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وفاة أول حالة في السعودية بإنفلونزا الخنازير 
لشاب ثالثيني في المنطقة الشرقية

جماعة اإلخوان المسلمين باألردن ترفض قرار الوزراء العرب منع أصحاب األمراض المزمنة من الحج

سوزان متيم

هشام طلعت بهاءالدين أبوشقة

القاه����رة � وكاالت: يعكف 7 من محامي رجل األعمال هش����ام طلعت 
مصطفى، ومحسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق، احملكوم عليهما 
باإلعدام، في قضية املطربة اللبنانية سوزان متيم، على قراءة حيثيات 
حكم محكمة اجلنايات التي أودعتها، في 203 صفحات، لتقدمي 7 مذكرات 

»منفصلة« بالطعن على احلكم أمام محكمة النقض.
وقال املستشار بهاءالدين أبوشقة احملامي لصحيفة »املصري اليوم« 
إن مرحلة النقض ال حتتاج تنسيقا بني فريق الدفاع، موضحا أن »أسرة 
هش����ام« استقرت على مجموعة من احملامني لتولي الدفاع عنه في هذه 
املرحل����ة. وأكد أن تعدد احملامني في مرحل����ة النقض في صالح املتهم، 
مشيرا إلى أن كل محام »مستقل« في عمله حتى ال يتأثر أي منهم بفكر 
اآلخ����ر.  وأضاف أنه يعكف وجنله »محمد« حاليا على قراءة احليثيات 
بتمعن وإمعان، خاصة بعد أن وصفت مصادر قضائية هذه احليثيات 
بأنها كتبت ب� »دقة وإمعان«، وأكدت أن مهمة الدفاع في املرحلة املقبلة 
»ثقيلة جدا«، ألن املستشار محمدي قنصوة رد على جميع الدفوع التي 
أبداها احملامون. ورفض »أبوشقة« التعليق على إمكانية نقض احلكم من 
عدمه، مكتفيا بالتأكيد على أن املرحلة املقبلة حتتاج إلى »عمل جاد«.

هيفاء وهبي

قررت التوقف عن اإلغراء وتحلم بفيلم مع أحمد حلمي

هيفاء وهبي: تامر حسني أفضل مطرب سينمائي

القاهرة � ام بي س���ي: أكدت 
املطربة اللبنانية هيفاء وهبي أنها 
تتمنى أن تقدم عمال سينمائيا 
مع الفنان املصري أحمد حلمي، 
بشرط أن يكون كوميديا ألنها 

تعشق الكوميديا.
ورأت هيفاء أن تامر حسني 
أفض���ل مطرب خ���اض جتربة 
الس���ينما ألنه قدم شخصيات 
قريبة من رجل الشارع العادي، 
كما قدم الشاب العصري ببساطة 
ودون »فذلكة«، وذلك بحس���ب 

صحيفة »الرأي« األردنية.
اللبنانية  ووضعت املطربة 
خطوطا حمراء للمخرجني سواء 
في أعمالها السينمائية املقبلة أو 
الكليبات التي تنوي تصويرها، 
أبرزها أال تتضم���ن تابلوهات 
راقصة أو مشاهد مثيرة، وهي 
الشروط التي اتفقت عليها مع 
زوجها رج���ل األعمال املصري 
أحمد أبوهش���يمة في أي عمل 
يعرض عليها، خاصة أنه غيور 
جدا عليها وال تريد أن تتسبب 
في أي خالفات معه تفسد عليها 

عشها الهادئ.
ونفت هيفاء وهبي ما تردد 
حول نيتها تقدمي برنامج يشبه 
»احللم«، الذي قدمه الفنان عمرو 
دياب، مؤكدة أنها ش���ائعات ال 
أساس لها من الصحة، ألن حياتها 

ال حتتمل برنامجا، فهي التزال 
في بداياتها.

وطالبت هيفاء وسائل اإلعالم 
بع���دم الترويج لتل���ك األخبار 
املستفزة، وتساءلت: »ماذا قدمت 
أنا ألحكي قصة حياتي؟ وماذا 
تركت للنجوم الكبار مثل فيروز 
وفاتن حمامة وهند رستم الالتي 
تستحق كل واحدة منهن برنامجا 

يروي قصة حياتها؟«.

ندم هيفاء

أبدت ندمها  وكانت هيف���اء 
على بع���ض الكليبات اجلريئة 
التي قامت بتصويرها، معبرة 
عن ضيقها من ظهورها مبالبس 
قصي���رة للغاية ف���ي أحد هذه 

الكليبات، مشيرة إلى أنها ستضع 
في اعتبارها خالل الفترة القادمة 
أنها أصبحت متزوجة من رجل 

تخشى غيرته وغضبه.
وأكدت هيف���اء أنها حتافظ 
بالن���وم كثيرا،  على جماله���ا 
وعدم تناول اخلمور أو تدخني 
الس���جائر، والتقليل من تناول 

السكر وامللح.
وقالت هيفاء � في مقابلة مع 
برنامج »العاشرة مساء« على 
قناة »درمي« الفضائية املصرية 
� إنها نادمة على بعض كليباتها، 
معتبرة أن تلك املرحلة انتهت 
ولن تعود إليها، أبدا ألنها تعلمت 
كيف تظهر للناس وكيف تختار 

ما ترتديه وما تقوله.

تامر حسني أحمد حلمي

صحتك

هونغ كون����غ � رويترز: قال 
باحثون امس إن أدوية احلساسية 
والربو الت����ي تباع دون وصفة 
طبية س����اعدت فئرانا مصابة 
بالسكري والسمنة على فقد الوزن 
والسيطرة على معدالت السكر 
في الدم. وربطت ثالث دراسات 
أخرى بشدة بني السمنة والنوع 
الثاني من السكري واخللل في 
نظام املناعة وقال باحثون إن هذه 
النتائج قد تقود إلى انتاج عقاقير 
أفضل أو رمبا لقاحات ملعاجلة 
آثار احلالتني. وترتفع معدالت 
االصابة بالسمنة والنوع الثاني 
من السكري في أنحاء العالم، اذ 
يتناول الناس املزيد من الطعام 
وميارسون قدرا أقل من التدريبات 
الرياضية. وتس����اعد الدراسات 
األربع التي نش����رت في دورية 
الطبيعي في شرح كيف  الطب 
ميكن أن تسبب السمنة االصابة 
بالسكري وكيف ميكن أن يسبب 
االثنان معا تلف����ا في األعضاء 

وامراض القلب والوفاة.

أدوية الحساسية
 تكافح السكري والسمنة

ساركوزي يغادر المستشفى وقلبه سليم

باريس � أ.ف.پ: غادر الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي سيرا على 
االقدام مستشفى فال دو غراس في باريس حيث ادخل اليه االحد املاضي 
اثر وعكة صحية أملت به ولم يكن لها بحس����ب الرئاس����ة »اي سبب او 
عواقب على القلب«. وافاد مراس����ل لوكالة فرانس برس بأن ساركوزي 

غادر املستشفى وخرج من املبنى سيرا على االقدام مبتسما.
وقال بيان لقصر االليزيه ان الوعكة التي املت بالرئيس نيكوال ساركوزي 
»ال س����بب لها« وال »عواقب لها على القلب«، واحس بالوعكة بينما كان 

ميارس رياضة اجلري في حديقة قصر فرساي قرب باريس.
واضاف البيان »ان التش����خيص يدل بالتالي على انها حالة دوران 
ناجمة عن اعياء شديد يضاف اليها حرارة الطقس املرتفعة دون ان يفقد 

الوعي وكل ذلك مرتبط باجلهد الكبير الذي يقوم به«.

مقعد تشرشل بأكثر من 12 ألف دوالر!
لن���دن � يو.بي.آي: بيع مقعد متهال���ك ومهترئ يعتقد أن رئيس 
احلكومة البريطانية الراحل ونستون تشرشل كان يجلس عليه، في 
املزاد العلني مببلغ 7500 جنيه استرليني )حوالي 12 ألف دوالر(.

ومت العثور على املقعد الذي يعود تاريخ صنعه إلى أواخر القرن 
التاسع عشر في مكاتب وايت هول اخلاصة بتشرشل وظل فيها خالل 

فترة رئاسته الثانية للحكومة من عام 1951 إلى 1955.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( امس أنه مت العثور 
عل���ى املقعد خالل عملية تصفية ملقتنيات املنزل من جانب ش���ركة 

»جي بي همبرت« للمزادات العلنية.
واشترى املقعد شخص من أفريقيا اجلنوبية يوم اجلمعة املاضي. 
وأوش���ك هذا املقعد ذو اللون األسود والذي يبلغ طوله 2.4 متر أن 
ينتهي في مكب للنفايات لوال أن ش���قيق صاحب املقعد انتبه إليه 
وقرر االحتفاظ به. وقال جوناثان همبرت إنه لم يتم التأكد بعد من 

منشأ املقعد بشكل رسمي.

ساركوزي مصافحاً طبيبه          )أ.پ(

بالغ رسمي ضد نهيق حمارين

..والكالب تحضر عرضًا
 سينمائيًا في سينسيناتي

سينسيناتي � يو.بي.آي: متيز عرض سينمائي 
أس���بوعي ليلي ف���ي سينس���يناتي بحضوره 
االستثنائي متثل في الكالب التي سمح لها للمرة 

األولى بالدخول مجانا.
إنكوايرر«  ونقلت صحيفة »سينس���يناتي 
األميركية عن جيس���يكا س���ارجنت من والية 
»أوهايو« األميركي���ة ان كلبها »تود« كان بني 
مجموعة من الكالب »الضيوف« في ليلة عرض 
»بروكتر إند غامبل« السينمائية التي مينع فيها 
الكالب عادة خاصة أنها تقام في الهواء الطلق. 

ولفتت الصحيفة إلى انه فيما أراد املنظمون ان 
يقدموا للكالب مجموعة من األفالم السينمائية 
الت���ي يكون الكالب أبطالها قالت س���اجنت ان 
كلبها البالغ من العمر 6 سنوات أبدى اهتماما 
أكب���ر بطيور احلم���ام وبالينبوع ف���ي ميدان 

»سينسيناتي«.
وقالت سارجنت »نحن نعيش في ميلفورد 
وهو لم ير احلمام من قبل  وأشارت الصحيفة 
إلى ان أنواع من البس���كويت اخلاص بالكالب 

عرضت للبيع خارج مكان العرض.

اندوفور � يو.بي.آي: تذمر جيران عائلة 
في بلدة أندوفر في والية ماس���يتيوتس 
األميركية من اإلزعاج الذي يس���ببه لهم 
نهيق حمارين تقتنيهما العائلة في حديقة 

منزلها اخللفية.
لكن صحيفة »بوسطن غلوب« األميركية 
نقلت عن العاملة البيولوجية املتدربة ليلى 
شيمل قولها ان احلمارين اللذين تهتم بهما 
العائلة خل���ف منزلها ال ينهقان إال نادرا 
وذلك عندما تتأخر ابنتها البالغة من العمر 

12 سنة عن تقدمي الطعام لهما.
وأشارت شيمل إلى انه ال ميكن جليرانها 
أن يتذمروا من الروائح التي تنبعث من 
احلمارين ألنها تس���ارع إلى اس���تخدام 

مخلفاتهما في األعمال الزراعية.
وأضافت »يصعب علي فهم سبب تذمر 

اجليران«.
لكن اجليران تقدموا بشكوى رسمية 
إلى املسؤولني في البلدة ما دفع السلطات 
إلى إصدار حكم يقضي مبنع العائلة من 
االحتفاظ باحلمارين على أرضها ألن هذا 
يخالف القوانني. وقال أحد اجليران »من 
الصعب بيع منزل ما يعيش بالقرب منه 
حمار«. فيما قال جار آخر »لو أردت تربية 

حمار لكنت اشتريت مكانا مناسبا له«.

الرياض � عمان -وكاالت: أعلنت وزارة 
الصح����ة الس����عودية ع����ن أول حالة وفاة 
بانفلونزا اخلنازير، ملواطن يبلغ من العمر 

)30( عاما في املنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته 
وكالة األنباء السعودية امس أن املواطن مت 
إدخاله أحد مستشفيات القطاع اخلاص في 
مدينة الدمام وكان يشكو من ارتفاع في درجة 
احلرارة وسعال ووجع في احللق وضيق 
في التنفس، ويعاني من السمنة وهي أحد 

عوامل اخلطر.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية له تبني 
أن لديه التهابا رئويا حادا، وأعطي املضادات 
احليوية عن طريق الوريد. إال أن املريض 
س����اءت حالته الصحية خالل ال� 8 ساعات 
األولى من دخوله املستش����فى، مما تطلب 

حتويله للعناية املركزة ووضعه على جهاز 
التنفس الصناعي ي����وم اخلميس املاضي 
وأعطي عالج »التاميفلو« املضاد لڤيروس 
اخلنازير، ولكن حالته الصحية اس����تمرت 
في االنحدار لألسوأ حتى توفي فجر السبت 
املاضي. وبينت الوزارة أن نتائج التحليل 
كشفت عن إصابة املريض بڤيروس انفلونزا 
اخلنازير من خالل الفحص املخبري الذي 
أجري له. وأشارت إلى أن التقصي الوبائي 
للمريض بني أنه كان مخالطا حلالة مصابة 

بڤيروس انفلونزا اخلنازير. 
من جهة اخرى رفضت جماعة االخوان 
املسلمني في األردن امس القرار الذي اتخذه 
وزراء الصحة العرب مؤخرا مبنع أصحاب 
األمراض املزمنة م����ن تأدية فريضة احلج 
في إطار اإلج����راءات الوقائية من انفلونزا 

اخلنازير. واس����تهجن نائب املراقب العام 
جلماعة اإلخوان املسلمني عبداحلميد القضاة 
في تصريح صحافي حرمان مرضى السكري 
وضغ����ط ال����دم والكبد والكلى والس����منة 
التمثيل  واألمراض االس����تقالبية )أمراض 
الغذائي( من احلج والعمرة هذا العام بسبب 
انفلونزا اخلنازير مشيرا إلى »غياب« مبرر 

علمي ومنطقي ملثل هذا اإلجراء.
وكان وزراء الصحة العرب قد قرروا في 
اجتماع عقدوه في القاهرة اخلميس املاضي 
استثناء كل من هو فوق سن ال�65 وأقل من 
12 عاما واملرضى بأمراض مزمنة من موسم 
احلج والعمرة للحد من خطورة انتش����ار 

انفلونزا اخلنازير.
وفي حني أيد القضاة أمس استثناء كبار 
السن وصغارهم بسبب ضعف جهاز املناعة 

في هذه الفئات العمرية عارض اجلزء الثاني 
من القرار واخلاص باستثناء املرضى ودعا 
إلى التراجع عنه. وأشار إلى أن نسبة املصابني 
بأحد هذه األمراض املزمنة في العالم العربي 
»رمبا تتجاوز ال�50% خاصة عند من جتاوزت 
أعمارهم اخلمس����ني عاما، وهم الفئة األكثر 

طلبا للحج«.
وتابع متسائال »هل حرمان هذه الشريحة 
العريضة القادرة جسميا أمر منطقي« وأكد 
القض����اة أن احلرم املكي ف����ي مكة واحلرم 
النبوي ف����ي املدينة املن����ورة »مبعزل عن 
إصابات وبائية بالڤيروس����ات واجلراثيم« 
مستشهدا بجملة من األدلة التي اعتبر أنها 
تكفي إلقفال النقاش الدائر بشأن تأجيل أو 
إلغاء موسم احلج الس����نة احلالية بسبب 

انتشار انفلونزا اخلنازير.

الرياض � يو.ب���ي.آي: أعلنت وزارة التجارة 
والصناعة السعودية امس أنها صادرت في املنطقة 
الش���رقية 1091 حبة من منتج بسكويت محلي، 
وذل���ك الحتمال تلوث تلك املنتج���ات ببكتيريا 

القولون.
وأشارت الوزارة الى أن هذا اإلجراء يأتي بعد 
إعالن الهيئة العامة للغذاء والدواء بناء على ما 

صدر عن هيئة الغذاء والدواء األميركية أن شركة 
»نستله« قامت باسترجاع عدد من منتجات العجائن 
املبردة اخلاصة بالبس���كويت احمللي الحتمالية 

تلوثها ببكتيريا القولون.
كما أكدت الوزارة »استمرار التفتيش واملتابعة 
للتأكد من خلو األسواق من تلك املنتجات ومصادرة 

ما يتم العثور عليها منها«.

مصادرة كمية من البسكويت في السعودية الحتمال احتوائها علي بكتيريا القولون

محامي هشام طلعت: مهمة الدفاع ثقيلة جدًا


