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33 ُأم تقتل طفلها لتوقفه عن البكاء وأخرى تقطع رأسه وتلتهمها، 
نوع جديد من أنواع العنف املوجه من األمهات لألبناء، لكن دائما 
ما تسفر النتائج والتحريات عن أن هناك شيئا غير طبيعي يكسر 
املألوف في العالقة اخلاصة بني األم وطفلها وعاطفة األمومة، فاليوم 
أعلنت الشرطة في تكساس أن أميركية قطعت رأس رضيعها وأكلت 

من جثته قبل أن حتاول االنتحار أمس األول االثنني.
وعثرت الشرطة على املرأة في منزلها في سان أنطونيو )تكساس، 

جنوب( ملطخة بالدماء وهى تصرخ »قتلت ولدى، أريد أن أموت«. 
وأوضح املتحدث باس���م الشرطة جو ريوس: »قالت إنها سمعت 
شخصا أو شيئا ما أمرها بالقيام مبا قامت به. كانت تسمع أصواتا 

ما يبعث على االعتقاد أنها مصابة بنوع من اجلنون«.
وكان���ت األم قد انفصلت عن والد الطفل قبل أس���بوع تقريبا 
وتعيش مع والدتها وش���قيقتها اللتني تساعدانها على االهتمام 

بالرضيع الذي ولد في 30 يونيو املاضي.

أميركية تقطع رأس رضيعها وتأكل جثته!

الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤالرئيس الفرنسي ساركوزي

عبدالستار متيم وابنه في جنازة سوزان وفي االطار هشام طلعت

الجزائر ترفض توصيات مؤتمر وزراء الصحة العرب بشأن الحج

شقيق ضحية إنفلونزا الخنازير في السعودية
 يتهم »الصحة« بالتقصير ويطالب الجهات المسؤولة بالتحقيق 

هل يتكرر هذا األمر مع هشام طلعت مصطفى؟

محكمة مصرية قبلت بالدية والتصالح وأنقذت متهمًا 
من حبل المشنقة واكتفت بسجنه 10 سنوات

أكدوا أن السياسة تفرق الزعماء ومائدة الطعام تجمعهم

طباخو رؤساء الدول يتحدثون عن متاعب المهنة:
 في اإلليزيه الخطأ ممنوع وفي الكرملين العمل 24 ساعة

روم���ا � أ.ف.پ: يؤكد طباخو عدد من 
رؤس���اء الدول وامللوك ان هذه الوظيفة 
تتطلب تفانيا وشغفا بها وتندرج احيانا 
في اطار العمل الديبلوماسي، بدءا من كتمان 
االس���رار الى الترويج لالطباق الوطنية 

وحتديثها.
الذي يدير  وقال كريستيان غارسيا، 
مطبخ العائلة احلاكمة في امارة موناكو 
منذ عام 1987، »خالفا لطباخي املطاعم، 
ليس لدينا ما نبيعه. علينا ان نكتش���ف 

مطبخ بلدنا«.
اما برنار فوسيون الذي يهتم باطباق 
االليزيه منذ عهد الرئيس جورج بومبيدو 
واصبح كبير طباخي القصر الرئاس���ي 
الفرنس���ي قبل خمس سنوات »يجب اال 
نفوت اي فرصة واال نرتكب أي خطأ. فلست 

انا من يستقبل الضيوف بل الرئيس«.
وادل���ى غارس���يا وفوس���يون بهذه 
التصريح���ات خ���الل االجتم���اع الثاني 
والثالثني لنادي »رؤساء الطباخني« في 
روما االس���بوع املاضي، الذي شارك فيه 

حوالي ثالثني منهم.
وفي مطابخ الكرملني، يؤكد الفرنسي 
جيروم ريغو ه���ذه املخاوف من ارتكاب 
اي هفوة في مهنة تتطلب العمل من دون 

توقف.
وقال »اآلن افهم ملاذا كان اول سؤال طرح 
علي عندما اجريت املقابلة لتوظيفي هل 
انت اعزب؟«، واضاف انه »التزام مستمر 

اما كبير طباخي البرملان الصيني باو 
لينغجو فيعد اطباقا تقليدية من بكني لكنه 
يخالف القواع���د احيانا »ليضمن تناول 

رؤساء الدول االجانب الطعام«.
وحتى ال ميل »الرئيس«، يجب العمل 

على التحديث مع حماية التقاليد.
وقال فابريتس���يو بوكا كبير طباخي 
رئيس الدولة االيطالي جورجيو نابوليتانو 
»اليوم مثال اكتش���فت طبقا مغربيا من 
احلمضي���ات«، اال انه اك���د ان املعكرونة 
بالطماطم تبقى الطبق املفضل للكويرينالي 

)مقر الرئاسة االيطالية(.
 وقال الباريسي برنار فوسيون »منذ 
سنوات اصبحنا نولي اهتماما باالسعار 
ونضع مزودينا في منافسة ونطلب نوعية 

افضل«.
 وعبر عن اعتزازه باطباق »تشبه تلك 
التي تعد في املنزل«، واش���ار الى ان اي 
مأدبة رسمية باتت تتضمن ثالثة اطباق 

مقابل 15 في القرن التاسع عشر.
 ويؤكد رؤساء طباخي رؤساء الدول 

ان املطبخ مكان استراتيجي.
 وقال جيل براغار مؤسس هذا النادي 
الصغير »يقولون ان السياس���ة تقس���م 
الرجال لكن مأدبة جيدة جتمعهم. نحن 

صانعو سالم«.
 واكد دانيال شيمبيك كبير طباخي االمم 
املتحدة ان »رؤساء الدول يحاولون حل 

املشاكل وانا اساهم في مساعدتهم«.

على مدى 24 س���اعة ونخضع للمراقبة 
كل الوقت«.

وعندما تق���ام املآدب الكبرى، ينزوي 
جيروم ريغو � السباب امنية � في مطبخ 
صغير العداد االطباق الصغيرة التي يحبها 

الرئيس دميتري مدڤيديڤ.
وقال »لو لم يك���ن يثق بي ملا تناول 

هذا الطعام«.
والتكتم هو من الصفات االساس���ية 

املطلوبة لدى »رؤساء الطباخني« الذين 
يجتمعون مرة كل سنة في بلد ما.

واكدت سيركا ليس���ا روتينن كبيرة 
طباخي الرئاس���ة الفنلندية منذ 14 عاما 
»خدمت ملوكا وملكات ورؤساء وتناهى 
الى سمعي املئات من اسرار الدولة لكنني 

ال اتفوه بأي كلمة«.
لكن بعض االسرار، مثل عادات الرؤساء، 
يتم تناقلها في هذا النادي الصغير جدا.

القاهرة – وكاالت: الكالم كثير 
هذه األيام ف���ي مصر بعد ايداع 
احملكمة حيثيات احلكم بإعدام 
هشام طلعت مصطفى ومحسن 
الس���كري املتهمني بقتل سوزان 
الدفاع  متيم، واس���تعداد هيئة 
لنقض احلكم. والس���ؤال الذي 
فرض نفسه بقوة: لو دفع هشام 
طلعت لولي الدم )أسرة سوزان 
متيم( الدية وتصالح معها، فهل 
تقبل احملكمة ويفلت هشام من 
حبل املشنقة ويتم تخفيف احلكم 

عليه بالسجن؟
االجابة وحس���ب ما نشرت 
جريدة الشروق املصرية: األمر 
وارد ومحتمل احلدوث حيث في 
قضية مشابهة قبلت احملكمة بعد 
حكمها اول درجة باالعدام على 
مته���م بجرمية قت���ل عمد بدفع 
الدية والتصالح، وجاء في مذكرة 
الدفاع ما يلي: »يلتمس الدفاع من 
احملكمة استخدام أقصى درجات 
الرأفة لوجود التصالح من ولي 
الدم مع ورثة املجني عليه، لثقتهم 
بأن من قتل مورثهم شخص آخر 

غير املتهم«.
هذه العبارة قالها دفاع متهم 
بالقتل العمد مع سبق اإلصرار 

والترصد، ومحكوم عليه في أول 
درجة باإلع���دام، إال أن احملامى 
جلأ بعد نقض احلكم للتصالح 

مع ولي الدم، الذي قبل بالصلح 
والدية، وأنق���ذ املتهم من حبل 

املشنقة. 

وأخ���ذت محكم���ة جنايات 
القاهرة بالتصالح وقبول ولي 
الدم بالدية، وقضت منذ أسبوعني 
فقط، بتخفيف حكم اإلعدام إلى 
عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهم، 
رغم توجيه تهمة القتل العمد مع 
سبق اإلصرار والترصد له، ولكن 
التصالح كان عصا موسى التي 

أنقذته من املشنقة.
ومازالت ورقة التصالح، بني 
عائلة سوزان متيم وهشام طلعت 
مصطفى هي العصا التي قد تقلب 
األوضاع رأسا على عقب لصالح 
رجل األعمال، وتوفر كثيرا على 
الدفاع في محاوالته إنقاذ هشام 

من حبل املشنقة.
وكان والد س���وزان متيم قد 
صرح اكثر م���ن مرة في اعقاب 
احلديث عن استعداد هشام طلعت 
دفع 700 مليون دوالر كفدية، انه 
لن يبيع دم ابنته ولو مبليارات 
الدنيا، مش���يدا بنزاهة القضاء 
املصري ومؤك���دا ان ابنته بعد 
احلكم باالعدام ستنام مرتاحة 

في قبرها.

دبي � العربية: أكد عبدالعزيز 
اخلشرمي في حديثه لبرنامج »آخر 
ساعة« على قناة »العربية« إصرار 
عائلته على ضرورة إجراء حتقيق 
ملعرفة »أسباب التقصير« التي أدت 
إلى وفاة أخي����ه صالح بڤيروس 
»اتش1 إن1« املسبب ملرض إنفلونزا 
اخلنازير، مشيرا إلى أن لم يتلق 
أي رد فعل من وزارة الصحة على 
تصريحاته لقناة »العربية« في 

وقت سابق.
وكانت وزارة الصحة السعودية 
أعلنت عن أول حالة وفاة مبرض 
إنفلونزا اخلنازير ملواطن يبلغ من 
العمر 30 عاما في املنطقة الشرقية. 
وأوضحت ال����وزارة في بيان لها 
املواطن  أن  نشرته وكالة األنباء 
مت إدخاله أحد مستشفيات القطاع 
اخلاص في مدين����ة الدمام وكان 
يشكو من ارتفاع في درجة احلرارة 
وسعال ووجع في احللق وضيق 
في التنفس، ويعاني من السمنة 

وهي أحد عوامل اخلطر.
وقال اخلش����رمي إن ش����قيقه 
راجع مستش����فى املواساة ألكثر 
من أسبوعني مشددا على أنه كان 
من املفترض أن يتم الكشف عن 

هبوط في الدورة الدموية وفشل 
في الرئة.

وأض����اف: »بينما كن����ا نقوم 
بغس����ل أخي اس����تعدادا ملوارته 
الثرى جاءنا اتصال بأن س����بب 
الوف����اة هو إنفلون����زا اخلنازير، 
ولدى س����ؤالنا فيما إذا كان هناك 
أي مانع ال يسمح بإمتام إجراءات 
الدفن، أجابنا أهل االختصاص بأن 

ال موانع من ذلك«.
وطالب اخلشرمي وزارة الصحة 
بفتح حتقيق في املسألة حملاسبة 

ومعاقبة املقصرين.
الس����ياق سارعت  وفي نفس 
الرافض  اجلزائر الب����داء موقفها 
للتوصيات التي خرج بها وزراء 
الصحة العرب بش����أن املقاييس 
الواجب اعتمادها لتطويق الوباء 
العاملي، ومنها باالس����اس حتديد 
الفئة العمرية )ما بني 12 و65 سنة( 
املسموح لها بأداء فريضة احلج.

وكان وزراء الصحة العرب قد 
وافقوا االسبوع املاضي على منع 
سفر كبار وصغار السن واملصابني 
بأمراض مزمنة الداء العمرة واحلج 
ه����ذا العام بس����بب املخاوف من 

ڤيروس انفلونزا اخلنازير.

املرض مبكرا، في حني كان يكتفى 
بإبقائه ملدة 4 ساعات على جهاز 

األوكجسني عند كل مراجعة.
وأردف: »األربع����اء املنصرم 
أدخلنا شقيقنا املستشفى حيث 
املركزة،  العناي����ة  مت وضعه في 
بعد تش����خصيه حالته على أنها 
التهاب رئوي حاد، وعندما طالبنا 

بنقله إلى مستشفى آخر تتوافر 
فيه جتهيزات أفضل، قوبل طلبنا 
بالرفض بحجة أن أخي في حالة 

حرجة ال تسمح له باخلروج«.
وأوضح اخلشرمي أن تقرير 
الوفاة لم يتضمن أس����باب موت 
شقيقه، مشيرا إلى أنه مت إخبارهم 
)العائلة( بأنه وفاة ابنهم مردها 

الضحية صالح اخلشرمي

انتقادات عالمية لصيد حيوان الفقمة في كندا
توقف���ت من���ذ 25 عام���ا 
عمليات صيد حيوانات الفقمة 
الصغيرة من اجل احلصول 
الس���احل  عل���ى فرائها عند 
الش���رقي لكندا وذلك بسبب 

انتقادات دولية.
وتأمل جماع���ات حقوق 
احليوان في تعبئة الرأي العام 
الدولي ضد عملية الصيد لكن 
مسؤولني كنديني يقولون إن 
العملي���ة اصبحت اآلن  هذه 

إنسانية وضرورية.
وحظرت الواليات املتحدة 
الفقمة عام  واردات منتجات 
1972 وتبعها االحتاد االوروبي 
الذي اتخ���ذ نفس القرار بعد 
عشر سنوات وحظر واردات 
اجللد األبيض الذي يؤخذ من 

صغار حيوان الفقمة.
ونتيج���ة لذل���ك قلل���ت 
احلكومة الكندية حصص صيد 
احليوان إلى 15 ألفا س���نويا 
وأصبحت عمليات الصيد من 
أجل حل���وم الفقمة وخلدمة 

احلرف احمللية.
لكن مع عودة جلد الفقمة 
مرة أخرى إلى أشكال املوضة 
تعود عمليات الصيد، حيث 
قررت كندا العام املاضي زيادة 
حص���ص الصيد وس���محت 
بقتل مليون م���ن حيوانات 
الثالثة  الفقمة خالل األعوام 

القادمة.
وستجرى عمليات الصيد 
اآلن وفق قيود أكثر صرامة إذ 
سيتم إطالق النار على الغالبية 
العظمى من احليوانات وليس 

ضربها حتى املوت.
لكن عدد احليوانات التي 
سيتم صيدها هذا العام سيكون 
األكبر خالل عقود ومن املتوقع 
أن يثير اهتمام���ا عامليا مرة 

أخرى.

األلبان ومشتقاتها تطيل العمر
لندن � يو.بي.آي: أوضحت دراس���ة ان تناول األلبان 
ومشتقاتها مثل احلليب واجلبنة بكثرة خالل الطفولة 

ميكن أن يطيل العمر.
وبينت ان األطفال الذي���ن تناولوا كميات كبيرة من 
األلبان ومشتقاتها واألطعمة التي حتتوي على الكالسيوم 
لم يتعرضوا للجلطات الدماغية أو لغيرها التي قد تؤدي 

إلى الوفاة في مراحل متقدمة من عمرهم.
والحظ الباحثون أنه على الرغم من أن منتجات األلبان 
حتتوي على الدهون والكولس���ترول، فإن تناول كمية 
كبي���رة منها لم يرفع معدالت اإلصابة اخلطرة بأمراض 

القلب بني عدد كبير من عينات البحث.
وتدعم نتائج هذه الدراسة فكرة إعطاء أطفال املدارس 
كمي���ة أكبر من احلليب، كما تؤكد على أن تناول أطعمة 
حتتوي على قدر كبير من الكالسيوم يوميا أو ما ال يقل 
عن 400 غرام من احلليب ميكن أن يخفض معدل الوفيات 

باجللطة الدماغية بنسبة %60.
وقال���ت جوان ميرفي من جمعي���ة اجللطة الدماغية 
لهيئة االذاع���ة البريطانية »علينا إلقاء نظرة أبعد على 
هذا املوض���وع وإجراء تقييم حقيق���ي لفوائد احلليب 
ودوره في خفض معدل الوفيات جراء اإلصابة باجللطة 

الدماغية«.

أسبوع في دورة المياه!
� د.ب.أ: واجهت  س���يدني 
البقاء  سيدة استرالية مسنة 
محص���ورة ملدة اس���بوع في 
»دورة مياه« منزلها في والية 
كوينزالند شمال شرق البالد.

وجرى نقل السيدة )67 عاما( 
الى املستش���فى بعد ان سمع 
جيرانها اصوات استغاثتها بعد 
7 ايام من سقوطها واحتجازها 

في دورة املياه.

ثمانيني للشرطة: 
قتلت زوجتي

ل���وس أجنيليس � يو.بي.
آي: أوقفت الشرطة في لوس 
أجنيليس رجال في ال� 85 من 
العم���ر بعدم���ا اتصل مبكتب 
املأمور ليعترف بأنه أقدم على 

قتل زوجته.
وأفادت صحيف���ة »لوس 
أجنيليس تامي���ز« األميركية 
ان ن���واب املأم���ور ذهبوا إلى 
منزل جيمس لو حيث وجدوا 
زوجته ميشيل لو )55 سنة( 
ميتة وعلى جسمها آثار طعنات 

متعددة.

صحتك


