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الرياض � العربية: بعد مس����يرة حافلة 54
إعالميا رحل عن الوسط اإلعالمي أحد أبرز 
رؤساء التحرير املخضرمني، رئيس حترير 
صحيفة الندوة الس����عودية السابق حامد 
حسن مطاوع، والذي قضى قرابة عشرين 
عاما رئيسا لتحرير صحيفة الندوة. وكانت 
هذه الصحيفة، التي تلقب ب� »املكية«، ذات 

حضور إعالمي قوي. وبعد أن اضطر مطاوع 
إلى مغ����ادرة أروقتها في ظ����روف معينة، 
احتفظت الصحيفة ببعض مالمحه وملساته 
حتى اليوم. وكانت بدايات الراحل من القراءة 
في املس����جد احلرام، وبالتحديد عند باب 
»زيادة«، ثم التحق باملدرس����ة الرحمانية، 
حيث أمضى س����تة أعوام انتقل بعدها إلى 

مدرسة حتضير البعثات في قلعة جبل هندي 
ودرس فيها ست سنوات وتخرج فيها في 
عام 1364ه�، ثم درس في املؤسسة العلمية 
للثقافة الشعبية التي أنشأها عدد من الطالب 
اخلريج����ني العائدين من اخلارج لتدريس 
احملاسبة واالقتصاد واللغة العربية وتخرج 

فيها بعد ثالث سنوات عام 1367ه�..

وفاة رئيس تحرير »الندوة« السعودية

صحتك

العضالت واألوعية الدموية للقلب 
تمتص األحماض الدهنية

نيويورك � أ.ش.أ: كشفت دراسة طبية حديثة النقاب 
عن أن العضالت واألوعية الدموية للقلب ميكنها تنظيم 
امتصاص االحماض الدهنية التي نحصل عليها والناجمة 
عن عملية هضم اللحوم ومنتجات االلبان وعدد آخر من 

العناصر الغذائية.
ويرى الباحثون أن هذه االكتش���افات متهد الطريق 
إليجاد آلية عالجية فعالة لتراكم الدهون في االنس���جة 
العضلية والتي تعمل على زيادة فرص إصابة البالغني 

مبرض السكر النوع الثاني.
كانت االبحاث السابقة قد أشارت إلى أن تزايد تراكم 
الدهون في االنس���جة العضلية تع���د أحد أهم العوامل 
املس���ببة حلساس���ية ضد متثيل االنسولني في اجلسم 
بصورة سليمة وهو ما يزيد من فرص االصابة مبرض 
السكر النوع الثاني لذلك برزت أهمية فهم وتنظيم آلية 
امتص���اص االحماض الدهنية في اجلس���م من االوعية 

الدموية.

هشام طلعت مصطفى

نادين البدير

سيمبسون تلتهم الطعام ليزيد وزنها وفي الصورة األخرى تتوسط فتاتني أثناء البرنامج

الداعية يوسف األحمد

)رويترز( زوار املعرض يطالعون التمثال وفي اإلطار محمد بن راشد آل مكتوم أثناء جتوله باملعرض  

لعبة الموت 
»لعبة املوت«.. برنامج وثائقي يعرضه 
التلفزيون الفرنسي يشارك فيه أشخاص 
وهم يظنون أنهم يش���اركون في لعبة، 
ويتحكمون فيما يعتقدون أنه صدمات 
كهربائية تكاد تكفي لقتل منافسيهم في 
اللعبة. وقد أراد منتجو البرنامج بهذه 
اخلدعة معرفة كم من الناس مس���تعد 
للتصرف عكس مبادئه حني يأمره مضيف 
برنامج تلفزيون الواقع بعمل شيء يخرج 
عن نطاق املعقول               )أ.ف.پ(

طلق زوجته فربح
 3 ماليين دوالر!

لندن � يو.بي.آي: فاز سائق 
ب���اص بريطاني بجائزة لوتو 
تقدر قيمته���ا 3 ماليني دوالر 
وذلك بعد يوم واحد فقط من 

طالقه.
وأف���ادت صحيفة »الصن« 
البريطانية بان كيفن هالستيد 
)50 سنة( خرج مع أصدقائه بعد 
وصول احلكم بطالقه في البريد 
ليل اجلمعة املاضي واشترى 
تذكرة لوت���و في اليوم التالي 
وإذ بها تربح ويصعق صاحبها 

بالفوز ب� 3 ماليني دوالر.
الرجل كان  ان  إلى  يش���ار 
سيضطر إلعطاء نصف قيمة 
اجلائ���زة لزوجت���ه هيلني لو 
اس���تغرق تنفيذ قرار الطالق 

أياما قليلة إضافية فقط.
الرجل وشريكته  وتس���لم 
الزوجة  املال، وقالت  اجلديدة 
الس���ابقة »نحن صديقان اآلن 
ونتعامل معا بطريقة أفضل مما 
كنا عليه عندما كنا متزوجني 
وأنا أمتنى ل���ه كل احلظ فهو 

يستحقه«.

توقعات بترشح هشام طلعت لـ»الشورى«

تمثال محمد بن راشد في معرض دبي
أقيم مبدينة اجلميرة باإلم���ارات معرض »فن دبي«، حضره 
الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 

ورئيس الوزراء وحاكم دبي وعدد كبير من الزوار.

 حيث كان ضمن املعروضات متثال نصفي للشيخ محمد بن 
راش���د آل مكتوم إلى جانب أعمال أكثر من 500 فنان شاركوا في 

املعرض.

نادين البدير: لم أهرب من »كالم نواعم« 
الرياض � د.ب.أ: أكدت اإلعالمية والكاتبة 
الس����عودية نادين البدير أن اعتذارها عن 
الظهور في برنامج »كالم نواعم« على قناة 
»إم بي سي« قبل يومني جاء »لظروف قهرية« 
مفاجئة وليس له سبب آخر. وقالت البدير 
إنها اتفقت مع إدارة القناة على املشاركة في 
البرنامج لتوضيح وجهة نظرها اخلاصة 
مبا س����بق أن كتبته حول أحقية املرأة في 
الزواج من أربعة رجال، أس����وة بالرجال، 
والذي أثار الكثير من اجلدل منذ نش����ره 
للمرة األولى، والذي رغبت من خالله في 
حتريك »مياه راكدة فيما يخص حقوق املرأة 
العربية لدى الرجل«. وأضافت: »سافرت إلى 
بيروت ألجل ذلك بالفعل، ولو أنني أخاف 

من الظهور في البرنامج أو أخشى االنتقاد 
ما وافقت، لكنني اعتذرت في نفس اليوم 

لظروف قاهرة منعتني عن احلضور«.
وأوضحت البدير: »كان تعاملي معهم 
ف����ي غاية االحترام واتصل����ت بهم هاتفيا 
أعت����ذر وأبلغهم باملوضوع ولم أتغيب أو 
أختفى بش����كل مفاجئ كما قالوا«، مشددة 
على أن »م����ا قالوه كان غير صحيح على 
اإلطالق.. فلماذا أهرب؟«. وتابعت بالقول: 
»احلمد هلل أني لم أحضر ليتجلى كيف تقتل 
املرأة نفسها«، مش����يرة إلى الهجوم الذي 
نالها في حلقة البرنامج من مقدماته عليها 
وعلى ما كتبت وكأنه جتن عليها شخصيا 
لعدم حضورها »وليس رأيا شخصيا في 

املوضوع«. وذكر البرنامج أمس أن نادين 
اختفت فجأة دون تقدمي اعتذار للقناة أو 
تبرير مقنع لع����دم الظهور في البرنامج، 
وهو ما حمل املذيعات إلى إدارة دفة احلوار 
لضيوف كان مقررا لهم مداخالت قصيرة عبر 
البرنامج، إضافة إلى الهجوم عليها وعلى 
مقالها اخلاص باألزواج األربعة. وقال مصدر 
مس����ؤول في قناة »إم بي سي« ل� »د.ب.أ« 
في الرياض إن ما فعلته نادين البدير غير 
مقبول على اإلطالق، حيث اعتذرت في وقت 
غير مناسب دون أسباب واضحة وتركت 
مقر إقامتها في الفندق الذي مت احلجز لها 
فيه دون إبالغ القن����اة وكأنها تعمدت أن 

تضعهم في حرج.

وزنها 270 كغم وتسعى لتحطيم الرقم العالمي
دونا سيمبسون األميركية بلغ وزنها 
270 كغم ومع ذلك تسعى لزيادته مبقدار 
مائة كيلو غرام أخرى لتصبح أسمن امرأة 

في العالم وحتطم الرقم العاملي.
ظهرت سيمبس���ون في برنامج »ال 
اكس نيويورك« ملدة ساعة تتحدث عن 
سعادتها بوزنها الثقيل، معربة عن حبها 
الشديد للطعام حيث ال تستطيع مقاومته، 
وقالت: وملاذا املقاومة مادمت ال أش���عر 
مبشكلة، بل انني اجبر نفسي على التهام 
املزيد لزيادة وزني ألصبح اسمن امرأة 

في العالم.
يذكر ان برنامج »ال اكس نيويورك« 
يتناول امناط احلياة املختلفة واجلوانب 
الترفيهية في حياة االشخاص ويحظى 

مبشاهدة عالية.

بتخصيص تلك االراضي ملصطفى القامة مش���روع 
»مدينتي« الس���كني باألمر املباش���ر وعدم عرضها 

للمزايدة العلنية.
ويقول النواب ان تلك االراضي لو بيعت باحلد 
األدنى بأسعار املزاد العلني يوم تخصيصها لكانت 

وفرت للدولة 25.6 مليار جنيه.
وأكد النواب تصرف س���ليمان كان غير قانوني 
األمر الذي من ش���أنه أن ميثل إه���دارا للمال العام 

وتفريطا في أمالك الدولة.

القاهرة � وكاالت: تقدمت مجموعات من سكان دائرة 
هشام طلعت مصطفى »الدائرة األولى« التي تضم 
املنتزه والرمل وسيدي جابر في االسكندرية بطلبات 
للمسؤولني عن مكتب هشام طلعت مصطفى اخلاص 
مبتابعة ش���كاواهم بأن يتقدم للترشيح على مقعد 

الفئات في انتخابات مجلس الشورى املقبلة. 
وحسب ما نشرت جريدة الفجر املصرية وصلت 
الرغبة إلى هشام طلعت مصطفى املتهم بالتحريض 
على قتل املطربة اللبنانية س���وزان متيم وهو في 
محبس���ه وال أحد يعرف هل سيستجيب أم سيجد 

أن الظروف ال تسمح؟ 
املعروف أنه بعد نقض احلكم بإعدامه عاد متهما 
ورد اعتباره ومن حقه الترشيح وممارسة حقوقه 
السياسية، لكن ذلك يتوقف على مدى قبول قيادات 

احلزب الوطني للفكرة.
 من جهة اخرى بدأت النيابة املصرية حتقيقات 
بشأن جتاوزات منح مبوجبها هشام طلعت مصطفى 
أراضي تفوق قيمتها 25 مليار جنيه )أكثر من 4.5 

مليارات دوالر أميركي( بأسعار متدنية.
وقالت مصادر قضائية ان نيابة األموال العامة 
العليا اس���تمعت الى اق���وال اعض���اء في مجلس 
الشعب بش���أن التجاوزات في عقد مشروع سكني 
مت مبوجبه منح مصطف���ى 33.6 مليون متر مربع 

بأسعار متدنية.
وذك���رت املص���ادر ان اعضاء مجلس الش���عب 
يتهمون وزير االسكان السابق محمد إبراهيم سليمان 

داعية سعودي يقترح هدم المسجد الحرام 
لحل مشكلة االختالط في الطواف والسعي

الرياض � يو.بي.آي: اقترح داعية سعودي 
هدم املسجد احلرام في مكة بشكل كامل حلل 
مشكلة االختالط بني اجلنسني في الطواف 

والسعي.
وفاجأ الداعية السعودي يوسف األحمد 
في مداخلة هاتفية أجراها مع قناة »بداية« 
الفضائية املشاهدين بوصفه لالختالط بني 
اجلنسني في املس���جد احلرام ب� »االختالط 
احملرم« موضحا أنه يستند في ذلك إلى فتوى 
للمفتي العام الراحل الشيخ عبدالعزيز بن 

باز.
واقترح األحمد وهو عضو هيئة التدريس 
بكلية الشريعة بجامعة اإلمام هدم املسجد 
احلرام بشكل كامل وإعادة بنائه من عشرة 
أو عشرين أو ثالثني دورا بحيث يؤخذ في 

االعتبار الفصل بني الرجال والنساء فيه.

وقام أح���د املتابعني بتس���جيل املداخلة 
ونشرها على موقع يوتيوب واصفا األحمد 
ب� »أبرهة عصره« تشبيها له بأبرهة احلبشي 
الذي أراد هدم الكعبة قبل أكثر من 14 قرنا، 
يش���ار إلى أن األحمد عرف بتشدده الديني 
وآرائه التي كثيرا ما تثير اللغط في وسائل 

اإلعالم.
وكان األحم���د اصدر مؤخرا فتوى تبيح 
إحالة صاحب قنوات روتانا للقضاء بحجة أن 
خطرهما ال يقل عن خطر مروجي املخدرات، 
ودعا احلكومة السعودية إلى حظر السينما 

»ألنها من وسائل املنافقني«.
وكان األحمد أفتى أيضا بحرمة بناء جدار 
فوالذي حتت األرض على طول حدود مصر 
مع قطاع غزة ملنع تهريب السالح والسلع عبر 
األنفاق ملا فيه من ظلم لشعب غزة املسلم.

أسرة مصرية يتكلم أفرادها مع بعضهم بالورقة والقلم 
القاهرة � يو بي آي: نبذت اسرة 
مصرية الكالم كوسيلة للتخاطب 
وجلأت الى الورقة والقلم للتواصل 
فيم����ا بينه����ا على م����دى 11 عاما 
بعدما شعرت ان منزلها مخترق 
بواسطة اجهزة تنصت مزروعة 

في داخله. 
ووفق����ا لصحيف����ة »املصري 

اليوم« فان االس����رة املكونة من 
اب وام وطفلة عمرها 6 سنوات 
تلجأ منذ سنني للكتابة في التفاهم 
بينهم بعدما اكتشفوا أن مجهولني 
زرعوا أجهزة تنصت داخل شقتهم 
في احد احي����اء القاهرة. وتقول 
الصحيفة في عددها الصادر امس 
ان بداية املشكلة كانت 1999 عندما 

طلق إيه����اب حمودة وهو طبيب 
زوجته التي يعمل ش����قيقها في 
جهاز الشرطة وتزوج بأخرى إذ 
اكتشف ان هناك من يتنصت على 

مكاملاته الهاتفية. 
وتضيف الصحيفة ان حمودة 
الى بيت  انتقال  الثانية  وزوجته 
جديد في منطقة اخرى من القاهرة 

وغيرا ارق����ام هواتفهما احملمولة 
غير انهما اكتشفا انهما ال يزاالن 
حتت املراقبة وان احاديثهما التي 
يجريانها مسجلة. وتنقل الصحيفة 
عن حمودة انه وزوجته يستلمان 
رسائل على الهاتف احملمول تنقل 
مضامني احاديثهما داخل البيت مما 

يؤكد صحة شكوكهما. 

الليثي يفوز بجائزة اليونسكو 
مناصفة مع جريدة مكسيكية 

القاهرة � أ.ش.أ: فاز برنامج »واحد من الناس« 
لإلعالمي عمرو الليثي بجائ���زة منظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 
للتنمية البشرية لالعالم عن عام 2009 باملناصفة 

مع جريدة مكسيكية.
وجاء في حيثيات اختيار البرنامج أنه أسهم 
في إيجاد حلول ملشاكل العشوائيات فى مصر 
وتنمي���ة القرى الفقيرة، وإيج���اد فرص عمل 
للشباب، وتوفير العالج املناسب للمرضى، ودعم 
متويل املشروعات الصغيرة لصغار املنتجني.

ومن املقرر أن يتس���لم الليثي اجلائزة في 
احتفال يقام يوم 24 اجلاري مبقر اليونس���كو 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكان الليثي قد صعد إلى هذه املرحلة م���ن 
املسابقة بعد حصوله على سبعة أصوات م���ن 
إجمالي ثمانية أصوات يح���ق لها ترش���ي���ح 
القائمة القصي���رة للجائ���زة، والتي ضم���ت 
كذل���ك أسماء أخرى من دول الهند وڤنزوي���ال 
والص���ني وأفغانستان، باإلضافة إلى مرش��ح 

اإلعالمي عمرو الليثياملكسي���ك.


