمة املرشحني للقب افضل اعالمي 
 Jordan Awards عربي ملهرج����ان
والذي سيقام نهاية شهر اكتوبر 
احلالي في اململكة االردنية الهاشمية 
في اول مهرجان اردني يهتم بتكرمي 
املبدع����ني على مس����توى الدراما 
التلفزيوني����ة واالغنية واالعالم 
حيث يتنافس الس����عوديان على 
اللقب ف����ي قائمة تضم 18 اعالميا 
عربيا ممن قدموا برامج مهمة في 
مسيرتهم االعالمية، حيث قسمت 
التصويت  ادارة املهرجان طريقة 
للمرشحني في املهرجان ما بني جلنة 

باريس � أ.ش.أ: لم يجد اجلنود اإلسرائيليني 
أفضل من روث األس���ود ليقيهم من الرعب الذي 
مي���أل قلوبهم في كل مرة تنطل���ق فيها صافرات 
اإلنذار في ش���مال إس���رائيل للتحذير من وقوع 
عمليات مقاومة ضد مواقعهم العسكرية املنتشرة 

في هذه املنطقة.
وذكرت مجلة »لوبوان« الفرنسية أن العديد من 
اجلنود اإلسرائيليني الذين يخدمون في صفوف 
اجليش اإلسرائيلي في شمال إسرائيل كانوا على 
وشك االنهيار العصبي بسبب قلة ساعات نومهم 
وتقطعها أثناء الليل بسبب صافرات اإلنذار التي 
لم تتوقف عن حتذيرهم من قدوم مقتحمني غير 

مرغوب فيهم إال أنه يتبني لهم بعد ذلك أن هؤالء 
املتسللني ليسوا إال حيوانات قد تكون في الغالب 
خنازير برية ي���ؤدي ارتطامها مبنظومة اإلنذار 
املبكر أو تس���للها عبر حساس���ات املنظومة إلى 

إطالق صافرات التحذير.
وأضافت املجل���ة أن اخلبراء اإلس���رائيليني 
عكفوا على دراسة السبل التي حتول دون اقتراب 
احليوانات من منظومة اإلنذار املبكر ولم يجدوا 
أفضل من روث األسود لردع احليوانات من االقتراب 
حيث تعتقد احليوانات أن تواجد روث األس���ود 
يعن���ى أن ملك الغابة قد ع���اد للمنطقة ليفرض 

سيطرته على احليوانات.

� أ.ف.پ:  لوس اجنيليس 
ذك���رت صحيف���ة »هوليوود 
ريبورتر« املتخصصة ان فيلم 
»تايتانيك« من إخراج جيمس 
كامرون الذي حقق ثاني اكبر 
عائدات في تاريخ الس���ينما، 
الشاشات مجددا  الى  سيعود 
الع���ام 2012 بنس���خة ثالثية 

األبعاد.
وبعد يومني عل���ى إعالن 
اعداد نس���خ ثالثي���ة األبعاد 
ألفالم سلسلة »ستار وورز« 
)ح���رب النجوم( تنجز أيضا 
في العام 2012، ذكرت الصحيفة 
ان اس���تديوهات »فوك���س« 
و»باراماونت« تعمل على نسخة 
ثالثية األبعاد لفيلم »تايتانيك« 
الذي حقق منذ بدء عرضه العام 
1997 حوالي 1.84  مليار دوالر 

في العالم.
ويتوقع ان تعرض النسخة 
اجلديدة في ابريل 2012 على ما 
ذكرت الصحيفة املتخصصة.

ويب���دو انه لم يقع اخليار 
بعد على الشركة التي ستتولى 

إدخال تقني���ة االبعاد الثالثة 
الى قصة احلب املأسوية بني 
ليون���اردو دي كابريو وكيت 
وينس���لت. وتقدر كلفة هذه 
العملي���ة ب���ني 10 و15 مليون 

دوالر.

وكان���ت ش���ركة »لوكاس 
فيل���م« أعلنت ي���وم األربعاء 
املاضي ان أفالم »ستار وورز« 
ستعود اعتبارا من العام 2012 
الى الشاش���ات بنسخ ثالثية 

األبعاد.

الرياض � يو.بي.آي: تسلم مستشفى امللك فهد 
املركزي في جازان جنوب السعودية امس شهادة 
غينيس لألرقام القياسية العاملية الستئصال أكبر 
كيس مائي على مستوى العالم زنته 37 ليترا 
مت استئصاله من بطن مريض. وأوضح رئيس 
أقسام اجلراحة مبستش����فى امللك فهد املركزي 
د.عبدالرحمن عريشي في بيان له أن هذا يعتبر 
إجنازا طبيا ضمن اإلجنازات التي حققتها أقسام 
اجلراحة باملستشفى. يذكر أن الكيس املائي الذي 

مت اس����تئصاله بعملية جراحي����ة معقدة بلغت 
زنت����ه 37 ليترا يحتوي على س����وائل وأكياس 
تابعة )كيس كالبي( ويعتبر أكبر كيس مائي في 
العالم مت استئصاله من مريض وتكللت العملية 
بالنجاح وقد تسلمت إدارة مستشفى امللك فهد 
املركزي شهادة غينيس لألرقام القياسية العاملية 
لهذا احلدث. وأعرب د.عريشي عن سعادته بهذا 
اإلجناز والذي يسجل باسم اململكة واجلراحني 

السعوديني ومبنطقة جازان بصفة خاصة.

تونس � يو.بي.آي: قضت احملكمة االبتدائية 
في تونس العاصمة بس����جن طبيبة ملدة أربعة 
أشهر وبدفع غرامة مالية بقيمة 500 دينار تونسي 
)352.11 دوالرا( بتهمة إفشاء سر مهني وذلك في 
سابقة هي األولى. وذكرت صحيفة »الصباح« 
التونسية امس أن شخصا تقدم بشكوى قضائية 
ضد طبيبة اتهمها فيها بإفش����اء سر مهني من 
خالل إقدامها على تس����ليم زوجة ابنه ش����هادة 
طبية تضمنت وصف����ا دقيقا لوضعه الصحي 

وحالته املرضية التي استلزمت إقامته مبستشفى 
الرازي في تونس العاصمة )مستشفى األمراض 
العقلية(. وأضاف����ت الصحيفة أن زوجة االبن 
استخدمت الشهادة الطبية املذكورة كدليل إثبات 
أمام محكمة تونس����ية ملنعه من زيارة حفيدته 
أثناء غياب ابنه الذي يقيم بفرنس����ا. واعترفت 
الطبيبة بأنها سلمت الشهادة الطبية املذكورة 
عن حسن نية ومع ذلك حكمت احملكمة بسجنها 

ملدة أربعة أشهر بتهمة إفشاء سر مهني.

التحكيم واجلمهور الذي اتيح له 
التصويت عبر موقع املهرجان على 
ش����بكة االنترنت حسب ما نقلته 
جري����دة الري����اض. وعلى صعيد 

الدراما التلفزيونية يتنافس العمل 
الكوميدي السعودي االشهر »طاش 
17« ضمن قائمة افضل عمل كوميدي 

عربي لهذا العام.

كيت وينسلت

املخرج السوري حامت علي

تركي الدخيل سعود الدوسري

حاتم علي: ظهور الخليفة عمر بن الخطاب على الشاشة
مناط بالشرع والمرجعيات الدينية

.. وجدل في البرلمان المصري بسبب »يوسف الصديق« 

دبي � ام.بي.س����ي: قال املخرج 
السوري حامت علي: إنه لم يحدد 
بعد ظهور شخصية ثاني اخللفاء 
الراش����دين في مسلسل »عمر بن 
اخلطاب«، الذي أعلنت عن إنتاجه 
مجموع����ة mbc وتلفزيون قطر، 
مؤكدا أن املسلسل لن يخالف الشرع 

واللجان الدينية.
وقال: »نظرا حلساسية املوضوع 
الذي يتناوله املسلس����ل سنكون 
ملتزم����ني باملرجعي����ات الدينية، 
س����واء املوجودة معنا في العمل 
نفس����ه كلجنة متابع����ة وتدقيق 
الس����يناريو، أو حتى املرجعيات 
خارج حدود العمل«. وأضاف أنه 
سيتم اإلعالن عن اسم املمثل الذي 
العمل حتى لو  سيقدم شخصية 

القاهرة � العربية: طالب مجمع البحوث اإلس���المية، 
أعلى هيئة في مؤسسة األزهر، بوقف بث املسلسل اإليراني 
»يوسف الصديق«، على قناة »ميلودي دراما« التي تبث 
على القمر الصناعي املصري »نايل س���ات«، لتجسيدها 
للنبي يوس���ف مبا يتعارض مع فتاوى سابقة للمجمع 
حتظر جتسيد األنبياء والصحابة وآل البيت. وأكد الشيخ 
علي عبدالباقي، أمني عام مجمع البحوث اإلسالمية، »أن 
املجمع جدد رفضه لظهور األنبياء في اجتماعه الشهري، 
خاصة ما عرض على املجمع بش���أن مسلس���ل »يوسف 
الصديق«، وقد رفضنا إذاعة املسلس���ل وعرضه في أي 
فضائية مصرية تطبيقا لقرارات س���ابقة للمجمع حتظر 

ظه���ور األنبياء في الدراما، وهو موقف ثابت للمجمع لن 
يتغير«. وأكد الش���يخ عبدالباقي »أن دور املجمع إصدار 
توجيهات وتوصيات لكنه ليس جهة تنفيذ إلزامية بوقف 

عرض املسلسل أو استمراره«.
وأثار مسلسل »يوسف الصديق« جدال في مصر وصل 
الى البرمل���ان، حيث تقدم د.محمد فض���ل، عضو الكتلة 
البرملانية جلماعة اإلخوان املس���لمني، بسؤال عاجل الى 
وزي���ر اإلعالم أنس الفقي يطالب فيه أيضا بوقف عرض 

املسلسل«.
وقال النائب في سؤاله »إن املسلسل اإليراني »يوسف 
الصديق« يجس���د صورة نبي اهلل يوسف ووالده النبي 

يعقوب وأمني الوحي جبريل )عليهم الس���الم( وهو أمر 
مخالف لفتوى األزهر ويعتبر حتديا دينيا للفقهاء والعلماء 

الذين أصدروها«.
وأعلن مجمع البحوث اإلسالمية رفضه القاطع ملسلسل 
»يوسف الصديق« وأي أعمال أخرى يتم من خاللها جتسيد 
األنبياء والصحابة في األعمال الدرامية، خاصة أن إحدى 
شركات اإلنتاج السينمائي األميركية تقدمت بطلب للحصول 
على موافقة املجمع على إنتاج فيلم تسجيلي عن اجلينات 
الوراثية للرس���ول )ژ(، إال أن املجمع رفض هذا الطلب 
أيضا، كما رفض املوافقة على مسلسل من إنتاج التلفزيون 

املصري حول »احلسن واحلسني« ابني اإلمام علي.

هناك جلنة تبحث إمكانية إنتاج 
عمل س����ينمائي عن اخلليفة عمر 
بن اخلطاب، وترجمته إلى اللغات 

لم يظهر وجه الشخصية، وقال: 
»سواء ظهر وجه هذه الشخصية 
أو لم يظهر، البد من ممثل جيد كي 
يتمكن من القيام بالدور«.  وأعلنت 
مجموعة mbc واملؤسسة القطرية 
لإلعالم، خالل مؤمتر صحافي، عن 
تعاون مش����ترك إلنتاج وعرض 
أضخم عم����ل درام����ي تلفزيوني 
تاريخي يتطرق إل����ى إحدى أهم 
حقب التاريخ اإلسالمي، إذ يجسد 
سيرة ثاني اخللفاء الراشدين عمر 
بن اخلط����اب ÿ . وأملح املخرج 
السوري، الذي سبق أن قدم عددا 
من األعمال الدرامي����ة التاريخية 
التي ترك����ت بصمة ف����ي الدراما 
العربية، ومنه����ا »ربيع قرطبة« 
و»التغريبة الفلسطينية«، إلى أن 

العاملية احلية.
وقال حامت علي � في س����ياق 
احلدي����ث ع����ن املمثل����ني الذي����ن 
سيش����اركون في العمل الدرامي: 
إنه »ال شروط ستفرض على املمثل 
الذي سيتم اختياره جلهة األدوار 
التي سيقدمها الحقا«. وأضاف »في 
النهاية على اجلمهور أن يعي أن 
هذا الشخص هو مجرد ممثل، وهذه 
مهنته، وبالتالي هو مطالب بتقمص 
ش����خصيات مختلفة. وبطبيعة 
احلال من أهم الش����روط تناسب 
التي سيجسد  املمثل للشخصية 
دورها، كأن تكون هنالك قواس����م 
مشتركة، وأن يكون له مصداقية 
في الن����وع الذي يؤديه، وبالتالي 
من غير املنطق����ي أن يكون هناك 

ممثل كوميدي على س����بيل املثال 
في مسلسل تاريخي«.

وتابع »أعتقد أن التعرض لعصر 
صدر اإلسالم ولشخصية مثل العادل 
الفاروق أمر في غاية املعاصرة، ألنه 
يعتبر مبنزلة مفاتيح لإلمس����اك 
ببوصل����ة احل����وارات باجتاهات 
صحيحة ال كما يح����دث حاليا«. 
وقال املخرج الس����وري املعروف: 
إن النجوم واملمثلني املشاركني في 
العمل سيكونون من دول عربية 
مختلفة، ولن يكون هناك تركيز 
على جنس����ية محددة، مؤكدا أن 
املمثل اجليد من أي بلد عربي من 
املمك����ن أن يكون موجودا في هذا 
العمل، وأن التصوير س����يتم بني 
سورية والهند واملغرب وتونس.

»CNN« تقيل مذيعًا بعد تصريحات مثيرة للجدل
أتالنتا � س����ي.إن.إن: أعلنت شبكة CNN العاملية عن إقالة أحد مذيعيها 
مساء اجلمعة بعد يوم واحد من إدالئه بتصريحات مثيرة للجدل على أحد 
 Stand-Up« البرامج اإلذاعية. فقد ظهر ريك سانشيز في مقابلة مع برنامج
with Pete Dominick«، وقال خالل اللقاء إن جون ستيوارت، مقدم برنامج 
The Daily Show على »CNN«، شخص »متعصب ضد كل من يختلف عنه«. 
م����ن ناحيته، لم يتوان بيت دومينيك عن احلصول على تفاصيل أكثر من 
سانش����يز، الذي أضاف بالقول »هذا ما يحصل عندما تشاهد نفسك يوميا 
من خالل برنامجه، فكل ما يفعله هو تسمية املشاهدين باملغفلني«. وأضاف 
سانشيز بالقول »جميع من يعملون في »CNN« وفي محطات أخرى مشابهون 
لستيوارت، وال أعتقد أن اليهود هم من األقليات املضطهدة«. وخالل اللقاء، 
قال دومينيك � الذي عمل مع جون س����تيوارت في برنامجه الكوميدي � إن 

ستيوارت يهودي، وبالتالي، وكما يقول سانشيز، فهو من األقليات.


