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القاهرة ـ يو.بي.آي: اذا كان كلينت ايستود 50
قتل العشرات من أجل حفنة من الدوالرات في 
فيلم مشهور انتجته هوليوود في العام 1964 
فان عاطال مصريا لم يتوان في قتل صديقه من 

أجل خمسة جنيهات أي أقل من دوالر واحد.
والقت الشرطة في القاهرة امس القبض على 
شاب في الثالثة والعشرين من عمره بعد قتله 

صديقه اثر خالف بينهما على خمسة جنيهات 
كان اقترضها القتيل من اجلاني.

وقالت الشـــرطة ان الشاب وهو عاطل عن 
العمل مزق جســـد صديقه بسكني حادة اثناء 
مشاجرة بشأن املبلغ. وأضافت ان االطباء في 
مستشفى السالم فشلوا في انقاذ الضحية الذي 

توفي جراء النزف الشديد.

قتل صديقه بسبب دوالر!

ألبوم جديد لكارال بروني

باريسـ  أ.ش.أ: اتفقت ســـيدة فرنســـا األولى كارال بروني مع 
مؤلف األغاني دافيد بوفي الذي كتب لها أغاني ألبومها األول عام 

2003، لكتابة كلمات أغاني ألبومها اجلديد.
ومن املعروف أن قرينة الرئيس الفرنســـي نيكوال ساركوزي، 
وعارضة األزياء السابقة، صديقة حميمة لعارضة األزياء السابقة 

إميان زوجة مؤلف األغاني دافيد بوفي.
يذكر أن بوفي كتـــب العديد من األغاني للمطربة الفرنســـية 

الشهيرة سيلفى فارتان واملطرب جوليان كليرك.

د.غازي القصيبي

طالبات بالنقاب في االمتحانات

األنبا كيرلس

جانب من االحتقان في منطقة جنع حمادي

كارال بروني

صحتك

القرع العسلي مضاد طبيعي
ضد أمراض الشيخوخة

القاهرة ـ وكاالت: أكدت د.نســـرين البســـماوي 
اخصائية تغذية في مصر أن قرع العسل يعتبر من 
املواد الغذائية املقاومة ومضاد طبيعي ضد أمراض 
الشـــيخوخة الحتوائه على ڤيتامني »أ« باإلضافة 
الحتوائه على مضادات األكسدة والڤيتامينات األخرى 
التي تؤثر بشكل مباشر على طول وعمر اخللية ولها 

تأثير مباشر على صحتها.
 وقالت نسرين »برغم أن قرع العسل حلو الطعم 
إال أنه يعد من أصناف اخلضراوات، ويحتوى على 
83% من وزنه ماء وعلى نسبة اقل من 1% من األحماض 
الدهنية املفيدة للقلب وحوامض دهنية غير مشبعة 
كما تعمل كمضادات لألكسدة، وتدعم تقوية املناعة 
وتقلل من اإلصابة باألمراض املزمنة وتعمل على تقليل 
الكولسترول فضال عن احتوائه على 6% من األلياف و%5 
ڤيتامينات وأمالح معدنية أخرى كالكالسيوم والفسفور 
واحلديد والصوديوم والبوتاســــيوم واملاغنيسيوم 
وكذلك يحتــــوى على ڤيتامــــني »أ« وڤيتامني »ب1« 

وڤيتامني »ب2« وڤيتامني »ج«.
وأشـــارت د.نســـرين إلى ضرورة احلرص عند 
استخدام القرع كما في معظم املواد الغذائية على أال 
نأخذ منه بكميات كبيرة خصوصا إذا كان محضر 
بإضافة السكر حتى ال يعود علينا استخدامه بزيادة 
في الوزن أما بشـــكل عام فإن ثمرة القرع بالبذور 
التي حتتويها هى غذاء غنـــي بالعناصر الغذائية 
املهمـــة، وتعتبر بذور القرع مـــن املطهرات القوية 
لألمعاء والتى تستخدم لطرد الدودة الشريطية من 

جسم املصاب.

حالقة جماعية احتجاجًا على خطة التنمية

جلـــأ نواب واعضاء في حـــزب احلرية املعـــارض في العاصمة 
الكورية اجلنوبية )ســـيئول( الى حلق شعر الرأس خالل مسيرة 
منظمة وذلك احتجاجا على خطة التنمية املعدلة ملدينة »سيجونغ 

ســـيتي« وتقضي اخلطة اجلديدة بإلغاء مشروع مثير للجدل لنقل 
جزء من الهيئات احلكومية الى خارج العاصمة بدعوى انها تسبب 

ارتباكا في أعمال الدولة وهدرا لالموال العامة )أ.پ(

والتزال جريمة مقتل المسيحيين في جنوب مصر تفرض نفسها على الساحة

ناشطون أقباط يصفون تراجع األنبا كيرلس بـ »المشين« ويشيرون إلى مساومة أمنية
ومسؤول قبطي يؤكد: البابا شنودة أكبر من أن يأمر أسقفًا بتغيير موقفه

القبطي  رمزي احملامي والناشط 
موقف األنبا كيرلس بـ »املشني«، 
مرجحا أن يكون األنبا كيرلس قد 
قبل مســــاومة أمنية، أو مقايضة 
من قبل رجال األمن على ســــالمة 

األسقفية وحماية أقباطها.
كمال زاخر املفكر القبطي اعتبر 
أن األنبا كيرلس بــــاع دم أوالده 
ودمــــوع أمهاتهــــم بثمن رخيص 
وزهيد واصفا تصريحاته بالصفعة 
على وجه كل قبطي تألم لألحداث 
معتبرا أنها صدمة لكل املصريني 
أطاحت بالبنية املصرية التي كانت 
تسعى ملزيد من التجانس وااللتئام 
في وجه هذه األعمال التخريبية.

وعن موقف الكنيسة الرسمي 
من هــــذه التصريحــــات في ظل 
تواجــــد البابا شــــنودة في الدير 
وتردد األقاويل حول تلقى األنبا 
كيرلس لتعليمات من البابا بتهدئة 
األوضاع صــــرح األنبا أرميا بأن 
قداسة البابا عندما يريد أن يصرح 
بشيء يصرح به بنفسه فهو أكبر 
من أن يأمر أســــقفا بتغير أقواله 
خوفا أو مساومة مع أحد ويضيف 
األنبا أرميا »كل إنسان مسؤول عن 

كالمه أمام شعبه«.

أثـــارت  القاهـــرة ـ وكاالت: 
تصريحات األنبا كيرلس أسقف 
جنع حمادي التي أدلى بها في عدد 
من الفضائيات وبرامج التوك شو 
حول أزمة جنع حمادي األخيرة 
العديد من التساؤالت واالستنكارات 
القبطية حول تغيير موقفه جتاه 
رجال األمن واملسؤولني في الدولة.  
فبعد أن صرح األنبا كيرلس لعديد 
من الصحـــف والقنوات واملواقع 
بأنه تلقى تهديدات حول احتمالية 
وقوع أحداث شـــغب بعد قداس 
امليالد، مما دفعه إلى تغيير موعد 
القداس وإنهائه في العاشرة مساء 
رغم أنه كان من املقرر أن ينتهي 
في احلادية عشـــرة، فاجأ األنبا 
كيرلس اجلميع بإجراء عدد من 
املداخالت التليفونية على القنوات 
الفضائية أعلن فيها أنه لم يتلق 
اي تهديد، وأن رجال االمن قاموا 
بواجبهم على أكمل وجه في تأمني 
وحماية األقباط ولم يتوانوا في 

تأمني الكنيسة.
السابع  اليوم  وحسب جريدة 
تغير موقف األنبا كيرلس أصاب 
أهــــل جنــــع حمــــادي باإلحباط 
واحلسرة، حيث انطلقت الرسائل 

اإللكترونية علــــى جميع املواقع 
القبطية »وجروبات« التضامن مع 
الشهداء تتهم األنبا كيرلس بالعمالة 
للدولة، والتخلي عن القضية وعن 
حقــــوق أوالده الشــــهداء وإهدار 
دمهم، كما نفى ما أكدته املداخالت 
التليفونيــــة لعدد من أهالي جنع 
حمــــادي الذين أكدوا أنهم مازالوا 

الهلع والفزع  يعيشون حالة من 
والتهديد مصدقا على تصريحات 
احملافظ مجدي أيوب حول جناح 
األمن في إعادة االستقرار والهدوء 

لنجع حمادي.
وقد أعرب عــــدد من املفكرين 
األقبــــاط عــــن اســــتيائهم البالغ 
للموقــــف، حيــــث وصف ممدوح 

جاءت متوافقة مع مجهودات الوزير القصيبي 

حملة لـ »سعودة« الصالونات النسائية
للحد من البطالة

بنشر التوعية في املجتمع بهذا 
الشأن.

 وتأتي مبادرة البطي متوافقة 
العمل  مـــع مجهـــودات وزارة 
القصيبي  الســـعودية والوزير 
للدفع باملرأة في ســـوق العمل 
وتأهيلها مبا يتناسب مع متطلبات 
العمل  السوق. وواجهت وزارة 
اعتراضات من أوســـاط دينية 
إلقرار ما يتعلق بعمل املرأة في 
محالت بيع املستلزمات النسائية 
مما اعتبره آخرون حتجيما لدور 
املرأة في القطاع اخلاص وحصرها 
في وظائف تقليدية مثل التدريس 

والطبابة.

القاهــــرة ـ وكاالت: متكنــــت 
املنتقبات بجامعة الزقازيق امس، 
سواء األساتذة أو الطالبات وكذلك 
املوظفــــات، باجلامعة من دخول 
جلان االمتحان رغم تعليق الفتات 
بســــاحات اجلامعــــة عند كليات 
التربية والتجــــارة والطب تفيد 
مبنع أي منتقبة، سواء أستاذة أو 
طالبة من دخول جلان االمتحان 
بالنقاب. وحسب جريدة »اليوم 
التربية  السابع«، شــــهدت كلية 
والتجارة مشــــاحنات بني وكالء 
الكلية والطالبات إلصرارهن على 
عــــدم خلع النقــــاب، فقالت منى 
الســــيد طالبة في الفرقة الثالثة 
كليــــة التربية إن إدارة الكلية لم 
تعلن عن قرارها من قبل، مشيرة 
إلى أن ذلك القرار اســــتفز عددا 

دبي ـ العربية: قامت خبيرة 
التجمـــيل السعـــوديـــة دالل 
البطي مببادرة حملة لسعودة 
ما  معها  ــارك  وش الصالونات 
يزيد على 100 صالون نسائي 
إلى عدد  في اململكة، باإلضافة 
كبير من الراغبات في العمل في 

هذا املجال.
قالت دالل البطي »إن الهدف 
من احلملة التي أطلقتها مؤخرا 
هو العمـــل على احلد من بطالة 
النساء املوجودة في السعودية، 
وتوفيـــر أيدي عاملة نســـائية 
ســـعودية، باإلضافة إلى إيجاد 
حلول تعود بالفائدة على ربات 
عمل الصالونات من خالل تقليل 
تكاليف استقدام األيدي العاملة 
من اخلارج«.  ومن خالل دراسة 
قامت بها البطي وجدت أن معظم 
مشاكل صالونات التجميل ناجتة 
عن عدم توافر العمالة، كما ستعمل 
على توظيف املرأة السعودية في 
الصالونـــات ضمن نطاق احلي 

التي تعيش داخله.
وســـتعمل احلملة من خالل 
ورش العمل علـــى تهيئة املرأة 
فـــي مجال  الســـعودية للعمل 
التجميل خاصة أنه يعتبر طرحا 
جديدا في السعودية، كما ستقوم 

طلق
زوجته 

لتدخينها 
»الشيشة«! 

دبيـ  د.ب.أ: أصر زوج عربي مقيم في االمارات على تطليق زوجته إلصرارها على 
مواصلة تدخني »الشيشة« بعد فشل محاوالته في نصحها بالتوقف عن هذه العادة 
الضارة. وقالت صحيفة »البيان« االماراتية امس ان الزوج تقدم بطلب إلى دائرة 
احملاكم في رأس اخليمة لتطليق زوجته، للضرر الواقع عليه وعلى أبنائه بسبب 
إدمان األم لتدخني »الشيشة« وإصرارها عليها، وهو ما أدى إلى وقوع اخلالفات بني 
الزوجني وصلت إلى أروقة احملاكم. وقال جاسم محمد املكي رئيس قسم اإلصالح 
والتوجيه األســـري في دائرة محاكم رأس اخليمة إن القسم حاول تقريب وجهات 
النظر ونصح الزوجة، مشيرا إلى أن الزوج أصر على إجراءات الطالق السيما أنه 

كان امتنع عن التدخني منذ خمس سنوات نزوال عند رغبة الزوجة.

اختيرت سيلو انس ملكة جمال بلجيكا 2010 أثناء 
املسابقة التي اقيمت هناك وفي الصورة سيلو في الوسط 
)أ.ف.پ( تتلقى تهنئة وصيفتيها. 

سيلو.. ملكة جمال 
بلجيكا 2010

2020 في الصين ..بال زوجات 
بكــــنيـ  يو.بي.آي: يرجــــح أن يعاني حوالي 24 
مليــــون رجل صعوبة في إيجــــاد زوجة في الصني 
بحلول العام 2020 بســــبب انخفاض نسبة اجناب 
الفتيات في البالد. ونقلت صحيفة »شــــاينا ديلي« 
عن تقرير صادر عــــن األكادميية الصينية للعلوم 
االجتماعية أنه سيتم تسجيل املزيد من زيجات تكون 
فيها النســــاء أكبر من الرجال بسبب العدد الكبير 

من الرجال املولودين في ثمانينيات القرن املاضي.
وقــــال يان هوا من األكادمييــــة إن عقلية الناس 
تغيرت كثيرا خالل الســــنوات االخيرة والشبان ال 
يريــــدون إجناب طفل آخر. وأفاد التقرير بأن رغبة 
بعض الصينيني في اجناب ذكور لضمان استمرار 
نسل العائلة قد أدى الى تسجيل عدة حاالت إجهاض 

للفتيات في املناطق الريفية.

رغم االعتراض والتشديد على خلعه

طالبات بجامعة مصرية يؤدين االمتحان بالنقاب

وكيل الكلية د.موسى الشرقاوي 
إجبارهن على خلع نقابهن، بينما 
رضخ بعضهن واضطررن خللع 
النقاب، مما أصابهن بحالة هسترية 
وبكاء، وهو مــــا أثر على أدائهن 

االمتحان.

كبيرا من الطالبات الالتي أبدين 
سخطهن منه، وقررن عدم اخلروج 
من جلنة االمتحــــان، وأنهن لن 
يخلعن النقاب. وبالفعل جنحت 
بعض الطالبات باللجان في أداء 
االمتحان بالنقاب، ولم يســــتطع 


