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عمانـ  يو.بي.آي: جنت ستينية أردنية بأعجوبة من االختناق 54
جراء ابتالعها طقم أسنان أثناء نومها في حالة هي األندر من 
نوعها وفقا ألطباء أسنان. ونقلت صحف أردنية عن السيدة 
الستينية قولها »كان إخصائي طب األسنان قد وضع لي طقم 
األسنان بشكل مؤقت على أن أعود له بعد ثالثة أيام غير انني 
استفقت فجر أحد األيام على إحساسي بوجود شيء وقد علق 
في حلقي يكاد يخنقني ولم أدرك ماهيته بالضبط«. وأضافت 

»عبثا حاولت والعرق يتصبب مني أن اعرف ما الذي حدث لي 
أو ما الذي يخنقني وشعرت أنني قد أفارق احلياة بني حلظة 
وأخرى غير أنني التقطت أنفاسي بعد أن ابتلعت ذلك الشيء 
الذي لم أدرك بأنه طقم األســــنان إال بعد حني وتأكدت من ذلك 
الحقا عبر صورة شــــعاعية بينت وجود األســــنان باملعدة«. 
وتابعت قائلة: »لقد اســــتطعت عد أســــنان الطقم واحدة تلو 

األخرى من خالل الصورة الشعاعية«.

أردنية تنجو من الموت بعد ابتالعها طقم أسنانها

لقطة من املسلسل

)أ.ف.پ( أحد عمال اإلنقاذ يخرج من كبسولة مماثلة لتلك التي ستستخدم إلخراج عمال املنجم  

صحتك

نجاحات في عالج سرطانات الثدي والمبيض
 زيوريـــخ ـ أ.ف.پ: أعلنـــت املختبـــرات 
الصيدالنية السويسرية »روش« عن تسجيل 
تقدم في عالجات سرطانات املبيض والثدي، 
وذلك من خالل تعزيز فرص البقاء على قيد 

احلياة والتخفيف من اآلثار اجلانبية.
و»أفاستني« عقار »روش« حملاربة سرطان 
املبيض الذي لم تتم معاجلته بعد، يرفع معدل 

حياة املريض بنسبة 27% من دون تسجيل أي 
تفاقم في احلالة املرضية عندما يعطى إلى جانب 
عالج كيميائي، بحسب ما توضح املجموعة في 
بيان. ومت التوصل إلى هذه النتائج في إطار 
دراسة سريرية ثانية في إطار املرحلة الثالثة 
من األبحاث، وهي املرحلة األخيرة قبل التقدم 

بطلب التصديق على عقار ما.

..والتحقيق في نسب 80 مولودًا أجنبيًا
إلى آباء وأمهات سعوديين

اعتقال مشتبه به في قضية المبحوح

..وتعليق استقدام العمالة من سريالنكا

..وخادمة تغتصب طفاًل في الثامنة بالمدينة أوباما يوّقع خطة ناسا المستقبلية إلرسال بشر إلى المريخ

هيئة اإلعجاز تتبرأ من حملة
جمع تبرعات لـ »أسلمة« سجناء أميركا

ـ يو.بي.آي: حتقق  الرياض 
األجهزة األمنية في املدينة املنورة 
بالسعودية مع موظفني بالشؤون 
الصحية واألحوال املدنية لتورطهم 
مع عدد من املقيمني باملدينة ومكة 
في إضافة مواليد »ملقيمني« إلى 
آباء وأمهات يحملون اجلنسية 
السعودية مقابل مبالغ مالية أو 

لوجود صلة قرابة بينهم.
ونقلت صحيفة »املدينة« امس 
عن مصدر مطلع بدائرة الشؤون 
الصحية باملدينة املنورة قوله 
ان التحقيقـــات طالت عددا من 
املسؤولني واملوظفني مبستشفى 
النساء والوالدة باملدينة املنورة 
ومستشـــفيات أخـــرى في مكة 

املكرمة وموظفني بإدارة األحوال 
املدنية.

وكشـــف املصدر »عن ضبط 
أكثر من 80 حالة مت بالفعل فيها 
إضافة مواليـــد وافدين إلى آباء 
وأمهات حصلوا على اجلنسية 
السعودية« متوقعا الكشف عن 

الكثير من احلاالت مستقبال. دبـــي ـ أ.ش.أ: أعلن قائد شـــرطة دبي الفريق 
ضاحي خلفان متيم أنه مت اعتقال مشتبه به جديد 
في إحدى الدول طلبت عدم الكشـــف عنها، لعب 
دورا رئيســـيا في اغتيال القيادي بحركة حماس 
محمود املبحوح في اإلمارات في يناير املاضي قبل 

قرابة الشهرين.
ونقلت صحيفة »ذا ناشيونال« اإلماراتية عن 
متيم قوله إن »املشـــتبه به الذي اعتقل لعب دورا 
رئيســـيا في عملية القتل، لكننا علمنا عبر سفير 
»الدولـــة التي اعتقل بها املشـــتبه به« خالل لقاء 
معه أنهم ال يرغبون في الكشف عن املعلومات«، 
ورفض متيم تقدمي أي تفاصيل عن هوية املشتبه 

به الذي اعتقل.
وأشـــارت الصحيفة إلى أنه ال يعتقد أن تكون 

الدولة التي مت توقيف املشتبه به فيها أوروبية.
وقال قائد شرطة دبي »ليس لدي أي تفسير عن 
سبب عدم رغبتهم في اإلعالن عن اسم البلد وهوية 

املشـــتبه به، لكن هناك حاجة ملزيد من الشفافية 
في هـــذه القضية ملاذا يصمت اجلميع في كل مرة 

يتورط فيها إسرائيلي بجرمية«.
وأضـــاف »نحن نريد كل مـــن يتعامل مع هذه 
القضية كقضية أمنية، وال يولي االنتباه ألي اعتبار 

آخر«.
وذكر متيم أن عملية االعتقال األخيرة تشـــكل 
إشارة واضحة إلى أن القضية لم تتوقف »والتحقيق 

مازال جاريا على مختلف املستويات«.
وكانت شرطة دبي قد طلبت مساعدة دولية في 
محاولة تعقب مرتكبي املشتبه في ارتكابهم احلادث 

الذي وقع بأحد فنادق مطار دبي.
يذكر ان أكثر من 30 فرداـ  معظمهم سافروا الى 
دبي بواسطة جوازات ســـفر مزورة ـ قد التقطت 
صورهـــم بواســـطة كاميرات األمن فـــي الفنادق 
التي نزلوا فيها مشـــتبها بهم فـــي حادث اغتيال 

املبحوح.

قالــــت شــــبكة بــــي بي ســــي 
البريطانية ان السلطات السعودية 
قد علقت استقدام العمالة من دولة 
سريالنكا، على خلفية دعاوى خادمة 
سريالنكية بتعرضها للتعذيب على 
يد مواطن سعودي، اتهمته اخلادمة 
بدق مســــامير وإبر في جســــدها. 
ووصف مســــؤولون سعوديون 
مزاعم اخلادمة السريالنكية بأنها 
»ال أساس لها من الصحة«، ونقلت 

الشبكة عن متحدث رسمي سعودي 
قوله ان قرار تعليق استقدام العمالة 
يأتي بسبب »فشل حكومة سريالنكا 
في تدريب خادمات املنازل بشكل 
مناســــب. وحسب الشــــبكة فإن 
السلطات السعودية قالت ان »القرار 
اجلديد لن ميس أكثر من 500 ألف 
عامل سريالنكي يعملون حاليا في 
الســــعودية، وأغلبهم نساء، لكنه 
سيهم السريالنكيني الذين قدموا 

طلبات للحصول على التأشــــيرة 
للمرة األولى او لتجديدها«. وكانت 
اخلادمة السريالنكية ال بي آربياواثي 
قد قالت في الثامن من أغســــطس 
املاضي ان كفيلها دق مسامير وإبرا 
في جسدها، بينما استخرج األطباء 
13 مسمارا و5 إبر من جسد اخلادمة، 
وقالوا انها بحاجة لعملية جراحية 
اخرى الستخراج 11 مسمارا وإبرة 

حسب بي بي سي.

الرياضـ  يو.بي.آي: اكتشـــفت أسرة سعودية 
بالصدفة أن اخلادمة اآلســـيوية التي تعمل لديها 
اعتادت معاشرة طفلها البالغ من العمر 8 سنوات 

مستغلة غياب الوالدين عن املنزل.
وذكرت صحيفة »سبق« اإللكترونية امس انه 
مت اكتشـــاف األمر حني اشتكى الطفل لوالدته من 
آالم شـــديدة متنعه من التبول فهرع األب به إلى 

مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة ليتبني أن الطفل 
كان يعاني آالما شديدة في املثانة.

وحاول األب أن يفهم من ابنه السبب من خالل 
سؤاله عما يقوم به يوميا فلما أملح الطفل إلى ما 
تقـــوم به اخلادمة توجه إليها وســـألها فاعترفت 
بذلك، كما شـــرح الطفل الحقا لوالدته ممارسات 

اخلادمة معه.

واشنطنـ  أ.ش.أ: وقع الرئيس 
األميركي باراك أوباما على قانون 
باملوافقة على خطة برنامج الفضاء 
األميركي، مشيرا إلى أن الواليات 
املتحدة ســـتتمكن مبوجب هذه 
اخلطة من إرسال بشر للدوران 
حول املريخ والعودة بسالم قبل 
منتصف ثالثينيات القرن الواحد 
والعشرين، ثم الهبوط على سطح 
املريخ بعد ذلـــك، وفقا لرؤيته 
بشـــأن وكالة الفضاء األميركية 
»ناسا« والتي حددها في ابريل 

املاضي.
من جانبـــه، أشـــاد رئيس 
وكالة الفضاء األميركية )ناسا( 
تشارلز بولدن مبوافقة الرئيس 

والكونغرس على »قانون تفويض 
الذي  وكالة ناســـا« لعام 2010 
يبدأ طريق الوصول إلى كوكب 
املريـــخ، وقال ان هـــذا القانون 
الرئيس لالبتكار  سيدعم خطة 

واكتشاف الفضاء.
وقال بولدن في بيان مكتوب 
ان اخلطة تتمثل في تشـــجيع 
صناعة النقل الفضائي التجاري 
التي ستسمح لـ »ناسا« بالتركيز 
على تطوير مركبات النقل الثقيل 
لنقل رواد الفضاء إلى ما هو أبعد 
من مدار األرض، وهذا يعني أن 
التركيز سيكون على السفر إلى 
أماكن مثـــل الكويكبات واملريخ 
في نهاية املطـــاف، على عكس 

خطة إدارة بـــوش بالعودة إلى 
القمر قبل املغامرة بالتوجه إلى 

الكوكب األحمر.
وكان الكونغـــرس األميركي 
قد وافق األســـبوع املاضي على 
مشروع القانون الذي يخص 58 
مليار دوالر لبرامج »ناسا« خالل 

السنوات الثالث القادمة.
من جانبه قال عضو مجلس 
الشيوخـ  الدميوقراطي عن والية 
فلوريدا ـ بيل نيلسون ان هناك 
أمورا مازالت عالقة بشأن التمويل 
ولم يتم وضع الصيغة النهائية 
لها، مشيرا إلى أنها ميكن أن تكون 
العجز املتصاعد  صعبة بسبب 

بامليزانية الفيدرالية.

الرياض ـ ايالف: كذبـــت األمانة العامة للهيئة 
العاملية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، ما جاء 
في بعض املواقع اإللكترونية حول رعايتها حلملة 
جمع تبرعات مالية، الهدف املعلن عنها هو دعوة 
السجناء في السجون األميركية للدخول في اإلسالم، 
فيمـــا أبدى زوار تلك املواقع تخوفهم من األهداف 
املبطنة التي غالبا ما تصاحب تلك احلمالت وسط 
استفسارات حول االعتماد الرسمي احلكومي للحملة، 
تخوفا من حمالت وهمية جلمع األموال والتبرعات، 
التي رمبا توظف فيما بعد بشكل مسيء. وفي بيان 
حصلت »الوطن« السعودية على نسخة منه وبثته 
األمانة العامة للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي في 
القرآن والسنة، قال األمني العام للهيئة د.عبداهلل 

بن عبدالعزيز املصلح »بلغ األمانة العامة للهيئة ما 
تداولته بعض مواقع اإلنترنت حول جمع تبرعات 
لدعوة السجناء في أميركا لإلسالم، واألمانة العامة 
تعلن عدم علمها بهذا املشروع، وتبدي أسفها لتداوله 
باسمها، ورمبا كان ذلك من عمل شخص قصد به 

فعل اخلير ولكنه أخطأ العمل«.
وأضاف املصلح أن عمـــل الهيئة بحثي وأنها 
تنشـــر نتائجها العلمية إلفادة اإلنسانية قاطبة 
وال تقبـــل الدخول في أي مشـــروع إال من خالل 
القنوات الرسمية في كل بلد من بلدان العالم كله، 
مؤكدا أن األمانـــة العامة للهيئة حتمل من يتقول 
عليها وينسب إليها ما ال تقله كل التبعات األدبية 

والقانونية وغيرها«.

زوجة الرجل الثاني في قاعدة جزيرة العرب: 
أعيش وأوالدي كالسجناء في اليمن 

أزهري يهدد بمقاضاة فيلم »تحت النقاب«

..وتقرير: القاعدة جمعت 100 مليون دوالر
من عمليات اختطاف الرهائن

الرياضـ  د.ب.أ: شكت وفاء الشهري، زوجة الرجل الثاني في تنظيم 
ما يسمى بـ »قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب« الذي يتخذ من اليمن 
منطلقا ألعماله ســــوء أوضاعها املعيشية في اليمن وأحوال أبنائها 
الثالثة التــــي وصفتها بأنها صعبة، خاصة أنهم يقيمون في منزل 

وضعوا فيه كالسجناء في مكان غير معلوم، على حد قولها.
وكشــــفت والدة وفاء، في اتصال هاتفي مــــع صحيفة »عكاظ« 
السعودية نشرته في عددها أمس، النقاب عن تلقيها مكاملة هاتفية 
من ابنتها أواخر شــــهر شــــعبان املاضي، أي قبل أكثر من شهرين، 
صرحت فيها بســــوء أحوالها وأبنائها الثالثة والظروف املعيشية 
واحلياتية الصعبة التي يواجهونها في اليمن، وأنه ال يســــمح لهم 
مبغادرة املنزل الذي يقطنونه. وذكــــرت والدة وفاء أن املكاملة مع 
ابنتها )املعروفة لدى اعضاء القاعدة بلقب أم هاجر األزدي( استغرقت 
زهاء عشر دقائق لينقطع االتصال بينهما على نحو مفاجئ، في حني 

لم تعاود االبنة االتصال مجددا منذ ذلك احلني.

القاهرة ـ ام.بي.سي: هدد عالم أزهري مبقاضاة مخرج فيلم جديد 
تــــدور قصته حول جلوء بعض املنتقبات للعمل في الدعارة ملواجهة 
الفقر واألوضاع املعيشية السيئة في مصر، متهما العمل السينمائي 
باإلســــاءة للدين. في املقابل، نفى مخرج الفيلم اإلساءة للمنتقبات، 
مشــــيرا إلى ان الرقابة طلبت تغيير االسم من حتت النقاب إلى خلف 

الستار، وتغيير بعض عناصر القصة، وهو ما استجبنا له.
وقال د. عبد العظيم الشهاويـ  أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون 
في جامعة األزهر: في حال تنفيذ فيلم »حتت النقاب« للمخرج هاني 
جرجس فوزي سأقاضيه بتهمة اإلساءة إلى اإلسالم عبر إظهاره بعض 

املنتقبات يعملن في الدعارة من أجل لقمة العيش.
وأضاف الشهاوي أنه لن يصمت حيال هذه املهزلة، فكيف يسمح أي 
شخص لنفسه بأن يهني املنتقبات بالشكل املوجود في قصة الفيلم.

في املقابل، دافع مخرج الفيلم هاني جرجس فوزي عن وجهة نظره 
قائــــال إنه من خالل قصة فيلم »حتت النقــــاب« الذي طالبت الرقابة 
بتغير اســــمه إلى »خلف الستار« لم يهن املنتقبات على اإلطالق، بل 
لهن التقدير واالحترام.  وأوضح املخرج أن الفيلم يوضح أن النقاب 
ال يجدي التعامل معه مبهانة مثلما يحدث من القليالت املنتقبات، فكم 
من جرائم ترتكب باسمه. وأضاف أن الفيلم ال يظهر اجلانب السلبي 
لبعض املنتقبات، بل يشير إلى إيجابيات أيضا، مؤكدا أن العمل يقف 

ضد استغالل هذا الزي في أعمال غير أخالقية.

اجلزائر ـ كونــــا: قال خبير 
أفريقي متخصــــص في مجال 
األمن واإلرهاب هنــــا اليوم ان 
تنظيم القاعدة في بالد املغرب 
اإلسالمي جمع 100 مليون دوالر 
مــــن الفديات املالية املتأتية من 
عمليات خطف الرهائن الغربيني 
مبنطقة الساحل التي قام بها في 
الســــنوات األخيرة. وقال مدير 
عام املركز االفريقي للدراسات 
والبحوث حول االرهاب ومقره 
اجلزائر د.اليــــاس بوكراع في 
ندوة نظمت بالعاصمة اجلزائرية 
حول مكافحة االرهاب في منطقة 
الســــاحل »ان هذه األموال غير 

املشروعة متثل أيضا املبالغ التي 
يجنيها هذا التنظيم من حتالفاته 
مــــع جماعات اجلرمية  املعلنة 

وتهريب السالح واملخدرات«.
واقترح بوكراع على اجلزائر 
ودول الساحل انتهاج استراتيجية 
لتحقيق األمن واالستقرار تقوم 
على عاملني أساســــيني يتعلق 
األول باعتماد احلل العســــكري 
للقضاء على تنظيم القاعدة في 
بالد املغرب االسالمي فيما يتعلق 
العامل الثاني بدفع عجلة التنمية 
وحتســــني اخلدمــــات الصحية 
والتربية والتعليم وتوفير العمل 

لسكان الساحل.

نجاح أولى تجارب الكبسولة الفوالذية إلنقاذ عمال تشيلي

»يوسف الصديق« في شوارع الجزائر
رغم تحذير وزارة الشؤون الدينية

ونســــاءهم وصحابتهم وأبناءهم فوق كل 
جتسيد، وال يجوز حتت أي ظرف وفي أي 
حال من األحوال أن يجســــدوا بصورة أو 
بصوت أو بظل أي إنسان مهما عال شأنه.

وذّكر في هذا الصدد مبا تعرض له فيلم 
»الرسالة« الشهير ملخرجه الراحل مصطفى 
العقاد، حيث منعت املراجع اإلسالمية على 
اختالف مذاهبها العقاد من جتسيد النبي 
محمد ژ في الفيلم، بأي شكل من األشكال، 

وبأي حيلة من احليل السينمائية.

مع املسلسل املتداول«.
وأضاف فالحي أن الوزارة معنية باملادة 
التي يعرضها التلفزيون الرسمي، ودعا في 
هذا الصدد القائمني علــــى التلفزيون إلى 
عرض املــــواد التي تقتنيها الوزارة، وقال: 
نحن نحبذ أن يعــــرض التلفزيون علينا 
املواد الدينية التي يقتنيها حتى نعطي رأينا 
فيها، وحتى نتجنب ما قد يسيء لإلسالم 

وأنبياء اهلل.
وشدد أن العلماء أجمعوا على أن األنبياء 

اجلزائر ـ العربية: يتداول اجلزائريون 
»عالنية« املسلسل الديني اإليراني »يوسف 
الصديق«، منذ شاهدوه على قناة »نسمة« 

التونسية، خالل شهر رمضان املاضي.
ويعرض باعة جائلون املسلسل الديني 
على األرصفة دون أن تطولهم أيدي الرقابة 

التجارية أو »الدينية«.
ويقول علــــي ـ وهو أحــــد الباعة ـ: إن 
املسلسل يالقي إقباال من اجلمهور، خصوصا 
بني فئة الشباب من اجلنسني، مؤكدا أن السعر 
الذي يبيع به أقراص املسلسل في متناول 
اجلميع، إذ ال تتعدى النســــخة املكونة من 
قرصني 200 دينار )حوالي 3 دوالر(، وهي 

حتوي حلقات املسلسل كلها.
وردا على ســــؤال حول مطاردة أجهزة 
الرقابة لهم، خصوصا أنهم يبيعون مادة 
دينية »محظورة« مبوجب إجماع جمهور 
العلماء، يجيب علي »ال أخفيكم أننا نخشى 
مصادرة سلعنا، لكن إلى اللحظة لم يزعجنا 
أحد، وأنا أزاول نشــــاطي بصورة عادية، 
وكما ترون مسلســــل »يوسف الصديق« 
معروض على املأل، ولــــم أجلأ إلى إخفائه 

خوفا من أحد«.
واوضح املستشار اإلعالمي لوزير الشؤون 
الدينية عدة فالحي أن الوزارة »ال تتدخل في 
شؤون السوق والتجارة، كون املوضوع من 
اختصاص وزارة التجارة التي من مهامها 
محاربة التجارة غير الشرعية التي تدخل 
منتجات قد تتعارض مع املسلمات الدينية 
للمجتمع اجلزائري املسلم، مثلما هو احلال 

تشــــيلي ـ كونا: جنحت في تشــــيلي امس 
أولى التجارب على الكبســــولة الفوالذية التي 
ستســــتخدم إلخراج العمال الـ 33 العالقني في 

أعماق أحد املناجم منذ نحو شهرين.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( 
عن وزير التعدين التشيلي لورانس جولبورن 
قوله ان التجربة متت بنجاح وان الكبســــولة 
أنزلت دون عوائق الى مسافة قريبة من موضع 

العمال العالقني.
واضاف الوزير ان عملية اإلجالء ستستغرق 
نحو 48 ســــاعة لرفع العمال من داخل املنجم 
املنهــــار الواقع على مســــافة نصف ميل حتت 

األرض.
من جهته حذر كبير املهندسني املشرفني على 
عملية اإلنقاذ من أن هناك دوما »مخاطرة« في 

محاولة نقل األشخاص بصورة رأسية.
وسيزور الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا 
موقع املنجم في وقت الحق اليوم وسط اجراءات 

أمنية مشددة.
ويشــــارك في عملية اإلنقاذ 16 عامال تلقوا 
تدريبا متقدما في عمليات اإلنقاذ وعناصر من 
القوات التشيلية اخلاصة وسيتم انزال 4 منهم 
ملساعدة عمال املناجم في العودة الى السطح.

وساد جو من الترقب في املوقع احمليط باملنجم 
حيث جتمع أقارب العمال وهم يعدون الساعات 
انتظارا إلنقاذهم وتوافد صحافيون من مختلف 

أنحاء العالم لتغطية احلدث اوال بأول.

العملية تستغرق 48 ساعة 

باميال أندرسون.. حكمًا
في برنامج تلفزيوني إسرائيلي

 تل أبيب ـ يو.بي.آي: ينتظر محبو برنامج »الرقص 
مع النجوم« التلفزيوني اإلسرائيلي أخبارا جيدة وهي 
ان املمثلة الكندية باميال أندرسون ستكون حكما ضيفا 

في عدد من حلقاته خالل املوسم املقبل.
وذكرت صحيفة »جيروزاليم بوست« االسرائيلية ان 
أندرسون )43 سنة( ستكون حكما ضيفا في عدة حلقات 
من برنامج »الرقص مع النجوم« في موسمه السادس.

يشار إلى ان أندرسون اشتهرت بدورها في مسلسل 
»باي واتش« باإلضافة إلـــى إطالالتها في مجلة »بالي 

بوي«.


