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سعودية أخرى تتهم سائقها باغتصابها

والد منال الشريف: سأخضع ابنتي
لفحص كامل في مركز صحي متقدم

السجن 12 عامًا لبلجيكي حاول إرسال 
خطاب ملغوم لصحيفة دمناركية

استقالة إمام مسجد بعد شجار في جنران

تركيا تخسر دعوى أمام مواطنة تركية

.. ومقاتلتان ترافقان طائرة لداالس بعد مشاجرة

كوبنهاغن ـ رويترز: أصدرت محكمة دمناركية 
الثالثاء املاضي حكما بالسجن 12 عاما على رجل 
تســـبب في تفجير محدود في فندق اثناء إعداده 
رسالة ملغومة الرسالها الى صحيفة دمناركية أثارت 

جدال بنشر رسوم ساخرة للنبي محمد ژ.
وألقـــي القبض على لـــورس دوكاييف ـ وهو 
بلجيكي من أصل شيشانيـ  في العاشر من سبتمبر 
بعد ان أحدث بالصدفة انفجارا صغيرا في فندق 
يورجينسني بوسط العاصمة الدمناركية أسفر عن 

اصابته هو فقط.
وقالت محكمـــة كوبنهاغن ان دوكاييف حاول 
إرسال رسالة ملغومة الى صحيفة »جيالندز بوسنت« 
التي أثارت برسوم ساخرة نشرتها للنبي محمد ژ 
غضبا في العالم االسالمي واحتجاجات عنيفة في 

الشرق االوسط وافريقيا وآسيا في عام 2005.
واستجابت احملكمة لطلب االدعاء بتوقيع عقوبة 

السجن ملدة 12 عاما على دوكاييف.
وقال املدعي ريكي لونباي جينسني »نعتقد انه 

كان قريبا جدا من تنفيذ جرميته وهو ما يجعل هذه 
القضية أيضا بالغة اخلطورة والترهيب«.

وقالت احملكمة انه سيتم ترحيل دوكاييف بعد ان 
يقضي عقوبة السجن في الدمنارك. وقال دوكاييف 
وهو مالكم سابق عاش سنوات عديدة في بلجيكا 

انه غير مذنب في تهم االرهاب.
وقالت احملكمة ان القنبلة انفجرت عندما كان 
دوكاييـــف يقوم باعدادها فـــي دورة مياه الفندق 
مما أســـفر عن إصابته بجروح طفيفة في الوجه 

والذراع.
وقال نايلس انكر راسموسن محامي دوكاييف 
»هناك فرق كبير بني القضايا التي يقوم بها شخص 
ما بتحضير قنبلة ميكن ان تؤذي عددا كبيرا من 
االشخاص وهذه القضية التي ـ في أسوأ األحوال 

ـ ستؤذي الشخص الذي يفتح اخلطاب«.
وقال راسموسن »أعتقد انه حكم قاس«، وأضاف 
انه ســـيبحث مع دوكاييف ان كان ســـيطعن في 

احلكم.

قدم إمام مسجد سعودي اجلنسية استقالته من 
االمامة بشكل رسمي لفرع وزارة الشؤون االسالمية 
بنجران اثر شجار وقع بينه وبني رواد مسجده بعد 
تهجمهم عليه. وفي التفاصيل ان اخلالف بدأ عندما 
بلغ االمام ان جماعة املسجد الواقع بحي الفهد شمال 
جنران قاموا بتقدمي شكوى ضده وضد احد االشخاص 
قام بتوكيله للصالة نيابة عنه اثناء انشغاله، حيث 

عاتبهم االمام على االمر مستفسرا منهم عن التقصير 
الذي ارتكبه خالل السنوات العشر املاضية التي قضاها 
اماما لهم، مما جعل االمر يتطور الى قيام احد افراد 
جماعة املسجد مبد يده عليه امام املصلني. وقام االمام 
بتقدمي شكوى رسمية للشرطة التي انهت االمر بأخذ 
تعهد كتابي بينه وبني بعض املصلني، وهذا ما اتبعه 

االمام بطلب استقالته.

أدانت محكمة حقوق اإلنسان األوربية تركيا في 
الطلب الذي تقدمت به مواطنة تركية جرت محاكمتها 

في احملاكم العسكرية رغم كونها موظفة مدنية.
وجاء فـــي حيثيات القضيـــة أن املواطنة معال 
جوكجه ايشن من مواليد 1970 استخدمتها القوات 
املسلحة التركية كمترجمة مدنية في السلك العسكري، 
وبسبب خالف وقع بينها وبني رؤسائها في عام 2004 
أحيلت إلى احملكمة العسكرية بتهمة إهانة رؤسائها 
وعدم إطاعة األوامر، فحكمت احملكمة العســـكرية 

بحبسها 7 أشهر، على أن تقضي نصف الفترة في 
سجن عسكري.

وقد ادعت إيشن في الطلب الذي تقدمت به إلى 
احملكمة األوروبية عام 2006 أن تركيا قد انتهكت حقها 
فـــي »احملاكمة العادلة«، مبوجب الفقرة األولى من 

املادة السادسة مليثاق حقوق اإلنسان األوروبية.
وبعـــد املداولة ألزمت محكمة حقوق اإلنســـان 
األوربية تركيا بدفع تعويض قدره 150 ألف يورو 

لصاحبة الدعوى.

واشنطنـ  رويترز: قال مسؤولون يوم الثالثاء 
املاضي ان مقاتلتني من طراز اف 16 رافقتا طائرة 
لشـــركة يونايتد ايرالينز فـــي طريقها إلى مطار 
داالس الدولي قرب واشنطن بعد شجار بني اثنني 

من الركاب على منت الطائرة املتجهة إلى غانا.
وقال روب ينغلينغ املتحدث باســـم املطار ان 
الشرطة استقبلت الراكبني عند البوابة عندما هبطت 
الرحلة 990 في داالس في وقت مبكر يوم االثنني 

املاضي لكن لم يصب احد منهما ولم يتم اعتقالهما. 
وكانت الرحلة قد أقلعت من مطار داالس في وقت 

متأخر يوم االحد املاضي.
وقال اللفتنانت كوماندر وليام لويس من البحرية 
األميركية واملتحدث باســـم قيادة الدفاع اجلوي 
بشمال أميركا انه مت ارسال مقاتلتني من طراز اف 
16 من قاعدة انـــدروز اجلوية بعد ان ابلغ الطيار 

باملشكلة.

على منال بعد أن عادت ملنزلها 
وابنها واطمأننت على صحتها 
فكانـــت بصحة جيدة قائله لي: 
ال تشـــيل هم أنا بخير«، مبينا 
أنه سيراجع السبت املقبل جهة 
التحقيق بعد اإلقرار على املراجعة 
وإنابة شقيقها بكفالتها، مشيرا 
إلى أنه ســـيتولى بنفسه إدارة 

قضية منال.
من جهة اخرى اتهمت سيدة 
اعمال سعودية سائقها باغتصابها 
في احد املناطق املهجورة باملدينة 
املنورة )غرب(، وذلك في خضم 
اجلدل في اململكة حول السماح 
للمرأة بقيادة السيارات، حسبما 
افادت وســـائل اعالم سعودية 
االربعاء املاضي. وقالت صحيفة 
»عكاظ« امس ان دائرة العرض 
واألخـــالق في هيئـــة التحقيق 
واالدعاء العام في املدينة املنورة 
»تتحرى عن حقيقة مزاعم سيدة 
أعمال اتهمت ســـائقها باالعتداء 
عليها«. وبحسب الصحيفة فإن 
السيدة اكدت ان سائقها اغتصبها 
حتت تهديد السالح. وتعتزم نساء 
في اململكة قيادة السيارات بشكل 
متزامن في مختلف انحاء البالد 
يوم 17 يونيـــو للمطالبة مبنح 

املرأة حق القيادة.

ذلك بإمكانية تعرضها لصدمة 
نفسية جراء حبسها.

ووفقا لتقرير نشرته »عكاظ«، 
امس قال والد منال التي أفرجت 
عنها اجلهات األمنية من سجن 
النســـاء في إصالحيـــة الدمام 
البارحـــة األولى بعـــد قضائها 
تسعة أيام على ذمة التحقيق على 
خلفية قيادتها مركبتها اخلاصة 
في شـــوارع اخلبـــر »اتصلت 

كشف مسعود الشريف والد 
»سائقة اخلبر«، عن رغبته في 
إجراء فحص كامل البنته وحتمل 
كل التكاليـــف في أحـــد املراكز 
املتقدمـــة في املنطقة  الصحية 
الشرقية بعد اإلفراج عنها، معلال 

منال الشريف

صحتك

واشنطن ـ يو.بي.آي: اظهرت دراسة اميركية 
جديدة ان الرجال الذين ينامون اقل من 5 ساعات 

في الليلة الواحدة على مدى اسبوع تنخفض 
لديهم بشكل ملحوظ معدالت الهرمون الذكوري 
التستستيرون مقارنة مبن يأخذون قسطا وافيا 

من النوم الليلي.
ووجد الباحثون في جامعة شيكاغو الذين اجروا 
دراستهم على 10 شباب بلغ معدل اعمارهم 24 
عاما انهم عندما امضوا 8 ليال ناموا خاللها 5 
ساعات انخفض معدل التستستيرون لديهم 

بشكل ملحوظ مقارنة بفترة 10 ليال ناموا خاللها 

قرابة 10 ساعات.
وقالت الباحثة املسؤولة عن الدراسة ايفا فان 

كوتر ان للمعدالت املنخفضة من الهرمون املذكور 
آثارا سلبية عدة ال تتعلق فقط بالسلوك اجلنسي 

وبانخفاض الطاقة والرغبة اجلنسية والتركيز 
والتعب، بل في القوة وحجم العضالت وكثافة 

العظام.
وتبني ان الرجال الذين لديهم اقل معدالت 

التستستيرون ظهر عندهم انخفاض في الشعور 
بالرفاه وتغير في املزاج كلما تراجعت لديهم 

ساعات النوم ليال.

دراسة: قلة النوم تخفض معدل التستستيرون لدى الرجال

فيلم نادر لتشارلي شابلن 
يباع في مزاد علني بلندن

لندنـ  يو.بي.آي: يعرض فيلم نادر للممثل الراحل 
تشارلي شابلن اشتراه مصادفة أحد األشخاص عبر 
موقع »إي باي« مقابـــل 5 دوالرات، للبيع في مزاد 
علني يقام في العاصمة البريطانية لندن، ويتوقع 
أن يبـــاع مببلغ من 6 أرقام. وذكـــرت هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( 
ان البريطانـــي موراس 
بارك عثر على نســـخة 
فيلم »تشـــارلي شابلن 
في طائرة زابلن«، وهي 
النسخة الوحيدة لفيلم 
تشابلن غير املعروض، 
بعدما اشترى صندوقا 
قدميا اشتراه عبر موقع 
بـــاي« مقابـــل 5  »إي 
الفيلم  دوالرات. ويباع 
في مزاد علني تقيمه دار 
»بونهامز« للمزادات في 
نايتســـبريدغ في لندن في 29 يونيو املقبل. وقال 
ستيفاني كونيل رئيسة قسم التذكارات في الدار ان 
هذا الفيلم »سيشكل من دون ادنى شك مساهمة مهمة 
فـــي تاريخ األفالم القدمية«، متوقعة أن يباع مببلغ 
مؤلف من 6 أرقام. يشار إلى ان بارك اشترى الصندوق 
القدمي بعدما أعجبه شكله، ولم يفتحه فورا إمنا وجد 
بعدما فتحه بعد فترة فيلما لتشارلي شابلن بعنوان 
»تشارلي شابلن في طائرة زابلن« وهو يظهر املمثل 
داخل طائرة أملانية مـــن طراز »زابلني« حتلق فوق 
إجنلترا خالل احلرب العاملية األولى، وقد بدأ الفيلم 
الذي لم يعرض من قبل مبشهد يعرب خالله شابلن 
عن رغبته في مغادرة الواليات املتحدة والعودة إلى 

بريطانيا ليحارب إلى جانب اجلنود البريطانيني.

تشارلي شابلن

العالقات االجتماعية .. مفتاح 
السعادة في سن الشيخوخة

سعودي يترك عروسه في حمام 
املطار بعد شهر العسل!

كتاب عن دور الهند
في نشر التراث العربي

كواالملبورـ  وكاالت: انتهى شهر عسل قضاه زوجان 
ســــعوديان في ماليزيا على حساب الزوجة، بأن ترك 
العريس عروسه في دورة املياه مبطار كواالملبور واستقل 
طائرته عائدا الى أرض الوطن. وقد دفع حرص الزوج 
الشديد على عدم ضياع قيمة الطائرة على هذه الفعلة، 
اذ خشي ان تأخرت زوجته في احلمام فلن يسافر هو 
أيضا. وحني كان العريس يقوم بإجراءات املغادرة كانت 
زوجته تبحث عنه بني أرجاء املطار معتقدة انه تعرض 
ملكروه. وبعد وصول الطائرة الى أرض اململكة وإنهاء 
اإلجراءات سأل أهل العروس الذين كانوا بانتظارها زوج 
ابنتهــــم عنها فرد قائال انها في احلمام. كان هذا اخلبر 
مبثابة وقع الصاعقة علــــى أهل العروس وعليها هي 
كذلك، وما ان علمت بحقيقة األمر وان زوجها لم يجد 
غضاضة في تركها وحدها في بلد غريب ملجرد خوفه 
من ان يفقد ثمن تذكرته، حتى اشترطت حصولها على 

الطالق البائن قبل عودتها الى السعودية.

بيروت ـ رويترز: جاء في مقدمة كتاب »دور الهند 
في نشــــر التراث العربي« ان عالقــــات عميقة اجلذور 
تربط بني الهند وشــــبه اجلزيرة العربية وان ذلك من 
العوامل التي ادت الى ان يعمل هنود على نشر التراث 
العربــــي. وجاء في املقدمة التــــي كتبها حفظ الرحمن 
محمــــد عمر االصالحي وهو باحث وديبلوماســــي في 
ســــفارة الهند لدى اململكة العربية السعودية ان الهند 
وشبه اجلزيرة العربية »تربط بينهما عالقات ضاربة 
اجلذور راسخة في وجدان الشعب والقيادة«. واضاف 
انهما »مرتبطتان باملمرات املائية للمحيط الهندي وقبل 
آالف الســــنني عبرت الســــفن والقوارب املصنوعة من 
خشب الســــاج في كيراال مياه احمليط الهندي وربطت 
اناس السند وجوجارات وماالبار باملوانئ املختلفة من 

اخلليج والبحر االحمر«.

لندن ـ د.ب.أ: كشـــف بحث جديد أن احلفاظ على 
العالقات االجتماعية واحلركة في ســـن الشيخوخة 
عنصران مهمان للغاية من أجل التمتع بحياة جيدة 
بشكل عام، حيث يساعدان بعض املسنني على االحتفاظ 
بحيوتهم ونشاطهم. وأظهرت الدراسات، التي أجريت 
أثناء تطوير مقياس جديد لنوعية احلياة لدى املسنني، 
أن بعض األشخاص في التســـعينيات من أعمارهم 
يواصلون لعب البولينغ مبساعدة ركبتني أو ذراعني 
جديدتني أو باالستعانة مبنظار ملواجهة ضعف الرؤية. 
أعدت هذا البحث آن بولينغ، أستاذة الرعاية الصحية 
للمســـنني بجامعة كينغستون في لندن، بتمويل من 
مجلس البحوث االقتصادية واالجتماعية البريطاني، 
حســـبما ذكر موقع »ســـاينس ديلـــي« اإللكتروني 

املتخصص في مجال العلوم والصحة. 
ووفقا للبحث، فإن أحد مفاتيح السعادة في سن 
الشيخوخة يتمثل في ســـعة احليلة. فقد قال رجل 
أرمل )85 عاما( للباحثني إنه صنع أداة خشبية خللع 
اجلوارب، كي يتسنى له جتفيف ما بني أصابع قدميه 
بعد أن توفيت زوجته، التي كانت تساعده عادة في 
القيام بذلك نظرا ألنه ال يســـتطيع االنحناء، بل إنه 
صنع نسخا من تلك األداة وأعطاها ألشخاص آخرين 

يعانون من املشكلة نفسها.

أنچيلينا تصف براد پيت 
بالرجل احلقيقي واألب الرائع

طليطلة.. شمس األندلس
وحاضرة إسالمية عريقة

اإلماراتي املتهم مبحاولة تهريب
»حديقة حيوانات صغيرة« يهرب من تايلند

لندن ـ يو.بي.آي: عبرت النجمة الهوليوودية 
أنچيلينا چولي عن ســـعادتها بعالقتها مع املمثل 
األميركي براد پيت الذي وصفته بالرجل احلقيقي 

واألب الرائع.
قالت چولي )35 عاما( في مقابلة مع صحيفة 
»دايلي تلغـــراف« البريطانية »أحب كوني امرأة 
وقـــادرة على اإلجناب، كما أحب الشـــعور بأنني 
ناعمة وأحب تواجدي مع براد وكل األحاســـيس 
الطبيعية التي أشعر بها«. وأضافت »أنا محظوظة 
جدا ألنني مع براد، فهو رجل نبيل بالفعل ورجل 

حقيقي«.
وأشارت إلى أن پيت )47 سنة( »يوازن بشكل 
رائع بني كونه أبا مذهال ومحبا ورجال شديد الذكاء، 

وجسديا هو رجل حقيقي«. وتطرقت إلى أوالدها 
الستة من پيت، مشيرة إلى انهما يتشاركان تربيتهما، 
وقالـــت »وعندما أعمل يخصص وقتا أطول كأب، 

وهذا أمر خاص أيضا في العالقة«.
وذكرت أنها ال تعمل إال خمســـة أيام فتحرص 
على التواجد مع الصغار في عطلة نهاية األسبوع، 
وفي وقت العشـــاء، وأوضحت انه على الرغم من 
حبها الشـــديد لألوالد، إال انها تعي أهمية متضية 
وقت خاص مع پيت. وقالت انها تخصص »وقتا 

خاصا لبراد عندما أعمل ألشهر قليلة«.
وخلصت إلى القول أنها حتب عائلتها وعملها، 
لكنها أقرت أنها لم تعد في الـ 20 من العمر »وفي 

مرحلة ما سأبطئ من العمل لكن ليس اآلن«.

مدريدـ  كونا: ال تكاد تذكر االندلس االسالمية 
في كتب االدب والفن والتاريخ اال وتذكر معها 
مدينــــة طليطلة العامرة التي تعد من اهم مدن 
االندلس واقدمها وأحد مراكز االشعاع احلضاري 
التي افادت اوروبا وشــــهدت نهضة حضارية 
فريدة حتاكي في بديع نشــــاتها وتطورها تلك 
التي شهدتها شــــقيقتها قرطبة حاضرة الدولة 

االموية.
وقد اعلنت طليطلة )توليدو باالســــبانية( 
موقعا تراثيا عامليا من قبل اليونسكو في عام 
1986، حيث تعد عاصمة عاملية للتسامح والتالف 
واالنسجام بني الثقافات االسالمية واملسيحية 
واليهودية وعاصمة للعلم وحاضنة ملدرســــة 
طليطلة للترجمــــة التي تعد ثاني اهم مدارس 
الترجمة بعد مدرســــة »دار احلكمة« في بغداد 
والتي ادت دورا رائدا في نقل العلم ونشر املعرفة 

وترجمة مخطوطات بالغة االهمية.
ويختلف املؤرخون في تاريخ نشأة املدينة، 

فيقول بعضهم انها كانت تسمى في الالتينية 
»طوالطو« او »طليطلم« ومعناه متفق عليه وهو 

»فرح سكانها« وذلك حلصانتها ومنعتها.
وتقع طليطلة على بعد 75 كيلومترا جنوب 
غرب العاصمة مدريد وعلى بعد 320 كيلومترا 
شمال شرق قرطبة ووهبتها الطبيعة حصانة 
فريدة وموقعا استراتيجيا مهما حيث تتوسط 
شــــبه اجلزيرة االيبيرية متربعة على هضبة 
صخرية ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 500 
متر يحيط بها نهر تاجة الكبير من ثالث جهات 
فيما حتيط بها سلسلة جبال الشارات من الشمال 

وسلسلة جبال اوريتانا من اجلنوب.
فتح املدينة احملصنة طارق بن زياد عام 711 
ميالدي وازدهرت في عصر اخلليفة عبدالرحمن 
الناصر لتكون احدى اكبر حواضر العالم االسالمي 
وعنصرا فاعال في معظم االحداث التي شهدتها 
االندلــــس رغم قصر فتــــرة تواجدها في كنف 

املسلمني )711 - 1085(.

بانكوك ـ د.ب.أ: أكدت شـــرطة تايلند امس 
أن املواطن االماراتي الذي اعتقل الشهر املاضي 
بعد أن عثر في حقائبه على حيوانات صغيرة 
مهـــددة باالنقراض هرب من تايلند في ظروف 

مريبة.
وكان نـــور محمود )36 عاما( قد اعتقل في 
أحد املطارات في بانكوك في 13 مايو املاضي فيما 
كان يهم بالسفر على منت رحلة جوية متجهة 
إلى دبي بعد أن عثرت الشرطة في حقيبته على 
كمية كبيرة مـــن احليوانات الصغيرة املهددة 
باالنقراض مبا فيها فهود ومنور وقردة ودب.

ولم ميثل محمود أمام احملكمة على االطالق 
فـــي املوعد احملدد للنظر فـــي قضيته، وتبني 

للشرطة أنه غادر البالد في 23 مايو املاضي بعد 
أن ســـدد الكفالة املطلوبة منه في قسم شرطة 
يقع بالقرب من املطـــار وبناء عليه متكن من 

استرداد جواز سفره.
وقالـــت منظمـــة »فريالند« وهـــي منظمة 
أهلية معنية مبكافحة االجتار غير املشـــروع 
في االنواع املهددة باالنقـــراض إنها تعتقد أن 
الشرطة التايلندية تعرضت لضغوط سياسية 

من جانب جهات عليا في البالد.
وتعتقد فريالند أن محمود ينتمي إلى شبكة 
متخصصـــة في تهريب احليوانات النادرة من 
آسيا إلى منطقة الشرق االوسط حيث ان ذلك 

يدر عليها أرباحا طائلة.

عائلة براد وأنچيلينا

مدينة طليطلة


