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أدخلته دورة املياه 
بعد أن خلعت كامل 

مالبسه التي تلطخت 
بالدماء

السجن لنمساوية قامت بتهريب 
املخدرات البنها بدافع »حنان األم«

قناديل البحر تعطل محطة 
إسكوتلندية للطاقة النووية

حيوانات تستسلم 
للذبح عند ذكر اهلل

.. واليهود في هولندا يخشون 
احلظر وفقًا للشعائر الدينية بأوروبا

بريطاني ينجو بجراحة عاجلة
من سهم اخترق وجهه بعمق 6 سم

اختطاف عروس جزائرية أثناء 
قضاء شهر العسل بتونس

ڤييناـ  د.ب.أ: حتولت أم في النمسا إلى »مهربة مخدرات« 
بدافع حبها البنها.

وقضت محكمة في انسبروك امس بسجن األم ملدة عامني 
ألنها كانت تهرب املخدرات البنها من هولندا إلى النمسا.

ووفقا مللف القضية، قامت االم بتهريب املخدرات البنها 
املدمن عشـــر مرات منذ عام 2008، حيث بلغت الكمية التي 
هربتها خالل تلـــك الفترة 1.5 كيلوغرام هيروين على األقل 

و500 غرام كوكايني.
وألقت السلطات القبض على االم املسنة في فبراير املاضي 
عندما كانت في طريق العودة إلى وطنها، ومعها كمية كوكايني 

وهيروين تقدر بحوالي ثمانية آالف يورو.
واعترفت األم وابنها بالتهم املنســـوبة إليهما وقال االبن 
)46 عامـــا(: أمي لم تســـتفد من األمر فعلـــت كل هذا بدافع 

احلب فحسب.
وقضت احملكمة بســـجن االبن ثمانية أعوام لقيامه ببيع 

بعض املخدرات التي كانت جتلبها له أمه.

لندنـ  يو.بي.آي: توقف مفاعل محطة اسكوتلندية للطاقة 
النووية عـــن العمل بعدما غزتها أعـــداد كبيرة من قناديل 

البحر.
وأفادت صحيفة »دايلي ميرور« البريطانية بأن وحدات 
محطة »تورنيس« للطاقة النووية على الساحل قرب دونبار 
بجنوب شـــرق ساحل اســـكوتلندا أوقفت يدويا عن العمل 
كإجراء احترازي بعدما عثر على عدد من قناديل البحر في 

أحواض تنقية املياه املبردة للمفاعالت.
وقالت شركة »إي دي إي« للطاقة ان وجود قناديل البحر 
لم يشكل أي خطر ولكن قرار وقف املفاعلني عن العمل كان 

لتفادي أي إشكال ممكن أن يحصل.
ويجري العمـــل على التخلص من قناديـــل البحر على 
أن يســـتأنف العمل في املفاعلني مـــا أن يتناقص عدد هذه 
احليوانات البحرية. يشـــار إلى ان محطة »تورنيس« تولد 

الكهرباء منذ العام 1988.

سيدنيـ  وكاالت: عرضت شركة أسترالية متخصصة في 
الذبح على الطريقة اإلسالمية، ڤيديو حول طريقة الذبح تظهر 
من خالله أنه بذكر اهلل تطمئن قلوب املاشـــية، وتستسلم 
للذبح. ويقول سام كوكا، أحد مديري شركة »مرسي سلوتر« 
األسترالية، إنه مبجرد ذكر اهلل تهدأ املاشية وتستسلم بكل 
ثقة لصاحبها، على عكس ما يدعيه الغرب بقولهم إن الذبح 
ليس رحيما، ويعتبرون صعق األغنام قبل ذبحها هو األرحم 
لعدم شعورها باأللم. يشار إلى أن الطريقة الغربية في الذبح 
تؤدي إلى جتمع الدم في جسم الشاة، ويسبب مشاكل صحية، 

وهذا النوع من اللحوم محرم على املسلمني.

غزةـ  أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »يدعوت أحرنوت« اإلسرائيلية 
أن اجلالية اليهودية في هولندا تناضل ضد تطبيق التشــــريع 
اجلديد الذي يحرم ذبح احليوانات وفقا للشعائر الدينية خشية 
أن يؤدي مشروع القانون اجلديد إلى تفجير وضع قائم بجميع 
أنحاء أوروبا. وكان مشــــرعون هولنديون قد طرحوا مشروع 
قانون بشــــأن صعق املواشي قبيل ذبحها وهو ما يتناقض مع 
قوانني الشريعة اليهودية وأيضا مع الفرائض اإلسالمية اللتني 
تطالبان بضرورة ذبح احليوانات وهي في كامل وعيها.  ووفقا 
ملا ذكرته الصحيفة على موقعها االلكتروني مســــاء اخلميس 
املاضي أن احلاخام ييتشوك هويسمان الذي يرأس حركة اليهود 
املتشددين في أمستردام صرح للصحيفة بأن اليهود واملسلمني 
في قارب واحد فيما يخص تلك القضية، مدعيا أن تلك اخلطوة 

إمنا تستهدف أساسا االضرار باملسلمني ـ على حد قوله.
واشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الطائفة 
اليهودية في هولندا إلى استنباط أساليب للتحايل على مشروع 
القانون املشــــار إليه إال أن هناك مخاوفا أن يؤدي االجراء الى 

النقيض ويتم تعميم احلظر قريبا بجميع أنحاء أوروبا.

لندن ـ إم.بي.ســــي: في حادث فريد مــــن نوعه، جنا الفتى 
البريطاني ليويز تافيرنير )17 عاما( من املوت، بعدما أجريت 
له جراحة عاجلة إلنقاذ حياته من سهم اخترق وجهه بعمق 8 

بوصات )6 سم(.
ووقع احلادث عندما ذهب ليويز تافيرنير إلى منزل صديقه 
في منطقة ستيفينج مبقاطعة هيرتفوردشاير، حيث قام بوضع 
القوس على منضدة في وضع األمان، لكن مبجرد أن بدأ احلديث 
مع صديقه انطلق السهم فجأة، ليدخل في خده األمين من مسافة 

تقل عن 3 أقدام.
وأظهرت األشعة أن عظم وجنته أصيب بكسور، غير أن السهم 
الذي انطلق بشــــكل غير متوقع دمر أعصاب وأوردة حساسة 

بعمق 2 ملليمتر، بحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ويروي ليويزـ  الطالب مبدرسة ماريوت في منطقة ستيفينج 
ـ تفاصيل احلادث قائال »لقد اعتدت على استخدام السهم كثيرا 
من قبل وأنا وضعته في وضع األمان، لذلك لم أهتم عندما تركته 

على املنضدة، لكن فجأة انطلق السهم«.
ويستطرد »كنت قريبا من السهم الذي خرج من القوس بقوة 
وسرعة بالغة.. لم أشعر بشــــيء غير أني أتذكر قول صديقي 
هناك سهم في وجهك.. في احلقيقة كان مفزوعا جدا وأنا كنت 
مصدوما ولم أشعر بألم، ثم أخذني والد صديقي إلى املستشفى 
وبعد ذلك بدأت أشعر باأللم«. ويضيف قائال »األطباء أخبروني 
أني كنت على وشــــك أن أقتل من السهم أو أحرم من الكالم مرة 
ثانية في حال أصاب عصبا بعينه، لكنه استقر بعيدا عنه ملسافة 
2 ملليمتر«. ويوضح الفتى الذي أجريت له جراحة عاجلة في 
مستشفى ليستر »أنا ذهبت للمستشفى في ليلة اجلمعة ويوم 
الســــبت عدت للمنزل. كنت في دوامــــة أنا فعال محظوظ كنت 
معرضا للموت أو على األقل احلرمان من الكالم مرة ثانية، كما 

أن املخ لم يتعرض لإلصابة«. 

ام.بي.سي: أفادت تقارير صحافية امس باختطاف عروس 
جزائرية من زوجها أثناء قيامهما بقضاء شـــهر العسل في 
مدينة سوســـة التونســـية، وذلك بعد مهاجمتهما من قبل 

عناصر مجهولة.
وذكرت صحيفة »الشروق« اجلزائرية أن عناصر مجهولة 
هاجمت العروسني اجلزائريني أثناء جتولهما مبدينة سوسة 
الساحلية، وقاموا باالعتداء عليهما بالضرب، واستولوا على 
جميع متعلقاتهما الشخصية، وجنحوا في اختطاف العروس 
عنوة من زوجها الذي جنح في الفرار، لكنه تعرض إلصابات 
خطيرة. وبعد عملية االختطاف اضطر العريس )34 عاما( إلى 
العودة إلى اجلزائر، حيث قام بإبالغ السلطات األمنية بالقالة 
بوالية الطارف اجلزائرية باحلادثة من أجل إخطار نظيرتها 

التونسية، والبحث عن عروسه املخطوفة )24 عاما(.
وبحسب الصحيفة فإن هذا احلادث ليس األول الذي يطول 
فتيات جزائريات، مشيرة إلى أنها متتلك معلومات عن وجود 
فتاة جزائرية أخرى في عداد املختطفات منذ أســـبوع، ولم 

يتم العثور عليها حتى اآلن.

ليويز تافيرنير

واشنطن ـ يو.بي.آي: أجرى علماء صينيون تغييرات جينية 
في أنسجة اخلنازير قد تسمح يوما ما بنجاح زراعة هذه 

األنسجة عند البشر.
وذكر موقع »ساينس ديلي« األميركي أن الباحثني بجامعة 
»شانغهاي جياوتونغ« الصينية وجدوا أن تغيير جزيئات 
»ج1« باخلاليا الباطنية لشرايني اخلنازير يقلل الظروف 
املسببة لرفض العضو املزروع. وهذا يشير إلى إمكانية 

تلقي البشر ألعضاء خنزيرية مبضاعفات أقل. وقال الباحث 
املسؤول عن الدراسة كينغ دينغ ان »اخلنازير املعدلة وراثيا 
قد تعوض يوما ما عن نقص األعضاء املوهوبة وتنقذ حياة 

الكثيرين من البشر«. وأجريت الدراسة على مجموعتني 
من اخلنازير أحدها معدل وراثيا ليتناسب مع جزيئات 

»ج1« البشرية. وحقنت املجموعتان مبجموعة من خاليا 
املناعة البشرية، فظهرت ردة فعل أقل على هذه اخلاليا عند 

املجموعة املعدلة جيناتها.

إيالف: أوضح باحثون بريطانيون أنهم جنحوا في التوصل 
إلى طريقة تتيح لهم حتويل مجموعة أقراص دوائية تستخدم 
في محاربة سرطان الثدي إلى وسائل فعالة ملعاجلة باقي أنواع 

األمراض السرطانية. وأشار الباحثون الذين توصلوا لهذا 
الكشف بجامعة نيوكاسل إلى أن قد يفلحون نتيجة لذلك في 
تطوير عقاقير جديدة تتسم بالقدرة على تقليص كثير ـ أو 

حتى جميع ـ أنواع األورام السرطانية اخلبيثة. وأكدوا أنه من 
الضروري العمل للحد من اآلثار اجلانبية كالغثيان والتعب. 

وقد تركز اجلهد البحثي اجلديد على مجموعة عقاقير مضادة 
للسرطان، تعرف مبثبطات »PARP«، وهي العقاقير التي تؤثر 

على الطريقة التي تصلح من خاللها اخلاليا السرطانية نفسها. 
ويتعامل األطباء مع تلك العقاقير بقدر كبير من االهتمام، ألنها 
تنقض على األورام، وتقتلها دون أن تلحق أي ضرر باخلاليا 

السليمة غير املصابة.
على صعيد متصل، سيتمكن اآلالف من األشخاص الذين 

يعانون من ارتداد األمراض السرطانية املميتة من االستفادة 
عما قريب من مجموعة عقاقير جديدة ينتظر أن يتم تطويرها 

في املستقبل، بعدما قطع الباحثون شوطا كبيرا في فهم 
األسباب التي تقف وراء عودة ظهور تلك األورام السرطانية 

بعد اختفائها لبعض الوقت، حيث توصل باحثون من مؤسسة 
مكافحة سرطان املبيض اخليرية إلى أن أثارا دقيقة لألمراض 

السرطانية التي تكون مقاومة دائما للعالج بالبالتني، كانت هناك 
منذ البداية. وقال البروفيسور هاني جبرة، مدير مركز األبحاث 

في املؤسسة اخليرية، إن هذا الكشف ساعدهم في حتديد 4 
أو 5 »أهداف« جزيئية مختلفة، قد تكون بؤرة ملجموعة من 

األدوية اجلديدة في املستقبل. ونقلت صحيفة الـ »دايلي 
تلغراف« البريطانية عن جبرة، قوله »يبدو أن تلك السرطانات 

مقاومة للعالج بالبالتني، بيد أنها تتواجد في واقع األمر منذ 
البداية وال تفلح األدوية في املساس بها على اإلطالق«.

تغييرات جينية بأنسجة 
اخلنازير قد تسمح

بزراعتها عند البشر

»عقار سحري« جديد حملاربة 
جميع أنواع السرطان

صحتك

احلبيب اقتنع بخطئه ووعد باالعتذار عبر وسائل اإلعالم
حد تعبيـــره، وأنها غلط وخطأ 
كبير، ووعد بإعالن ذلك محررا 

مكتوبا.
وبني د.الشدي أن العلماء في 
هذا الباب يفرقون بني حال النبي 
ژ قبل النبوة وبعدها، مشيرا 
إلى أن القاضي عياض رحمه اهلل 
وضح ذلك في كتابه »الشـــفاء« 
حول هذه القضية وبراءة اجلناب 
النبوي من النقص قبل النبوة 
وبعدهـــا قائـــال »يجـــوز عليه 
من اآلفـــات والتغييرات واآلالم 
واألســـقام وجترع كأس احلمام 
ما يجوز على البشـــر وهذا كله 
ليس بنقيصة فيه، ألن الشيء 
إمنا يســـمى ناقصـــا باإلضافة 
إلـــى ما هو أمت منـــه وأكمل من 
نوعه«، متطرقا لوصف العالمة 
عبدالرحمن بن ســـعدي للنبي 
ژ عند تفسير سورة الضحى، 
حيث قال السعدي »فالذي أزال 
عنك هذه النقائص، سيزيل عنك 
كل نقص، والـــذي أوصلك إلى 
الغنى، وآواك ونصرك وهداك، 

قابل نعمته بالشكران«.

وأكد الشدي أن الهيئة رجعت 
للدكتور طارق احلبيب وبينت له 
خطأ كالمه ووجوب البراءة منه، 
وما يجب من احترام ملقام النبوة 
وعدم اجلرأة بإسقاط املقاييس 
والنظريات النفســـية والعلوم 
النظرية على شخص املصطفى 
ژ وال على إخوانه من النبيني، 
مشـــيرا إلى أن د.احلبيب أبدى 
قناعته بخطأ مفرده النقص على 

الريـــاض ـ وكاالت: في بيان 
متوازن، اعتبرت الهيئة العاملية 
للتعريف بالرسول ژ ونصرته، 
ما صدر عـــن الدكتـــور طارق 
احلبيب حول شخصية النبي ژ 
من إساءة ملقام النبوة في مقابلة 
تلفزيونية، خطـــأ بينا وغلطا 
فاحشا اســـتنكره أهل اإلسالم 
وأنكروه على قائله، عالوة على 
ما تضمنه من أخطاء في قراءته 

للسيرة النبوية.
الهيئة على  وأوضح بيـــان 
لسان أمينها العام د.عادل بن علي 
الشدي أن األمانة العامة للهيئة 
الكالم من صاحبه  استوضحت 
العام  املفتـــي  وعرضتـــه على 
الشـــيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 
آل الشـــيخ، موضحا أنه »أبدى 
الشـــديد واستنكاره  امتعاضه 
العظيم لهذه األلفاظ، ودعا املتكلم 
البراءة منها واستغفار  إلى  بها 
اهلل مـــن الزمها، موصيا الهيئة 
باالستمرار في نهجها بالدفاع عن 
املصطفى عليه الصالة والسالم 

وعن جنابه الشريف«.

د. طارق احلبيبالشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

»اجلانية« جتولت باجلثة ملدة ساعة في احلي وروت التفاصيل الكاملة

املفتي دعاه لالستغفار

زوجة األب املتهمة بقتل ابن زوجها في السعودية
ترشد الشرطة إلى اجلثة وتبكي: سامحني يا ابني

محاكمة تايواني أجبر خادمة إندونيسية مسلمة
على العمل في مزرعة خنازير

تايبيهـ  د.ب.أ: ذكرت الشرطة 
امس أن اتهامات وجهت ملواطن 
تايواني بإجبار خادمة مسلمة 
من إندونيســـيا على العمل في 

مزرعة لتربية اخلنازير.
وقال ضابط الشرطة تشانغ 
لـــي يوان مـــن مكتب شـــرطة 
العاصمة تايبيه  لونغتان قرب 
إن تشني كويـ  تشونغ استأجر 
خادمة عرفت فقط باســـم »آه ـ 

دينية.
كما وجهت لتشـــني اتهامات 
باالســـتيالء على جواز ســـفر 
اخلادمة وهاتفها اخللوي وأجرها، 
كمـــا أنه لم يســـمح لها بإجراء 
مكاملات هاتفية سوى في العطالت 

األسبوعية وحتت اشرافه.
وقال تشـــانغ إن الشـــرطة 
أخذتها من منزل تشني وأرسلتها 
لتعيش مع مجموعة من موظفات 

دي«، قبل ســـتة أشهر لالعتناء 
بأمه املريضة »غير أنه أجبرها 
منذ اليوم األول على العمل في 
مزرعته اخلاصة لتربية اخلنازير 
ملدة تصل إلى 16 ســـاعة يوميا، 
حيث تطعم نحو سبعني خنزيرا 

وتنظف مخلفاتهم«.
وأضاف الضابط أن تشـــني 
صفع اخلادمة على وجهها عندما 
رفضت الذهاب للمزرعة ألسباب 

الرعايـــة االجتماعيـــة، بعد أن 
أرسلت لشقيقتها املتزوجة من 
تايواني رسالة نصية تطلب فيها 

املساعدة.
وفي حال االدانة، يواجه تشني 
عقوبة السجن ملدة تصل الى سبع 
سنوات النتهاك قانون العمل الذي 
يحظر استخدام العمال األجانب 
في مهام غيـــر منصوص عليها 

في عقود العمل.

من املوقع.
بعدها، بــــدأت القاتلة متارس 
حياتها وكأن شيئا لم يكن عندما 
عادت للمنزل وادعت في صبيحة 
اليوم التالي أنها خرجت لزيارة 
جارتها ما أدى إلى خروج الطفل 
أحمــــد ليتم عندهــــا اإلعالن عن 
اختفائــــه وبدء عمليــــات البحث 
املتواصل من قبل اجلهات األمنية 
بالطائف والتعامل مع احلدث وكأنه 
اختطاف فــــي ظل ما كانت متليه 
هي على زوجها والرســــائل التي 
كانت تبعث بها بأنها »حزينة على 
فراقه«، مظهــــرة عاطفتها نحوه 
حتى ظن املتابعون أنها »والدته 
احلقيقية« وليســــت من ربته ثم 
قتلته بعد 9 أيام ضللت بها إلبعاد 

الشبهة عنها. 
وأشــــارت معلومات أن سؤاال 
وجه لوالد الطفل عن أسباب توجه 
»زوجته« ملستوصف معشي حتديدا 
باعتبار أنه بعيد عن مسكنهم الى 
أنه ســــبق وأن راجع بابنته لدى 
طبيب األطفال أكثر من مرة وهي 
بذلك ال تعرف إال ذلك املستوصف، 
مشيرا إلى أنهم دائما ما يقصدون 
احلديقة املقابلة للعمارة املهجورة 
وميضون بها وقتا للترفيه والنزهة 
بأطفالهم ما يعني أن تلك املواقع 
ترسخت بذهنها وقصدتها حتديدا 

حلظة إخفائها جلثة الطفل.
وذكرت مصادر من موقع احلدث 
إبان مرافقة اجلانية للفرق األمنية 
عند ارشادها للعمارة التي أخفت 
بها جثــــة الطفل بعــــد أن كانت 
أوصلتهم لكيــــس النفايات الذي 
يضم جثة الطفل وأثناء مشاهدتها 
له قالت وهي تبكي »سامحني.. 

سامحني يا ابني«.

ضربت الطفل ضربا شديدا بدفع 
رأسه نحو األرض ثم همت عليه 
بعصا حتى نزفت دماؤه، حيث لم 
تشفع صيحاته أن تعطف عليه 

باعتبار انها كانت تنوي قتله.
وتقول القاتلة إنها أدخلته دورة 
املياه بعــــد ان كانت خلعت كامل 
مالبسه التي تلطخت بالدماء نتيجة 
التي حلقته وهو فيما  اإلصابات 
يبدو على قيد احلياة وبعد أن انتهت 
من غسله وإخفاء معالم الدماء التي 
توقفت عن النزف ألبسته مالبس 
التي ذكرت بالبالغ  جديدة ذاتها 
»بيجامة لونها سماوي« وغطته 
بشرشــــف ثم حملته متوجهة به 
للمستوصف بحي معشي، رغبة 
منها في تركه عند باب املستوصف 
والهروب. وتتابع املصادر القول 
ان القاتلة ركبت »تاكسي أجرة« 
حيث توجهت باجلثة للمستوصف 
حاملة الطفــــل معها كذلك أخذت 
معها »كيس نفايات« بهدف وضع 
مالبس الطفل فيها وتركها معه أمام 
املستوصف حتى تتضح إصاباته 
ويتم إدخاله للعالج من دون أن 
يكون مبالبسه اجلديدة معتقدين 
»أنه نائم وال يلتفتون له« بحسب 
قولها، على أن تضع املالبس في 

داخل الكيس األسود.
إال أن تخطيطها فشــــل بوفاة 
الطفل حيث علمت بعد وصولها 
للمســــتوصف ما دفعها لتغيير 
خطتهــــا البشــــعة، حيث حملت 
الطفل على أكتافها وظلت تتجول 
باحلي لقرابة الســــاعة والنصف 
حتى وجدت تلك العمارة املهجورة 
ودخلتها ووضعت الطفل بداخل 
كيس النفايات األسود وتركته على 
الثاني هاربة  الدرج بالدور  سلم 

الرياض ـ وكاالت: اعتبر والد 
الطفل املقتول أحمد بن فهد الغامدي 
أن الثقة العمياء التي كان يشعر 
بها جتاه زوجته أغفلت عنه الكثير 
من األخطــــاء التي ارتكبتها بحق 
طفليه ريتاج )7 سنوات( وأحمد 
)4 سنوات( ومن أهمها ممارسة 
العنف معهما حتديدا من دون أن 
يصدق أن تكون هي من أقدمت على 
ذلك كونها هي من تولت رعايتهما 

بعد تطليقه لوالدتهما.
وتعد القاتلة )39 عاما( الزوجة 
الثانيــــة لوالد الطفل بعد أن كان 
متزوجا من امــــرأة تدعى »أ.ب« 
أجنب منها الطفلني »ريتاج وأحمد« 
ثم طلقها ليتــــزوج من »القاتلة« 
بعد أن كانت متزوجة وطلقت بعد 
إجنابها لطفلة بقيت مع طليقها.

ويشــــير والد أحمــــد إلى أنه 
اختارهــــا كونها كبيرة في العمر 
إضافة أن رعاية طفليه من زوجته 
األولــــى كان يحتم عليــــه األمر، 
وبالفعل تولــــت رعايتهما عندما 
كان الطفــــل الضحية أحمد عمره 
ثالثة أشــــهر فيما كانت شقيقته 
ريتاج في ســــن الثالث سنوات، 
حيث استمرت في تربيتهما مدة 
أربعة أعوام، حلني أن أجنبت منه 
بنتا وولدا يعتبران أخوين غير 

أشقاء للطفلني ريتاج وأحمد.
وفي تفاصيل جديدة انفرد بها 
موقع »سبق« حول كيفية تنفيذ 
اجلرمية مــــن قبلها فــــي الطفل 
»أحمــــد« إضافة إلــــى كيف نقله 
للعمارة املهجورة وما تخلل ذلك 
من عمل وصفته القاتلة بـ »صعب 

وشاق«.
كشفت املصادر ذكر القاتلة أثناء 
تسجيل اعترافاتها وتوثيقها أنها 

الضحية الطفل أحمد


