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من أعجب ما قرأت في األسابيع املاضية ما يلي: قال 
رسول اهلل ژ وهو على املنبر »يا معشر املسلمني 
من يعذرني م���ن رجل قد بلغ أذاه ف���ي أهل بيتي، 
فواهلل ما علمت على أهلي اال خيرا« فقام س���عد بن 
معاذ األنصاري فقال انا أعذرك منه يا رس���ول اهلل 
إن كان من األوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا 
اخلزرج أمرتنا ففعلنا امرك، فقام س���عد بن عبادة 

وهو سيد اخلزرج وكان رجال صاحلا ولكن اجتهلته احلمية فقال لسعد 
ب���ن معاذ: كذبت لعمر اهلل ال تقتله وال تقدر على قتله، فقام أس���يد بن 
حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اهلل 
لنقتلنه فإنك منافق جتادل عن املنافقني، فثار احليان األوس واخلزرج 
حتى هموا بأن يقتتلوا ورسول اهلل ژ قائم على املنبر فلم يزل رسول 
اهلل ژ يخفضهم حتى س���كتوا. انتهى. جرى ه���ذا اجلدل ابان حادثة 
األفك، وقد حترك رد الفع���ل الذي ذكر حمية اجلاهلية وحدث ذلك أمام 
رسول اهلل ژ، رغم اتفاق الطرفني على املسألة التي طرحها النبي ژ، 
اال أن تلك اخلصلة من احلمي���ة الهوجاء كادت أن جترف صحابيا مثل 
س���عد بن عبادة وأن ينجرف وراءه جمع من قومه بسبب تلك احلمية 
املذمومة، حدث ذلك والقرآن يتن���زل على الناس وهم في الصدر األول 

من اإلسالم، فانظر!
نعم، وفي زماننا هذا، حدثت خالل املائة سنة املاضية في دول شقيقة 
ح���روب داخلية دامية، واليوم إذا جاء ذكرها كان رد العقالء هناك »هذا 
شيء مضى، واليوم بني اجلميع نسب ومحبة وحتولوا الى أبناء عمومة 
وخؤولة« رغم أن ما مضى ذهبت فيه أرواح، غير أن اجلميع اليوم شركاء 
في حاضر جميل ومستقبل زاهر األمر الذي ال يسمح بالنظر الى اخللف، 

فليس وراء ذلك اال اخلسران املبني.
مناس���بة هذا احلديث هي ما حدث في األسبوع املاضي والذي ميثل 
جانبا من مسلسل الش���حن املمتد لسنوات أدى الى ملء اإلناء مبشاعر 
االحتقان، فاذا مأل أحدهم ذلك اإلناء ثم جاء من يضيف اليه قطرة أفاضت 
ما فيه، فاملتسبب األول هو من مأل اإلناء وليس تلك القطرة فقط، فاهلل 
اهلل في أنفس���كم يا قوم، واعملوا أن نعمة األم���ن عظيمة ومن العبث 
التفريط فيها، وقد رأيت من عقالء الناس في البادية أثناء رحالتي اليها 
من اذا حتدث عن وقائع قدمية الحظت أنه يتجاوز التفاصيل، ويختصر 
املش���اهد القدمية بعبارة »هذا ش���يء مضى، واهلل ال يعيد الشر« بينما 
اليوم جتد من الش���باب من يستمتع بترداد كالم يفلق الصخر ويشحن 
الص���در وال يقدر عواقب الكالم، وه���ذا واهلل من قلة اخلبرة ما يتطلب 

التذكير ورمبا الزجر الشديد.

> > >

كلمة أخيرة: خرج عمرو بن العاص في جتارة الى احلبشة قبل اإلسالم، 
وكان معه فتى في مثل سنه اسمه عمارة، واالثنان من أهل احلدة واملكر، 
فالتقى أهالي كل منهما في دار الندوة في قريش وقالوا »يا معشر قريش 
قد علمتم ش���أن فالن وفالن، وواهلل لن يطول بهما الزمان حتى يقتتال، 
فإن كان ذل���ك فنحن براء مما يقع بينهما من الش���ر«، وبالفعل حدثت 
بينهما ش���حناء وعراك، اال أن ش���ر ذلك العراك لم ميتد الى احليني في 
مكة، ألنهما اس���تبقا احلدث بذلك االعالن، فلم يعد للحمية مكان بسبب 

تلك اخلطوة احلكيمة.

القطرة أفاضت اإلناء.. ومن مأله هو المسؤول األول!
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البوسنة هي ببساطة جمال أخاذ باهر وماض 
دموي جائر، فال تستطيع الكلمات إعطاءها حقها 
من اجلمال حتى انها حصدت كثيرا من اجلوائز 
الدولية كأجمل بلدان العالم قاطبة، وأذكر ان 
مرافقنا البوسني إبان زيارتنا ملناطقهم اجلبلية 
التي تشتهر برياضة التزلج على اجلليد، اشتكى 
مر الش���كوى من انهم اعتبروا هذا العام ثالث 
أجمل بلد في العالم وليس األول كالعادة، ولم 
يعرف ان حتى تلك املرتبة »املتأخرة« يفترض ان 
جتعلهم من أكثر دول العالم استقطابا للسائحني 

واملستثمرين.

> > >

وقد اجتمع األخ عبدالعزيز البابطني لثالث 
ساعات مع رئيس جمهورية البوسنة حلثه على 
ان تبذل حكومته مزيدا من اجلهد لتسويق بلده 
اجلميل واس���تقطاب السائحني واملستثمرين 
العرب واخلليجيني حيث مازالت األرض بكرا 
وبعيدة كل البعد عن الصورة النمطية الراسخة 
في األذهان عن س���راييڤو والبوس���نة والتي 
تصورهما على انهما مدينتان مدمرتان وارض 

محروقة.

> > >

فما رأيناه إبان جتوالنا هناك هو مدن حديثة 
راقية شبيهة باملدن األوروبية األخرى، ما يفرقها 
عنها انها مليئة باملساجد التاريخية واحلديثة 
الت���ي يرفع فيها األذان مما يجعلها مناس���بة 
جدا لقضاء ش���هر رمضان بها، وقد ذكر رجل 
األعمال جواد بوخمس���ني انه س���يقترح على 
شركة طيران »الوطنية« ان تتوقف في طريقها 
ل�»ڤيينا« ب� »سراييڤو« وهو ما سيجعل ذلك 
اخلط األكثر جناحا واستخداما من قبل السائحني 
واملستثمرين الكويتيني واخلليجيني كونه يربط 

بني أول وثالث أكثر الدول جماال في العالم.

> > >

وال ميكن احلديث عن البوسنة دون احلديث 
عن تاريخها الدموي املؤسف الذي جعلها دائما 
ضحية ملع���ارك جيرانها الص���رب والكروات 
البوشناق  الدائمة إلزاحة شعب  ومحاوالتهم 
عن اراضيه، ففي بداية القرن املاضي مت تهجير ما 
يقارب 4 ماليني بوسني لتركيا حتى كادت تخلى 
أرض البوسنة من املسلمني، وخالل حرب 92-

95 كان 90% من قتلى )200 الف قتيل بوسني( 
ومهج���ري )2.2 مليون مهجر بوس���ني( تلك 

احلرب من البوشناق ولوال 
تدخل قوات الناتو بقيادة 
الواليات املتحدة بعد مذبحة 
»سربرنيتشا« الشهيرة ملا 
بقي احد منهم خاصة بعد 
اتفاقية »كارادورديفو« بني 
الرئيس الكرواتي كودجمان 

والصربي ميلوسيڤتش« القتسام أرض البوسنة 
وكأنها أرض دون سكان.

> > >

وقد شهدت تلك احلرب األهلية فظائع عدة 
بحق البشرية والتراث اإلنساني، فقد قام الصرب 
في 1992/5/17 بقصف معهد االستشراق في قلب 
سراييڤو مما تسبب في حرق وتدمير 5263 
وثيقة تاريخية يعود البعض منها ألكثر من 
ألف عام، كما قام الكروات في 1993/11/8 بتدمير 
جسر مدينة »موستار« التاريخي فسقط في 
النهر أمام كاميرات املراسلني العامليني فأصبح 
رمزا لفظاعة تلك احلرب وقد زرته مع الزميلني 
صالح الهاش����م وصالح الغن����ام بعد ترميمه 
وقد بهرنا بجمال مدينة »موستار« التي تبعد 
ساعتني بالسيارة جنوب سراييڤو، لقد أصبحت 
البوسنة هذه األيام بسبب تسامح وطيبة أهلها 
جس����را فاعال يربط بني الثقاف����ات والديانات 
املختلفة وهي تستعد لدخول االحتاد األوروبي 
والوقت مناسب جدا للس����ياحة واالستثمار 
فيها قبل ان ترتفع األسعار كنتيجة طبيعية 

لذلك الدخول.

> > >

آخر محطة: 1- عدد سكان البوسنة 4.5 ماليني 
منهم 55% من املسلمني و30% من الكروات و%15 

من الصرب وتبلغ مساحتها 51 ألف كم2.
2- أصدر في عام 1463 محمد الفاحت وهو 
في طريقه الى فتح ڤيينا وثيقة لرجال الدين 
في البوسنة من مسيحيني ويهود يقال انها أول 
مخطوط متقدم في حقوق اإلنسان وقد أبدى 
الرئيس أوباما إعجابه الشديد بذلك املخطوط 

وتساءل ملاذا ال يعلن عنه بشكل واسع؟
3- زرنا في س���راييڤو اجلس���ر الذي قتل 
فوقه الصربي املتطرف جافريلو برنسب عضو 
عصابة الكف األسود املتشددة وولي عهد النمسا 
األرشيدوق فرازفرديناد وزوجته صوفي مما 
تسبب في نشوب احلرب العاملية األولى وياله 

من جسر ويالها من مدينة جميلة!

بعد حادثة االعتداء على قناة »سكوب« صرح 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، بأن 

»الكويت بلد أمن وأمان«!
ال أدري وال أريد أن أدري، ما إذا كانت عبارة 
»الوحدة الوطنية« صناعة كويتية بحتة محضة 
خالصة مخلصة معفاة من الضرائب والضرائر 
والتخليص اجلمركي و»االزدواج الضريبي« 

و»التناضح العكس���ي« واتفاقية »الغات«، أم انها مس���كوكة في 
اخلارج كبقية عباراتنا السياسية التي نستوردها جاهزة مجهزة، 
ونلوكها لوك البعير للش���عير، ولوك النائبات ل� »سد احلنك« � 
وهو نوع من احللوى ليس إال � ودون دفع حقوق امللكية الفكرية 
وال ضريبة الدخل عليه���ا، ورغم هذا ال تطولنا � وال تطالنا وال 

تطاولنا � تهمة »التهرب الضريبي« نقطة أول السطر.
»ياسر حبيب« املعار للندن � من أجل ترتيب البيت االجنليزي 
� شق »وحدتنا الوطنية« وتداعى عقالؤنا لرأب الصدع وتدعيم 
»وحدتنا الوطنية« رغم أن ما قاله أكد وحدتنا الوطنية ولم يشقها، 
ألن اجلميع � من شيعة وسنة � رفض واستهجن وشجب كالمه! 

إذن أين اخلوف على حبيبتنا »الوحدة الوطنية«؟!
هذه ليست مشكلة ولكن املشكلة أن عندنا وحدة وطنية وعندنا 
عقالء ومادام عندنا وحدة وطنية وعندنا عقالء »فما يصير العقالء 
ما يطمنون على الوحدة الوطنية« يعني شغل عقالء فقط وعلى 
غير العقالء االمتناع عن التدخل في شأن الوحدة الوطنية، وإال 

فإنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية!
انتهت »سالفة« ياس���ر حبيب، و»ضاق خلق العقالء«، ألنهم 
ع���ادوا إلى »قعدة البيت« وما »عندهم ش���غل« حتى قيض اهلل 
لهم عمال جدي���دا ونصرا طازجا، فوجدوا فرصة في حادثة قناة 
»سكوب« ليطلوا بعقلهم من جديد، وهبوا هبة رجل واحد وزأروا 
زأرة أس���د واحد، وطاروا مجنحني، كرارين غير فرارين، مقدمني 
غير محجمني، مقبلني ال مدبرين، إلى مخزن »الوحدة الوطنية« 
ليطمئنوا عليها ويتأكدوا من صالحيتها لالستخدام في هذا الظرف 
العصيب الذي متر ب���ه »ديرتنا احلبيبة«! فوجدوها صاحلة - 
بحمد اهلل - لالستخدام، ومن جديد تداعوا إلى حماية »وحدتنا 

الوطنية«، وذلك من خالل عقد جلسة سرية للبرملان!
ومن خالل اس���تقصاء غير العقالء � وأن���ا منهم � عن عالقة 
الوحدة الوطنية بحادثة »سكوب«؟! اتضح أن العقالء خشوا على 
الوحدة الوطنية من الصدأ والوحشة بسبب بقائها وحيدة ودون 
استخدام ملدة شهر، وهذا رمبا تسبب لها في التآكل الغضروفي 
وهشاش���ة العظام وخشونة املفاصل، لذلك وحرصا من العقالء 
على صحتها النفسية واجلس���دية فإنه من الضرورة القصوى 

مؤانستها في وحدتها والتخفيف من وحشتها!
وحني س���ؤالنا - نحن غير العقالء - عن سبب عقد اجللسة 
البرملانية بصورة سرية؟ أفادنا العقالء � جزاهم اهلل خيرا � بأن 
»الوحدة الوطنية« خاص���ة بالعقالء ومبا أنه ال يوجد عقالء إال 
في مجلس األمة واحلكومة، فإنه ال يجوز لآلخرين مناقشتها أو 

التعرض لها من بعيد أو قريب!
حقا إنهم عقالء!

البوسنة جسر فوق ماء وحدتهم الوطنية

قاضٍ سعودي متهم بالتورط في قضايا فساد
ويبرر: أنا مسحور وأعالج نفسي بالرقية الشرعية

ر بزوجة نتنياهو  رئيس الكنيست يشهِّ

تل أبيب � إيالف: أبدت الدوائر السياسية في 
تل أبيب حالة من الدهشة، في ظل االنتقادات 
الالذعة التي وجهها رئيس الكنيست راؤوبني 
ريبلني لرئيس الوزراء االس����رائيلي بنيامن 
نتنياهو، وقالت صحيفة يديعوت احرونوت 
في تقرير موس����ع، إن ريبلني باغت اجلميع، 
في س����ابقة هى االولى من نوعها، عندما كال 
االتهامات حلكومة الليكود، ولشخص رئيس 
الوزراء نفسه، ووصل االمر الى تشهير ريبلني 
بزوجة نتنياهو، إذ قال خالل افتتاح الدورة 
الشتوية للبرملان االسرائيلي: »االوضاع داخل 
االئتالف احلكومي وصلت الى مستوى مترد 
للغاية«. ووجه حديثه لنتنياهو، قائال: »زوجتي 
ال تعني أصدقاءها واملقربني منها في مناصب 
ووظائ����ف حكومية دون تدخل مني«، ووفقا 
للصحيفة العبرية أمل����ح ريبلني بذلك الى ما 
تناقلته وسائل إعالم عبرية، حول انفراد عقيلة 
نتنياهو بصالحيات ونف����وذ، خولها تعيني 
أقاربها في مناصب حساس����ة داخل حكومة 

الليكود وخارجها.

وترى دوائر سياس����ية في ت����ل أبيب أن 
انتقادات ريبلني لرئيس الوزراء االسرائيلي، 
تأتي على خلفية ت����ردي العالقة بينهما منذ 
فترة ليس����ت بالقصيرة، الس����يما ان ريبلني 
ينتمي الى حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، 
الى جانب منصبه كرئيس للوزراء، وأضافت 
الدوائر ذاتها: »اخلالف بني نتنياهو وريبلني، 
ظهر للمرة االولى خالل اعتراض االخير على 
املوزانة االسرائيلية العامة لهذه السنة، وعلى 
قانون التسويات الذي عارضه رئيس الكنيست 
بشدة، وخالل اآلونة االخيرة تصاعدت حدة 
اخلالفات بني الطرفني، عندما ألقى ريبلني كلمة 
عنيفة في الكنيست هاجم فيها سياسة رئيس 
الوزراء، بيد ان حضور اجللسة أيقنوا ان سر 
هجوم ريبلني على نتنياهو، يكمن فيما تردد 
من أنباء حول اعتزام رئيس احلكومة تعيني 
القطب الليكودي، وزير اخلارجية االس����بق 
ديڤيد ليفي رئيس����ا إلسرائيل خلفا للرئيس 
احلالي شيمون بيريز، وهو املنصب الذي كان 

يطمح ريبلني في احلصول عليه«.

التلفزيون المصري يلزم مذيعاته باالحتشام.. وينشئ قناة دينية 

الرياض: في الساحة السعودية املليئة باألحداث اليومية، لن جتد خبرا 
يتصدر املجالس سوى حادثة قاضي املدينة املنورة املتهم بالفساد.

وفي تفاصيل القضية التي مألت األفواه وشغلت الناس، ان قاضيا في 
املدينة املنورة تورط في قضية فساد مالي ضخم كان ضحيته عشرات 
املواطنني عبر سلس����لة من العقارات والفسوحات اشترك فيها وسيط 

مالي هارب وعدد من املستفيدين مبا فيها مكاتب هندسية.
وحني اكتشفت القضية أفاد القاضي في مرافعته ودفاعه عن نفسه 
بحس����ب صحيفة عكاظ بأنه »أحاط س����لطات التحقيق بأنه مسحور 
واليزال يعالج بالرقية الشرعية، بعد أن متكن الوسيط الهارب من سحره 

والسيطرة عليه لتمرير املعامالت وتسهيلها دون أن يشعر بذلك«.
وفور خروج اخلبر لم يصدق السعوديون أنفسهم وفوجئ املجتمع 
احملافظ بطبعه واختلفت ردود أفعاله، وسط تساؤالت عديدة تفرضها 

فداحة الفساد وغرابة التبرير.
وكان من األس����ئلة التي تواترت بني السعوديني تدور في محورها 
األساسي حول كيفية تعاطي القضاء مع هذا التبرير، خصوصا انه صدر 

عن أحد »أبناء الدار« فهو ابن املؤسسة نفسها، وكيفية ضبط وإحضار 
اجلني وتسجيل ش����هادته في محضر التحقيق، في وقت تدور أسئلة 
أخ����رى عن متييز اجلني احلقيقي من املزور في حاالت قد تأتي الحقا 
فيما لو نف����ذ القاضي املتهم بعذره من العقوبة، خصوصا أن الذهنية 
املتدينة تتعامل مع السحر وأنه يتمكن من عوام الناس بسهولة أكبر 
عن غيرهم املتدينني، في حني يبرز الس����ؤال الواسع عن كيفية التأكد 
من س����المة الكثير من القضاة اآلخرين فيما لو كان بعضهم قد أصابه 
مس وميكن أن يكونوا يرتكبون الكثير من جرائم الفساد حتت تأثير 

السحر وملوك اجلان.
ودعم راق شرعي رواية القاضي املتهم وقال في تصريحات صحافية 
له انه بالفعل حتدث مع اجلني الذي تلبس القاضي وأش����هد على ذلك 
أعض����اء من هيئة األمر باملعروف والنه����ي عن املنكر، وأكد أنهم كانوا 

حاضرين وقت الرقية وحديث اجلني.
لكن ذلك لم يكن كافيا ألن يرفع الكتاب السعوديون أقالمهم، ومازالت 

صحفهم تفيض بتهكم وتساؤالت وترقب ملا ستؤول إليه القضية.

القاهرة � ام بي سي: أعلن احتاد اإلذاعة 
والتلفزيون املصري أنه سينشئ قناة فضائية 
دينية، تقدم الدين اإلسالمي بشكله الصحيح، 
وتعتمد في برامجها على رجال دين معتمدين 
من األزهر، مش���ددا من جانب آخر على أن 
مالب���س املذيعات في التلفزيون س���تكون 
محتش���مة بعد إجراءات مت اتخاذها لضبط 

أزياء املذيعات.
جاء ذلك فيما فقدت هيئة االستش���عار 
عن بعد املصرية اتصالها بالقمر الصناعي 
البحثي »إيجيبت سات 1«، منذ 3 أشهر، بعد 
خروجه عن سيطرة أجهزة التحكم في موقع 

للبرنامج الفضائي املصري بصحراء طريق 
»مصر السويس« شمال شرق البالد.

وقال أسامة الشيخ رئيس احتاد اإلذاعة 
والتلفزيون إن إنشاء قناة دينية سيتم تنفيذه 
بالتعاون مع رجال األزهر املعتمدين لتقدمي 
برامج تتناول الدين اإلس���المي الصحيح، 
بعيدا عما كان يحدث على الفضائيات الدينية 

التي أغلقت.
وبحسب ما نقلته عنه صحيفة )املصري 
اليوم( ستكون برامج القناة على غرار البرامج 
الدينية، التي تقدم على شاشات التلفزيون 

املصري.

جاء ه���ذا اإلع���الن بعد غل���ق عدد من 
الفضائيات الدينية، التي اعتمدت على جذب 
املش���اهدين ببرامج وصفتها وزارة اإلعالم 
املصرية بأنها قائمة على الدجل والشعوذة، 
وإثارة الفتنة الطائفية، وإش���اعة التطرف 
في املجتمع. وأكد الشيخ أنه في حالة عدم 
استكمال مشروع القناة، ستتم إعادة النظر في 
البرامج الدينية، التي تبث حاليا على قنوات 
التلفزيون  وشدد الش���يخ على أن مالبس 
التلفزيون ستكون محتشمة،  املذيعات في 
مثلما يحدث اآلن في جميع القنوات، حيث 

ال توجد مذيعة ترتدي مالبس عارية.

الخبر يتصدر المجالس ويثير دهشة الكثيرين

عالقة األطفال باإلنترنت تبدأ وهم في بطون أمهاتهم
نيويورك � د.ب.أ: يلحق الرضع هذا الزمان سريعا 
بركب التكنولوجيا احلديثة واإلنترنت، ويحدث 

هذا حتى قبل والدتهم في بعض األحيان.
وتبدأ صلة األطفال قبل الوالدة بالتكنولوجيا 
احلديثة م���ع صور املوجات فوق الصوتية التي 
تلتقط لهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم، ومتتد 
بعد ذل���ك لوضع صورهم بعد الوالدة في مواقع 
اإلنترنت، وأحيانا عمل حسابات خاصة بأسمائهم 

على الشبكة العنكبوتية.
وأظهرت دراسة قامت بها شركة »ايه في جي« 
للبرمجيات أن 92% من األمهات في أميركا يضعن 
ص���ور أطفالهن الرضع عل���ى اإلنترنت في عمر 

مبكر للغاية.
وقالت 71% من األمهات في أملانيا انهن يضعن 
صور صغارهن على اإلنترنت حتى قبل أن يكملوا 

عامني.
وش���ملت الدراسة 2200 أم في أميركا وأملانيا 
وكندا وبريطانيا وفرنس���ا وإيطاليا واس���بانيا 

ونيوزيلندا واليابان.
وبشكل عام أوضحت الدراسة أن 81% من األطفال 

في عمر العامني لهم صلة بطريقة ما باإلنترنت.
وذكرت الدراس���ة أن معظم األطفال يعيشون 

»ميالدهم الرقمي« في عمر ستة أشهر.
وتوجد نسبة 30% من املواليد اجلدد في أملانيا 
على شبكة اإلنترنت، بينما يوجد 15% بصورهم 

املأخوذة خالل فترة احلمل.
وينشئ 7% من اآلباء واألمهات في أملانيا حسابات 
خاصة على اإلنترنت بأسماء مواليدهم اجلدد، في 
حني تفعل نسبة 5% هذا األمر على موقع »فيسبوك« 

ومواقع التواصل االجتماعي األخرى.
وقال 70% من اآلب���اء واألمهات إنهم يضعون 
ص���ور صغارهم رغبة منهم في مش���اركتها مع 
املعارف واألصدقاء، دون أن يقلقوا كثيرا بشأن 
كم املعلومات املوجودة عن أطفالهم على ش���بكة 

اإلنترنت.
وعلق جيه أر س���ميث، رئيس شركة »ايه في 
جي«، على نتيجة الدراس���ة قائال: »يشعر اآلباء 
واألمهات بالسعادة بصغارهم ويضعون صورهم 
على اإلنترنت حتى يراها األصدقاء واألقارب، وهو 

أمر مفهوم متاما«.

نتنياهو وزوجته

ماري بيل في  طريقها الى احملكمة وفي االطار القطة لوال

محاكمة بريطانية وضعت قطة في صندوق قمامة 
لندن � رويترز: قضت محكمة 
بريطانية بتغرمي امرأة بريطانية 
مبلغ 265 جنيها استرلينيا )نحو 
420 دوالرا( بتهم���ة اس���تخدام 

القسوة مع احليوانات.
وكانت لقطات مصورة التقطت 
بكاميرا مراقبة أمنية للمرأة وهي 
تلتقط قط���ة وتلقيها في حاوية 
قمامة صغيرة مغطاة ولها عجالت 
ق���د أثارت موج���ة غضب عاملية 
السيما بعدما بثت هذه اللقطات 

على االنترنت.
وأقرت املرأة واسمها ماري بيل 
)45 عاما( بالتسبب في معاناة من 
دون داع للقط���ة »لوال« وعمرها 

أربع سنوات.
وتولت الشرطة حراسة منزل 
بي���ل في بلدة كوفنتري وس���ط 
اجنلترا لفترة بعد أن صدم سلوكها 

محبي احليوانات وتلقيها تهديدات 
بالقتل.

وعثر صاحب »لوال« عليها دون 
ان يصيبها أذى وان كانت متوء 
طالبة انقاذها من داخل احلاوية 
بعد مرور 15 ساعة على اختفائها 

في أغسطس.
وتتب���ع صاح���ب القطة بيل 
حيث ان���ه كان يض���ع كاميرات 
أمن خارج منزل���ه بعد ان حطم 
مخربون سيارته.. وانتهى األمر 
بوضع تصوير احلادث على موقع 
»يوتيوب« على شبكة االنترنت. 
واستمعت احملكمة الى بيل -التي 
كانت مه���ددة بعقوبة تصل الى 
الغرامة 20 ألف جنيه استرليني 
كحد أقصى أو الس���جن لس���تة 
أش���هر- وهي ال تستطيع تبرير 

سلوكها.

المخطوفة تتفق مع »خاطفها« 
البتزاز شقيقها! 

قرش يلتهم شابًا  في كاليفورنيا

رام اهلل � يو.ب����ي.آي: كش����فت الش����رطة 
الفلسطينية امس محاولة ابتزاز أحد املواطنني 
مببلغ عش����رة آالف دين����ار أردن����ي بدعوى 
خطف ش����قيقته في نابلس بالضفة الغربية. 
وقالت الش����رطة في بيان تلقت يونايتد برس 
انترناشونال نس����خة منه إن شرطة املباحث 
في نابلس تلقت بالغا من احد املواطنني حول 
قيام ش����خص باالتصال به من هاتف شقيقته 
وابلغ����ه بخطفها، وأن عليه دفع مبلغ 10 آالف 
دينار أردني )نحو 14 ألف دوالر أميركي( كفدية 
محذرا من إبالغ الشرطة بذلك. وذكرت أن شرطة 
املباحث شكلت فريق عمل خاصا ملتابعة القضية 
وبالبحث والتحري والتنسيق مع شرطة مباحث 
جنني مت إلقاء القبض على مشتبه به في منطقة 
جنني وبالتحقيق معه اعترف مبحاولة ابتزاز 
شقيق الفتاة باالتفاق معها ومتت إحالة القضية 
مع املتهم والفتاة إلى النيابة العامة الستكمال 

اإلجراءات القانونية.

سان فرانسيسكو � رويترز: قال مسؤولون 
محليون إن سمكة قرش قتلت شابا كان يتزلج 
على املاء قبالة سواحل كاليفورنيا قرب سانتا 
باربره. وقال مكتب ش����رطة سانتا باربره في 
بيان نقال عن صديق القتيل ان الشاب وعمره 
19 عاما كان يتزلج معه على املاء قبالة سارف 
بيتش قرب قاع����دة فاندنبيرج اجلوية عندما 
سحبته س����مكة قرش يتراوح طولها بني 4و6 
امتار إلى حتت املاء. وتوفي الشاب بعد احلادث 
بقليل متأثرا بجروح في ساقه، وتندر للغاية 
هجمات اس����ماك القرش في الس����احل الغربي 
للوالي����ات املتحدة وال تتجاوز بضعة حوادث 
كل عام وفقا لبيانات جلنة ابحاث القرش وهي 
جماعة ال تهدف للربح تتولى عمليات توثيق 

هجمات القرش.


