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 دائرة الطباشير 
الكويتية

 نظر امللك ســــليمان في 
امرأتان،  أمر طفل تتنازعه 
كل واحــــدة منهمــــا تدعي 
امومته، فالتفت امللك ناحية 
احلرس وقال ائتوني بسيف 
واشــــطروا الطفل نصفني 
واعطوا نصفا لواحدة ونصفا 
لالخرى، فرفضت احداهما 
احلكــــم وقالــــت: ال تقتلوا 
الطفل وأعطوه خلصيمتي، 
فحكم امللــــك لصاحلها حني 
انهــــا األم  ادرك بحكمتــــه، 
احلقيقية التي ال تريد االذى 

لوليدها.
  هـــــذه القصة وردت في 
الكتـــــاب املقدس واملوروث 
االســـــــــالمي، واستــلهمها 
املسرح الصيني في مسرحية 
«دائرة الطباشــــير» بعد ان 
الســــيف  الكاتب  اســــتبدل 
بدائرة مرسومة على االرض 
بالطباشير، وجعل كل امرأة 
تشد الطفل ناحيتها لتخرجه 
من الدائرة، ومن هذه القصة 
أيضا اقتبس الكاتب املسرحي 
املاركسي بريشت مسرحيته 
الطباشير  الشهيرة «دائرة 
القوقازية» مع تغيير احلكم 
ملصلحة االم غير احلقيقية، 

رافضا االمومة الغريزية.
القصة  الى هذه    أشــــير 
بسبب ما يجري في بالدنا، 
مــــن الضروري  حيث بات 
اخلروج من دائرة الطباشير 
الكويتية، وترك «اجلمل مبا 
حمل» والكف عن املنازعات 
التي  واملشاركة السياسية 
ثبــــت ان أضرارها اكثر من 
منافعها، وان استدعى ذلك 
البرملان،  مــــن  االنســــحاب 
فالغيــــاب الكامل افضل من 

احلضور االبتر.

 أمانة

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire12@yahoo.com 

 ترددت انباء وتصريحات عن قيام 
وزارة الداخليـــة بضبط مجموعة من 
املشتبه بهم في مشاجرة ندوة السعدون، 
وهناك معلومات ذكرها بعض اعضاء 
مجلـــس األمة ولم تنفها الداخلية بأن 
عددا منهم ميارس ضده العنف وأساليب 
غير حضارية النتزاع اعترافات منهم 

في تلك املشاجرة.
  انه من املسلم به قانونا ان ما حصل ال يتجاوز جنحة 
االعتداء بالضرب على نحو محسوس، املجّرمة في قانون 
اجلزاء، وهي ذات اختصاص أصيل باإلدارة العامة للتحقيقات 
وليست النيابة العامة، كما ان تصوير املشاجرة على انها 
شـــروع في القتل فيه الكثير مـــن املبالغة واملغالطة ألن 
الشروع في القتل يحتاج الى قصد جنائي من املتهم وسبق 
اصرار وترصد، وهذا الشيء معدوم ومنتف في مشاجرة 
حدثت وليدة اللحظة ولم يتوقعها احد، كما انه بسماع ما 
جاء عن املجني عليه وباالطالع على املقابالت الصحافية 
معه لم تستطع وسائل اإلعالم املتحمسة مع املجني عليه 
اظهار اال صورة واحدة إلصابة املجني عليه وهي عبارة 
عن كدمة صغيرة، ولو كان هناك اصابات او كســـور او 
جروح لطارت بها وســـائل اإلعـــالم احلكومية واملوالية 
ليس حبا في املجني عليه وامنا تشويها وحتريضا على 

نواب كتلة الدستور.
  وهل يعقل ان يقوم مائة رجل باالعتداء على شخص 
وتكون النتيجة كدمة بسيطة؟! أرجوكم احترموا عقولنا 

قليال.
  ان االسالم كّرم االنسان وحرم انتهاك جسده وعرضه، 
قال اهللا تعالى: (ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر)، وقال رســـول اهللا ژ: «كل املسلم على املسلم 

حرام دمه وماله وعرضه».
  وقد أكد الدستور الكويتي على وجوب حسن التعامل 
وصيانة كرامة الناس، حيث نصت املادة ٣١ من الدستور 
على اآلتي: «ال يجوز القبض على انســـان او حبســـه او 
تفتيشـــه او حتديد اقامته او تقييـــد حريته في االقامة 
او التنقل اال وفق احكام القانون، وال يعرض اي انســـان 

للتعذيب او للمعاملة احلاطة بالكرامة».
  كما نصت املادة ٣٤ من الدســـتور على اآلتي: «املتهم 
بريء حتى تثبت ادانته فـــي محاكمة قانونية تؤمن له 
فيها الضمانات الضرورية ملمارســـة حق الدفاع ويحظر 

ايذاء املتهم جسمانيا او معنويا».
  وأيضا جاء في املادة ٩٨ من قانون االجراءات ما يؤيد 
ذلك بالنص اآلتي: «للمتهم ان يرفض الكالم او ان يطلب 
تأجيل االســـتجواب حلني حضـــور محاميه او ألي وقت 
آخر، وال يجوز حتليفه اليمني وال اســـتعمال اي وسائل 

اإلغراء او االكراه ضده».
  فهل بعد كل ذلك يا وزارة الداخلية يجوز لكم استخدام 

العنف ضد املشتبه بهم وانتزاع االعترافات منهم؟!
  ان ذلك اذا ما وقع فإن مسؤولية وزير الداخلية قائمة 
ملخالفته صريح الدســـتور والقانون، فهل من فارس من 
النواب ينبـــري للدفاع عن الدســـتور والقانون وكرامة 

الناس؟!

 العنف مرفوض.. يا داخلية!

 قال إنه يستطيع رؤية الجان وطرده خالل ساعة

 فيما يعتقد أنه لدواٍع حرمتها الشريعة.. والمثقفون يردون: لسنا في قندهار

 اتهامات وشتائم بين معالج بالقرآن وعالم دين على الهواء في «وجهة نظر»

 بغداد تمنع تدريس الموسيقى وتزيل التماثيل من معهد الفنون الجميلة
من أبرزها استثناء مادتي املوسيقى 
واملسرح من التقدم للدراسة هذا العام، 
باإلضافة إلى رفع التماثيل من واجهة 

املعهد دون إبداء تبريرات.
  وجاء احلظر على املادتني من وزارة 
التربيـــة بحســـب إدارة املعهد التي 
التفاصيل وكذلك  حتفظت على ذكر 

فعل األساتذة خوفا من احملظور.
  وبحســـب العديد من الطالب في 
املعهد تبني أن احلظر جاء من منظور 
ديني على أساس حترمي تدريس تلك 
املواد. ويخشى الطالب من أن يطول 
احلظر أقســـاما أخرى مثل اإلخراج 
والتصوير والرســـم والنحت بداعي 

التحرمي الشرعي.
  واختتـــم الشـــكرجي حديثه بأن 
«مثل هذا التزمت وحظر احلريات لن 
يدوم في العراق، فهناك مناخ بالبالد 
رافض لكل هذه اإلجراءات، وستعلو 
أصوات املثقفني وأصوات محبي اإلبداع 
واحلرية من أجل رفض كل ذلك واحلول 

دون امتداده». 

تتصدرها الفتة كتـــب عليها «بغداد 
ليست قندهار».

  ثم أعقب ذلك اتخاذ وزارة التربية 
والتعليم العراقية سلسلة من اإلجراءات 
بحق معهد الفنون اجلميلة في بغداد 

تزمتا وتضييقا على احلريات.
  وكانت بعض األحزاب اإلسالمية 
قد عارضت إقامة مهرجان بابل الدولي 
هذا العام وأغلقت كل أندية العراق، في 
خطوة أخرجت املثقفني في تظاهرة 

 دبيـ  العربية: قررت وزارة التربية 
والتعليم العراقية منع تدريس مادتي 
املسرح واملوسيقى في معهد الفنون 
اجلميلة ببغـــداد ورفع التماثيل من 
مدخل املعهد دون إبداء األسباب، إال 
أن بعض الطالب يرجحون أن يكون 
وراء ذلك االعتقاد بأن هذه املجاالت 

محرمة شرعا.
الكاتب    واعتبر ضياء الشكرجي، 
والسياسي العراقي، أن منع تدريس 
مادتي املسرح واملوسيقى في املعهد 
باعتبارهمـــا «حراما» هو رأي فردي 
لبعض األشخاص في األحزاب الدينية 
ومناف لرأي أغلب الفقهاء واملراجع 

الدينية.
  ووصف الشكرجي هؤالء األفراد بأن 
«لهم عقلية ال تنسجم مع روح اإلبداع 
وال مع الفن وال مع احلريات وال مع 
روح الفرح باملجتمع ألنهم يسيئون 
فهم الدين ولو عادوا للمراجع الدينية 
لوجدوا انها لن تتفق مع آرائهم تلك»، 
مشـــيرا إلى أن حظر تلك املواد يعد 

 الرياضـ  وكاالت: من املتوقع ان يجري د.محمد 
العريفي الداعية االسالمي املعروف عملية جراحية 
االسبوع املقبل في احد أكبر مستشفيات الرياض 
على يد عدد من ابرز اجلراحني السعوديني،وذلك 
بعد تعرضه النـــزالق غضروفي وذلك في الليلة 

العاشرة من شهر ذي احلجة.
  يشار الى ان اصابة د.محمد العريفي باالنزالق 
الغضروفي، ادت الى مالزمتـــه للفراش ومنعته 
من االســـتمرار في العديد من النشاطات الدعوية 
املعروفة، وينتظر ان يجري االسبوع القادم عملية 

جراحية.
  وكان غياب العريفي عن برنامجه االســـبوعي 
الشهير «ضع بصمتك» الذي يحظى مبتابعة كبيرة 
على قناة اقرأ الفضائية، وكذلك تغيبه عن خطبة 
اجلمعة في جامع الدواردي بالرياض، اثار دهشة 
واستغراب العديد من متابعيه ومحبيه في اململكة 

وخارجها.
  وفي ذات الســـياق حاولت «ســـبق» االتصال 
مبكتـــب د.محمد العريفي، وتلقـــت ردا من مدير 
مكتبه والذي اكد ان الشيخ يشكو من آالم شديدة 
ألزمته الفراش، ومنعته من استقبال الزوار طوال 

فترة ما بعد احلج.
  وذكر انه من املتوقع ان يقضي د.محمد العريفي 

 لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: توفيت إليزابيث 
إدواردز زوجة املرشــــح الرئاسي الدميوقراطي 
السابق جون إدواردز عن عمر ٦١ سنة بعد يومني 
فقط على إعــــالن األطباء عدم جدوى املضي في 

عالج السرطان الذي متدد في جسمها.
  وأفاد موقع «بيبول» األميركي بأن إدواردز التي 
واجهت مشاكل شــــخصية كثيرة وأهمها خيانة 
زوجها لها ومعركتها مع سرطان الثدي طوال ٦ 
سنوات فارقت احلياة في منزلها في مدينة شابل 
هيل بكاروالينا الشمالية وكانت محاطة بعائلتها. 
وأصدرت العائلة بيانا قالت فيه «اليوم خسرنا 
عزاء وجود إليزابيث بيننا لكنها باقية في قلوبنا، 
نحن نحبها ولن نعرف أبدا شخصا أكثر إلهاما 
وحبا للحياة مثلها». وأضاف البيان «نيابة عن 
إليزابيث نود أن نعبر عن امتناننا آلالف الذين 
تأثروا بها واستوحوا منها ودعمكم وصلواتكم 
أثرت في العائلة كلها». واتصل الرئيس األميركي 
باراك أوباما معزيا الســــيناتور إدواردز وابنته 
كايت بفقدان الزوجة واألم. وأصدر أوباما وزوجته 
ميشــــيل بيانا قاال فيه ان «إليزابيث عايشت في 
حياتها املأساة واأللم.. لكنها حتملت وكشفت عن 

قوة ونعمة ستبقى مصدرا لإللهام».
  كما أرســــل الرئيس األميركي األســــبق بيل 
كلينتون برقيــــة تعزية للعائلة واصفا إدواردز 

بأنها «رمز القوة واألمل واإلنسانية». 

عائلة الزوج، إبان حكم طالبان.
  وذكرت أنها كانت في سن الـ ١٦ عاما، 
عندما جرى تســـليمها إلى والد زوجها 
وأشقائه العشرة، وجميعهم من عناصر 
طالبان، حيث عاشت ملدة عامني قبيل أن 
تفر هاربة. ورغم أن الهروب ليس جناية 
في أفغانستان، إال أنه ينظر إليه كجرمية 

في حال كان اجلاني امرأة.
  ومثلت املـــرأة أمام محكمة طالبانية، 
بعد أن عثر عليها والد زوجها، وأجبرها 
على العـــودة إلى منزل الزوجية، بتهمة 

وصم العائلة بالعار.
  وقضت احملكمة بجـــدع أنفها وقطع 
أذنيها كقصاص، وهي جرمية نفذها ستة 
رجال في جبال «أروزغان» حيث تركت 

لتلفظ أنفاسها بعد تنفيذ احلكم.
  إال أن الضحية ظلت على قيد احلياة 
حيث تخضع لعمليـــة جراحية لترميم 

وجهها وبدء حياة جديدة.
  وعانت األفغانيات من القمع بشدة إبان 
حكم حركة طالبان املتشددة، التي أطاح 

بها الغزو األميركي أواخر ٢٠٠١. 

عاما، الذي هدد بسالحه بيبي عائشة، وأمر 
خمســـة آخرين، بينهم زوجها، بتقطيع 

أوصالها تنفيذا لقرار «محكمة».
  وصرح جمعة هيمات، قائد 
قوة شـــرطة اإلقليم، بأن 
عملية القبض متت قبل 
نحو أسبوعني، وأن 
ســـليمان اعترف 

بجرميته.
صفـــت  و   و
عائشـــة جرمية 
تقطيعهـــا فـــي 
مارس في حديث 
 CNN لشـــبكة 
بالقول: «عندما قطع 
أنفي وأذني اغشـــي 
علي... شعرت كأن ماء 
باردا جرى صبه على أنفي.. 
فتحت عيناي.. ولم أر شيئا ألن 

الدم كان يغطيهما».
  وأوضحت أن تقطيـــع األوصال يعد 
قصاصا عادال جلرميـــة جلب العار إلى 

جثة الزوجة داخل السيارة في وقت الحق، 
بعدما قتلت بطلق ناري في العنق، وزعم 
سائق التاكسي زوال توجنو، الذي حتول 

لشاهد اثبات، أن رجل االعمال 
البريطاني عرض عليه ١٥ 

ألف راند (٢٢٠٠ دوالر) 
مقابل قتل زوجته، 
واستنكرت عائلة 
ديواني تلك املزاعم 
بأنها  ووصفتها 
«سخيفة متاما» 

وغير حقيقية. 
  من جهة اخرى، 
أعلنت الشرطة في 

أفغانستان  جنوب 
أفغاني جدع  اعتقال 

أنف زوجة ابنه وقطع 
أذنيها في قصاص «طالباني» 

جلرمية جلب العار إلى عائلته، 
على حد زعمه.

  وقالت السلطات في إقليم «إوروغان»، 
الثالثاء، إنها اعتقلت حاجي سليمان، ٤٥ 

 لندنـ  د.ب.أ: أعلنت الشرطة البريطانية 
أمس اعتقال مليادير بريطاني، زوج لسيدة 
سويدية قتلت أثناء قضاء االثنني شهر 
العســـل في جنوب أفريقيا، لالشـــتباه 

بتورطه في اجلرمية.
  وقالت الشرطة إن الشرطة البريطانية 
(اسكوتالنديارد) ألقت القبض على شرين 
ديواني، الذي قتل زوجته آني (٢٨ عاما) 
رميا بالرصاص في كيب تاون الشـــهر 
املاضـــي، جاء ذلك بنـــاء على طلب من 
الســـلطات في جنوب أفريقيا في وقت 

متأخر أول من أمس.
  وفي جلسة استماع مبحكمة في كيب 
تاون وجهت للـــزوج (٣٠ عاما) غيابيا 
تهمة التحريض على قتل عروسه ودفع 

أموال مقابل ذلك.
  اختطفت السيارة األجرة (تاكسي) التي 
كان يستقلها العروسان ببلدة على مشارف 
كيب تاون مساء يوم ١٣ نوفمبر املاضي 
أثنـــاء عودتهما الى الفنـــدق بعد تناول 
العشـــاء خارج املدينة، وألقى مسلحان 
الزوج والسائق خارج السيارة. وعثر على 

 أكد الداعية االســـالمي عمرو خالد ان اندماج 
املسلمني في املجتمع األوروبي قد يستغرق وقتا 
طويال ويواجه عقبات كثيرة، معربا عن أسفه 

لسلوك تنظيم القاعدة وحديثه باسم االسالم.
  وقال خالد في حديـــث لصحيفة «املوندو» 
االســـبانية نشـــر مؤخرا «اندماج املسلمني في 
املجتمع األوروبي قد يتم خالل ١٥ ســـنة، حيث 
ســـيكون لهم دورا ايجابيا»، مضيفا «الطرفان 
يريدان العمل معا ألن القيم املشتركة بيننا أكبر 

بكثير من اخلالفات».
  وأوضح خالد ان حلمه هو تأســـيس منظمة 
أوروبية كبيرة جتمع املسلمني وغير املسلمني، 
تهدف الى حتقيق التعايش بني الطرفني واحلفاظ 
على هوية املسلمني في أوروبا، وفي الوقت ذاته 
تهدف الى دمجهم في املجتمع من خالل نشاطات 
محددة، مشـــيرا الى رغبته في ان يكون جزءا 
من تلك املنظمة، وأكد ان خطبه الدينية ترتكز 

على محورين.
  وتابع: «مهمتي هي اقناع الشباب بأنه ليس 
هناك اي تعارض بني االميان واحلياة احلديثة»، 
مضيفا «كما أعمل على حتفيزهم جتاه استخدام 
اإلميان بهدف االصالح، والتنمية، فالعقيدة دون 

اصالح تؤدي الى اإلرهاب».
  وأضاف: «أنا أحتدث باسم ١٫٤ مليون شاب 
مسلم أجابوا على استفتاء أجريته حول أحالمهم 
املستقبلية فهم يريدون العمل واالحترام املتبادل 

فترة راحة سريرية بعد اجراء العملية تزيد على 
شـــهر، ويعود بعدهـــا ملزاولة نشـــاطه االعالمي 

والدعوي. 

واحلصول على متويل صغير ميكنهم من تنمية 
واصالح بالدهم، ولم يكن العنف أبدا جزءا من 

أحالمهم».
  ومضى خالد بالقول «تنظيم القاعدة يشوه 
صورة االسالم»، متسائال «من فّوضهم للتحدث 

باسم االسالم؟». 

 الكويت ـ ام.بي.سي: شـــهد برنامج تلفزيوني كويتي 
يعرض على الهواء مباشرة على قناة «الوطن» مجموعة 
من الشـــتائم، أطلقها ضيف البرنامج الذي قدمته املذيعة 
على أنه «معالج بالقرآن والسنة» جمال الشومر، ضد أحد 
علماء الدين، قبل أن يشتم احملطة وينسحب من البرنامج، 

اعتراضا على األسئلة ومداخلة عالم الدين.
  وطرحت مقدمة برنامج «وجهة نظر» املذيعة الكويتية 
إميان جنم، في حلقتها التي عرضت في ساعة متأخرة من 
يوم االثنني املاضي، موضوع الفرق بني املعاجلة بالقرآن 

والسنة والرقية الشرعية الصحيحة.
  واستضافت في االستوديو «املعالج بالقرآن والسنة» 
جمال الشومر، ومن استوديو خارجي عالم الدين واملعالج 

بالرقية الشرعية الشيخ عبدالعزيز العويد.
  وذكر الشـــومرـ  خالل احللقة، التـــي بثت على الهواء 
مباشرة عبر شاشة تلفزيون الوطنـ  أن اهللا تعالى مينحه 
القدرة على تشخيص املصاب بالسحر واملس، وأنه يستطيع 
رؤية اجلان بأشكال وهيئات مختلفة، وطرده خالل ساعة 

في وقت يستغرق فيه اآلخرون شهرا.
  وأضاف أن طرد اجلان خاصة «العصاة» و«غير املســـلمني» يحتاج إلى 
الضرب والسب واللعن، وأنه يتبع هذا األسلوب الذي أثبت فاعليته مع كثير 

من الذين يتوافدون عليه من مختلف دول العالم يبحثون عن العالج.
  ولم يكتف الشـــومر بذكر ذلك، بل قال: إنه متكن من تشـــخيص حالة 

أحد املصابني عبر اتصال هاتفي، وأنه مصاب باملس، كما 
عرض ـ خالل احللقة ـ تســـجيال صوتيا له، وهو يحاول 

طرد اجلان من بعض املصابني باملس.
  وأثار حديث الشـــومر حفيظة عالم الدين عبدالعزيز 
العويد، الذي دعا نظيره إلى مناظرة تلفزيونية، واصفا 
ما ذكره الشومر ـ خالل احللقة ـ بأنه نوع من الهذيان وال 
عالقة له بدراســـة القرآن والسنة، وأنه رمبا يكون بفعل 

اجلان املسيطر على الشومر.
  وأضاف أن السب واللعن اللذين يتبعهما الشومر في 
معاجلة اآلخرين ال يجوزان، ويتنافيان مع قول الرسول 
املصطفى ژ: «ليس املؤمن بطعان وال لعان وال فاحش وال 
بذيء»، وبالتالي فإن أسلوب الشومر يعد من (الفاحش)، 
وإنه ال يجوز للمحطة السماح مبثل هذه االدعاءات لرسام 
كاريكاتير. وهنا ثارت ثائرة الشـــومر، وانهال بالشتائم 
والسب، محاوال االنســـحاب من البرنامج اعتراضا على 
عدم التزام أسرة البرنامج بالشروط التي وضعها مقابل 
موافقته على تلبية الدعـــوة، ومداخلة عالم الدين، لكنه 

عدل عن انسحابه.
  ولم متض دقائق حتى نهض من مقعده غاضبا ومتجهما، واصفا العويد 
بـ «قليل األدب» مرات عدة، ثم شتمه بـ «لعنة اهللا عليك»، واستصغر اسمه. 
وقبل أن يغادر االســـتوديو وجه كالمه للمذيعة التي سبق أن انتقدها عن 

أحد األسئلة، قائال: «أنتم قناة ما تستحون». 

 د.محمد العريفي 

 إليزابيث إدواردز 

 د. توحيدة بالشيخ 

 عمرو خالد 

 العريفي يتعرض النزالق غضروفي 
  ويجري عملية جراحية األسبوع المقبل

 وفاة «توحيدة بالشيخ» 
  عميدة األطباء في العالم العربي

حياتها للعمــــل النضالي من اجل 
خدمة الوطن وكلفت ســــنة ١٩٣٧ 
بإدارة اول مجلة نسائية تونسية 
باللغة الفرنسية وهي مجلة «ليلى» 
التي صدرت بتونس سنة ١٩٣٦. كما 
انخرطت في العديد من اجلمعيات 
وشغلت منصب نائب رئيس الهالل 
األحمر التونسي، وتوحيدة بالشيخ 
هي ابنة أخت املرحوم الطاهر بن 
عمار الذي قاد مفاوضات االستقالل 
مع فرنسا سنة ١٩٥٦ والتي انتهت 
بإمضاء اتفاقية االستقالل التام في 

٢٠ مارس ١٩٥٦. 

 تونسـ  أ.ش.أ: توفيت توحيدة 
بالشيخ عميدة األطباء التونسيني 
وأول طبيبة في العالم العربي عن 
عمر يناهز ١٠١ ســــنة، ومت تشييع 
جثمانهــــا امس. ولــــدت توحيدة 
بالشيخ يوم ٢ يناير ١٩٠٩ مبدينة 
راس اجلبل من والية بنزرت وهي 
أول تونسية تتحصل على شهادة 
بكالوريا سنة ١٩٢٨ وتخرجت من 
جامعة الطب بباريس سنة ١٩٣٦. 
وتخصصت في طب النساء والتوليد 
وساهمت في اطالق جتربة التنظيم 
العائلي في تونس عن طريق قسم 
أحدثته مبستشــــفى شارل نيكول 
بالعاصمة سنة ١٩٦٣ ثم مبصحة 
مونفلوري بتونس التي تعتبر أول 
مصحة أنشأتها اجلمعية التونسية 

للتنظيم العائلي سنة ١٩٧٠.
  كما تولت الفقيــــدة في الفترة 
املمتدة بني ١٩٥٥ و١٩٦٤ ادارة قسم 
التوليد وطب الرضيع مبستشفى 
شارل نيكول قبل ان تترأس قسم 
التوليد وطب الرضع مبستشفى 
عزيزة عثمانة الى حني تقاعدها سنة 
١٩٧٧ وبالتوازي مع واجبها الطبي 
سخرت عميدة األطباء التونسيني 

 رحيل إليزابيث إدواردز بعد يومين من وقف عالج السرطان

 عمرو خالد: اندماج المسلمين في أوروبا يستغرق سنوات

 أوباما يعزي وكلينتون يصفها برمز القوة واألمل واإلنسانية تغيبه عن برنامجه التلفزيوني أثار استغراب جماهيره

  اعتقال زوج بريطاني متهم  بقتل عروسه في شهر العسل 
..والقبض على أفغاني قطع أنف وأذني زوجة ابنه ثأراً! 

 إميان جنم 


