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القاهرة ـ سعيد محمود
املثيرة  تلقت املخرج���ة 
للجدل ايناس الدغيدي تهديدا 
بالقتل، وذلك فور اعالنها عن 
مشروعها السينمائي اجلديد 
الذي تنوي إخراجه ويحمل 

عنوان »زنا احملارم«.
وأكدت الدغيدي انها تتلقى 
تهديدات بالتراجع عن هذا 
العمل الذي يناقش الناحية 
النفس���ية للفتي���ات الالتي 
ل� »زنا احملارم«،  يتعرضن 
التي تترك  وهي اجلرمي���ة 
بداخلهن مش���اكل نفس���ية 
جس���يمة ال يداويها الزمن، 
وأشارت ايناس الى انها لن 
تتراجع، خاصة انها ليست 
املرة االول���ى التي تتعرض 
فيها ملثل هذه التهديدات، فمع 
كل عمل جديد تنوي تقدميه 
تتعرض ملثل هذه املضايقات، 

مؤكدة انها ال تشغل نفسها مبثل هذه التفاهات.
وأضافت انها حتى اآلن لم تس���تقر على فريق عمل الفيلم، وان 
كانت قد رشحت الفنانة عال غامن للقيام ببطولة الفيلم ولكنها حتى 

اآلن لم تعرض عليها العمل.

دبي � العربية: في نفي قاطع للشائعات 
التي ترددت حول وفاته، اكد وزير العمل 
السعودي غازي القصيبي من مقر اقامته 
في الواليات املتحدة انه يتمتع بصحة جيدة 
وان حالته مستقرة، وقال انه سيعود الى 

السعودية في غضون اسابيع قليلة.
ودفعت الشائعات املنتشرة حول وفاة 

القصيبي املركز االعالمي في وزارة العمل 
السعودية الى اصدار بيان ينفي اخلبر.

ويتلقى القصيبي العالج منذ اشهر في 
احد مستشفيات الواليات املتحدة االميركية. 
وكانت مواقع الكترونية نش����رت الثالثاء 
املاضي صيغة مزورة منسوبة لبيان من 
الديوان امللكي ينعى فيها د.القصيبي، االمر 

الذي ادى الى انتش����ار الشائعة، وعادة ما 
يصدر الديوان امللكي بيانا ينعى فيه املتوفني 

من كبار رجال الدولة.
وفي وقت سابق، اكد حمد القاضي عضو 
مجلس الش����ورى السعودي ان القصيبي 
بكام����ل صحت����ه، وال صحة مل����ا اثير من 

شائعات.

القصيبي: حالتي الصحية مستقرة وسأعود خالل أسابيع

الفنانة ليلى غفران وابنتها الراحلة هبة

املريض اآللي يتلقى العالج

طبيب أسنان أثناء عمله على املريض اآللي الكائن األقوى في العالم

إيناس الدغيدي 
تتلقى تهديدات بالقتل

خنفس���اء اجلعل، وتس���مى أيضا بخنفساء اجلعران، 
تعتبر من أقوى انواع احلش���رات في العالم، بل من أقوى 
املخلوق���ات على اإلطالق إذ تتمكن م���ن حمل كتلة تفوق 
وزنها ب� 1141 مرة، وهي حشرة سوداء من عاداتها تكوير 
اجليف والقاذورات ووضع بيوضها فيها ودحرجتها أمامها 
وجتميعها في جحرها لتقتات عليها، لونها بلون الفحم، 
قدسها قدماء الفراعنة وعندما بدأ ظهور الكتابة استخدمت 

صورته لكتابة كلمة معقدة.

ليلى غفران تنفي اتهام نجل مسؤول  بقتل ابنتها وتفجر مفاجأة 
القاهرة ـ سعيد محمود

نفت املطرب����ة املغربية ليلى 
غفران ان تكون قد صرحت بأن 
جنل مسؤول في مصر يقف وراء 
ابنتها هبة  ارتكاب جرمية قتل 
ابراهيم العقاد وصديقتها، مؤكدة 
ان هذه التصريحات املنس����وبة 
اليها أكاذي����ب وفبركة اعالمية، 
مجددة ثقتها بالقضاء املصري، 
ومؤك����دة ان القضية ستش����هد 
مفاجآت أخرى لصالح أس����رتي 

املجني عليهما.
وصرح حس����ن أبوالعينني � 
محامي املطرب����ة املغرب��ية بأن 
الفنان����ة تث����ق ف����ي القض����اء 
ابن��تها  املصري جلل����ب ح����ق 

وصديقتها. 
وجاءت تصريحاته على خلفية 
احلك����م الذي أصدرت����ه محكمة 
استئناف القاهرة الثالثاء ال� 23 
من مارس احلالي، بتحديد جلسة 
ال����� 9 من مايو املقبل لبدء اولى 
املتهم  اعادة محاكمة  جلس����ات 
محم����ود عيس����اوي، في قضية 
اتهام����ه بقتل هب����ة وصديقتها 
نادين امام دائرة جديدة مببنى 

دار القضاء العالي.
انه سيتم  واضاف عيساوي 
تقدمي اجراءات ومستندات جديدة 
في احملاكمة الثانية، ومنها ضم 
التقرير اخلاص بشركة االتصاالت 
الذي مت اعداده ملراقبة املكاملات 
التي صدرت، ومت استقبالها من 
الهاتف احملمول اخلاص ب� »هبة«، 

بعد وقبل ارتكاب اجلرمية.
واكد محامي املطربة املغربية 
انه لم يتم تق����دمي تقرير الطب 
الشرعي النهائي، وانه سيطالب 

بضمه في اثناء احملاكمة.
وكان����ت محكمة اس����تئناف 
القاهرة قد رفضت في جلستها 
املشار اليها دعوى املخاصمة التي 
أقامها املتهم ضد النيابة العامة، 
وقررت تغرمي محاميه احمد جمعة 

ألفي جنيه مصري.
وكان جمع����ة ق����دم تظلم����ا 
امام احملكم����ة ضد رئيس نيابة 
جنوب اجلزي����رة الكلية ومدير 
نيابة احلوادث عل����ى خل���فية 
التحقي����قات التي أجرتها النيابة 
العامة مع موكل���ه، الته���امه بقتل 
ابنة املطرب��������ة ليلى غف��ران، 

وصديقتها في نوفمبر 2008.
وق���ال احملامي في تظلمه ان 
النيابة العامة ل����م تكن خصما 
نزيها في التحقيقات، وشكك في 
املعاينة التصويرية التي أجرتها 

النيابة. 
وكانت اجهزة األمن املصرية 
قد عثرت على جثتي هبة ونادين 
داخل شقة االخيرة مبنطقة الشيخ 

زايد.
وتبني من املعاينة ان مجهوال 
نحر االخيرة بس����كني، وس����دد 
طعن����ات عدة لالول����ى بالبطن 

والصدر والظهر.
ووجه رجال الشرطة املصرية 
العيساوي االتهام بأنه  حملمود 

مرتكب احلادث.
وق����د ألق����ي القب����ض عليه، 
الى محكمة اجلنايات  وبإحالته 
حكمت علي����ه باالعدام ش����نقا 
إلدانته بقتل الفت���اتني بغ���رض 
الس��رقة، وبعدها ق�����دم محاميه 
طعنا على احلكم أمام محكم���ة 
النق����ض، فقبلت����ه احملك���م����ة 
وق����ررت اع����ادة احملاكمة امام 

دائرة جنايات أخرى.

الصين تتفوق على الواليات المتحدة 
في استثمارات الطاقة النظيفة

لصان يتصالن بالبنك: سنأتي لنسرقكم بعد دقائق!

علماء يكتشفون إنسانًا لم يكن معروفًا من قبل

فيرفيلد � يو.بي.آي: قالت الشرطة في والية 
كونيكتيكت األميركية ان لصني قدما لها خدمة 
باالتصال مبصرف ينويان سرقته قبيل اإلقدام 

على ما كانا يخططان له.
ونقل����ت صحي���ف����ة »بريدجب��������ورت 
كونيكتي��كت بوس����ت« األميركية عن شرطة 
فيرفيل����د قول��ها ان ألب����رت بايلي )27 عاما( 
وش����خص������ا آخر في 16 م����ن العمر لم يتم 
الكش��������ف عن اس����م����ه ألن����ه قاصر اتصال 
مبصرف »بيبول يونايتد« وطلب����ا من املوظف��ني 
االستعداد وحتض�����ير املال ألنهما سيحض����ران 
لسرقت����ه وهما مس����تع����دان للتس��بب في 

»حمام دم«.
وحضر اللصان بعد 10 دقائق إلى املصرف 

من دون أسلحة.
وقال املتحدث باسم الشرطة جيمس بيريز 
»اتصال باملصرف وطلبا حتضير كيس مليء 
باملال ووضعه أرضا ألنهما قادمان لسرقة املكان، 
واحلقيقة انهما حضرا فيما دخلت الش����رطة، 
وأنا أصنف هذين الشخصني ضمن مجموعة 
غير الالمعني، وكان يفترض أن ميضيا وقتا في 

املدرسة بدال من مح���اولة سرقة مصرف«.
السرقة  الش����خص���ني تهمتا  إلى  ووجهت 

والتهديد من الدرجة األولى.

واشنطن � يو.بي.آي: حدد 
فريق من العلماء األوروبيني 
جنسا لم يكن معروفا من قبل 
لإلنسان البدائي يعتقد أنه ترك 
أفريقيا قبل نحو مليون سنة 
وحط به الترحال في جنوب 
سيبيريا قبل أن تندثر ساللته 

متاما.
وذكرت صحيفة واشنطن 
بوست أن العلماء توصلوا إلى 
أن هذه الساللة عاشت ما قبل 
التاريخ بعد حتليل احلمض 
النووي الريبي لقطعة عظام 

صغيرة.
وقال علماء في الدراسة التي 
نشرت في دورية »نايتشر« 
إن شكل ذلك اإلنسان وطريقة 
حياته ومصيره وفنائه التزال 
من األمور التي يلفها الغموض 
وأن آخر آثار له على األرض 
تعود إلى نحو 40 ألف سنة.

وأوضح جوهانس كرواس 
وهو باح����ث في معهد ماكس 
بالن����ك في علم اإلنس����ان في 
أملانيا الذي ساعد الفريق في 

التوصل إلى هذا االكتشاف »أيا 
كان ال����ذي لديه هذا احلمض 
النووي وهاج����ر من أفريقيا 
هو مخلوق جديد لم نكتشفه 

قبل اآلن«.
وعاش أفراد هذه الساللة في 
جبال ألتاي الروسية وكانوا 
على اتصال م����ع مجموعات 
بشرية بدائية أخرى عاصرتهم 
واختلط����وا بها وتنس����الوا 

معها.
وقال العالم في االحفوريات 
اجلزيئية من جامعة مانشستر 
البريطانية في دورية نايتشر 
تيري براون »سيشعر الناس 
بدهشة ش����ديدة بسبب هذا 

االكتشاف«.
وأضاف ان هذه الدراس����ة 
تكشف أنه كان لدينا أسالف 
غير الذين نعرفهم هاجروا من 
أفريقيا وجذورهم في أصالب 
وأصول األجناس والبشر الذين 

جاؤوا من بعدهم.
وعثر عل����ى العظمة التي 
خضع����ت لتحلي����ل احلمض 

ف����ي كهف  الريبي  الن����ووي 
وه����ي تعد أول دليل حس����ي 
على وجود تلك الس����اللة من 
البشر ولكن ال يعرف كيف كان 
شكل صاحبها ما يطرح احتمال 
تدفق هجرات من أفريقيا إلى 
بقية مناط����ق العالم في تلك 
احلقبة وقد يشجع ذلك العلماء 
على البحث في مناطق جافة 
أو باردة عل����ى بقايا عظ����ام 
بشرية للمخلوقات القدمية رمبا 
التزال حتتفظ مبكونات تتيح 
إجراء فح����ص حمض نووي 

ريبي عليها.
وقال س����فانتي بابو الذي 
ش����ارك في الدراسة »ال نريد 
النظر بشكل سطحي لألمور 
والظن أن هج����رات انطلقت 
في أوقات معينة من أفريقيا 
ألنه رمبا كانت هناك موجات 
من الهجرة واسعة أو خفيفة« 
مضيف����ا »ان الص����ورة التي 
ستظهر عن ذلك خالل األعوام 
املقبلة قد تكون أكثر تعقيدا 

مما نعرفه«.

واش���نطن � رويترز: ذك���ر تقرير أصدرته 
مؤسسة بيو شاريتابل ترستس امس ان الصني 
تفوقت للمرة األولى على الواليات املتحدة العام 
املاضي في استثمارات الطاقة ذات االنبعاثات 
الكربونية املنخفضة مثل طاقة الرياح والطاقة 

الشمسية.
وفي عام 2009 استثمرت الصني 34.6 مليار 
دوالر في الطاقة النظيفة في حني اس���تثمرت 
الواليات املتحدة 18.6 مليار دوالر لتأتي في املركز 
الثاني وذلك بحسب التقرير الذي صدر بعنوان 

»من يفوز في سباق الطاقة النظيفة؟«.
وقالت فيليس كوتينو مديرة احلملة العاملية 
خلفض انبعاث الغازات املسببة لظاهرة االحتباس 
احل���راري والتابعة ملجموعة بي���و للبيئة ان 
الواليات املتحدة تفتقر الى سياس���ات وطنية 

قوية لدعم الطاقة املتجددة.

وأضافت: »أش���عر بالقلق م���ن الهبوط الى 
مستوى متدن في القائمة العام املقبل، بالفعل 

نحن في حاجة إلقرار سياسة«.
وذكر التقرير ان استثمارات الطاقة النظيفة 
في العالم انخفضت اجماال بنحو 6.6% في 2009 
الى 162 مليار دوالر بفعل الركود االقتصادي.

وتوقع التقرير ان ترتفع االستثمارات الى 
200 مليار دوالر في 2010.

وتبنت الصني أهدافا وطنية للطاقة املتجددة 
بينها تفويضات بتوليد 30 غيغاواط من طاقة 
الرياح ووق���ود الكتلة احليوي���ة بحلول عام 

.2020
كما أقرت الصني تعريفة ثابتة على محطات 
طاقة الرياح تضمن أقل سعر للكهرباء من هذا 
املصدر مقارنة بأسعار الكهرباء املولدة من مصادر 

الطاقة التقليدية مثل الوقود االحفوري.

صحتك

ساعة رياضة للمرأة
تعني صحة جيدة

الكشف عن سرطان الثدي 
ال ينقذ الحياة

واش����نطن � يو.بي.آي: قال باحث����ون أميركيون إنه إذا 
أرادت املرأة ذات الوزن املعت����دل االحتفاظ بوزنها العادي 
وبصحتها وبرشاقتها فعليها ممارسة الرياضة يوميا ملا ال 

يقل عن ساعة على مدى 7 أيام أسبوعيا.
وتنصح املسؤولة في مستشفى برايغام للنساء »آي ق 
مني لي« والباحثون في كلية هارفارد الطبية في بوسطن 
امل����رأة مبمارس����ة الرياضة ملدة ال تقل ع����ن 150 دقيقة في 
األسبوع بش����كل معتدل تطبيقا للخطوط العريضة التي 

وضعتها السلطات الفيدرالية الصحية األميركية.
وشملت الدراسة التي أعدها الباحثون 34079 امرأة في 
منتصف العمر ومتت مراقبة حالتهن الصحية والبدنية من 
عام 1992 حتى 2007 فتبني أن املرأة التي واظبت من بينهن 
على ممارسة التمارين الرياضية ملدة ال تقل عن ساعة يوميا 
حافظت على وزنها وصحتها وذلك بعد الوضع في االعتبار 

أمورا مثل مؤشر كتلة اجلسم والعمر.

لندن � رويترز: قال علماء من دول شمال اوروبا االربعاء 
انهم لم يعثروا على دليل يؤكد ان فحص النس����اء للكشف 
عن سرطان الثدي له اي تأثير على معدالت الوفاة ليزيدوا 

بذلك من جدل دولي مثار بشأن الفحص الدوري.
وقال باحثون من الدمنارك والنرويج في دراسة نشرت 
في الدوري����ة الطبية البريطاني����ة ان التراجع في معدالت 
الوفاة بسبب س����رطان الثدي في املناطق التي جترى بها 
فحوص كانت هي نفسها او اقل فعليا مقارنة باملناطق التي 

لم تخضع فيها النساء للفحوص.
وقال كارسنت يورغنسن من مركز كوشرين في كوبنهاغن 
»نتائجنا مماثلة ملا الحظناه في دول اخرى بها برامج محلية 
منظمة. حان الوقت لنسأل هل حقق الفحص التأثير املأمول 

بالنسبة ملعدل الوفيات بسرطان الثدي«.
وأثير جدل في الواليات املتحدة في شهر نوفمبر املاضي 
بعدما تساءل مسؤولو الصحة العامة القائمون على خدمات 
الوقاية األميركية عن قيمة الفحص بأشعة املاموغرام بالنسبة 
للنساء الالتي تقل أعمارهن عن 40 عاما واقترحوا رفع سن 

الفحص السنوي الى 50 عاما.

»مريض آلي« في اليابان
متكن علماء يابانيون من اختراع »مريض 
آلي« مخصص ليصبح حق���ل جتارب ألطباء 
وطلبة طب األس���نان، حيث ميكن ل� »املريض 
اآللي« ان يأتي بحركات مشابهة للطبيعية كحركة 

الطبيعية،  العينني واللس���ان وردود األفعال 
ويستخدم العلماء برنامجا خاصا لتحريك الرجل 
اآللي الذي عرضته جامعة شاوا اليابانية لطب 

األسنان أمس.

إيقاف إعدام أميركي 
قبل التنفيذ بساعة

ألغت  أ.ف.پ:   � واش���نطن 
احملكمة األميركية العليا إعدام 
هانك س���كينر قبل ساعة على 
موع���د تنفيذ احلكم الذي كان 
مق���ررا األربعاء حس���بما افاد 
مصدر في احملكمة بعد مطالبة 

من فرنسا بهذا الشأن.
املق���رر ان يعدم  وكان من 
س���كينر )47 عاما( من والية 
تكساس )جنوب( واملتزوج من 
القاتلة عند  فرنسية باحلقنة 
الساعة 18.00 )23.00 تغ( في 
سجن هانتسفيل في تكساس 
الرتكابه ثالث جرائم قتل في 

.1993
وجاء قرار أعلى هيئة قضائية 
في الواليات املتحدة ثالثة ارباع 
الساعة قبل ان يتوجه الى القاعة 
التي كان سيتلقى فيها احلقنة 

القاتلة.
ويطال���ب س���كينر بح���ق 
مقارنة عينة من حمضه الريبي 
النووي بالدماء التي اخذت في 
مكان اجلرمي���ة، وذلك ليثبت 

براءته.
وترفض حكومة تكس���اس 
القي���ام بهذا الفحص ولو على 
نفقة املتهم، مبا ان هيئة احمللفني 

اعتبرته مذنبا في 1995.

ايناس الدغيدي


