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رجل األعمال المصري يتهم السيدة السعودية بالنصب على رجال أعمال في القاهرة ودبي

الكومي لـ )خ. ع(: إذا كنت سوزان تميم.. فأنا مش طلعت مصطفى! 
المأذون يؤكد: زواجهما صحيح شـرعًا وقانونًا والشـاهدان.. السـكرتير والكوافير 

أحمد عفيفي 
الكومي، رجل  كشف م.يحيى 
األعمال املص����ري ورئيس نادى 
اإلس����ماعيلي السابق، عن وجود 
عدة دعاوى قضائية ضد السيدة 
الس����عودية أقامها عدد من رجال 
األعمال بالقاهرة ودبي، يتهمونها 
بالنصب عليه����م في مبالغ مالية 
كبيرة وفى مش����اريع استثمارية 
كانت تدخل شريكا أساسيا فيها. 
وأضاف الكومي حسب جريدة 
»اليوم السابع« أن )خ.ع( متتلك 
العديد من املميزات التي متكنها من 
نسج الشباك حول أي رجل واإليقاع 
به، ووصفه����ا بأنها »محترفة في 
النصب«، وانها تستخدم كل احليل 
واألساليب في حبك عملية نصبها 
على كبار رجال األعمال واملشاهير 

الذين تعرفهم.
كما نفى الكومي زواجه منها، 
واعتبره����ا قص����ة »ملفقة وتأتي 
استكماال لسيناريو ڤيالت مارينا 
واملجوهرات واملشغوالت الذهبية 
التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه 
والتي كذبت في ذك����ر تفاصيلها 
احلقيقية«، ودلل على ذلك باإلشارة 
إلى أن ال����زواج لم يتعد 17 يوما، 
ورغم أن العصمة كانت في يدها 
قامت بتقطيع ورقة الزواج العرفي، 
أنها كانت متزوجة  وحتى تثبت 
بالفعل اتفقت مع »عاملة كوافير 

التقى بها ألول مرة بكافيه »بالرمييا« 
بفندق »الفورسيزونز« وتعارفا في 
هذا اللقاء ألول مرة للتفاوض على 
النقدية للڤيالت اخلمس،  القيمة 
ومواعيد وأقساط دفعها، وكانت 
هي تقيم في جناح خاص بها في 
فندق »سوفيتيل اجلزيرة«، قبل أن 
تشتري شقتها اجلديدة بشارع ابن 
كثير خلف السفارة اإلسرائيلية، 
ثم بعد ذلك توطدت العالقة بيننا 
وزارتني في قصري بطريق مصر 
اإلسكندرية الصحراوي ألسبوعني 

متتاليني.
 إال أن حسن صابر املأذون الذي 
أبرم عقد الزواج بني الطرفني، فجر 
العديد من املفاجآت أمام النيابة، 
مؤكدا أن شقيقها حضر إليه منذ أكثر 
من 15 يوما، وطلب منه احلضور 
إلبرام عقد زواج بني شقيقته ورجل 
األعمال املص����ري يحيى الكومي، 
وفوجئ بأنهم يطلبون منه إبرام 
العقد وعدم توثيقه، مؤكدين أنهم 
سيوثقونه خالل أيام، وطلبوا منه 
قراءة آيات من القرآن الكرمي ملباركة 

عقد الزواج.
واختتم املأذون أقواله بوجود 
شهود على عقد الزواج متثلوا في 
السكرتير والكوافير اخلاصني 
ب� )خ.ع( وبأن »العقد ش���رعي 

وصحيح«.

وسائقها اخلاص للشهادة على هذا 
الزواج«.

 وعن قصة تهديد الكومي لها 
بقتلها مثل س����وزان متيم ودفنها 
ف����ي حديقة الڤيال، ق����ال الكومي 
موجها حديثه للسيدة السعودية: 
»إذا كنت س����وزان متيم فأنا مش 
هش����ام طلعت«، ونفى الكومي ما 
جاء على لسانها أمام نيابة جنوب 
اجليزة، بأنها تلقت رس����ائل على 
هاتفها احملم����ول، يعترف خاللها 
بوجود عقد زواج بينهما ويحاول 
التودد والتقرب لها، قائال: »بالعكس 

أنا الذي رفضت وس����اطة إحدى 
القضية بش����كل  صديقاتها حلل 
ودي وتصفية املشاكل بيننا، بعدما 

تضاربت أقوالها أمام النيابة«.
الكومي: »عندما ذهبت   وقال 
ملواجهتها في شقتها اخلاصة قلت 
لها انتي حرامية، فردت: يا حرامي يا 
نصاب واستخدمت حراسها لطردي 

من شقتها«.
وأش����ار الكومي إلى أنه تقدم 
بقائمة للمستشار حمادة الصاوي 
احملامي العام األول لنيابات جنوب 
اجليزة، تضم حصرا باملشغوالت 

التي متت س����رقتها من  الذهبية 
ڤيلته وتصنيفاتها املختلفة وهى 
عبارة عن: 4 ساعات فرانك موليير، 
حتتوى على فصوص أملاظ، وساعة 
أخرى صفراء اللون وأخرى بيضاء، 
وحزام أملاظ، وس����اعتان حرميي 
إحداهما حمراء واألخرى كحلي، 
فضال عن طقم »بوجلاري«، مشيرا 
إل����ى أنه ميتلك فواتير كاملة لكل 
املش����غوالت الذهبي����ة التي متت 

سرقتها من منزله.
وعن تفاصيل اللقاء األول الذي 
جمعه مع )خ.ع( قال الكومي إنه 

ساركوزيغوردون براون

الكالب تكتشف السرطان 
بحاسة الشم 

سيدني � د.ب.أ: في املاضي عندما كان الطبيب املمارس 
العام يس���تقبل الناس في بيته اخلاص، كان هناك في 
الغالب كلب في املكان للترويح عن املرضى وتهدئة أولئك 

املرضى الذين سئموا من االنتظار ملقابلة طبيبهم.
ويرغب روب زاميت الطبيب البيطري في مدينة سيدني 
في إحياء تقليد امتالك كالب في العيادات، ليس جلعل 
الناس سعداء ولكن أيضا الكتشاف أمراض السرطان عند 

املرضى غير املشكوك في إصابتهم باملرض.
وقال زاميت »إنه تطور الكلب كصديق وفي حقيقي 
لإلنسان« مشيرا إلى أن حاسة الشم الفائقة عند الكالب 
تعطيهم القدرة على شم الرائحة املختلفة التي تفرزها 

املخلفات السرطانية.
فحاسة الشم عند الكالب أفضل 10 آالف مرة منها لدى 
البشر ولهذا السبب يتم استخدامهم في املطارات الكتشاف 

املخدرات وفي األماكن املهمة الكتشاف القنابل.
وحث بيتر هيجينز وهو طبيب بيطري في مجلس 
كينيل الوطني األسترالي على اعتبارات خطيرة في فكرة 
زاميت لوضع أجهزة استكش���اف حيوانية في عيادات 
األطباء. وقال »إنها لن حتل محل الفحوصات التشخيصية 
ولكنها س���تكون وس���يلة جيدة مبكرة وغير جراحية 

الكتشاف وجود شيء ما«.

صحتك

أطول كعكة 
في العالم تستعد 

لـ »غينيس«
 � مكسيكو س���يتي 
د.ب.أ: أع���د خب���ازون 
كعك���ة  مكس���يكيون 
عمالق���ة يبل���غ طولها 
720 مترا وتزن 10 أطنان 
الرئيس���ي  امليدان  في 
بالعاصم���ة األحد في 
تقليد مبناس���بة عيد 
الثالثة«، وقال  »امللوك 
مسؤولون مكسيكيون 
إن كعكة »روس���كا دي 
ريس« ه���ي األكبر من 
نوعها على اإلطالق وهي 
عادة تقليدية لالحتفال 
بعيد »امللوك الثالثة«.

ويتزامن صنع الكعكة 
التي من املقرر أن تدخل 
في موسوعة غينيس 
القياس���ية مع  لألرقام 
بدء املكسيك االحتفال 
بالذكرى السنوية ال� 200 
لالستقالل عن أسبانيا 
ومرور 100 عام على قيام 

الثورة املكسيكية.
وجرى جتميع الكعكة 
الضخمة خارج كاتدرائية 
مكسيكو سيتي والقصر 
الوطني، ومت استخدام 
حوالي 7568 كيلوغراما 
م���ن الدقي���ق و56880 
بيضة و3700 كيلو غرام 
من الزبد لصنع الكعكة 

العمالقة.

على صدرها »وحمة« على شكل قارة أفريقيا

بريطانية سمراء تحاول إقناع 
المصريين بأنها »نفرتيتي«

الكمامات.. حيلة المنتقبات للتحايل  على منعهن من االمتحانات
القاهرة � العربية نت: تقدمت إحدى الطالبات املنتقبات في جامعة عني شمس 
بالقاهرة ببالغ رس���مي، لنيابة ش���رق القاهرة، لتمكينها م���ن دخول االمتحان 
بالكمام���ة الواقية من وباء مرض إنفلونزا اخلنازي���ر بناء على تعليمات وزارة 
الصحة املصرية، في »حتايل« عل���ى القرار القضائي مبنع دخول املنتقبات إلى 
اجلامعات. ويعد هذا الب���الغ هو األول من نوعه الذي تتقدم به إحدى الطالبات 
املنتقبات، حتايال على قرار رئيس اجلامعة ووزير التعليم العالي مبنع دخولهن 

مرتديات للنقاب.
وكانت الطالبة قد حررت محضرا بقسم شرطة »الوايلي« إلثبات واقعة منعها 
من ارتداء الكمامة بناء على تعليم���ات وزارة الصحة. واعتبر محامي الطالبات 
املنتقبات، نزار غراب، أن هذا املس���لك من قب���ل اإلدارة املصرية يعبر عن »مدى 
االضطه���اد الذي تتعرض له املنتقبات في مص���ر، علما بأن النقاب يدخل ضمن 

منظومة قوانني احلرية الشخصية«، وفق ما قال ل� »العربية.نت«.
وحتدث���ت الطالبة أمل لطفي حافظ، التي تقدم���ت بالبالغ، ل� »العربية.نت«، 
مؤكدة استمرار حترك املنتقبات قضائيا إللغاء قرار منعهن من دخول اجلامعات 

املصرية.
وقالت »جلأنا الرتداء الكمامات الواقية من االنفلونزا كبديل مؤقت عن النقاب 
حتى ال يضيع العام الدراس���ي علينا، خاصة أننا بصدد بدء االمتحانات. وحتى 

ال نتنازل عن حقنا في ارتداء النقاب، جلأنا الى الكمامات«.

البريطانية السمراء.. نفرتيتي

دبي � العربية: تزعم بريطانية 
من أص����ل نيجيري بأنها حتمل 
روح امللكة الفرعونية نفرتيتي، 
وتؤمن أيض����ا بأنها جاءت في 
الوقت املناسب لتحمل رسالة إلى 
العالم كله، لكن رسالتها هذه لن 
تصل قبل أن يقتنع الكل أن روح 
امللكة الفرعونية تناسخت فيها، 
وكان طريقه����ا إلى هذه القناعة 
من خالل وسائل اإلعالم، بعد أن 
زارت د.زاهي حواس في مكتبه 
وأصرت على مقابلته وشرحت 
له وجهة نظرها دون أن جتد منه 
أي حماس حسبما ذكرت صحيفة 

»املصري اليوم« املصرية.
وحتدث����ت للصحيفة بلغة 
إجنليزية سليمة وعربية مكسرة: 

»أنا امللكة نفرتيتي طبعا واللي مش مصدقني يقرأ 
كتبي ويشوف خريطة أفريقيا املرسومة على جسدي«، 
حيث كش����فت عما يشبه الوحمة في منطقة الصدر 
على ش����كل قارة إفريقيا، ثم تستعرض كتبها التي 
تبدو فيها حيرتها، إذ وقعتها باسميها القدمي واحلالي 

)فيكتوريا ونفرتيتي(.
وقالت انها جاءت مصر لتنشر رسالة مهمة حتمي 
به����ا العالم مما قد يحدث عام 2012، متأثرة إلى حد 

كبير بأحداث الفيلم األميركي »2012«. 
وتقول: أبلغتن����ي اآللهة � وهي هنا آمون ورع � 
وهما على اتصال دائم بي، أن العالم سيعود للقمر 

قبل عام 2012 حتى ال يدمر الكون.

وقالت الصحيفة ان فيكتوريا 
أحضرت معها إلى مقر اجلريدة 
كيسا بالس����تيكيا حتمل داخله 
»كل أسرارها« من كتب وأوراق 
تثبت من وجهة نظرها أنها امللكة 
الفرعونية، وعندما تشعر أن من 
تتحدث معه ال يثق في كالمها أو 
يكذبها، تبادر بالتهديد: »يعني 
أرمي نفس����ي في النيل وأرجع 

لآللهة عشان تستريحوا«.
ولدى س����ؤالها عن س����نها، 
أجابت: »سني ال تنتهي فعليا، لكن 
بجسدي اجلديد ده عايشة بقالي 
47 س����نة، بس عمري احلقيقي 
ال ينتهي أبدا، وسؤال عن إتقان 
اللغة الهيروغليفية يفضي إلى 
ياااااه.. نسيتها.. أصلي  إجابة: 
بقالي آالف الس����نني عايشة، هو حد بيفتكر حاجة 

آالف السنني«.
وقالت الصحيفة في لهجة ساخرة إن »نفرتيتي 
ال حتلم بالكثير، فقط تريد اعترافا شرعيا بوجودها 
وحقيقتها كملكة فرعونية مبا يؤهلها للحصول على 
أموال أكثر، وتهدد كل من اتهمها باجلنون سواء في 
بريطانيا أو مصر مبقاضاتهم: »سيعرفون نتيجة 
اتهامهم لي باجلنون، ألن حياتهم ستنهار وسيصابون 
بلعنة الفراعنة«، مشيرة إلى أنها تريد مقابلة الرئيس 
حسني مبارك ألنه رئيس مصر، »وإن لم تعترف بي 
مصر من سيعترف؟«، وهددت: إذا لم أقابل الرئيس 

سأرمي نفسي في النيل.

غوردون براون.. أسوأ الرجال أناقة في العالم
وساركوزي في المركز الثالث

لندن � د.ب.أ: في قائمة لم يأمل أن يتصدرها 
أصبح رئي���س الوزراء البريطاني غوردون 
براون أسوأ رجال العالم أناقة في استطالع 
عام 2010. وتصدر املمثل اإلجنليزي الشاب 
روبرت باتينسون بطل فيلم »تواياليت« قائمة 
مجلة »جي كيو« األميركية ألكثر رجال العالم 
أناق���ة. وتضمنت قائمة الرجال األكثر اناقة 
املغني ألكس تيرنر من فريق الروك البريطاني 
»أركتيك مانكيز« وأيضا أعضاء فريق »تيك 
ذات« الغنائي البريطاني وبطل سلسلة أفالم 
جيمس بوند البريطاني دانييل كرايج، وولي 

العهد البريطاني األمير تشالز وأيضا املمثل 
البريطاني القدير روني كوربيت.

ولكن رئيس الوزراء البريطاني أصبح على 
رأس قائمة الرجال األسوأ أناقة لعام 2010 في 
استطالع املجلة بدال من املركز الثالث بنفس 
القائمة في عام 2009. وجاء في قائمة الرجال 
األسوأ أناقة أيضا أحد »أعز أصدقاء« براون 
وهو الرئيس الفرنس���ي نيكوال ساركوزي 
الذي حل في املرتبة الثالثة في القائمة، وجاء 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جوجن إيل في 

املرتبة الثامنة.

شبكة اإلنترنت تتمرد  على الالتينية بعد 40 عامًا
 الرياض � العربية: احتفل العالم قبل فترة وجيزة بعيد ميالد ش��بكة 
االنترنت األربعني، واس��تعاد عش��اقها تلك اللحظات األولى التي قام فيها 
مهندسو جامعة كاليفورنيا مبدينة لوس اجنيليس األميركية ومركز ستانفورد 
للبحوث بإرسال أول معلومات بينهما فيما عرف باسم اربانت، حيث أطلق 
على تلك الشبكة هذا االسم ألن مركز البحوث التابع لوزارة الدفاع »اربانت« 
هو الذي أطلق هذا املشروع. واآلن، بعد أن جتاوزت النطاقات اللغة الالتينية، 

بات انتشار اجلرمية االلكترونية خطرا ماثال.
وكان تشارلي كلني قد ضغط احلرف »ال« وطلب من زميله بل ديغول 
عبر الهاتف أن يبلغه ما إذا كان احلرف قد وصل فابلغه أنه ذلك مت بالفعل. 
ع��ن تلك اللحظة يق��ول د.الري روبرتس، العالم مبركز ماساتشوس��تس 
للتكنولوجيا والذي وضع قواعد فنية أساس��ية في اربانت، »اعتقدوا في 
البداية أن الفكرة مرعبة«، مشيرا إلى أن الهدف من الفكرة حينئذ كان حل 

مشكلة نقل املعلومات بني أجهزة الكمبيوتر.

رجل األعمال املصري يحيى الكومي

اضربوا أطفالكم.. تضمنوا نجاحهم!
دبي � سي.إن.إن: يقول بحث أميركي حديث إن تهذيب األطفال 
بالضرب اخلفيف يجعلهم أكثر س���عادة وجناحا عند الكبر عن 

أولئك الذين لم يتعرضوا لعقاب بدني.
بل ووجدت الدراسة، التي قد تثير حفيظة اجلماعات املدافعة عن 
حقوق األطفال، ان الصغار الذين تعرضوا لهذا النوع من العقاب 
البدني حتى بلوغ سن ال� 6، متيزوا بأداء أفضل في املدارس وكانوا 
أكثر تفاؤال عن سواهم ممن لم يجر تقريعهم على هذه الشاكلة. 
كما اكتشف اخلبراء ان الفئة األولى تزداد بينهم رغبة االضطالع 

بعمل تطوعي، وأنهم أكثر حرصا على االلتحاق باجلامعة.
وجتادل اجلماعات املدافعة عن حقوق األطفال وبعض الساسة 
بأن الضرب هو شكل من أشكال العقاب التي عفى عليها الزمن، التي 
ميكن أن تس���بب، وعلى املدى الطويل، مشاكل بالصحة العقلية. 
وقالت ماجوري غانوي، بروفيسور علم النفس بكلية كالفني في 
ميتشغان، ان دراستها لم جتد الدليل الكافي الذي يحد من حرية 

اآلباء في حتديد كيفية معاقبة أبنائهم.
وخالل البحث، جرى استجواب 179 مراهقا حول مرات تعرضهم 
للضرب والس���ن التي توقف فيها العقاب البدني، وقورنت تلك 
املعلومات عن س���لوكياتهم التي رمبا تأثرت بالضرب، وتضمن 
ذلك التأثير السلبي، وشمل السلوك املعادي للمجتمع، والنشاط 
اجلنسي املبكر، والعنف، واالكتئاب، باإلضافة إلى اإليجابيات مثل 

النجاح األكادميي والطموح.
ووجدت النتيجة ان أولئك الذين تلقوا الضرب على أيدي اآلباء 
حتى سن السادسة، جاء أداؤهم أفضل في جميع الفئات اإليجابية، 
وأنهم ليس���وا األسوأ، من حيث السلبيات، مقارنة بالذين لم تتم 

معاقبتهم جسديا مطلقا.

جنيڤ � أ.ش.أ: حتى العنف النسائي طال سيدات سويسرا املعروف 
عنهن الرقة والعذوبة والرومانسية فقد ازدادت ظاهرة العنف ضد االزواج 

هناك حتى انه لم يتسع دار رعاية واحد لالزواج املضروبني فتم 
افتتاح دار ثانية في سويسرا، حيث ذكرت وكالة األنباء 

السويسرية )س��ويس انفو( أن مركزين في جنيڤ 
حاليا يستقبالن الرجال الذين تعرضوا للضرب 

أو أعمال عنف من الزوجات.
 وقالت سيدة عاملة في مركز من املركزين 
»الرجال اليوم هم ضحايا العنف وهم يعيشون 
اليوم نفس احلالة التي عاش��تها املرأة منذ 

عشرين عاما«.
وتشير إحصاءات حديثة إلى أن ضرب 
الزوجة لزوجها رمبا يجلب لها شيئا من املتعة 

ويعطيها احساسا بالتفوق كما تشير دراسات 
حديثة، وفي مصر أكدت دراسة أعدها د.السيد 

عوض أستاذ علم االجتماع في كلية اآلداب جامعة 
قنا، أن أكثر من نصف الرجال املتزوجني في مصر 

معرضون للضرب من زوجاتهم، ووصلت نس��بة عنف 
الزوج��ات ضد أزواجه��ن وصلت إلى 50.6% م��ن إجمالي عدد 

املتزوجني في مصر. 
وتؤكد الدراسة أن ممارسة العنف ضد األزواج قد يسبقه نشوب 
خالفات زوجية بني الطرفني، وأن أكثر حاالت العنف عددا تكون ضد 

الزوج الذي يتخطى سن اخلمسني عاما من عمره، وتكون في احلضر 
والريف معا، وغالبا ما يكون األزواج جتارا أو يعملون خارج البالد أو 
موظفني أو فالحني في املزارع، بل إن بعضهم مدربون رياضيون.  
وقد فندت الدراسة أساليب العنف ضد األزواج، حيث قالت 
الزوجات املتهمات بالعنف ضد أزواجهن في »الريف« 
إن األساليب تبدأ بالشتائم ثم تتصاعد إلى التهديد 
بالضرب، ثم باالعتداء البدني ورمبا القتل في 
بعض األحيان، أما زوجات »احلضر« فقلن إنها 
تبدأ باملناقشة واحلوار ثم تتطور إلى الشتائم 
والتهديد بالضرب واللجوء إلى الشرطة وفي 

بعض األحيان إلى القتل أيضا. 
وترجع الدراسة سبب جلوء الزوجات إلى 
ممارسة العنف ضد أزواجهن إلى الشك في 
سلوك الزوج، أو شكه في سلوك زوجته، أو 
بخل الزوج الشديد، وأحيانا سوء معاملته لزوجته 
واألس��رة.  وأشارت الدراسة إلى أن الزوجة في 
الريف تكون أميل إلى قتل زوجها عندما يتشكك في 
سلوكها دفاعا عن شرفها، وأن اخلالف مع أسرة الزوج 
من األسباب السائدة في الريف فقط دون احلضر وأن املعيشة 
مع عائلة الزوج في الريف يترتب عليها بعض املشاحنات واالختالفات 
بني الزوجني التي تبدأ صغيرة ثم تتراكم حتى تصبح فجوة كبيرة قد 

يترتب عليها حدوث جرمية قتل. 

الظاهرة وصلت لسويسرا وافتتاح دار ثانية لرعاية الرجال

ضرب الزوجة لزوجها.. يشعرها بالمتعة والتفوق!

الكمامات بديل النقاب الكعكة املكسيكية طولها 750 مترا


