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أنچلينا چولي.. أيقونة الجمال 
لنـــدن ـ يو.بي.آي: حصلت النجمة األميركية أنچلينا چولي على لقب أيقونة اجلمال للعقد 
احلالي، وذكرت صحيفة »ديلي ســـتار« البريطانية ان االستطالع الذي أجرته مؤسسة »سوبر 
دراغ« ملستحضرات التجميل أظهر أن أنچلينا چولي كانت أيقونة اجلمال خالل العقد احلالي.

وجاءت غرمية چولي املمثلة چنيفر أنيســـتون الزوجة السابقة لصديق چولي النجم براد 
پيت في املرتبة الثانية، وقال ستيف جيبسون من شركة »سوبر دراغ« »أنچلينا ليست اجلميلة 

االعتيادية ولكن شخصيتها القوية تنعكس فيها«.

محامي »خ. ع« يشير إلى تورط الكومي في قضايا أخرى.. 
ورجل األعمال يرد بعصبية: لو راجل و»ابن أمه« يثبت ذلك

ملستشفى سرطان األطفال 57357.
من جهة اخرى اشار سمير صبري 
محامي »خ. ع« الى ان الكومي متورط 
في قضايا اخـــرى بعيدة عن موكلته، 
فيما صـــرح يحيى الكومـــي لبرنامج 
90 دقيقة أن األحـــكام الصادرة ضده 
والتي حاول دفاع اخلصم اســـتغاللها 
للتشويش على القضية، وعدم االلتفات 
إلى البالغات التي تقدم بها ضدها، كلها 
أحكام غيابية مت تسويتها ولديه ما يثبت 
صدق كالمه سواء بسداد ما بها من ديون 
أو باإلجراءات القانونية، وقال بعصبية 
شـــديدة عن احملامي سمير صبري: لو 
راجل بحق وابن امـــه.. يثبت تورطي 

في اى قضية.
وأضاف الكومي ان هناك رجل اعمال 
من االسكندرية تقدم ببالغ ضد السيدة 
السعودية يتهمها فيه بالنصب وهناك 
املزيد والكثير من رجال األعمال الذين 
نصبت عليهم »خ. ع« التي جنحت في 
النصب علــــى العديد من رجال األعمال 
املصريني قبله، وكشف الكومي عن نيته 
في إقامة العديد من الدعاوى القضائية 

ضدها خالل األيام املقبلة. 

ملكيتها اآلن وعــــدادات الكهرباء تثبت 
ذلك«، معربة عن صدمتها من املوضوع، 
قائلة »إن فضيحتي الوحيدة هي ارتباطي 
بالكومي«، مشيرة إلى أنها ال تسعى إلى أي 
مكسب مادي وإمنا تسعى لرد اعتبارها، 
الفتــــة إلى أنها وقعت حملاميها ســــمير 
صبري تنازال عن أى تعويضات مادية 

الزواج، إال أنها طلقته عندما اكتشــــفت 
أن »أخالقه صعبة لن تستطيع التكيف 
معها«، موضحة أن املجوهرات التي أنكر 
الكومي تسلمها مؤمن عليها بـ 60 مليون 

ريال سعودي. 
واستنكرت »خ. ع« شروع الكومي في 
التشهير بها، مؤكدة أن »الڤيالت تتبع 

أحمد عفيفي 
مازالـــت االزمة مســـتمرة بني رجل 
االعمال املصري يحيى الكومي والسيدة 
السعودية، ومازالت الفضائيات تتناولها 
كل يوم بجديد، فبينما اشـــار محامي 
السيدة الســـعودية الى تورط الكومي 
في قضايا اخرى، اشـــار ايضا الكومي 
الى رجل اعمال من االســـكندرية وقع 
ضحية نصب مثله متاما على يد السيدة 

السعودية.
 وفــــي تصريح لشــــقيق الســــيدة 
الســــعودية نشرته »اليوم السابع« اكد 
انه كان وكيل شــــقيقته في زواجها من 
الكومي، وأن شــــقيقته لن تغادر مصر 

إال بعد انتهاء القضية.
 وفي مداخلة لبرنامج القاهرة اليوم 
على االوربت اعربت »خ.ع« عن استغرابها 
عدم تقدم الكومي ببالغ ضدها إال بعد شهر 
من حدوث هذه األزمة، مؤكدة أنها تزوجته 
في حضور 20 شخصا، وأنها كانت زوجته 
عندما قضــــت ليلة معه في قصره على 
طريق اإلسكندرية الصحراوي، مشيرة إلى 
أنها أحضرت »مفارش وأغراضا منزلية 
في الزيارة التالية« إلعداد القصر إلمتام 

وال تزال األزمة مستمرة والخصمان يتبادالن االتهامات

يحيى الكومي

صحتك

الرمان أكثر فعالية
من المضادات الحيوية

لندن ـ يو.بـــي.آي: قال علماء إنهم 
استخلصوا محلوال من ثمار الرمان أثبت 
فعاليته في القضاء على البكتيريا التي 
يستعصي عالجها بواسطة املضادات 

احليوية التقليدية.
وذكرت صحيفـــة »دايلي ميل« أن 
العلماء في جامعة كنغزتون مبقاطعة 
ســـيري البريطانية صنعوا احمللول 
من قشـــور الرمان وبعض املنتجات 
الطبيعية األخرى ومتكنوا من القضاء 
على التهابات تســـتعصي عادة على 
املضادات احليوية. ووصف البروفيسور 
ديكالن نوتون من اجلامعة هذا االكتشاف 
بأنه »إجناز« علمي معربا عن اعتقاده 
بقرب اليوم الذي يتمكن فيه األطباء 
من القضاء على جميع االلتهابات التي 

تصيب البشر.
والحظ نوتون أن »الكثير من األدوية 
النباتات وعلـــى الصيادلة  مصدرها 
البحث عن تلك اجلزئية التي تساعدهم 
فـــي القضاء على االلتهابـــات التي ال 

تستجيب للعالجات«.

بريطانيا غاضبة بعد إعدام الشيخ
الصنيـ  رويترز: اعرب رئيس 
البريطانــــي غوردون  الــــوزراء 
براون عــــن غضبه لقيام الصني 
امــــس بإعــــدام البريطاني أكمل 
الشــــيخ الذي اعتقل وهو يهرب 
هيروين وهو ما دفع الصني لشجب 
»االتهامات« البريطانية والدفاع 

عن نظامها القضائي.
 وكانــــت عائلــــة املتهم أكمل 
البريطانية  الشــــيخ واحلكومة 
طالبتا بالعفــــو بحجة أن رجل 
األعمال السابق يعاني من اضطراب 
عقلي، ورفضــــت احملكمة العليا 
الصينية االستئناف لعدم كفاية 

األدلة.
 وأدان براون بشــــدة اإلعدام 
الذي نفذ في اقليم شــــينغيانغ 
في أقصى غــــرب البالد وهو ما 
قد يؤدي إلى توتر في العالقات 

الديبلوماسية.
 وقال في بيان اصدرته وزارة 
اخلارجية البريطانية »أدين بشدة 
اعدام اكمل الشيخ واشعر بالفزع 
وخيبة االمل لطلباتنا املستمرة 
للعفو الذي لم مينح، يساورني 
قلق شــــديد لعدم اجــــراء تقييم 

العقلية، وتصر الصني  للصحة 
على موقفها املدافــــع عن تنفيذ 
اإلعدام«.  وقالت غيانغ يو املتحدثة 
باسم وزارة اخلارجية الصينية 
»ال يحــــق ألحد التحدث بســــوء 
عن السيادة القضائية للصني«، 
وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة 
)شــــينخوا( الرسمية إن الشيخ 
أعدم باحلقن. وقالت اسرته إنها 
»تشعر بالصدمة وبخيبة األمل« 
وانتقدت موقف الصني بشــــأن 

صحته العقلية.

الحكومة الصينية لم تلتفت إلى التماس الرحمة

البريطاني أكمل الشيخ

جوهانسبرغـ  د.ب.أ: أفادت صحيفة بجنوب 
أفريقيا امس بأن أبناء قبيلة تعيش قرب طريق 
يشـــهد حوادث دامية يسعون إلى القضاء على 
هذه احلـــوادث من خالل تأدية بعض الطقوس 
إلرضاء األسالف تشمل ذبح رؤوس مواش على 

الطريق.
وشهد طريق مولوتو الذي ميتد من العاصمة 
بريتوريا إلى إقليـــم مبوماالنغ املجاور العديد 
من حـــوادث التصادم املروعة خالل الشـــهور 

األخيرة.

وذكرت صحيفة سويتان إن حافلة صغيرة 
خرجـــت عن الطريق في أكتوبر املاضي بعد أن 
فقد ســـائقها الســـيطرة على عجلة القيادة مما 
أســـفر عن مقتل 12 راكبا وفـــي نوفمبر لقي 15 
 شخصا مصرعهم في حوادث منفصلة حلافالت

كبيرة.
ومتر املسافة املنكوبة من هذا الطريق بأراض 
تعود لألســـالف من قبيلة موليتجي التي أعلن 
زعيمها كجوسي كجابو مولوتو الثالث عزمه إقامة 

صلوات ليلية على الطريق في العام اجلديد.

إصابة ابن صديق أوباما
تُفسد عليه عطلته

هاوايـ  د.ب.أ: ترك الرئيس 
أوباما جولة  بـــاراك  األميركي 
جولف بشـــكل مفاجئ وأسرع 
في سيارته إلى املنطقة السكنية 
التي يقضي بها اإلجازة في هاواي 
مساء االثنني بعدما أصيب طفل 
ألحد أصدقائه خالل اللعب على 

الشاطئ.
وذكرت وســـائل اإلعالم اليوم 
البيـــت األبيض أعلن  ان  الثالثاء 
على الفور امس أن أوباما وأسرته 
بخير وأن األمر شخصي وال يتعلق 
باألمن وذلك بعدما شوهدت سيارة 

اإلســـعاف تخرج من املنطقة التي 
يقيم بها باراك أوباما وخلفها إحدى 
الرئاسي اخلاص  سيارات املوكب 
بالرئيـــس، وأثار ذلك مخاوف من 

أن يكون الرئيس مريضا.
الرئيس ميـــارس لعبة  وكان 
اجلولف مع أصدقاء له من شيكاغو 
عندما أصيب الطفل، وأفادت تقارير 
بأن أحد أطفال صديق أوباما إريك 
وايتيكر أصيب بجروح طفيفة حيث 
استدعى عالجه بعض الغرز وأن 
الطفل أصيب خالل ممارسة رياضة 

ركوب األمواج.

الجدل يتفاعل حول رفع اآلذان في ألمانيا

هندي يّدعي اختطافه
ليدبر تكاليف الكريسماس 

برلنيـ  أ.ش.أ: يتفاعل اجلدل في 
أملانيا حول رفع اآلذان على خلفية 
نزاع بني القائمني على أحد املساجد 
في مدينة راندزبورج افتتح أكتوبر 

املاضي والبلدية.
 ويرفع اآلذان في كافة املساجد 
في أملانيا بداخلهــــا، فيما يعكف 
القائمون على مسجد راندزبورج 
على التوصل الى اتفاق يســــمح 
مبوجبه بإقامة الصالة ورفع االذان 

من خالل مكبرات الصوت.
 ويقول املعارضون لرفع اآلذان 

إن ذلك ترويج لالسالم يفرض على 
االملان املشاركة في شعائر الصالة، 
حســــب تقرير ملجلة دير شبيغل 

األملانية.
الطلب  ان   وذكــــرت املجلــــة 
الرســــمى املقدم ســــلفا النشــــاء 
املســــجد لم يتطرق إلى مســــألة 
رفع االذان، لكنه أشار إلى إنشاء 
مئذنتني الغراض التقنية التابعة 
للمسجد، إال أنه في شهر سبتمبر 
املاضي قبيل افتتاح املسجد تضمن 
الطلب تغييرا انتفاعيا، اذ طالب 

بالتصريح برفع االذان على مدار 
اليــــوم، لكن هــــذا التغيير قوبل 
مببادرة شعبية حملت شعار »ال 
لعلنية الدعوة للصالة«، قدمها إلى 
أملاني رافضني  املدينة 800  عمدة 
لفكرة اجلهر باالذان، وقالت املجلة 
إن اجلالية االسالمية عرضت قبيل 
فترة زمنية قصيرة إعالن االذان 
في البداية مبعدل مرة واحدة في 
االسبوع، وذلك الختبار وقع االذان 
على مسامع املجاورين واحمليطني 

باملسجد.

نيودلهي ـ د.ب.أ: ادعى شاب هندي )22 عاما( تعرضه لالختطاف 
لكي يحصل على فدية يســــتخدمها في تدبيــــر تكاليف قضاء إجازة 
العــــام امليالدي اجلديد في مكاو مع صديقتــــه لكن فعلته هذه قادته 

إلى السجن.
فقد ذكرت صحيفة هندوستان تاميز نقال عن الشرطة أن باوان فيرما 
وهــــو من دلهي اختلق واقعة اختطافه وطلب من صديق له االتصال 
هاتفيا بوالده لكي يطلب منه فدية قدرها مليونا روبية )نحو 42850 

دوالرا( مقابل إعادة ابنه له.
لكن والد فيرما وهوم رجل أعمال أبلغ الشرطة التي ضبطت االبن وهو 

متلبس مبحاولة تسلم احلقيبة التي حتتوي على الفدية املالية.
وقالت الشرطة إن فيرما ينعم بحياة مترفة تشمل سيارات فارهة 
ويرتــــاد بانتظام احلانات الراقية، غير أن جملة الديون التي تراكمت 
عليه بلغت 850 ألف روبية وأن الفدية املالية كانت ســــتجعله يسدد 

ديونه ومتول تكاليف رحلته إلى مكاو.

10% من سكان سويسرا
يعيشون تحت خط الفقر

.. وسكان نيويورك يمزقون ذكريات
2009 السيئة في ساحة »تايمز«

.. وأطفال إسرائيل يسرقون الطعام
تل أبيب ـ يو.بي.آي: أشـــار تقرير ملنظمة 
»لعتيت« )العطاء( اإلسرائيلية حول الفقر في 
العام 2009 الى ازدياد عدد الفقراء في إسرائيل 
بنسبة 15٪ بسبب األزمة االقتصادية والى اتساع 
ظاهرة األوالد الفقراء الذين يسرقون الطعام. 
ويستند التقرير الذي نشر امس إلى ثالثة أبحاث 

تعكس خريطة الفقر في إسرائيل.
وهـــذه األبحـــاث هي »مميـــزات احملتاجني 
الفقر في اجلمعيات  للمساعدة« و»مستويات 
التي توزع الطعام« و»مفهوم الفقر لدى اجلمهور 

الواسع«.
وتبني من املعطيات أن نسبة العائالت التي 

توفي فيها شخص نتيجة لعدم احلصول على 
عالج طبي ارتفعت 40٪، وأن نســـبة الفقراء 
الذيـــن فكروا باالنتحار ارتفعـــت20٪ مقارنة 
بالعام املاضي وتبني أن 6٪ من أطفال الفقراء 

يسرقون الطعام.
وأشـــارت املعطيات أيضـــا إلى أن 75٪ من 
األوالد الذين يحصلون على دعم جمعيات توزيع 
الطعام على احملتاجني ال يحصلون على عالج 
لألسنان 24٪، كما اشار التقرير الى ان 32٪ من 
احملتاجني يعاني أوالدهم من مشكلة اجتماعية 
في املدرسة، و62٪ من احملتاجني ليسوا قادرين 

على تزويد أوالدهم بطعام متوازن.

سويســـرا ـ كونا: قد يبدو من التناقض أن 
يقترن اسم سويسرا كواحدة من أغنى دول العالم 
بالفقر لكن تقريرا اصدرته منظمة »كاريتاس« 
غير احلكومية يكشـــف عن أن الفقر طال اكثر 
من 750 الف نسمة في البالد أي ما يعادل نحو 

10٪ من سكانها.
 ويطالب التقرير باتخاذ »حلول سياســـية 
والتنســـيق مع جهود منظمات املجتمع املدني 
على اختالف توجهاتها ملكافحة تلك الظاهرة«، 
وكشف التقرير عن أن احلديث عن مشكلة الفقر 
في سويســـرا يعد من احملرمات التي ال يحبذ 

الكثيرون تناولها عالنية »لكن زيادة نســـبة 
الفقراء يجب أن تكسر هذا الصمت حيث أعربت 
العديد من املنظمات األهلية عن قلقها من تفاقم 

تلك الظاهرة«.
 واوضح ان األهداف التي يجب على املنظمات 
املعنية مبكافحة الظاهرة السعي لتحقيقها مثل 
طرح مشكلة مكافحة الفقر كأحد املوضوعات 
امللحة التي يجب مناقشـــتها أمام الرأي العام 
وعدم حتويل الفقر الـــى ارث حتمله األجيال 
تباعا ملا في ذلك من تأثيرات اجتماعية سلبية 

على البالد.

نيويوركـ  يو.بي.آي: اجتمع 
سكان نيويورك االثنني في ساحة 
»تاميز« الشهيرة لتوديع احداث 
عــــام 2009 الســــيئة من خالل 
رمي جميع الوثائق التي حتمل 
ذكريــــات مؤملة في آلة لتمزيق 

الورق.
وذكرت صحيفة »نيويورك 

دايلي نيوز« أن ســــكان مدينة 
نيويورك حملوا ذكرياتهم املؤملة 
من عام 2009 إلى ساحة »تاميز« 
ورموها في آلة لتمزيق الورق، 
النــــاس للتخلص  وقد اجتمع 
مــــن ذكريات احلبيــــب املزعج 
والقرارات املالية السيئة وخسارة 
الفريق الرياضــــي املفضل في 

املباريات. واعتبر تيم بيركنز 
مدير حتالف ساحة تاميز التي 
تستضيف هذا احلدث السنوي 
هذه التجربة صحية وتساعد 
في توديع كل شيء مزعج خالل 
العام املاضي، وقال »هذا جزء 
من التنظيف الضروري للعام 

اجلديد«.

أحد األميركيني يلقي بذكرياته التعيسة في آلة متزيق األوراق

طقوس إلرضاء األسالف

حملة شعبية »ال لعلنية الدعوة للصالة«

ذبح األضاحي في جنوب أفريقيا
للقضاء على الحوادث

الس�يدة السعودية: فضيحتي الوحيدة.. زواجي منه وش�قيقها: لن نغادر إال بعد انتهاء القضية

يسرق منزاًل وينام أمامه
في انتظار الشرطة!

جثة فلبينية بمقر إقامة
السفير اللبناني في ڤيينا

براتيسالفاـ  د.ب.أ: بذل لص في سلوڤاكيا جهدا 
كبيرا من أجل »امتام عمله بنجاح« ولكنه لم يتمكن 
من مقاومة االجهاد وغط في نوم عميق إلى جوار 

غنيمته داخل إحدى السيارات.
الطريف أن اللص نام داخل السيارة التي كان 
يركنها أمام املنزل الذي سطا عليه األمر الذي سهل 
عمل الشرطة بشكل كبير. وذكرت تقارير إخبارية 
أن اللص )25 عاما( استسلم متاما للشرطة وتركهم 

يلقون القبض عليه دون مقاومة.

ڤيينا ـ رويترز: قالت الشـــرطة النمســـاوية إنه 
عثر امس على جثـــة خادمة فلبينية تبلغ من العمر 
30 عاما حتمل آثار طعنات في قبو مقر إقامة السفير 

اللبناني في ڤيينا.
 وعثر طباخ املقر صباح امس على جثة اخلادمة. 
وقالت متحدثة باسم إدارة شرطة ڤيينا إن احملققني 

يفتشون املكان ويستجوبون شهودا.
 وقالت »إنها جرمية قتل، هناك عدة جروح ناجمة 
عن طعنات« مضيفة أنه ال يوجد مزيد من التفاصيل 

حول كيفية وتوقيت مقتل املرأة على وجه الدقة.


