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صحتك

مراقبة الكولسترول تقي من الجلطة الدماغية
ســـياتل ـ يو.بي.آي: نصح باحث فرنسي مرضى 
اجللطة الدماغية مبراقبة مستوى الكولسترول وضغط 
الـــدم لديهم إذا أرادوا جتنـــب االصابة بهذا املرض أو 

بالسكتة القلبية مستقبال.
وقالت الدكتورة بيار أمارنكـــو من جامعة »دنيز 
دايدروت« و»املدرســـة الطبية« في باريس إن مراقبة 
املرضـــى لعوامل اخلطر األربعة وهي الكولســـترول 
»الرديء« والكولسترول »احلميد« وارتفاع مستوى 
الترايغلســـيريد وارتفاع ضغط الدم ال تخفض خطر 
االصابة باجللطة الدماغية مرة أخرى فحسب، بل قد 

تقي من اإلصابة باألمراض القلبية والوعائية أيضا.

برلسكوني وعالقاته املتشابكة مع النساء

لم ينف اصطحابها إلى منزله

تسجيالت صوتية بين برلسكوني وفتاة ليل 
تعيد األضواء إلى »فضائحه« النسائية

روماـ  رويترز: أسهمت شرائط 
صوتية ونصوص مكتوبة قامت 
صحيفتان إيطاليتان بنشـــرها 
وقالتا إنها محادثة بني برلسكوني 
ورفيقة مدفوعة األجر، في عودة 
احلياة اخلاصة لرئيس الوزراء 

االيطالي إلى األضواء.
إال أن نيكولو جيديني محامي 
برلســـكوني نفى في بيان هذه 
التسجيالت، وقال إن »احتمال 
صحتهـــا ضئيل متاما وإنها من 

نسج اخليال«.
ويبدو أن هذا التطور اجلديد 
في الرواية التـــي جذبت أنظار 
الكثير من االيطاليني لعدة شهور 
انهى استراحة قصيرة من تدقيق 
وسائل اإلعالم النظر في احلياة 
اخلاصة لبرلسكوني في الوقت 
الذي اســـتمتع فيه بنجاح قمة 
مجموعة الثماني التي استضافها 

في الشهر اجلاري.
ونشـــر موقعـــا صحيفـــة 
اليوميـــة  »الريبوبليـــكا« 
و»ليسبرسو« االسبوعية على 
االنترنت شرائط احملادثات بني 
برلسكوني وباتريتسيا داداريو 
الرفيقة التي قالت إنها وزميالتها 
تسلمن أجورهن لكي يحضرن 
حفالت في مقر اقامة برلسكوني 
في روما. ولم ينف برلسكوني 

الذي يتزعمه برلســـكوني نشر 
احملادثات بأنه »مثير للشفقة«، 
وقال الوزير جيانفرانكو روتوندي 
ان وسائل اإلعالم اليسارية تريد 
»ترهيب« احلكومة باســـتخدام 
»االنتهاك لـــكل قاعدة أخالقية« 

للصحافة.
وكانت داداريـــو )42 عاما( 
أعطت الشـــرائط للقضاة الذين 
يحققون فـــي القضية املرفوعة 
ضد تارنتيني، وكان برلسكوني 
الذي يخـــوض قضيـــة طالق 
مشوشـــة ويواجه تقارير عن 
عالقاته بفتيات قاصرات وصف 
اتهامات الصحف بأنها »نفايات 

وتزوير«.
لكـــن صحيفتي الريبوبليكا 
وليسبرســـو وكلتاهما يسارية 
ومملوكة لنفس دار النشر قالتا 
ان الشرائط اثبتت ان »ما قالته 
داداريو عن رئيس الوزراء كان 

صحيحا«.
ومنحت الفضيحة املعارضة 
االيطالية فرصة نادرة لتوجيه 
طعنة الى برلسكوني الذي يسيطر 
على الساحة السياسية ويتمتع 
بشعبية رغم األزمة االقتصادية، 
وقال ان استطالع حديث للرأي 
بني ان شـــعبية حكومته تصل 

الى %57.

أن املرأة ذهبت الى منزله، لكنه 
قال انه لم يكن يعلم انها رفيقة 

مستأجرة.
وهناك محادثة أخرى نشرت 
علـــى املوقعـــني بـــني داداريو 
وجيامباولـــو تارانتيني رجل 

االعمال من جنوب ايطاليا الذي 
يجري القضاة حتقيقا معه بشأن 
شبهات بالفساد والتحريض على 

الدعارة.
وقالت داداريو إنها ســـجلت 
األشـــرطة على هاتفها احملمول 

خالل زياراتها ملقر إقامة رئيس 
الوزراء في روما او أثناء إجراء 
محادثات هاتفيـــة وإحداها مع 

برلسكوني.
ووصف دانييـــل كابيزوني 
املتحدث باسم حزب حرية الشعب 

أغرب إعالن في صحيفة يمنية: »مطلوب مهربون«!
صنعاء ـ وكاالت: اعلنت صحيفة مينية عن حاجتها الى مهربني 
محترفني للعمل لديها فـــي توزيع الصحيفة بعيدا عن اعني اجهزة 

األمن في محافظة عدن جنوب اليمن.
وجاء اعالن صحيفة »القضية« االسبوعية التي تصدر في محافظة 
عدن بعد مصادرة األمن جلميع اعدادها ومنع توزيعها في احملافظات 

التهامها باالساءة للوحدة اليمنية.
وقال رئيس حترير الصحيفة عبدالسالم جابر ان اعالنه حلاجة 
الصحيفة ملهربني اتى بعد مصادرة األمن لستة اعداد منها منذ صدورها 

في 2008 ومنع توزيعها، حيث توقفت عن الصدور بعد العدد الثالث 
العام املاضي لتعاود الصدور في يونيو 2009.

واضاف جابر: »بعد ان عجزنا عن توزيع الصحيفة جلأنا الى طلب 
مهربني لتهريب الصحيفة الى احملافظات بعيدا عن االجهزة األمنية، 
وسنحتاج الى ما يقارب 20 مهربا بواقع مهرب لكل محافظة باستثناء 

محافظتي عدن وحلج لوجود امكانية توزيعها فيهما«.
واكد ان خسارة الصحيفة جراء املصادرة جتاوزت خمسة ماليني 

ريال ميني.

األميرات الهولنديات الثالث اريان وكاثرين واليكسيا اثناء االستمتاع على احد الشواطئ بالقرب 
من مدينة فاسنيار وفي اإلطار يلعنب مع األب األمير وليام واألم األميرة ماكسيما )ا.پ(

األميرات 
الثالث

»أبوضحكة جنان« يتزّوج رانيا فريد شوقي 6 ضربات بالعصا لعارضة ماليزية مخمورة

.. ومدمن يقتل فتاة ويرميها في مرحاض
هونغ كونغـ  د.ب.أ: زعم رجل متهم بتقطيع فتاة )16 عاما( وتصريف 
اجزاء جسدها في مرحاض بشقة في هونغ كونغ انه كان واقعا حتت 

تأثير جرعة مفرطة من املخدرات، لدرجة انه ال ميكنه تذكر قتلها.
وذكرت صحيفة »ساوث تشاينا مورنينخ بوست« ان تينخ كاي 
قال للشــــرطة انه ميكنه فقط تذكر انه اطبق بيديه على رقبة الفتاة 

ملدة دقيقة أو دقيقتني في ابريل املاضي عندما كانا يلهوان معا.
وقال تينغـ  الذي اعترف فقط بأنه تعاطى اقراص الهلوسة والكيتامني 
املخــــدرة في احد املراقص في الليلة الســــابقة ملقابلتــــه الفتاة ـ قال 
للشــــرطة انه استيقظ بعد ذلك ليجد الفتاة راقدة وقد فارقت احلياة 
على الســــرير مع خروج دم من فمها. وقال للشرطة انه قام بعد ذلك 
بتقطيع جسدها والتخلص من االجزاء الصغيرة بإلقائها في املرحاض. 
وقــــال ايضا انه قــــام بقطع رأس الفتاة وألقى بهــــا في البحر. وعثر 
احملققون فيما بعد على اجزاء من اعضاء بشرية مختلطة بالفضالت 
اآلدمية في احد انابيب الصرف الصحي حتت االرض في املبنى الذي 

يضم شقة تينغ املستأجرة.

قنصوة: ال أحد يتدخل في القضاء المصري سعودي يغامر بحياته إلنقاذ عائلة من سيل جارف
و»تنكسر رقبة هيالري على كلينتون«

القاهرةـ  ايالف: عاد الفنان أشرف عبدالباقي من سورية ولبنان 
بعد ان انتهى من تصوير مشاهده اخلارجية في مسلسل »أبوضحكة 
جنان« مبشاركة بعض املمثلني السوريني واللبنانيني، وهذه املشاهد 
تستعرض الفترة التي عاش وعمل خاللها الفنان الراحل اسماعيل 
ياســـني في هذين البلدين، وبهذا يكون قد انتهى تصوير مسلسل 
»أبوضحكة جنان« بالكامل، وكان آخر مشهد مت تصويره هو زفافه 

على رانيا فريد شوقي زوجته في املسلسل.

ر  ملبـــو ال ا كو
ـ د.ب.أ: قضـــت 
محكمة شـــرعية 
ماليزيـــة بضرب 
امرأة ماليزية ست 
بالعصا  ضربات 
بعـــد ان اعترفت 
بشرب اخلمر علنا 
النوادي  في احد 

منذ عامني.
وذكرت تقارير 
اعالمية امس ان 
املـــرأة وتدعـــى 
كارتيكا ســـاري 
سيوي شوكارنو 

)32 عاما( من سنغافورة وتعمل عارضة ازياء حكم عليها ايضا 
بدفع غرامة قدرت بخمسة آالف رجنيت )1350 دوالرا(.

وكانت شوكارنو اعترفت بشرب اجلعة عندما شن الضباط 
حملة على النادي في يوليو عام 2007.

ونقلت صحيفة »نيو ستريتس تاميز« اليومية عن قاضي 
احملكمة الشرعية العليا في ماليزيا قوله ان الضرب باخليزران 

يهدف لدفع املتهم للتوبة ويكون مبنزلة عبرة للمسلمني.
وذكر التقرير ان محامي شـــوكارنو اعلن انها ستســـتأنف 

احلكم.

الشاب أثناء محاولة اإلنقاذ

املستشار احملمدي قنصوة

حشرة.. قلبت شاحنة!
أملانياـ  د.ب.أ: اضطرت الشرطة 
االملانية إلغالق الطريق السريع 
رقم 7 باجتاه شمال أملانيا ملدة 15 
ساعة بعد ان انقلبت شاحنة جتر 
مقطورة وحتمل غبارا صناعيا 
ساما بالقرب من مدينة نورتهامي 
بوالية سكسونيا السفلى شمال 
غرب أملانيا. وقال سائق الشاحنة 
البالغ من العمر 53 عاما للشرطة 
ان حشرة كبيرة تسللت لقمرة 
الســـائق، وان الشاحنة انقلبت 
عندما حاول دفعها عن نفســـه، 
حيث جنحت الشاحنة الى حافة 
الطريق، مما ادى النقالبها بعرض 

الطريق واغالق جميع حاراته.
الشـــاحنة  وتصنف حمولة 
على انها خطيرة على الصحة. 
وانفجرت اربعة اكياس بالستيكية 
كبيرة من احلمولة التي تبلغ 22 

كيسا ضخما.

دبي ـ العربية: غامر شـــاب 
سعودي بحياته واقتحم السيل 
اجلـــارف عندما شـــاهد املياه 
القوية جترف ســـيارة بداخلها 
أسرة مكونة من ستة أشخاص 
بينهم طفلة رضيعة في الشهرين 
من عمرها، وذلك وفقا ملا ذكرت 
صحيفة »الوطن« الســـعودية 

أمس.
وكان الشاب عواض بن جابر 
بن سلطان آل محاج والذي عمل 
برتبة جندي في حرس احلدود 
شـــاهد الســـيل يجر السيارة 
للبعيد املجهول فلم يتمالك نفسه 
أمام اجلموع  الشـــهادة  ونطق 
التي شـــاهدت املوقف واقتحم 
الســـيل متجها نحو الســـيارة 
حيث تعلق بها وأخذ يســـحب 

القاهرةـ  وكاالت: »تنكســــر رقبة هيالري على كلينتون نفســــه، 
محدش يتدخل في اعمال القضاء املصري«، بهذه الكلمات علق املستشار 
احملمدي قنصوة رئيس محكمة جنايــــات القاهرة اثناء نظر قضية 
»االجتار في االطفال« علــــى احد احملامني حاول اقحام تقرير قال ان 
وزيرة اخلارجية االميركية هيــــالري كلينتون اعدته حول القضية 
املتهم فيها 11 شــــخصا بينهم مصريان يحمالن اجلنسية االميركية. 
وحسب جريدة »املصري اليوم« امس، كان د.محمود السقا محامي احد 
املتهمني حاول اثناء اجللسة االستناد الى التقرير الذي يؤكدـ  حسب 
قولهـ  براءة املتهمني، وقال د.السقا: خالل سفري الى باريس فوجئت 
ببعض املسؤولني هناك يتحدثون عن القضية بشكل يسيء لسمعة 
مصر، وعندها قال املستشار قنصوة:  هذا ليس عملهم، وتنكسر رقبة 
هيالري على رقبة كلينتون نفســــه، ال احد يتدخل في اعمال القضاء 
املصري، يذكر ان احملمدي قنصوة هو الذي اصدر حكما باالعدام على 

هشام طلعت والسكري )قاتلي سوزان متيم(.

الضحايا األطفال واحدا تلو اآلخر 
ويقذف بهم نحو الواقفني على 
حافة الوادي حتى جنح في انقاذ 
افراد العائلة من املوت احملقق 
بعدما جرفهم السيل في وادي 
املسنى بتهامة قحطان واملؤدي 
الى مركز الربوعة وغطت املياه 

سيارتهم.
وبـــدأت احلادثة عندما اقدم 
قائد السيارة األب املسن مانع بن 
عيفان بن سعيد آل مفتاح قائد 
اجليب »موديل 83« بقطع السيل 
برفقة عائلته خوفا من ان يقضي 

وقتا طويال خلف السيل.

القاهرةـ  وكاالت: اعترف بجنونه.. واعتبر نفسه مبنتهى التواضع رائدا للفيلم النفسي 
املصري.. محيي اسماعيل الفنان الذي اعتبره اجلمهور معقدا ملجرد جناحه في اداء االدوار 

املركبة التي جعلت من اسمه أحد رموز السينما النفسية.
محيي الذي غاب عن الشاشة لسنوات طويلة واكتفى بالظهور على صفحات اجلرائد 
للحديث عن فيلمه الذي لم ير النور بعد )القذافي( يقول محيي اســـماعيل في حديث له 
نشـــرته مجلة شاشـــتي املصرية: فيلم القذافي يحتاج إلنتاج ضخم ومازالت املباحثات 
مســـتمرة مع اكثر من جهة إلنتاج هذا الفيلم الذي سيعيد تقدميي للجمهور العربي الذي 
غبت عنه كثيرا بســـبب سينما الشباب التي راجت في السنوات األخيرة مبصر وحجبت 

الكثير من النجوم الكبار عن الظهور او جعلتهم يلجأون الى الدراما التلفزيونية.
يضيف: بدأت مشواري الفني بفيلم »بئر احلرمان« أمام سعاد حسني وكان من املفترض 
أن يجمع بيننا مشهد حميم. ورفضت تقدميه ألن به قبلة وأنا من أنصار التلميح وليس 
التصريح ومازلت أرفض تقدمي هذه األدوار. وأذكر أن املنتج رمسيس جنيب اندهش من 
موقفي وجاءت سعاد حسني تقنعني بأداء املشهد وقالت إن من سيقدم املشهد الشخصية 

الدرامية وليس محيي إسماعيل.

محيي إسماعيل.. القذافي 

أشرف عبدالباقي ورانيا في مشهد من املسلسل
كارتيكا ساري


