
 خلفان: الموساد يخطط الغتيالي
  وقدمنا لليمن ما يكشف الطرود

٧٢ ساعة».
  وأوضح قائد شـــرطة دبي أن 
الرقم األول املقدم للجانب اليمني 
يدل على شخص بعينه، أما الرقم 
الثاني فيدل على شخص ميكن أن 
يكون التعرف عليه مدخال لتوسيع 

الشبكة والتحقيق مع آخرين.
  وذكر خلفان أن الطرد املفخخ 
كان في قرية الشحن التابعة ملطار 
دبي ينتظره دوره للنقل اجلوي، 
مؤكدا أنه بحســـب رأي اخلبراء 
«لم يكن باإلمـــكان التعرف على 
محتويات الطرد عبر أجهزة الرصد 
االعتياديـــة، وكان األمر يتطلب 
عملية تدقيق تشـــمل فتح الطرد 

والتأكد مما في داخله».
  ولم ينف خلفـــان إمكانية أن 
الطرد في جتـــاوز حدود  ينجح 
اإلمـــارات «لـــوال تلقي رســـالة 
التحذير» التي وصلت عبر أجهزة 

أمنية دولية وإقليمية. 

إلى نتائج  األشخاص، وقد تقود 
مثمرة».

  وتابـــع قائال: «قمنا بتســـليم 
الرقمني قبـــل يومني، ونتوقع أن 
تتوصـــل أجهزة األمـــن اليمنية 
إلى حتديد األشـــخاص الذين قد 
تكون لهم صلـــة بالقضية خالل 

من القوة بحيث تقتل فيال، وسخر 
من الذين يضخمون من قوة املوساد 
وقال «هل من الشجاعة إرسال أو 
جتنيد ٤٢ شخصا الغتيال شخص 

اعزل».
  في سياق منفصل أكد خلفان 
في حديثه لــــ CNN أن األجهزة 
األمنية في اإلمارة قامت بتزويد 
صنعاء بأرقام «على عالقة بشبكة 
االتصـــاالت» بقضيـــة الطرود 
املفخخة التي كانت متوجهة من 
اليمن للواليات املتحدة، متوقعا 
أن يؤدي ذلك لكشف أشخاص 
على صلة بالقضية خالل الساعات 
املقبلة، وكشـــف أن شركة دبي 
قامت باختبار على الطرد املفخخ 
أكـــد قدرته على «تفتيت طائرة 

في اجلو».
  وقال خلفان: «سلمنا اليمنيني 
أرقاما مهمة عثر عليها في الطرود، 
هذه األرقام تفيد في التعرف على 

 دبي ـ وكاالت: أكد القائد العام 
لشـــرطة دبـــي الفريـــق ضاحي 
خلفان ان مصدرا في كندا ابلغهم 
بوجود احد األشخاص املتورطني 
في اغتيال القيادي بحركة حماس 
محمود املبحوح داخل كندا ولكن 
كندا أنكرت ذلك وقالت ان املتهم 
غادر كندا الـــى الواليات املتحدة 

األميركية.
  وقال خلفان بحســـب جريدة 
ان املبحوح لم  العربي»  «القدس 
يكن في طريقه الى ايران وامنا الى 
الصـــني، ونفى ان يكون املبحوح 
ذهب الى ايران عن طريق دبي او 

ابوظبي في السابق.
  واكد خلفـــان خـــالل حديثه 
للصحيفـــة ان املوســـاد يخطط 
الغتياله بســـبب فضحه لعمالئه 

في عملية اغتيال املبحوح.
التـــي    وكشـــف ان احلقنـــة 
استخدمت في قتل املبحوح كانت 

 الفريق ضاحي خلفان 

 جفري بلقيه 

 شقيق سلطان بروناي يحاول إخفاء 
صور إباحية بعيدًا عن أعين المحلفين

٢٠٠٤ و٢٠٠٦ لكن محامي األمير يقولون في 
األوراق التي أودعت لدى محكمة نيويورك 
العليا انه البد من اســــتبعاد التماثيل من 
القضية ألن «هيئة احمللفني ميكن أن تنزعج 
من طبيعتها اإلباحية بكل سهولة وتعبر عن 
غضبها بالتصرف بظلم مع األمير جفري». 
يشار إلى ان عملية اختيار هيئة احمللفني 

تبدأ يوم االثنني املقبل. 

 نيويــــورك ـ يو.بــــي.آي: أبلغ محامو 
الشــــقيق األصغر لسلطان بروناي األمير 
جفري بلقيه أحد القضاة في نيويورك بأن 
األخير ال يريد لهيئة احمللفني في احملكمة 
التي تنظر في قضية غش رفعها أن تطلع 

على صور لتماثيل إباحية كبيرة له.
  وأفادت صحيفة «نيويورك بوســــت» 
األميركية التــــي اطلعت على صور أربعة 
متاثيــــل تظهر األمير بلقيه في سلســــلة 
وضعيات جنســــية مع إحــــدى خطيباته 
بأن بلقيه (٥٥ ســــنة) يقاضي احملاميني 
واملستشــــارين املاليني توماس ديربشاير 
وفايث زمان بتهــــم الغش وأخذ ٧ ماليني 
دوالر عندما باعوا عقارا ميلكه في نيويورك 
مقابــــل ١١ مليون دوالر فيما هو متأكد من 

انه بيع بـ ١٨ مليون دوالر.
  يشار إلى ان العقار هو الذي وضع فيه 
األمير وهو أخــــو أثرى رجل في العالم ٤ 

متاثيل إباحية له.
  ويؤكد زمانوديربشاير أن التماثيل تعتبر 
دليال مهما يثبــــت ان األمير خدعهما ولم 
يعطهما ماليني الدوالرات يوم عمال معه بني 

 ألبوم جديد
  لمايكل جاكسون  

 نيويوركـ  يو.بي.آي: أعلنت شركة «إيبيك 
ريكوردز» األميركية عن إطالق ألبوم موسيقي 
جديد مللك البـــوب األميركي الراحل مايكل 

جاكسون منتصف الشهر املقبل.
  وأوضحت الشـــركة انها وورثة النجم 
الراحل سيطلقون التسجيالت التي انتهى 
العمل عليهـــا مؤخرا وســـيصبح األلبوم 
متوافرا في األسواق ابتداء من ١٤ ديسمبر 
املقبل وأشـــارت إلى ان األلبوم يحمل اسم 

«مايكل».
  وأصدرت الشركة وورثة جاكسون بيانا 
جاء فيه ان «املسار اإلبداعي لم يتوقف مللك 
البوب الذي كان يخطط دائما لأللبوم املقبل 
وقلة هم املعجبون في العالم الذين يعرفون 
ان مايكل جاكســـون كان يؤلف ويســـجل 
أغاني باســـتمرار من منزل أحد األصدقاء 
في نيوجيرسي واستديوهات بالس فيغاس 

ولوس أجنيليس..».
  وأضاف البيان انه «من خالل القصص 
الفريدة التي ستحكى عن األغاني في «مايكل» 
سيتمكن املعجبون من االطالع على كيفية 
عمله كما سيحظون بفرصة لسماع األغاني 
التي ابتكرها مؤخرا إلى جانب أغاني رغب 

مايكل في أن يطلقها». 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 تقرير: الفلسطينيون يمهلون أميركا وقتا إضافيا الستئناف المحادثات.

  ـ وفي اآلخر سيلجأ الجميع إلى «ضربات الجزاء». 
 ليش توم كروز ما اختار الكويت عشان يصور «مهمة مستحيلة ٤»؟

  ـ ألن المجلس والحكومة هاليومين مشغولين بتصوير «مهمة كويتية 
 أبواللطف  واحدمستحيلة ١٠». 

 محطات  كالم مباشر

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf1@hotmail.com 

 صورة الرئيس الروسي «دميتري مدڤيديڤ» وهو يقلد 
د.عادل الفالح وســـام الصداقة، وهو من أرفع األوسمة 
في روسيا، البد أن تستوقف النظر، فقد صاحبتها كلمة 
مهمة ألقاها الرئيس يـــوم االربعاء املاضي، وجاء فيها: 
«نحن نقدر كثيرا اجلهود التي تنشر التسامح واالعتدال 
الديني وتبني جســـور التواصل والتقارب بني مختلف 

الشعوب والقارات».
  وقال د.الفالح: «هذا الوســـام هو إجناز وطن، ونتاج توجيه قيادة آمنت 
بالتســـامح، ممثلة في صاحب الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد الذي 
شـــجعني ووجهني للقيام بهذا الواجب املهم في نشر الوسطية والتسامح 

الديني» انتهى.
  لقد ترأس د.عادل الفالحـ  قبل تكليفه بالعمل وكيال للوزارةـ  جلنة آسيا 
التابعة للهيئة اخليرية العاملية، ومنذ عشرين عاما وهي تسعى لنشر االعتدال 
في الدول االسالمية في وسط آسيا التي كانت تتعرف على الشكل الصحيح 
لهويتها االسالمية بعد ٧٠ عاما من اإلبعاد القسري عن تلك الهوية ما جعل 
لتلك اجلهود دورا كبيرا في هذه املرحلة احلساسة، هذا االمر لم يكن خافيا 
على السلطات في تلك الدول التي اتخذت اجراءات احترازية ضد العديد من 
اجلمعيات واستثنت قليلني من بينهم «جلنة آسيا» وذلك ثقة من تلك الدول 
في الدور االيجابي لها، وقد توج ذلك املوقف مبنح د.عادل الفالح هذا الوسام 
الذي ميتد أثره الى بلده وإلى كل من يؤمن باالعتدال ويأخذ مببدأ (ادع الى 

سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).
  لقد حـــدث هذا التكرمي في نفس اليوم الذي التقى فيه وزراء الشـــؤون 
االجتماعيـــة بدول مجلس التعاون في الكويت، ضمن الدورة الـ ٢٧ ملجلس 
التعاون، وفي هذا االجتماع مت تكرمي جمعية االصالح االجتماعي للدور املهم 
الـــذي تقوم به جتاه التنمية املجتمعية، وقد جاء في كلمة وزير الشـــؤون 
باالنابة د.فاضل صفر «تســـهم هذه اجلمعيات في حتقيق شراكة كبيرة مع 
الدولة في حتمل املسؤولية االجتماعية وهي تصل الى مساحات أوسع من 
االطار الذي تصل اليه وزارات الشؤون وتطرح مشروعات رائدة، ما استوجب 
تكرميها لتشـــجيع هذا الدور الفعال الذي ال تستغني عنه أي دولة في هذا 
الزمن» وشمل التكرمي مؤسسات أخرى في مجاالت متعددة مثل رعاية ذوي 

االحتياجات اخلاصة ومكافحة اإلدمان... وغيرها.
  باختصار، هناك طاقات كبيرة في املجتمع، ومن الذكاء أن يتم توظيفها 
لدعم استقراره في مواجهة التشدد والغلو، وتلبية احتياجات الناشئة أمام 
حتديات بناء الهوية، وكذلـــك خفض معاناة بيوت كثيرة تواجه معضالت 
معيشـــية عويصة، مثل صندوق التكافل ودوره فـــي االفراج عن املدينني 
مببالغ بســـيطة تتسبب في ســـجنهم وتؤدي إلى هدم بيوت وإرباك تربية 

أعداد كبيرة من التالميذ.
  شكرا لكل من أسهم في التنمية املجتمعية، ووافر االحترام ملن يقدرها.

  كلمة أخيرة: لقد جاء تكرمي د.عادل الفالح من قبل الرئيس الروسي ليقرع 
جرســـا في واشنطن بشـــأن مالحقتها لالرهاب، وأهمية أن يتزامن ذلك مع 
تشـــجيع جهود االعتدال والوسطية، علما ان اجلهود التي بذلت من جانبنا 
لتنبيههم الى هذا الفارق كبيرة جدا، مؤمترات تعقد هناك وزيارات من وفود 
حتمل لهم هذه الصورة، بل وتصريحات كرمية ع لى أعلى مســـتوى، كالتي 
تفضل بها الشيخ د.محمد الصباح، مشـــكورا، في أكثر من اجتماع لوزراء 
اخلارجيـــة مع الوزيرة االميركية  ـ كونداليزا رايس ثم هيالري كلينتون ـ 
مـــا يتطلب تعديال في التعامل مع العمل اخليري الذي يعتبر رافدا مهما في 

نشر الوسطية واالعتدال.

 أمضينا عطلة نهاية االســــبوع في مدينة الغاط مبنطقة 
جند التاريخية وســــط اململكة العربية السعودية وعلى بعد 
٣٠ كلم من الزلفي التي قدمــــت منها، كما هو معروف، كثير 
من العائــــالت الكويتية، وقد متتعنا بصحبة طيبة وضيافة 
٧ جنوم من االخوة األعزاء عبداهللا الســــديري محافظ الغاط 
وشقيقه الصديق محمد السديري ومعهما اللواء طيار عبداهللا 
الســــعدون قائد كلية امللك فيصل اجلوية الســــابق وعضو 

مجلس الشورى احلالي.
< < <  

  وقد عشــــنا أنا وموسوعة الشعر واألدب الزميل حمود البغيلي واالخوة سعد 
ومهدي آل طفلة والدكتور جابر املري والشاعر الباسم بندر العتيبي، ٣ أيام جميلة 
فوق هضبة صحراء النفود التي يبلغ ارتفاعها ألفي قدم عن سطح البحر، والتي 
هي بداية حزام أخضر ميتد ملا يقارب األلف كلم وينتهي في صحراء الربع اخلالي 

بالقرب من وادي الدواسر.
< < <  

  كما زرنا بعض األماكن التاريخية التي حتدث عنها شعراء اجلاهلية وأصحاب 
املعلقات الشهيرة، كما شاهدنا اجلهد املميز حملافظ الغاط وهيئته السياحية لتأهيل 
القرى هناك وحتويلها الى أماكن اقامة وترفيه سبع جنوم، كما الحظنا بدء شركة 
«سما» السعودية بإنشاء استراحات اقامة ومطاعم وأسواق على الطرق الرئيسية 
السريعة قريبة مما نراه في الواليات املتحدة وهو ما سيستقطب املزيد من السياحة 

الداخلية واخلارجية ويساعد على تنقل العرب واخلليجيني عبر اململكة.
< < <  

  وقد دار حديث شــــيق مع الصديق محمد السديري حيث كانت له وجهة نظر 
جديرة باالهتمام مضمونها ان شــــعراء الدولة األموية ينتمون في النهاية ألرض 
الشام حتى لو انتموا في األصول جلزيرة العرب، وشعراء الدولة العباسية ينتمون 
ألرض العراق، أما شعراء اجلاهلية فانتماؤهم وديارهم ومفرداتهم نابعة من جند، 
لذا فما كان لعميد األدب العربي د.طه حسني ان يلغي بجرة قلم الشعر اجلاهلي، 

وهو الذي توزع ترحاله بني مصر وفرنسا.
< < <  

  وقد ضرب لنا أبوناصر عشرات األمثلة من قصائد أصحاب املعلقات الشهيرة 
التي أخطئ في فهم معانيها بسبب عدم زيارة األدباء والباحثني في املجمع اللغوي 
بالقاهرة ودمشق وبغداد واملغرب العربي لنجد وتتبع األماكن التي ذكرها الشعراء، 
وســــؤال أهل جند عن معاني مفرداتها، ويقول ان االستثناء هو السفير األميركي 
األسبق في اململكة الذي أمضى أسابيع في املنطقة يتتبع أماكن معلقة لبيد ويسأل 

أهل جند عن معانيها.
< < <  

  وْجند رائعة في مخزونها التراثي وتاريخها وسمرها وسهرها حيث الصحراء 
اجلميلة والسماء الصافية واجلو البارد والنار الدافئة والصحبة الطيبة والربابة 
صاحبة الوتر الواحد واألحلان املتعددة والتي كلما ابتعدت قليال عن مكان عزفها 

كان لصوتها التأثير األكبر، فهي متعة السمر والسامرين.
< < <  

  آخر محطة (١): يقال ان املؤرخ والعالمة حمد اجلاسر بدأ االهتمام بتاريخ اململكة 
عندما كان يشــــرح لطالبه الصغار في مدينة ينبع عن جبل «رضوى» وســــألهم 
ســــؤاال عنه فابتســــموا وأشــــاروا بيدهم إلى جبل قريب وقالوا له هذا هو اجلبل 

الذي تسألنا عنه.
  (٢) الغائــــب احلاضر في زيارتنا هو الزميــــل الراحل د.أحمد الربعي الذي كان 

الرفيق الدائم في مثل تلك الزيارات. 

 طه حسين فوق صحراء النفود روسيا تكّرم «الوسطية واالعتدال»
 وليد آل إبراهيم: مسلسل عمر بن الخطاب

  لتحسين صورة اإلسالم وليس للربح 
 دبيـ  العربية: أكد الشــــيخ وليد بــــن إبراهيم آل إبراهيم، 
رئيس مجلــــس إدارة مجموعة mbc اإلعالمية، أن مشــــروع 
مسلســــل عمر بن اخلطاب الذي تشارك املجموعة في إنتاجه 
لن يكون حكرا على mbc والتلفزيون القطري فقط، مبينا في 
تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية نشرتها اخلميس، أن 
املسلسل سيعرض على جميع الفضائيات ليحقق الهدف الذي 
أنتج من أجله، وهو تصحيح صورة اإلســــالم وحسن تقدمي 

الصحابة رضوان اهللا عليهم بشكل يليق بهم.
  وجاء ذلك خالل حضوره االجتماع التنسيقي ما بني املسؤولني 
في تلفزيون قطر ومسؤولي شبكة mbc الفضائية، وحضره 
الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس املؤسسة القطرية لإلعالم 
وكل من الشيخ سلمان العودة والشيخ علي الصالبي وعدد 

كبير من اإلعالميني من قطر وخارجها.
  وبّني أن مجموعة mbc والتلفزيون القطري تلقيا العديد 

من العروض التي أبــــدت اهتمامها بالعمل وعرضه من قنوات عربية وأخرى غير عربية لدبلجته 
وترجمته وعرضه في قنوات دولهم، مثل تركيا وماليزيا وباكستان وبروناوي وغيرها.

  وأشار إلى أن املسلسل سيعرض على جميع احملطات العربية واإلسالمية.
  وشدد على أن الهدف من العمل تصحيح تقدمي التاريخ اإلسالمي بشكل حقيقي وواقعي بعيدا 
عن التزييف والكذب، موضحا أنه موجه جلميع املسلمني مبختلف أطيافهم، وكذلك لغير املسلمني 
ملعرفة حقيقة اإلســــالم ورموزه. واستبعد مناقشة مســــألة متثيل دور الفاروق عمر بن اخلطاب 

وباقي الصحابة (رضوان اهللا عليهم) في الوقت احلالي. 

 الشيخ وليد آل إبراهيم 

 ليدي غاغا من الشمع 

 نفوق ١٠٠ فرس نهر بمرض 
الجمرة الخبيثة في أوغندا 

 لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: اختار متحف «مدام توسو» الشهير 
املغنية األميركي ليدي غاغـــا لتخليدها بعدة متاثيل مصنوعة من 

الشمع توزع على فروعه في مختلف أنحاء العالم.
  وذكر موقـــع «رادار أونالين» ان ليدي غاغا تنضم إلى مجموعة 
مشاهير أبرزهم «بيونســـي» و«بريتني سپيرز» و«مادونا» حيث 
سيتمكن زوار املتاحف من رؤية متاثيل الشمع املصنوعة لها والتي 

ستوزع بأشكال مختلفة على مدن عديدة في العالم.
  وأوضح ان متاثيل ليدي غاغا ستكون في فروع املتحف في كل من 
الس فيغاس ولوس أجنيليس ونيويورك وبرلني ولندن وأمستردام 
وشـــنغهاي وهونغ كونغ، وسوف يرتدي كل متثال زيا مختلفا من 

أزياء غاغا املتميزة.  

 كامباال ـ د.ب.أ: ذكرت صحيفة أن تفشي مرض اجلمرة اخلبيثة في 
حديقة وطنية أوغندية مفتوحة أدى إلى نفوق ما ال يقل عن ١٠٠ فرس 
نهر منذ مطلع شــــهر يوليو املاضي. ونقلت صحيفة «نيو فيجن» عن 
الطبيب البيطري بارتريك اتيمنيدى القول ان «حاالت النفوق لن تتوقف 
فجأة، ولكن مع نفوق حيوان أو اثنني من افراس النهر كل أسبوعني، ال 
نتوقع تراجعــــا كبيرا في أعداد هذه احليوانات». يذكر ان املرض الذي 
يســــبب ارتفاع درجات احلرارة ونزيفا ويصيب اإلنســــان و احليوان 
تفشــــى في حديقة كوين إليزابيث الوطنية املفتوحة في غرب أوغندا 

على احلدود مع جمهورية الكونغو الدميوقراطية. 

 القبض على شقيق وزيرة العدل الفرنسية 
السابقة في بلجيكا لتهريبه المخدرات

 شون كونري عارياً في إسكوتلندا 

 أسد يقتل سائحاً أثناء استحمامه 

 لندن ـ يو.بي.آي: عثر على لوحة نادرة تظهر املمثل االسكوتلندي 
السير شــــون كونري عاريا تعود إلى عام ١٩٥١ حني كان النجم يعمل 

كعارض عار أمام طالب صفوف الرسم في إدنبرة.
  وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.ســــي) أن أقارب الرسام 
راب ويبستر الذي توفي الشهر املاضي عثروا على اللوحة التي تقدر 

قيمتها بآالف الدوالرات.
  وكان ويبستر تلميذا في كلية الفنون في إدنبرة حني جلس كونري 
أمــــام الطالب عاريا قبل فترة قصيرة من بدئه التمثيل واالنطالق إلى 

عالم الشهرة.
  ومن املتوقع أن تعرض مجموعة من لوحات ويبستر قريبا للمرة 

األولى بعد العثور عليها في االستديو اخلاص به.
  وقال نيك بيهيل زوج قريبة ويبستر إن الرسام الراحل كان يتكلم 

عن لوحة لكونري غير أنه لم يعرض لوحاته ولم يبع أيا منها قط. 

 هراري ـ أ.ف.پ: افادت مســــؤولة في منتزهات 
احليوانات بأن مواطنا مــــن زميبابوي قتل عندما 
هاجمه اسد خالل استحمامه في احد مراكز التخييم 

في شمال زميبابوي.
  اوضحت كارولني واشايا ـ مويو الناطقة باسم 
هيئة منتزهات احليوانات ان «بيتر جون افيرشيد كان 
ميضي عطلة مع زوجته وصديقني له عندما هاجمه 
اسد عندما كان يستحم حتت شجرة على بعد حوالي 

اربعني مترا من املخيم» في منطقة ماكوتي.
  وكان افيرشــــيد وهو من هراري في التاســــعة 

واخلمسني.
  واضافت الناطقة «انه حادث حزين ومؤسف. نطلب 
من زبائننا احترام القواعد املتبعة في املنتزهات الن 
احليوانات هنا برية ومفترســــة». وذكرت صحيفة 
«هيرالــــد» ان الضحية ابتعد قليــــال عن املجموعة 

لالستحمام حتت شجرة عندما احاط به اسود. 

شمال أفريقية مهاجرة تشغل 
منصبا وزاريا في فرنسا بني 

عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩.
  ويعتبر على نطاق واسع أن 
انتقالها إلى البرملان األوروبي 
ميثل تنزيال من مكانتها ألنها 
لم تعد حتظـــى بالقبول من
الرئيـــس نيكـــوال  جانـــب 

ساركوزي. 

  وُأدين شقيق اخر ويدعى 
عمر مرتني في عام ٢٠٠١ وعام 
٢٠٠٧ بسبب جتارة املخدرات 

أيضا.
  وفي كتاب نشر العام املاضي 
يحمل عنوان «في ظل رشيدة»، 
قال جمال إنه هو وشـــقيقته 

ليسا على وفاق.
  واجلدير بالذكر ان رشيدة 
داتى هي أول أمراة من خلفية 

 بروكســـل ـ د.ب.أ: ألقـــي 
القبض على شـــقيق رشيدة 
الفرنسية  العدل  داتي وزيرة 
السابقة والعضو احلالي في 
البرملان األوروبي، في بلجيكا 
لالشـــتباه في قيامه بتهريب 

املخدرات.
  وقالـــت وكالـــة االنبـــاء 
البلجيكية «بيلجا» اخلميس ان 
جمال داتي (٣٨ عاما) مت توقيفه 
بالقرب من احلدود البلجيكية 
في الوقت الذي كان يقود فيه 
سيارته في طريق العودة من 

ماسترخت بهولندا.
القبـــض عليه بعد    وألقي 
العثـــور علـــى ٣٠ جراما من 
الهيروين وبعض املريغوانا 

في سيارته.
  ولدى داتي بالفعل ســـجل 
إجرامي متعلق باملخدارات حيث 
حكمت عليه محكمة فرنسية 
في أغســـطس من عام ٢٠٠٧ 
بالسجن ١٢ شهرا لالجتار في 

املخدرات.

 جمال داتي  رشيدة داتي 

 شون كونري 

 د.اإلبراهيم األحد وياكم 
 تســـتضيف 

«األنباء» غدا االحد 
استشاري اجلراحة 
العامـــة بعيـــادة 
االنترناشـــيونال 
كلينـــك د.عمـــاد 
زميل  االبراهيـــم 
اجلراحني  كليـــة 
امللكية البريطانية، 

وحاصل على الزمالة االميركية في اجلراحات 
الطارئة، والدبلوم االوروبي في جراحة املناظير 
والســـمنة بني الساعتني ٧ و ٩ مساء، وذلك 
للحديث عن جراحـــة اورام الغدد واجلهاز 
الهضمي وجراحة امراض السمنة باملنظار، 
وعالج فتـــاق البطن باجلراحـــة واملنظار، 
وعالج البواسير وكيس الشعر العصعصي، 
والرد على اسئلة القراء وذلك على الهواتف 

التالية:
  ٢٤٨٣٠٥١٤ ـ ٢٤٨٣٠٢٣٨ ـ ٢٤٨٣٠٣٢٢، 

  داخلي: ١٣١ – ٣١٨. 

 تغريم معلمة فرنسية 
حاولت نزع النقاب

  عن وجه إماراتية
 باريس ـ د.ب.أ: قضت احدى محاكم 
باريس بحبس معلمة فرنسية باملعاش 
شــــهرا مع وقف التنفيــــذ ودفع غرامة 
حملاولتها نزع نقاب امرأة مســــلمة عن 
وجهها. وقالــــت احملكمة ان املرأة قامت 
باالضافة الى ذلك بتوجيه صفعة للمرأة 
املســــلمة (٢٦ عاما) وهــــي من االمارات 
العربية املتحدة كمــــا قامت بعضها في 
يدها. واعلنت املعلمة السابقة امام احملكمة 
اسفها ملا قامت به مع املرأة املسلمة، اال 
انها اكدت على انها بتصرفها هذا كانت 

تدافع عن حقوق املرأة عموما.
  وكانت هذه الواقعة حدثت في فبراير 
املاضي. وكان البرملان الفرنسي قد اصدر 
قبل فترة وجيزة قانونا يقضي بحظر 
ارتــــداء النقاب في االماكن العامة، اال ان 
هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ اال في 

بداية العام املقبل.


