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35 سانتياغوـ  رويترز: خفضت حكومة 
تشيلي اخلميس بشكل حاد عدد قتلى 
الزلزال الــــذي ضرب البالد في مطلع 
االسبوع وامواج سونامي التي حدثت 
فــــي اعقابه إلــــى 279 قتيال من الرقم 
الذي اعلنته في وقت ســــابق والبالغ 

802 لكنها لم تذكر تفسيرا.

واشــــارت احلكومة إلــــى ان الرقم 
اجلديد يتضمن اجلثث التي مت التعرف 
عليها. وقال مصدر باحلكومة لرويترز 
ان الرقم الذي أعلن في وقت ســــابق 
تضمن قوائم من الســــلطات احمللية 
في عدة مناطق بأشخاص مازالوا في 

عداد املفقودين.

ضحايا زلزال تشيلي 279 قتياًل وليس 802 

هل أنقذ اغتيال المبحوح هشام طلعت مصطفى من حبل المشنقة؟!
وقارنت الوكالة بني قضية رجل األعمال 
املصري، وقضية اغتيال قيادي حماس 
محمود املبحوح التي توجه فيها شرطة 

دبي أصابع االتهام إلسرائيل. 
وأشارت الوكالة إلى أنه في احلالة 
األولى مارست دبي ضغطها على احلكومة 
املصرية للقبض علـــى مصطفى على 
الرغم من عالقاته الوثيقة مبراكز السلطة 

في مصر. 
ويرى اخلبـــراء أن جرميـــة مقتل 
املبحوح في دبي التي مت تنظيمها على 
مستوى رفيع، وأظهرت استخدام دبي 
كاميرات املراقبة بشكل واسع مما يجعل 
من الصعب على املشـــتبه بهم الهرب، 
هذا سيصعب األمور على فريق الدفاع 
عن رجل األعمال املصري إذ لن ميكنهم 
الطعن في أدلـــة تدعمها التكنولوجيا 

اجلديدة. 
وأشارت الوكالة إلى أن القاضي عادل 
عبداملجيد، الذي يقود 11 عضوا مبحكمة 
النقض، لم يكن أكثـــر حتديدا حينما 
قال إن احملكمة قبلت طلب هيئة الدفاع 
إلعـــادة احملاكمة على أســـاس اإلجراء 

واملضمون.
ونقلـــت عن أنيس املنـــوي، موكل 
الســـكري، قوله »إن األدلة مشكوك في 
صحتها، وطلبنا من شرطة دبي تسليم 
كل تسجيالت الكاميرات األمنية اخلاصة 
مبوكلـــه«. وأضاف بعد صدور احلكم: 
»نعتقد أن صور الكاميـــرا األمنية مت 
العبث بها، لقـــد طلبنا األصول. لكننا 

لم نحصل عليها. 
لـــذا نريـــد أن نعـــرف ملـــاذا تتم 

احملاكمة«.

الكاتب الصحافي فهمي  بينما علق 
هويدي، على احلكـــم قائال انه يعتقد 
أن النظام لديه درجة من التعاطف مع 
هشـــام طلعت مصطفى لكل األسباب 
الواضحة، ولذلك فإنه سيســـاعده أوال 
بعدم وضعه على منصة اإلعدام، وبعد 
ذلك من املمكن أن يحدث أي شيء، املهم 

أال يصدر ضده حكم باإلعدام.
ولفتت الصحيفة إلى أن احلكم الذي 
صدر في مايو املاضـــي بإعدام كل من 
مصطفى والسكري، أثبت أن مصر لديها 
قضاء مستقل وأن حتى الرجال األغنياء 

وذوي النفوذ ميكن محاسبتهم. 
وكالـــة  ذهبـــت  جهتهـــا،  مـــن 
األسوشـــيتدبرس في تقرير نشـــرته 
صحيفة واشنطن بوست، إلى أن قرار 
محكمة النقض، يؤكد أن نفوذ هشـــام 
طلعت رمبا ينجيه مـــن حكم اإلعدام، 

املتحدة، التي وقعت فيها جرمية القتل، 
ضغوطا من أجل احملاكمة وأجبرت مصر 
على وضع عضو بارز من أهم نخبة في 
املجتمع أمام القضاء، ولم تسمح مصر 

مبحاكمته في اخلارج. 
وأوضح سلكمان في تقريره بالصحيفة 
أنه في ظل حتول هذه الدينامكيات من 
جديد بفضل األزمة االقتصادية في دبي 
وما تواجهه هذه اإلمارة من ضغوط بعد 
عملية اغتيال قيـــادي حماس محمود 
املبحوح على أرضها، فرمبا يخفف ذلك 

من الضغوط اخلارجية على مصر.
ونقلت نيويورك تاميز عن أســـامة 
الغزالي حـــرب، رئيس حزب اجلبهة، 
قوله إن قرار احملكمة رمبا يكون صحيحا 
لكن ال شـــك أن التصور العام سيذهب 
إلى أن وراء هذا القرار أموال مصطفى 

وصالته.

 اهتمت الصحافـــة العاملية بقضية 
مقتل املطربة اللبنانية ســـوزان متيم، 
املتهم فيها رجل األعمال هشام طلعت 
الدولة السابق  مصطفى، وضابط أمن 
محسن السكري، بعض قبول محكمة 
النقض الطعن املقدم من دفاع املتهمني 
على حكم اإلعدام الصادر بحقهما، وقرارها 

إعادة احملاكمة.
ورصدت صحيفة »اليوم الســـابع« 
املصريـــة ردود األفعال عبر الصحافة 
العاملية ونقلت عن صحيفة نيويورك 
تاميز األميركية إن قرار الزج بهشـــام 
طلعت مصطفى منذ البداية جاء بضغوط 
من قبل دبي، األمر الذي قلت حدته بعد 
أزمة الديون التي ضربت اإلمارات، وكذلك 
احلال بعد اغتيال قيادي من حركة حماس 
على أراضيها، لفتت وكالة أسوشيتدبرس 
إلى أن نفوذ هشام طلعت يؤهله لإلفالت 

من حبل املشنقة. 
وأوضحـــت »نيويـــورك تاميز« أن 
تخفيف الضغوط اخلارجية على مصر 
رمبا يكون الســـبب وراء قرار محكمة 
النقض بإعادة احملاكمة، مشيرة في تقرير 
ملراســـلها بالقاهرة مايكل سلكمان إلى 
أن احملكمة لم تبد أســـباب محددة لهذا 
القرار إال أنه مت قبول االستئناف على 

أسس إجرائية.  
وذكـــرت الصحيفة ان هذه القضية 
جذبت االنتباه في العالم العربي بسبب 

شهرة متيم، وثروة هشام طلعت. 
واعتبرت »نيويورك تاميز« أن هذه 
القضية سلطت الضوء على دينامكيات 
حتول السلطة في العالم العربي، حيث 
مارست سلطات من دولة اإلمارات العربية 

محمود املبحوح هشام طلعت مصطفى

نساء أوروبا أطول عمرًا 
من رجالها

السفيرة نانسي

 بروكس��ل � كون��ا: أثبتت 
احصائيات نشرت أمس ان معدل 
عمر النس��اء في دول االحتاد 
االوروبي البالغ 27 دولة يفوق 

معدل عمر الرجال.
وأوضحت االحصائيات التي 
اعدها مكتب االحصاء االوروبي 
)يوروس��تات( ان مع��دل عمر 
النس��اء في عام 2008 للنساء 
في بلغاريا بلغ 77 عاما فيما بلغ 

في فرنسا 84.9 عاما.
ووجد اكبر فارق في معدل 
األعم��ار بني النس��اء والرجال 
والذي بلغ حوالي أحد عش��ر 
عاما ف��ي ليتوانيا اذ بلغ معدل 
عمر النساء 77.6 عاما والرجال 
66.3 عاما وفي اس��تونيا كان 
معدل عمر النس��اء 79.5 عاما 
والرجال 68.7 عاما ام في التيفيا 
بلغ للرجال 77.8 عاما وللنساء 

67 عاما.
أما أدنى فارق فقد بلغ اربعة 
سنوات في هولندا حيث سجل 
معدل عمر النس��اء 82.5 عاما 
والرجال 78.4 عاما وفي السويد 
سجل النساء 83.3 عاما والنساء 
79.2 عاما وفي اململكة املتحدة 
سجل النساء 81.8 عاما والرجال 

77.6 عاما.
وم��ن املتوق��ع ان يرتف��ع 
معدل األعمار في دول االحتاد 
االوروبي في عام 2030 الى 85.3 
عاما للنس��اء و80 عاما للرجال 

بفارق يبلغ 5.3 عاما.

النجمة اللبنانية نانســـي 
اثناء صعودها منصة  عجرم 
حفل افتتاح مهرجان القاهرة 
لسينما الطفل الـ 20 وذلك لنيل 
جائزة تكرميا جلهودها كسفيرة 
للنوايا احلسنة.     )أ.ف.پ(

صحتك

حشرات في المعدة 
قد تؤدي إلى البدانة

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: يساهم نوع من احلشرات 
في املعدة في قدرة اجلسم على االحتفاظ بالطعام ما 

قد يؤدي إلى اكتساب املزيد من الوزن.
وأعد فريق من العلماء يقوده أندرو جيويرتز من 
جامعة إميوري دراسة أشارت إلى العالقة بني حشرات 
فـــي املعدة والوزن بعدما ظهر أن فئران املختبر التي 
ينقصها نوع محدد من البروتني تعاني من حشرات في 
املعدة أكثر من الفئران األخرى ووزنها أكثر بحوالي 
15% وتعاني هذه الفئران من التهاب أكبر أشار العلماء 

إلى أنه قد يساهم في الوزن الزائد.
وأوضحت الدراسة التي نشرت على موقع »ساينس 
اكســـبرس« وتناولتها مجلة »التامي« أن االلتهاب قد 
يؤدي إلى حالة تســـمى مبتالزمـــة االيض، ما يؤدي 
إلى اكتســـاب املزيد من الـــوزن وارتفاع ضغط الدم 
وارتفاع الكوليسترول وازدياد خطر املعاناة من السكري 

وأمراض القلب.
وتعاني الفئران البدينة من نقص في بروتني يعرف 
مبتلقي 5 وهو يتحكم بعدد اجلراثيم في املعدة وبغيابه 
يزداد عددها، ما قد يؤدي إلى حدوث االلتهاب فيما يحاول 
اجلسم الدفاع عن نفسه ضد ازدياد عدد احلشرات في 
املعدة ما يجعل اخلاليا أقل تأثرا باألنسولني ويزعزع 

عملية معاجلة الغلوكوز وازدياد الوزن.
وقال جيويرتز »ال نعتقد أن البكتيريا جتعل الفئران 
تأكل أكثر بشـــكل مباشـــر غير أن البكتيريا تسبب 
التهابا بدرجة منخفضة يؤدي إلى مقاومة األنسولني 

ما يجعل الفئران تأكل أكثر«.

رسائل كينيدي إلى شابة سويدية تباع بـ 115 ألف دوالرجاسوس سوفييتي يشتري صحيفة »إندبندانت«

الڤاتيكان يطرد حاجبًا للبابا بنديكتوس 
ورد اسمه في فضيحة دعارة

زوجان كوريان يتسببان في مقتل طفلتهما جوعًا 
بسبب إدمانهما على ألعاب اإلنترنت

قط يعيش على البازالء المجمدة 4 أسابيع 

لندن ـ يو.بي.آي: كشــــفت صحيفــــة »التاميز« 
الصادرة أمس أن ألكسندر ليبيديف الذي وصفته 
باجلاسوس السابق في جهاز االستخبارات السوفييتي 
)كي.جي.بي( هو املالك اجلديد لصحيفة »اندبندانت« 
البريطانية. وقالت الصحيفة إن شــــراء ليبيديف 
لصحيفــــة »اندبندانت« وشــــقيقتها األســــبوعية 
»اندبندانــــت أون صندي« يأتي بعد قيام امللياردير 

الروسي وعلى نحو مفاجئ بشراء صحيفة »إيفننغ 
ســــتاندارد« في يناير املاضي والتي صارت توزع 
مجانا. ونقلت عــــن مصادر مطلعــــة أن ليبيديف 
سيدفع عربونا مقداره جنيه استرليني واحد ملالكي 
»اندبندانت« )نيوز وميديا( ويتعهد باستثمار ماليني 
اجلنيهات االسترلينية في الصحيفتني بعد توصلهما 

إلى اتفاق. 

شيكاغوـ  يو.بي.آي: بيعت رسائل وبرقيات 
حب وجهها الرئيس األميركي األســـبق جون 
كينيدي إلى شابة سويدية تدعى غونيال فون 
بوست في خمسينيات القرن املاضي في مزاد 

علني مقابل 115 ألفا و537 دوالرا. 
ونقلت صحيفة »شيكاغو تريبيون« األميركية 
عن رئيس دار »ليجندري أوكشنز« للمزادات 
في النســـينغ دوغ أالن قولـــه »قدرنا أن تباع 
مببلغ يتراوح بني 40 و50 ألف دوالر وسررنا 

بهذا الرقم الكبير«. 
وفاز شـــخص مجهول من ويست كوسيت 
باملزاد الذي أجري عبر اإلنترنت وباتت مجموع 

الرســـائل الـ 11 والبرقيات الـ 3 التي أرســـلها 
كينيدي إلى فون بوســـت يوم كان سيناتور 

من نصيبه.
ويرد في إحدى الرسائل التي حتمل تاريخ 
28 يونيـــو 1954 »ظننت ان بإمكاني احلصول 
على قارب واإلبحار حول البحر املتوسط طوال 

أسبوعني وأنت طاقمي ما رأيك«.
ويأتـــي املزاد الذي بـــدأ 25 ألف دوالر بعد 
صدور كتاب ألفته فون بوست في العام 1997 
كشفت فيه تفاصيل عالقتها الطويلة بكنيدي 
الذي التقته في أغسطس 1953 قبل أسابيع من 

زواجه بجاكلني بوفييه.

الڤاتيكانـ  رويترز: ورد اسم 
حاجب للبابا بنديكتوس وعضو 
بجوقة خاصة في كاتدرائية 
القديس بطرس ضمن شبكة 
دعارة للشواذ جنسيا وذلك في 
أحدث فضيحة جنسية تلطخ 

الڤاتيكان. 
الڤاتيـــكان جيندو  وطرد 
ايهـــامي ـ وهو نيجيري ـ يوم 
االربعـــاء املاضـــي من جوقة 
جوليا بعد ان ظهر اسمه في 
نصـــوص اتصـــاالت هاتفية 
الشـــرطة ونشرتها  سجلتها 

صحيفـــة ايطالية فـــي اطار 
حتقيق في قضية اخرى.

وقامت الشرطة بتسجيل 
تلك االتصاالت في اطار حتقيق 
فـــي فســـاد في عقـــود لبناء 
أشغال عامة. وكان بني اربعة 
اشخاص اعتقلوا الشهر املاضي 
في فضيحة الفســـاد اجنيلو 
بالدوشي وهو مهندس وعضو 
مبجلس ادارة االشغال العامة 
االيطالية ومستشار انشاءات 

للڤاتيكان.
واعتقـــل بالدوشـــي بتهم 

اتهامات  الفســـاد وتكشـــفت 
الدعارة في وقت الحق. 

وبالدوشـــي عضـــو ايضا 
فـــي جوقـــة مختـــارة تضم 
حجابا يســـتدعون للعمل في 
القصر الرسولي للڤاتيكان في 
مناسبات مهمة مثل استقباالت 
البابا لرؤســـاء دول أو عندما 
يرأس البابا مناسبات كبيرة. 
وافراد تلك اجلوقة هم الذين 
حملـــوا نعش البابـــا يوحنا 
بولس اثناء مراســـم جنازته 

في 2005.

سيئول أ.ش.أ: »ومن اللعب ما 
قتل«، جملة هي أبسط ما ميكن 
قوله حول قصة زوجني من كوريا 
ألعاب اإلنترنت  أدمنا  اجلنوبية 
لدرجة إهمال طفلتهما الرضيعة 
التي لم تتجاوز األشهر الثالثة من 

إلى وفاتها  العمر لدرجة أفضت 
جوعا. 

وذكــــر راديو هيئــــة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( امس أن 
الزوجني كان يطعمان رضيعتهما 
مرة واحدة فقط في اليوم خالل 

فترة قصيرة يتوقفان خاللها عن 
اللعب على مقهى على اإلنترنت.

وأشارت الشرطة الكورية إلى 
أن الطفلة توفيت بســــبب سوء 
التغذيــــة، وأن األبوين هربا بعد 

وفاتها.

لندن ـ يو.بي.آي: متكن قط من البقاء حيا ملدة 
4 أســــابيع في مستودع درجة احلرارة فيه أقل من 
صفر مكتفيا بأكل البــــازالء املثلجة ولعق اجلليد. 
وأفادت صحيفة »الصن« البريطانية ان القط الذي 
يبلغ من العمر ســــنة واحدة فقط فقد أذنيه وذيله 

جراء البرد القارس قبل إنقاذه. 
وأشارت إلى انه يعتقد ان القط دخل إلى مركز 
توزيع األغذية املجمدة في نورثامبتوشــــاير داخل 
شاحنة إذ رآه أحد املوظفني في بداية الشهر املاضي 

لكن تعذر اإلمساك به مرارا.

عارض أزياء يقدم دشداشته بوشاح وتطريز مختلف حنان املدني وسراج سند يحييان اجلمهور بعد العرض              )أ.ف.پ(دشداشة عصرية

دشاديش غير شكل
قدم مصمما األزياء السعوديان سراج سند وحنان املدني 
عددا من التصميمات اخلاصة بالدشاديش اخلليجية بشكل 
مختلف عن الســـائد، وقدما عرض ازيـــاء وصف باملميز في 
بيروت مســـاء اول من امس حتت عنوان »جدة.. حبيبتي« 

وتشكل خطوط املوضة من الدشاديش الرجالية ثورة مختلفة 
عن الســـائد ســـواء في طريقة تطريزها او شكلها، لكن هل 

تلقى رواجا؟ 
هذا ما ستجيب عنه األيام املقبلة.


