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جائزة شرفية من اليونيسيف لشاكيرا

.. وجيزيل بوندشين سفيرة النوايا الحسنة للبيئة
نيويورك ـ يو.بي.آي: منحت وكالة األمم 
املتحــــدة للبيئة عارضة األزيــــاء البرازيلية 
الشهيرة جيزيل بوندشني لقب سفيرة النوايا 
احلسنة للبيئة في احتفال مبقر املنظمة الدولية 
في مدينة نيويورك األميركية.وأعلن املوقع 
اإللكتروني لوكالــــة األمم املتحدة للبيئة أن 
بوندشني بصفتها ســــفيرة للنيات احلسنة 
للبيئة ستساعد الوكالة في نشر الوعي وتلهم 
الناس باتخاذ خطوات للمحافظة على البيئة 
وستساهم في تركيز االهتمام على بعض أهم 
التهديدات التــــي يواجهها كوكب األرض مثل 

التغير املناخي والتدهور البيئي.
وقد حضر حفل تنصيب العارضة حشد 
من الصحافيني واملعجبني.وقالت بوندشني: 
»أتشــــرف باالنضمام إلــــى فريق وكالة األمم 
املتحدة للبيئة لطاملا كانت البيئة شغفي فقد 
ترعرعــــت في بلدة صغيرة وحظيت بفرصة 

العيش وأنا محاطة بالطبيعة«.

ألمانياـ  د.ب.أ: حصلت المغنية الكولومبية 
شاكيرا على جائزة شرفية من منظمة األمم 
المتحدة للطفولة )اليونيســـيف( بسبب 

جهودها في المجال االجتماعي.
وقالت المغنية الشهيرة )32 عاما( في 
مدينة أوفنبورغ بجنوب غرب ألمانيا: »انه 
لشرف كبير لي وحافز على ان أواصل عملي 

من اجل المزيد من الحقوق لألطفال«.

وأضافـــت: »من المحـــزن ان أرى ان 
التعليم في الكثير من دول هذا العالم مسألة 
رفاهية وليس حقا مكفوال مع الوالدة«، 
داعية الـــدول الصناعية الى زيادة حجم 
تبرعاتها لمشروعات تعليمية في الدول 

النامية.
يذكر ان شاكيرا هي سفيرة اليونيسيف 

النيات الحسنة منذ أكتوبر عام 2003.

جيزيل بوندشني

أدى صالة العيد مع زمالئه المساجين

هشام طلعت مصطفى يرصد مليار دوالر لإلفالت من حبل المشنقة
القاهــــرة ـ وكاالت: لم يخطر 
ببال هشام طلعت مصطفى املتهم 
بالتحريض على قتل سوزان متيم 
واحملكوم عليه باإلعدام شنقا انه 
د في  سيضطر مجبرا على ان يعيِّ
الســــجن ويؤدي صالة العيد مع 

زمالئه من النزالء.
وحسب جريدة »اليوم السابع« 
املصرية وايضــــا جريدة القدس 
العربي، فقد رصد هشــــام طلعت 
حسبما افادت عائلته مبلغ مليار 
دوالر لإلنفاق على مسارات القضية 
للحيلولة دون ادانته واإلفالت من 
حبل املشنقة. وكشف مصدر أنه 
بالرغم مــــن ضخامة املبلغ اال ان 
تشعب مسالك القضية باالضافة 
لوجود العديد من االطراف فضال 
عن ســــعي بعض دوائر السلطة 
لطرح فكرة دفع الدية ألسرة القتيلة 
باالضافة لرصد مبالغ مالية ضخمة 
إلنفاقها في غســــيل سمعة رجل 
األعمال وشركاته التي تعرضت 
لضــــرر بالغ.وفي ذات الســــياق، 
قررت عائلة رجل األعمال التبرع 
ببناء ثالثة آالف شقة للشباب من 
محدودي الدخل وتسعى العائلة 
التي كانت من اكثر عائالت مصر 
ثراء بعد اقتراب عائلها من مصدر 
اتخاذ القرار والسلطة في مصر الى 
اعادة البريق لوجه رجل األعمال 
الذي كان قاب قوسني او ادنى من 
احلصول على منصب وزاري قبل 
عامني غير ان توابع القضية دفعت 
به في نهاية االمر ألن تنشر صوره 
في صفحــــات احلوادث جنبا الى 
جنب مع جتار املخدرات واللصوص 

والقتلة.

جدير بالذكر ان رئيس فريق 
الدفاع عن هشام احملامي بهاء الدين 
ابوشقة قرر التفرغ التام للقضية 
وكان قد تقدم حملكمة اســــتئناف 
القاهرة وأوضحت مذكرة النقض 
على احلكــــم الصادر بإعدام رجل 
األعمــــال وتضمنــــت املذكرة 31 
سببا لنقض احلكم، من اهمها ان 
احلكم شابه قصور في التسبيب 
وفساد في االستدالل وعسف في 
االستدالل عند محاوالته اثبات قيام 
هشام طلعت مصطفى بتحريض 
السكري على قتل سوزان متيم، 

وانه ـ اي احلكم ـ استند في ذلك 
الى افتراضات واســــانيد ما كان 
لهــــا ان تخلص الى النتيجة التي 
وصلت إليها احملكمة، الى جانب انه 
اسرف في تصديق شهادة ضباط 
الشرطة الذين قاموا بعملية القبض 
على السكري من انه اعترف لهم 
بارتكابه اجلرمية، رغم عدم اثبات 
الشــــهود لهذا االعتراف مبحضر 
الضبط وعدم االدالء به بتحقيقات 
النيابة.وجاء في مذكرة الطعن ان 
احلكم املطعون فيه شابه القصور، 
اذ اســــتند الى الدليل املستمد من 

شهادة والد املجني عليها عبدالستار 
خليل متيــــم وباالنابة القضائية 
ببيروت دون ان يورد مؤدى هاتني 

الشهادتني في احلكم.
واشــــار ابوشــــقة في املذكرة 
نفســــها الى ان احملكمــــة اغفلت 
الدفاع اجلوهري لهشــــام طلعت 
مصطفى باستحالة حدوث الواقعة 
الوارد، كما اغفل  وفقا للتصوير 
دفاعه اجلوهري بنفي اشتراكه في 
اجلرمية وبأن احملادثات اخلمس 
املسجلة له مبعرفة السكري ملفقة 
بداللة صوت الصفير املسموع الذي 

يصدر عن الهاتف اخلاص بالسكري 
واملسجل عليه تلك احملادثات، مبا 
يجزم باستحالة اجراء هذا التسجيل 
دون استماع هشام طلعت لصوت 
الصفير املشــــار إليــــه مبا يؤكد 
تلفيق تلك احملادثات التي تتضمن 
حتريضا من هشام للسكري على 
قتل سوزان متيم.وقد قام شقيق 
وشقيقة هشام طلعت بزيارته في 
محبسه وذلك بعد ان ادى صالة 
العيد بصحبة املساجني، وحتدثا 
معــــه حول وضعه فــــي القضية 
وإمكانيــــة خروجه من الســــجن 
عندما تظهر براءته في النقض او 
بالتشريع اجلديد الذي يتم نظره 
اآلن في مجلس الشعب حول اجراء 
تعديل لقانون العقوبات وتطبيقه 
على اجلرائم التي تقع داخل مصر، 
كما ناقــــش معهم االجراءات التي 
سيتخذها دفاعه في النقض، وذلك 
بعد ان اصــــدرت وزارة الداخلية 
قرارها بكون اليوم زيارة استثنائية 

للمساجني مبناسبة االعياد.
من جهة اخرى، اشار اللواء منير 
السكري مســــاعد وزير الداخلية 
االســــبق ووالد محسن السكري 
احملكــــوم عليه باإلعدام ايضا، ان 
عيد الفطر هذا العام ســــيكون له 
شكل مختلف حيث سيقضيه بعيدا 
عن جنله الذي تعود ان يصلي معه 
صالة العيد كل عام.واكد انه قام 
اليوم هو واســــرته بزيارة جنله 
داخل اسوار سجن طرة الذي وجده 
في حالة سيئة ال تسره ألنه غير 
معتاد على رؤيــــة جنله ضابط 
مباحث امن الدولة السابق بتلك 

الطريقة مظلوما ومقهورا.

هشام طلعت مصطفى خلف القضبان

كاثرين زيتا جونز: ال أخشى األربعين

جثة لبنانية
 في فندق بنيويورك

قطة بـ 13 روحًا!

اللبنانية  بيروت: عثر على 
اندريه ســــارة بجاني مخنوقة 
بحبل ومطعونة بسكني في العنق 
بأحد فنادق نيويورك املؤلف من 

44 طابقا.
ومت توقيف مدير التنظيفات 
في الفندق غاريس برايلد وهو 
أميركي أسود لالشتباه به بعدما 
لوحظ انه ال كسر وال خلع في 

أبواب الشقة.
وذكرت »األنوار« البيروتية 
ان اندريه بجاني كانت تعمل في 
اإلمــــارات العربية املتحدة وقد 
الى نيويــــورك لتعمل  انتقلت 
في شركة »كارلتون« للخدمات 
املالية منذ ستة أشهر ولها شقيقة 

ماتزال تعمل في اإلمارات.

أسترالياـ  يو.بي.آي: جنت 
قطة استرالية من املوت بعدما 
اصيبت بـ 13 عيارا من بندقية 

صيد في رأسها.
ونقلـــت وكالـــة االنباء 
االسترالية ان سموكي القطة 
ذات التسعة اعوام اصيبت بـ 
13 عيارا من بندقية صيد في 
رأسها وقد جنت من احلادث 
وهـــي اآلن في رعاية طبيب 

بيطري.
ووصف رئيس اجلمعية 
امللكية للحد من العنف جتاه 
احليوانات في والية فيكتوريا 
االسترالية هيو ويرث العمل 
بأنه »مشني جدا غير انه توقع 

الشفاء للقطة«.

ديستان .. هل كان أحد عشاق األميرة ديانا؟

..و كلينتون يعترف: لحظة ضعف أوقعتني في غرام مونيكا

واشنطن ـ سي.ان.ان: برر 
الرئيس األميركي األسبق، بيل 
كلينتون، في سلسلة مقابالت 
الكاتـــب واملؤرخ  ســـرية مع 
األميركـــي، تيلـــور برانـــش، 
الســـابقة  عالقتـــه باملتدربة 
فـــي البيت األبيـــض، مونيكا 
لوينســـكي، لرضوخه حتت 
ضغوط شخصية وسياسية، 

وفق تقرير.
وقال كلينتون إن االضطرابات 
التي تعرض لهـــا، خالل تلك 
الفترة، جراء الضغوط النفسية 
القوية الناجمة عن وفاة والدته 
وخســـارة الدميوقراطيني في 
االنتخابات النصفية في 1994 

باإلضافة إلى حتقيقات »وايت 
وتر«، أهلته للدخول في عالقة 

حميمية مع لوينكسي.
وأضـــاف قائـــال: »انهرت.. 
ضعفـــت فحســـب«، وفق ما 
نقلت صحيفة »يو أس تودي« 
األميركية عـــن برانش. وألف 
برانـــش كتابا اســـتند الى 79 
مقابلـــة جرى تســـجيلها مع 
الرئيس األميركي األسبق الذي 
احتفظ بتلك األشرطة سرا في 
درج جواربه، وتداركا الستحالة 
وصوله لتلك التسجيالت، عمل 
الكاتب على استرجاع وتسجيل 
تلك املقابالت يوميا بعد عودته 

من البيت األبيض.

وفجر تسرب عالقة كلينتون 
بلوينكســـي فضيحـــة هددت 
مستقبل الرئيس األميركي األسبق 
عام 1998. وأخضـــع كلينتون 
للتحقيـــق بتهم الكذب واحلنث 
باليمني بعد انكاره وجود عالقة 
تربطه باملتدربة السابقة، استمرت 

خمسة أسابيع.
البيت  وأشـــارت جـــداول 
األبيض الزمنية التي مت الكشف 
عنهـــا أن هيـــالري كلينتون، 
وزيرة اخلارجيـــة األميركية 
حاليا، كانت موجودة في البيت 
األبيض على األقل سبع مرات، 
بينما كان زوجها يخوض لقاءات 

حميمية مع لوينسكي.

لندنـ  يو.بي.آي: ألف الرئيس الفرنسي 
الســـابق فاليري جيسكار ديستان رواية 
عاطفية تجمع بين أميرة ورئيس تستند إلى 
شخصه وشخص األميرة الراحلة ديانا. 

 وكشفت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية 
أن هذه المعلومات حول هذا الكتاب تثير 
الكثير من الضجة في فرنسا، وسط اعتقاد 
الكثيرين أن الرئيس السابق )83 عاما( كان 

فعال أحد عشاق األميرة الراحلة.
وكانت والية جيسكار كرئيس قد انتهت 
عام 1981، السنة التي تزوجت فيها ديانا 
من األمير تشـــالز، غير أنه التقى بها في 

عدة مناسبات قبل وبعد طالقها.
ويحمل الكتاب عنوان »األميرة والرئيس« 
ويظهر جيســـكار فيه من خالل شخصية 
رئيـــس يدعى جاك هنـــري المبرتي، أما 
ديانا أميرة وايلز فتصبح باتريسيا أميرة 

كارديف.
وجاء في الكتـــاب أن الثنائي الخيالي 
التقيا في العشاء الختامي لقمة الدول السبع 
الكبرى، وكانت االميرة الشابة منهارة بسبب 

استمرار زوجها في خيانتها،
 وأشار إلى عالقة األمير تشالز الطويلة 
مع كاميال باركر بولز التي تزوج بها بعد 
فترة من مقتل األميرة ديانا في حادث سيارة 

في العاصمة الفرنسية باريس.

لندنـ  يو.بي.آي: شددت النجمة 
كاثرين زيتا جونز على انها لن 
تسمح لسن االربعني الذي ستبلغه 
اخلميس املقبل ان يحبطها، مشددة 
على انها تشعر بانها اصغر سنا 

من اي وقت مضى.
ونقلت مجلة »اوكي« البريطانية 
عن جونز التي ستحتفل ببلوغها 
االربعني »اشعر انني صغيرة اكثر 
من اي وقت مضى فعندما يكون 
املرء في العاشـــرة او العشرين 
يبدو ســـن االربعني كبيرا جدا، 
وعندما شارفت على بلوغ الـ 30 

بدا االمر اشبه باجناز كبير«.
وذكرت املمثلة التي تقيم في 
برمودا ونيويـــورك مع زوجها 
النجم مايكل دوغـــالس وابنها 
دايالن وابنتها كاريز انها تفضل 
االبتعـــاد عن لـــوس اجنيليس 
وعـــدم العيـــش فيهـــا ألن مـــا 
كاثرين زيتا جونز تلقاه هناك هـــو االنتقاد الدائم.

صحتك

تقنية جديدة لعالج مرضى الشلل
جنيـــڤـ  أ.ش.أ: توصل فريـــق من الباحثني في 
جامعتـــي زيوريخ السويســـرية ولوس اجنيليس 
االميركية الى تقنية طبية جديدة ملســـاعدة مرضى 

الشلل على العودة الى احلركة مجددا.
وذكرت قناة »اجلزيرة« الفضائية ان الباحثني قاموا 
بإجراء جتارب معملية على فئران كانت اصيبت بشلل 
كامل، حيث قام الفريق البحثي بحقن الفئران ببعض 
العقاقير الطبية التي حتفز اخلاليا العصبية وجهاز 

العضالت واالعصاب وممارسة بعض الرياضة.
وقال العلمـــاء ان الفئران متكنت من العودة الى 
احلركة واجلـــري مرة اخرى علـــى الرغم من عدم 
وصول اشـــارات من املخ الى العضالت او االعصاب 

من اجل احلركة.
واشـــاروا الى ان النتائج التي مت التوصل اليها 
تبشر املصابني بالشـــلل من البشر بإمكانية ايجاد 

عالج ناجع لهم.

األردنيون تنكروا لمحاذير التقبيل وأصروا على التواصل بحميمية

ألمانيا تخصص 20 مليون يورو لمكافحة إنفلونزا الخنازير
عواصـــم ـ وكاالت: تعتـــزم الحكومة 
األلمانيـــة تخصيص 20 مليـــون يورو 
لمكافحـــة مرض إنفلونـــزا الخنازير في 

الدول النامية.
وعلمت وكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( 
من مصادر حكومية في برلين أن وزارتي 

التنمية والصحة اتفقتا على ذلك.
وتهدف تلك المساعدات إلى زيادة عدد 
اللقاحات المضادة لمرض إنفلونزا الخنازير 
للحد من عواقب الوباء في المناطق التي ال 
تعمل فيها أنظمة الرعاية الصحية بكفاءة 

عالية.

لقاحات للدول الفقيرة

وكانت الواليات المتحدة وثماني دول 
أخرى قد أعلنت أنها ســـتوفر نحو %10 
من اللقاحات للدول الفقيرة عبر منظمة 

الصحة العالمية.
وتشارك في تلك الحملة فرنسا وإيطاليا 
والنرويج وسويسرا وبريطانيا وأستراليا 

والبرازيل ونيوزيلندا.
وكانـــت ألمانيا قد خصصت في مايو 
الماضي 7.5 ماليين يورو لمكافحة مرض 

إنفلونزا الخنازير.

ضحية جديدة

 من جهة اخرى أعلنت السلطات الصحية 
في كوريا الجنوبية عن حالة وفاة جديدة 

بانفلونزا الخنازير.
ونقلـــت وكالة أنبـــاء »يونهاب« عن 
وزارة الصحة والرعاية وشؤون األسرة 
ان الضحية الجديدة امرأة عمرها 40 عاما 
وكانت تعاني من مضاعفات ڤيروس »اتش 

1 ان 1« المعروف بانفلونزا الخنازير.
وباإلعالن عـــن الوفاة الجديدة يرتفع 
عدد الوفيات جراء اإلصابة بهذا المرض 

في كوريا الجنوبية إلى تسع حاالت.

حميمية في األردن

وفـــي االردن ورغم تقيـــد االردنيين 
بارشادات تهدف الى الحد من انتشار مرض 
انفلونزا الخنازير اال ان البند المتعلق بعدم 
تبـــادل القبل لم يجد تجاوبا لدى غالبية 

الشعب االردني خالل فترة عيد الفطر.

فنجان قهوة

وفــــي الوقت الــــذي تقيدت فيــــه معظم 
االسر االردنية بعدم »تدوير« فنجان القهوة 
العربية على المهنئين والتزمت بارشادات بهذا 
الخصوص اال انه لوحظ ان الغالبية تجاهلت 
فتوى رسمية وتحذيرات مؤسسات متخصصة 
تدعو لعدم التقبيل خالل تبادل التهاني بمناسبة 

العيد واالكتفاء بالمصافحة.
ويرى مراقبون ان اصرار االردنيين على 
تبادل القبالت مرتبط بالداللة التي يوليها 
المجتمع االردني لعادة التقبيل التي تعد 
مؤشرا على مدى االهتمام ومستوى الترابط 

والحميمية بين »طرفي القبلة«.

دائرة االفتاء 

وكانت قد صدرت عن دائرة االفتاء العام 
ونقابة االطبـــاء االردنية قبل عيد الفطر 
فتوى اعتبرت ان التقبيل غير مستحب 
شرعا ودعت الى االكتفاء بالمصافحة في 
مسعى للحد من انتشار مرض انفلونزا 
الخنازير الذي اصاب لآلن نحو 275 شخصا 

واغلقت بسببه عدة مدارس.

طفلة أثناء اختبار كشف املرض في الصني                      )أ.پ(
األميرة الراحلة ديانا

مونيكا لوينسكي بيل كلينتون


