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39 نيويورك ـ أ.ش.أ: يكرم كل من مغني 
البوب الراحل مايكل جاكسون واملغنية أرثا 
فرانكلني في قاعة الشهرة »ذي هول أوف 

فيم« مبسرح أبولو في نيويورك.
وأرثا فرانكلني فرانكلني مغنية السول 
البالغــــة من العمر 68 عاما، والتي تعرف 
بأغنياتها الشهيرة مثل: »أعرف أنك كنت 

تنتظرني« و»احترام« ستحضر حفال على 
شرفها في مسرح هارلم في 14 يونيو املقبل. 
يذكر أن اآلالف من جمهور مايكل جاكسون 
احتشدوا في شهر يوليو املاضي إلحياء 
ذكرى الراحل في املسرح ذاته الذي أدى فيه 
فريق مايكل جاكسون املكون من 5 أشقاء 

في قاعة الشهرة ألول مرة عام 1967. 

تكريم مايكل جاكسون بمسرح أبولو في نيويورك

المستشار عبدالحميد: قضية هشام طلعت لن تستمر لسنوات طويلة
4 أسباب جوهرية وراء قبول النقض في قضية مقتل سوزان تميم

هشام طلعت خلف القضبان

القانون البلجيكي يحظر تغطية الوجه كامال أو جزء منه

صاحب الـ 211 سرواال

املستشار عادل عبداحلميد

السائق الضرير حلظة انطالقه بالسيارة

دبي ـ العربية: تتجه األنظار 
التي  النقض  إلى محكمة  اليوم 
ستعلن حيثيات احلكم الصادر 
بإلغاء إعدام املتهمني الرئيسني 
هشام طلعت ومحسن السكري 
املتهمني بقتل املطربة اللبنانية 
ســــوزان متيم، ومــــن املقرر أن 
يعقد املستشار عادل عبداحلميد 
رئيس محكمة النقض املصرية 
مؤمترا صحافيا إلعالن أسباب 
نقض حكم اإلعدام وإرسالها إلى 
محكمة االســــتئناف التي تقوم 
بدورها بتحديد الدائرة األخرى 
التي سيحاكم املتهمان أمامها من 

جديد.
وأوضحت مصادر قضائية ان 
نقض احلكم مت بناء على 4 أسباب 
رئيسة هي اإلخالل بحق الدفاع، 
وعدم الرد على طلباته اجلوهرية، 
والفساد في االستدالل، واخلطأ 
في تطبيق القانون، علما أن سببا 
واحدا يبدو كافيا إللغاء محكمة 
النقض لألحــــكام الصادرة عن 

محكمة اجلنايات.

وأضافت املصــــادر ذاتها: ان 
محكمة االستئناف ستقوم بدورها 
بعد وصول حيثيات إلغاء احلكم 
بتحديد الدائرة اجلديدة وموعد 
أول جلسة لنظر القضية، متوقعة 
أن يتم إجناز ذلك ســــريعا وان 
تكون أول جلسة في شهر مايو 
املقبل أو شهر يونيو على أقصى 
تقدير، متاشيا مع األوامر اجلديدة 
التقاضي في  بتسريع إجراءات 

احملاكم.
من جهة اخرى، أكد املستشار 
عادل عبداحلميد ان قضية هشام 
طلعت مصطفى لن تبقى معلقة 
في احملاكم فترة طويلة، مبينا 
ان نقض احلكــــم لم ينل عناية 

خاصة منــــه كرئيس للمحكمة، 
وإمنا كان أمــــرا اعتياديا بحكم 
ترؤســــه للدائــــرة األولى التي 

تتبعها القضية.
واستبعد املستشــــار عادل 
ان تبقــــى قضية  عبداحلميــــد 

هشــــام طلعت مصطفى معلقة 
في احملاكم لفترة طويلة، مشيرا 
إلى أن اإلجراءات مت تسريعها في 
مجمل احملاكم املصرية، ولن تبقى 
أي قضية معلقة لفترة تصل الى 

3 أو 4 سنوات.

بلجيكا تعلن الحرب على النقاب
بروكســــل ـ وكاالت: توحدت أصوات بلجيــــكا ضد النقاب ووجدت 
األحزاب السياسية ضالتها في إعداد مشروع قانون يحظر ارتداء غطاء 
دخيل على املجتمع. وينتظر أن يصوت البرملان الفيدرالي على مشروع 
القانون في 22 أبريل، ويقتضي فرض غرامة تتراوح بني 82.5 و137.5 
يورو بحق »كل من يدخل مكانا عاما وقد غطى وجهه كليا أو جزئيا أو 

حبسه خالل فترة تتراوح بني يوم وسبعة أيام«.
 وال يستبعد أن يتم تعديل مشروع القانون من أجل أن تعهد صالحيات 
تنفيذه إلى شرطة البلدية. وتسجل بلجيكا »سبق احلظر التام« حيث 
تنفرد، ضمن دول االحتاد األوروبي، بحسم اجلدل حول ارتداء النقاب 
في األماكن والســــاحات العامة، من دون مشــــاورة مجلس الدولة أعلى 
هيئة دســــتورية في البالد، وفي وقت يتواصل فيه النقاش في العديد 
من الدول األوروبية حيث تثير مسألة التشريع في قضايا اللباس بعدا 
قانونيا يتصل بحرية الفرد. وسارع نواب اليمني الذين ال يترددون في 
استخدام القضايا ذات الصلة باملواطنني املسلمني من أجل جني الفوائد 
السياسية، وذكر دانيال باكلني )حزب حركة اإلصالح( أن »التعرف على 
وجه الفرد ضروري بالنســــبة لألمن العام، كما تتعلق املسألة بكرامة 
اإلنســــان«، ورأى زميله في احلزب نفســــه دنيز ديكارم أن »احلجاب 
الكامــــل يرمز إلى احتجاز املرأة«، ويعتبر القانون املزمع »رســــالة إلى 
اإلسالميني حيث ميثل البرقع سجنا متنقال«. وتقرن األوساط اليمينية 
احملافظة في بلجيكا وخارجها بني أبناء اجلاليات اإلســــالمية ومشاكل 

»االنحراف والتهديدات األمنية واضطهاد املرأة« ونشــــر اإلسالم، وكان 
النائب ديكارم وناشطون عرب ويهود أصدروا كتيبا في ربيع 2007 عن 
»خطر األصولية اإلســــالمية« في بلجيكا ودور الفضائيات العربية في 
نشرها، كما قاد ديكارم محاوالت لالعتراض على دخول النائبة احملجبة 

ماهينور اوزدمير برملان إقليم بروكسيل في شهر يوليو 2008.

العقوبة.. السجن أو الغرامة لمن تغطي وجهها كليًا أو جزئيًا

رقصة الحرب 
في الجنادرية

مغن تركي.. أسرع سائق ضرير في العالم

من معالم مهرجان اجلنادرية كل 
عام العرضة الشعبية السعودية 
التي يطلق عليها »رقصة احلرب« 
حيث يرفع الرجال سيوف احلرب 

تعبيرا عن الشجاعة واالقدام.
ويعـــد مهرجـــان اجلنادرية 
في الســـعودية والتـــي ينظمها 
احلرس الوطني كل عام، مناسبة 
تاريخيـــة فـــي مجـــال الثقافة 
والتراث، ومـــن أولوياتها إبراز 
أوجه التراث الشـــعبي املختلفة 
متمثلة فـــي الصناعات اليدوية 
واحلرف التقليدية بهدف ربطها 

باحلاضر.
ومن أبرز محطات هذا املهرجان 
الذي افتتح الول مرة في 1405/7/2 
إنشاء قرية متكاملة للتراث تضم 
مجمعا ميثل كل منطقة من مناطق 
اململكة ويشتمل على بيت وسوق 
جتاري وطريـــق، وبها معدات 
وصناعات ومقتنيات وبضائع 

قدمية.

أنقرةـ  يو.بي.آي: حقق مغن 
تركي رقما قياسيا بعدما قاد 
السيارة بسرعة 292 كيلومترا 
الســـاعة ليصبح أسرع  في 

سائق ضرير في العالم.
وذكرت وكالة أنباء األناضول 
أمس اجلمعة أن املغني ومقدم 
البرامج التركي مينت سينتورك 
القياسي اجلديد  الرقم  حقق 
عبر قيادة سيارة فراري في 
مهبط للطائـــرات في جنوب 

شرق تركيا.
وقد وافق مسؤولون من 
موسوعة »غينيس« في اململكة 
املتحدة على هذا الرقم بعدما 
راجعـــوا بيانات عبر األرقام 
االصطناعيـــة للتبـــني مـــن 
التي بلغت  متوسط سرعته 
292.89 كيلومترا في الساعة 
على مهبـــط الطائرات، وقال 
ســـينتورك »أريد اهداء هذا 
الرقم القياســـي إلـــى بلدي 

صحتك

اختبار بسيط 
يكشف الزهايمر

رداء من الشيكوالتة في مصر
عارضة ازياء ترتدي رداء مصنوعا من الشيكوالتة في عرض ازياء أقيم 
مبصر في اطار احتفال مت تخصيصه ملالبس الشـــيكوالتة.      )رويترز(

كولومبوسـ  يو.بي.آي: طور باحثون 
أميركيون اختبارا مكتوبا مدته 15 دقيقة 
ميكن أن يساعد في اكتشاف اضطرابات 
الذاكرة ومن بينها الزهامير عند املسنني. 
وحضر د.دوغالس شار عالم األعصاب 
في مركز أوهايو الطبي اجلامعي اختبارا 
لتحديد العجز البســـيط فـــي التفكير 

والذاكرة في املراحل األولى.
وقال شار »هذه مشكلة متكررة فالناس 
ال يأتون في وقت مبكر مبا يكفي لتشخيص 
حاالتهـــم أو ان العائـــالت تعارض ذلك 
إجماال ألنها ال تريد تأكيد أسوأ مخاوفها«. 
وأضاف »أيا يكن السبب هذا أمر سيئ 
ألن األدوية التي نستخدمها حاليا تعمل 
بشكل أفضل كلما استعملناها في وقت 
أبكر«. يشار إلى ان الدراسة نشرت في 
الزهامير واالضطرابات  مجلة »أمراض 

املرتبطة به«.

بريطاني يسجل 
رقمًا قياسيًا 

بـ 211 سروااًل داخليًا

القهوة.. مبيد 
لقتل الحشرات !

ـ يو.بـــي.آي:  البرازيـــل 
اكتشف علماء برازيليون ان 
حبوب القهوة غير احملمصة 
حتتوي على بروتينات قادرة 
على قتل احلشـــرات، وهو 
إلى  اكتشاف ميكن أن يقود 
تطوير نوع جديد من مبيد 
احلشرات املصنوعة من مواد 

غذائية.
وقال البروفيســـور بول 
مازافيرا من جامعة كامبيناس 
ان البازالء والفول وغيرهما 
من احلبوب النباتية حتتوي 
على بروتني يعرف باســـم 
»غلوبولني« يبعد احلشرات 
وفي حبـــوب القهوة كميات 

كبيرة منه.
وأشار إلى انه بالرغم من 
ان درجة احلرارة املرتفعة عند 
حتميص القهوة تقضي على 
»الفلوبولني«، إال ان السؤال 
املطـــروح هو هل بروتينات 
القهوة حتمـــل تأثيرا مبيدا 

للحشرات؟
وعمد العلماء في دراستهم 
إلى اختيار نوع من احلشرات 
لدراسة نشـــاط البروتينات 
فتبـــني ان كميـــة قليلة من 
القهوة قتلت نصف  بروتني 

احلشرات بسرعة كبيرة.

لنــــدنـ  د.ب.أ: حقــــق رجل 
بريطاني رقما قياســــيا عامليا 
جديدا حيث ارتدى 211 سرواال 

داخليا في آن واحد.
وذكــــرت هيئــــة اإلذاعــــة 
البريطانية »بي.بي.سي« امس 
أن الرجل )51 عاما( انتهى من 
ارتداء جميع هذه السراويل في 
25 دقيقة فقط وسط صيحات 
حماســــية من اجلماهير الذين 

تابعوه الليلة املاضية.
ونقلت الـ »بي.بي.سي« عن 
الرجل املنحدر من قرية ويتبورن 
قوله: »كان شــــكلي في النهاية 

مثل كرة تنس ضخمة«.
وكانت مقاســــات السراويل 
التــــي يرتديهــــا الرجــــل تزيد 

بانتظام.
ويهــــدف الرجــــل من خالل 
هذا العمــــل إلى إدراج اســــمه 
في موســــوعة غينيس لألرقام 
القياســــية حيث حطــــم الرقم 
القياسي املســــجل باسم رجل 
اســــترالي ارتدى 200 سرواال 

داخليا في آن واحد.
ويرغب الرجل في استغالل 
هذه املناسبة لتجميع تبرعات 

لصالح أهداف خيرية.

طفل الـ »اليوتيوب« يثير صدمة في إندونيسيا
أثـــارت  جاكرتـــا ـ أ.ش.أ: 
مادة فيلميـــة، بثت على موقع 
اليوتيوب االلكتروني جتســـد 
طفـــال مدخنا بجزيـــرة جاوة 
اندونيســـيا( وهو  )بوســـط 
يدلي بتلميحات جنسية، صدمة 
واسعة النطاق في أوساط الرأي 
العام االندونيسي التي وصفت 
تلك املادة الفيلمية بأنها مقززة 
ومروعة. وتظهر املادة الفيلمية 
طفال في الرابعة من عمره وهو 
ميارس التدخني وسط مجموعة 
من أصدقائه الذين انخرطوا في 
الضحك عندما أعلن الطفل انه 
يرغب في ان يكون لصا عندما 
يكبـــر وإنفـــاق األمـــوال على 
الغانيـــات. ومن ناحية أخرى، 
شجبت املنظمات املعنية بحماية 
األطفال املادة الفيلمية التي ألغاها 
املسؤولون عن موقع اليوتيوب 
بعد تلقيهم شكاوى عديدة من 
عدد كبير من االندونيسيني من 
تلـــك املادة الفيلميـــة، مطالبة 
مبعاقبة املسؤولني عن تصويرها 

وبثها على موقع اليوتيوب.
وقالت رئيسة اللجنة القومية 
االندونيســـية حلماية االطفال 
إن الطفل الـــذي ظهر في املادة 
الفيلمية ينبغي أن يخضع لعالج 

نفسي وطبي عاجل.

والذين يحتجزون أنفســـهم 
داخـــل منازلهـــم »للخروج 
إلـــى الشـــارع وإزالة جميع 

العوائق«.

اجلميل وجميع أصدقائي الذين 
يعانون من إعاقة بصرية«.

ودعا جميع االشـــخاص 
الذيـــن يعانون مـــن إعاقات 

مجموعة من الرجال يؤدون العرضة وفي اإلطار سعودي يستعد ألداء العرضة             )أ.ب(


