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 أوباما الضابط جيمس كراولي 

 زياد الرحباني أثناء احلفل                (رويترز) 

 خصلة الشعر التي ستتحول إلى أملاس

 مقدمة الطائرة محطمة وفي االطار احد املصابني إلى املستشفي                 (أ.پ) 

 أوباما يتفادى أزمة عرقية ويؤكد: 
  لم أقصد اإلساءة إلى الشرطة

 واشـــنطن ـ أ.ف.پ: تدخـــل الرئيـــس 
األميركي باراك أوباما بسرعة أول من أمس 
لتهدئة األزمة التي أشعلها هو نفسه عندما 
وصف توقيف الشرطة ألحد السود بالعمل 
«األحمق»، معتذرا علنا عن اختيار كلماته، 

في أول جدال عرقي خالل رئاسته.
  وفي الوقت الذي بدأ فيه اجلدال يتشعب 
بطريقة تهدد بأن يخرج عن السيطرة، ظهر 
أوباما بشكل مفاجئ أمام الصحافة ليعلن 
انه اتصل بالشرطي املعني باألمر ليقول انه 
كان األجدى به ان يزن كلماته عندما حتدث 

عن الشرطة في كامبريدج.
  واعتبر أوباما ان اختياره للكلمات كان 
«مؤســـفا» ولم يتسبب ســـوى في املزيد 
من اإلثارة االعالمية حول توقيف صديقه 

األكادميي البارز هنري لويس غيتس.
  وقال «اعتقد انني وبكل أســـف أعطيت 
انطباعا بأني أهني شرطة كامبريدج او الرقيب 
كراولي، كان علي ان أحسن اختيار كلماتي». 
وكانت الشـــرطة أقدمت في ١٦ يوليو على 
توقيف غيتس اخلبير في الشؤون األفريقية 

واألميركيـــةـ  األفريقية في جامعة هارفرد 
املرموقة، وهو صديق أوباما منذ أمد بعيد، 
بعدما خلع بـــاب منزله ألنه لم يعثر على 

مفاتيحه عند عودته من السفر.
  وعلمت الشـــرطة باألمر عندما اتصلت 
بها جارة لغيتس خالت ان في األمر محاولة 
سطو. واختلفت الوقائع بني روايتي غيتس 

والسرجنت الذي أوقفه جيمس كراولي.
  ففي حني أكد غيتس انه ضحية سلوك 
عنصري، قـــال كراولي انه اقتيد الى مركز 

الشرطة ألنه تصرف بفظاظة.
  وقال أوباما في مؤمتر صحافي «لســـت 

مطلعا على كل الوقائع».
  وتدارك «لكن الشرطة تبنت سلوكا غبيا 
عبر توقيف شخص أثبت انه في منزله».

  ولفت أوباما الى ان عملية التوقيف هذه 
تعكس أهمية القضية العرقية في الواليات 
املتحدة، رغم االجنازات احملققة والتي يشكل 
هو دليال حيا عليها، علمـــا انه تعامل مع 
املســـألة بحذر في حملته االنتخابية ومنذ 

توليه الرئاسة. 

 حيثيات الحكم في قضية مقتل سوزان تميم

 مات ١٦ وأصيب ٢٩ من بين ١٥٣ راكبًا

 ١٦ دليًال أدانت المتهمين وأدت إلى الحكم بإعدامهما

 زياد الرحباني يتألق غناء وموسيقى والجمهور يتلقف قفشاته بالضحك

 الطائرة اإليرانيةخالية من أي عيوب فنية والسرعة سبب تحطمها
 طهرانـ  د.ب.أ: قال رئيس منظمة الطيران املدني االيرانية امس ان 
السرعة العالية رمبا تكون السبب الرئيسي وراء حتطم طائرة ركاب 

ايرانية لدى هبوطها في مدينة مشهد الواقعة شمال شرق ايران.
  وصرح محمد علي الكاني لوكالة انباء الطلبة االيرانية ان طائرة 
ايلوشني روسية الصنع من طراز ٦٢ ام وتابعة لشركة ايريا ايرالينز 
كانت تنطلق بسرعة ٣٢٠ كيلومترا في الساعة اجلمعة لدى هبوطها 
عندما شـــبت فيها النيران وارتطمت بحائط بالقرب من املدرج مما 
اســـفر عن مقتل ١٦ شخصا. وقال الكاني ان الطائرة لم تكن بها اي 
عيوب فنية. واشار املتحدث باسم منظمة الطيران املدني االيرانية 
رضا جعفر زادة ان ثالثة ركاب و١٣ من افراد الطاقم قتلوا واصيب 
٢٩ راكبـــا في احلادث الذي تعرضت له الطائرة التي كانت تقل ١٥٣ 
شـــخصا وكانت قادمة من طهران الى مدينة مشهد. واوضح الكاني 
ان تسعة من افراد الطاقم الـ ١٣ الذين لقوا مصرعهم من كازاخستان، 
مضيفا ان الطيار، الذي لقي حتفـــه ايضا، لم يكن ايرانيا بينما لم 
يكشـــف النقاب عن جنسيته. واشار الكاني ان مساعد الطيار وهو 
ايرانـــي جنا من احلادث ويرقد في املستشـــفى. واضاف ان منظمة 
الطيران املدني قررت الغاء ترخيص شركة اريا ايرالينز في الوقت 
احلالي. وأكد جعفر زاده ان طاقما من منظمة الطيران املدني االيرانية 
توجه الى مكان احلادث في مدينة مشهد إلجراء التحقيقات الالزمة 

ومعرفة سبب وقوع احلادث. 

 القاهرة ـ كونــــا: أعلنت محكمة جنايات 
القاهرة امــــس حيثيات حكمها بإعدام رجل 
األعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت 
مصطفى وضابط الشــــرطة السابق محسن 
السكري في قضية مقتل املطربة اللبنانية 

سوزان متيم.
  جاء في احليثيات ان احملكمة استخلصت 
من أوراق الدعــــوى ١٦ دليال بنت عليها في 
ادانتها ملصطفى والســــكري مشيرة الى أنه 
استقر في يقينها أن املتهمني ارتكبا ما أسند 

اليهما من اتهامات.
  وأكدت احملكمة انها تضع موازين القسط 
بعد أن أحاطت بالدعوى وظروفها ومالبساتها 
وبعد أن قامت باستطالع رأي فضيلة مفتي 
اجلمهورية الذي جاء تقريره مؤيدا للقصاص 
منهما جزاء وفاقا فان احملكمة لم جتد سبيال 
للرأفــــة أو الرحمة بل تعني القصاص منهما 
حقا وعدال واحلكم عليهما باإلعدام بإجماع 
آراء قضاتها امتثاال لقول اهللا تعالى (ولكم 

في القصاص حياة يا أولي األلباب).
  ولفتت احملكمة الــــى أن وقائع الدعوى 
تتلخص في ان ســــوزان متيم تعرفت على 
رجل االعمال هشام مصطفى الذي شغفه حبها 
فقام بكفالتها اجتماعيا وأســــرتها حتى انه 
خصص لها جناحا في فندق «فور سيزون» 
الذي يساهم في ملكيته وأغدق عليها األموال 
وسعى للزواج منها وساوم عادل معتوق على 

طالقها مقابل ١٫٢٥ مليون دوالر دفعها له.
  وأضافت احملكمة أن متيم ظلت في كنف 
مصطفى بالقاهرة الذي كان يصطحبها معه في 
سفرياته حول العالم بطائرته اخلاصة وأغدق 
عليها في االنفاق حتى انها حولت بعضا من 
أمواله الى حساباتها البنكية اخلاصة ببنوك 
في سويســــرا في الوقت الذي كانت متاطله 

في إجابة طلب الزواج.
  وتتابع حيثيات احلكم ان طلعت اصطحب 
سوزان الى لندن في احدى سفرياته اال انها 

اســــتطاعت أن تغافله وهربت من احلراسة 
عليها الى بيت خالها حيث لم يستطع معرفة 
مكانها أو الوصول اليها فعاد الى مصر بطائرته 
غاضبا ناقما لشعوره بجرح في كبريائه من 
هروبها واستيالئها على أمواله فراح يهددها 
بالعودة اليه واال أعادها عنوة وحاول مرارا 

اقناعها بالعودة الى مصر.
  واضافت احملكمة ان مصطفى «استأجر» 
محسن السكري الضابط السابق املتخصص 
في مكافحة االرهاب الــــذي كان يعمل لديه 

مديرا ألمن فندق الفورسيزون بشرم الشيخ 
ملالحقتها وخطفها والعودة بها الى مصر وأمده 
في سبيل ذلك بـ ٢ مليون دوالر حتى متكن 
السكري من مالحقتها في الشقة التي اشترتها 
ببرج الرمال بدبى وقتلها. وقد أتت حيثيات 
احلكم في ٢٠٣ صفحات وردت على كل أوجه 

الدفاع والدفوع التي أبداها احملامون. 
  ووفقــــا للقانون املصري يحق للمتهمني 
الطعن في احلكم امام محكمة النقض خالل 

٣٠ يوما. 

 صحتك 

 أصحاب الزيادة المعتدلة للجسم يعيشون أطول
 نيويورك ـ وكاالت: أوضح بحث أن أولئك 
الذين يزيد وزنهم باعتدال قد يعيشون أطول 
من هؤالء الذين ينخفــــض وزنهم عن الوزن 

الطبيعي أو أولئك الذين يعانون البدانة.
  وأشار اخلبراء إلى أن دراستهم ركزت فقط 
على اجلانب املتعلق بطول العمر، ولم تشمل 
األمراض املتعلقة بالسمنة. جاء ذلك في بحث 
نشره املركز األميركي للسيطرة على األمراض، 
وقد فحص الباحثون ثالث دراســــات أميركية 
عن الصحة والتغذية أجريت في السبعينيات 
والثمانينيات والتسعينيات من القرن املاضي. 
ويقدر الوزن مبقياس يطلق عليه مؤشر حساب 
اجلسم أو بي ام آي، والذي يحسب بقسمة وزن 
اإلنسان بالكيلوغرامات على مربع طوله باألمتار. 
ويعتبر مؤشر حساب اجلسم النتيجة من ١٨٫٥ 

إلى ٢٥ عادية. وما يقل عن ١٨٫٥ يعتبر نقصا 
فــــي الوزن. وبداية من ٣٠ يعتبر الوزن زائدا. 
ووجد الباحثون أن األشخاص الذين يتراوح 
مؤشر حساب أجسامهم بني ٢٥ و٣٠، مبا يعني 
أنهم يعانون من وزن زائد لكن باعتدال وليس 
سمنة، ال تتقلص فرصهم في احلياة. كما وجد 
الباحثون أن األطول عمرا يكون مؤشر حساب 
أجسامهم عند ٢٥ أي الذي يتراوح بني املثالي 
وهامش الوزن الزائد. وباملقارنة فان هناك ١١٢ 
ألف حالــــة وفاة زائدة بني من يعانون البدانة 
ونحو ٣٤ ألف حالة وفاة زائدة بني الذين يعانون 
نقصا في الوزن. وحذر البروفيســــور وليام 
كوشران خبير التغذية األميركي من أن البحث 
اجلديد قد يؤدي إلى ارتباك فيما يتعلق باعتبار 

زيادة الوزن مسألة غير صحية.

 خصلة شعر جاكسون تتحول إلى ألماس

 شـــيكاغو ـ يو.بي.آي: أعلن مختبر «اليف جيم» األميركي عن 
نيته حتويل خصلة من شعر ملك البوب األميركي الراحل مايكل 
جاكسون يوم احترق قبل ٢٥ سنة خالل حادث عند تصوير أحد 
اإلعالنات التلفزيونية إلى حبات من األملاس. وأوضحت الشركة انها 
حصلت على هذا الشعر من رالف كوهني املنتج التنفيذي إلعالن 
شركة «بيبسي» للمشروبات الغازية الذي أصيب جاكسون خالله 
في العام ١٩٨٤. ولفتت إلى ان كوهني كان أول من وصل إلى النجم 
الراحل يوم التهب شعره ووضع سترته على رأسه للمساعدة في 
إطفـــاء النار. وقالت «اليف جيم» ان كوهني حمل خصلة الشـــعر 

احملروقة وأخفاها في جيبه فيما نقل جاكسون إلى املستشفى.
  وقـــال املتخصص بجمع خصل الشـــعر جون ريزنيكوف «إن 
مصدر خصلة الشـــعر موثوق للغاية وتسجيل احلادث موجود 
ويظهر فيه مالكها احلقيقي وهو يستخدم سترته إلطفاء النيران 

املشتعلة في شعر جاكسون». 

 حبس غيني
   «المهدي المنتظر»

  الرياضـ  د.ب.أ: أصدرت احملكمة 
اجلزئية في جدة حكما على مقيم 
غيني بالسجن ســــنة و٦٠ جلدة 

لزعمه أنه «املهدي املنتظر».
  وقالــــت صحيفــــة الريــــاض 
السعودية في عددها الصادر امس 
إن مقيما من اجلنسية الغينية فاجأ 
قاضي احملكمة اجلزئية بجدة بأنه 
«املهدي املنتظر»، مطالبا القاضي 
بتصديقه ليكون رد القاضي على 
املهــــدي املزعوم حكمــــا تعزيريا 
بالسجن واجللد املكرر بسبب كذبه 
ودجله. وجاء في اعترافات الغيني 
اجلنسية املدونة في صك احلكم أنه 
قبل ٢٥ عاما عرج به إلى السماء 
النبي محمدا ژ وأمسك  وشاهد 
الرسول بأذنه اليمنى قائال له «أنت 
من تصلــــح هذه األمة»، مؤكدا أن 
هناك مواطنني صدقوا أنه املهدي 
املنتظر، وقاموا مبساعدته والتستر 

عليه قبل أن يتم القبض عليه.
  وأشار املهدي املزعوم إلى أنه 
بدأ في دعوته منذ ثماني سنوات 
ناشــــرا ذلك في الناس ليصدقوه 
ويؤمنوا بدعوته، ما جعل املدعي 
العام يطالب احملكمة بتعزيره جراء 

كذبه ودجله على الناس. 

 جرى في نيويورك ســـباق لألطفـــال الرضع وحضرت األمهات مع أطفالهن وكان نصيـــب الطفل الفائز ميدالية 
وحفاضات تكفيه ملدة عام (أ.ف.پ)

 سباق الرضع
  والجائزة حفاضات لمدة عام

 بيروت ـ رويترز: لم تغب الرســــائل السياسية املغلفة 
مبشــــاهد كوميدية في العرض الذي قدمــــه اجلمعة الفنان 
اللبناني زياد الرحباني والذي تنوع بني املوسيقى والغناء 
واالسكتشات املســــرحية. انتظر اللبنانيون طويال حفالت 
زيــــاد الثالث التي نفدت بطاقاتها بعد ســــاعات من طرحها 
في االسواق ما ادى الى متديد هذه احلفالت يومني اضافيني 
بحيث تســــتمر حتى مساء الثالثاء. تدفقت احلشود بكثرة 
على قاعة قصر االونيسكو في بيروت ومألوا املقاعد واملمرات 
والفســــحات اخلارجية لالستماع الى الفنان الذي تأثروا به 
وخصوصا ابان احلــــرب االهلية التي دارت بني عامي ١٩٧٥ 
و١٩٩٠. واســــتعاد زياد في احلفل الــــذي جاء حتت عنوان 
«منيحة» خالصة جتربته املوسيقية واملسرحية والغنائية 
التي تعود الكثر من ثالثة عقود. ولم يقتصر العرض على 
املوسيقى والغناء فقط امنا تعداه ليشمل بعضا من ارائه في 
السياسة واالقتصاد والفكر. ووسط اجواء حماسية اسهم 
فيها اجلمهور قدم زياد اولى االغنيات بصوته وهي «قلتيلي 
حبيتك» وكرت سبحة االغاني الى «انا عم فكر ابقى انا وياك» 

و«بصراحة» وتراقص اجلمهــــور مع اغنية «ولعت كثير». 
كما قدم اغنيات كانت قد غنتها والدته املطربة فيروز وهي 
«بعثتلك يا حبيبي الروح» و«حبيتك تنسيت النوم» اضافة 
الى االغنية التي كان قدمها للمغنية التونيسية لطيفية بعنوان 
«بنص اجلو». وتناوب ممثلون عدة على قراءة نصوص كان 
قد قدمها زياد في برنامج اذاعي شــــهير قدم في العام ١٩٨٧ 
يدعى «العقل زينة» ومقاالت نشرت في جريدة «األخبار». 
يخرج املغنون افساحا باملجال امام املمثلني ومن ثم يعودون 
للغناء ويبقى زياد على املسرح ال تتوقف حركته متنقال بني 
العازفني واملغنني واملمثلني يطلق بعضا من «قفشاته» التي 
يتلقفها احلضور بالضحك مع كل حركة يقوم بها. فهو قام 
بدور مريض يتلقى نبأ سيئا عن حالته الصحية وال يرى اي 
طبيب محبوب متسائال «شفتلك شي حكيم قريب للقلب؟» 

وتقمص شخصية الزجني مع الشعر الكثيف.
  وجاء في احد االسكتشات ان «االكل يجر االكل واملصاري 
جتر مصاري واالدمان يجر ادمان هناك فقط الدين اللبناني 

يجر الكفر».

 سوزان متيم   هشام طلعت   محسن السكري 


