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لندن ـ يو.بي.آي: ميكن لكل من يرغبون في »تذوق« 54
النجم البريطاني روبرت باتيســـون أن يحققوا مرادهم 
فيحصلوا على قضمة من متثال الشوكوال اخلالص الذي 
أعدته املتخصصة البريطانية في صنع صور املشـــاهير 

من أغذية برودانس ستايت.
وذكرت صحيفة »دايلي ستار« البريطانية ان ستايت 
اســـتخدمت 18 كيلوغراما من الشوكوال اخلالصة لصنع 

بيضـــة عمالقة على هيئة بطل سلســـلة أفالم مصاصي 
الدماء روبرت باتيســـون البالغ من العمر 23 سنة. وقال 
أحد أصدقاء ستايت »لطاملا علمت ان حشودا من النساء 
املعجبات يرغنب في قضمه وبات بإمكانهن حتقيق مرادهن« 

في عيد الفصح.
يشار إلى ان ستايت اشتهرت بلوحات املشاهير املصنوعة 

من احللوى واجلبنة والفاكهة وغيرها من األطعمة.

روبرت باتيسون من.. الشوكوال!

هيلدا مع خطيبها مجد نوري شفيق

القاهــــرة ـ وكاالت: 23 يومــــا 
هي فرق املدة التي أنقذت هشــــام 
طلعت ومحسن السكري املتهمني 
بقتل ســــوزان متيم، فقد باشرت 
النيابة العامة في مصر التحقيق 
في الدعوى في 6 أغســــطس عام 
2008 على الرغم من أن هذا الطلب 
لم يســــلم من اجلانــــب اإلماراتي 
للنائب العام في مصر إال بتاريخ 
29 أغسطس من نفس العام، مما 
يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح 
اتصال احملكمة بالدعوى معدوما 
ويقضي ببطالن احلكم لصدوره 

من محكمة غير مختصة.
هذه واحدة من ضمن احليثيات 
التي أودعتها محكمة النقض امس 
واعلنها املستشار عادل عبداحلميد 
في مؤمتر صحافي، حيث اكد أن 
احليثيات جاءت بناء على احلكم 
الذي صدر بتاريخ 4 مارس املاضي 
بعــــد إلغاء حكم اإلعــــدام وإعادة 
احملاكمة مرة أخرى، وأشار إلى أنه 
في يوم الثالثاء املقبل سيتم إرسال 
ملف القضية إلى محكمة االستئناف 
بالقاهرة، ليتم حتديد جلسة إلعادة 
محاكمة املتهمني، باإلضافة إلى أن 
النائب العام املستشار عبداملجيد 
محمــــود حصل على نســــخة من 

احليثيات لالطالع عليها.
وقد جــــاءت احليثيات في 26 
ورقة أكدت أنه بعد االطالع على 
األوراق واملداولة قانونا تبني أن 

الطعن املقدم من احملكوم عليهما 
املقرر في  الشــــكل  قد اســــتوفى 

القانون.

حذاء وبنطال

وأوضحت احملكمــــة أن حكم 
الــــذي قضي  محكمــــة اجلنايات 
باإلعدام استند إلى عدد من الوقائع 
في إدانة هشام طلعت والسكري 
من بينها انه نقل عن »دماي دياز 
سويرانو« البائعة لدى محل »صن 
آند ساند« للرياضة مبركز ميركانو 
التجاري بتحقيقــــات نيابة دبي 
أن الســــكري الذي عرضت عليها 
صورته من واقع جواز ســــفره، 
حضر للمحل لشراء حذاء رياضي 
وبنطال، وأضافت احملكمة أن حكم 
اجلنايات أسند للشاهدة تعرفها 

على صورة محسن السكري من 
واقع صورة جواز ســــفره، وهو 
أمر ال أصل له في التحقيقات التي 

أجرتها نيابة دبي.

تقريبًا

وذكــــرت محكمــــة النقض ان 
محكمة اجلنايات استندت أيضا 
في إدانتها للمتهمني إلى شــــهادة 
عيسى سعيد بن سالس، الضابط 
باإلدارة العامة للتحريات بشرطة 
دبي، ونقلت عن الشاهد قوله »إن 
الشــــخص الذي تعقبته كاميرات 
املراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 
1 ومت عرضها علــــى احملكمة هي 
لذات محسن السكري املاثل بقفص 
االتهام« وذلك على خالف الثابت 
مبحضر جلسة احملاكمة املؤرخ في 

17 يناير 2009 إذ أوضح الشــــاهد 
أن الشخص املوجود في الكاميرات 
»تقريبا« هو محسن السكري، بينما 
قطعت احملكمة أن الشخص الذي 
تعقبته الكاميــــرات ببرج الرمال 
وفندق الواحة هو الســــكري من 
واقــــع التقرير الذي أعده مصورا 
وعرضه املقدم محمد سامح سليم 
الفنية بوزارة  ضابط املساعدات 

الداخلية.
 وقالت محكمة النقض إنه من 
الثابت من محضر جلسة احملاكمة 
اجلنائية أن السكري اثر مواجهته 
بالصور التي ســــجلتها كاميرات 
املراقبة صباح يوم 28 يوليو 2008 
والتي مت عرضها بالتقرير الفني 
املصور الذي أعــــده املقدم محمد 
سامح سليم، قد أقر بأن هذه الصور 
تعود له، وانه كان عائدا من صالة 
األلعاب الرياضية، إال أن محكمة 
اجلنايات جعلــــت من ذلك القول 
الذي ميثل دفاعا للمتهم يبرر به 
تواجده في هذا املكان الذي وقعت 
به اجلرمية، وهو في حقيقته دفاع 

بعدم ارتكاب اجلرمية.

فروق التوقيت

وقالت محكمة النقض إن دفاع 
املتهمني متسك باملنازعة في الزمن 
أمام اجلنايات الذي استغرقه وقت 
ارتكاب احلادث منذ حلظة خروجه 
من فندق الواحـــة حتى دخوله 

برج الرمال وارتكابه اجلرمية ثم 
خروجه من برج الرمال عائدا إلى 
فندق الواحة وهي في حسابات 
الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق 
حكم اجلنايـــات صورة الواقعة 
بقوله ان السكري خرج من فندق 
الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة 
ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة 
و48 دقيقة ثم اســـتخدم املصعد 
للـــدور 22 حيث ارتكب جرميته 
بشقة سوزان متيم الساعة الثامنة 
و52 دقيقة ثم هبـــط إلى الدور 
21 وتخلص من مالبسه املدممة 
بوضعها فـــي صندوق خرطوم 
إطفاء احلرائق، ثم هبط إلى الدور 
قبل األرضي الساعة التاسعة و4 

دقائق.
النقض أن  وأكدت محكمـــة 
الدفع املتعلق بحســـاب فروق 
توقيت تتبع حركة السكري يوم 
ارتكاب اجلرمية يعد في خصوص 
الدعوى املطروحة دفاعا جوهريا 
لتعلقه بالدليل املقدم في الدعوى، 
ولو صح لتغير وجه الرأي فيها، 
ومن ثم كان ينبغي على محكمة 
اجلنايات أن تتخذ ما تراه مناسبا 
من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع 
اجلوهري عن طريق املختص فنيا 
بتشغيل تلك الكاميرات، ونظرا 
ألنها لم تفعـــل ذلك فإن احلكم 
يكون معيبا بالقصور فضال عن 

إخالله بحق الدفاع.

كارال بروني ساركوزي قرينة نيكوالس ساركوزي الرئيس الفرنسي، جتلس في طائرة 
نفاثة تابعة لسرب الطائرات الفرنسية »باترويلي دو فرانس« اثناء معرض في صالون دو 
)أ. پ( بروفينس بجنوب فرنسا.  

واشــــنطن ـ رويتــــرز: أعلنت 
الواليات املتحدة اجراءات جديدة 
لتأمني الرحالت اجلوية في الشهر 
اجلاري لتحل محل اجراءات املسح 
الكامل للجسم التي تفرض اجباريا 
على مواطني 14 دولة معظمها من 
الدول االسالمية، وهي اخلطوة التي 
أثارت غضب بعض احللفاء حني 
طبقت بعد محاولة فاشلة لتفجير 

طائرة أميركية في عيد امليالد.
وتهدف االجراءات اجلديدة الى 
التقليل بشكل كبير من عدد الركاب 
الذين سيخضعون للمسح الكامل، 
كما لن تعتمد على اجلنســــية أو 
جواز الســــفر، لكن على خواص 

حددتها أجهزة االستخبارات.

لنـــدن ـ يو.بـــي.آي: يبدو ان 
البريطانيني يستمتعون بالكذب 
حتى ان استطالعا أظهر ان معدل 
الكذب اليومي لديهم هو 4 مرات 
والكذبـــة األكثر شـــيوعا هي ان 

هواتفهم خارج التغطية.
وأفـــادت صحيفـــة »دايلـــي 
البريطانية بأن شركة  تلغراف« 
البريطانية أجرت  بـــول«  »وان 
اســـتطالعا فتبني ان معدل كذب 
4300 راشـــد بريطاني هو 1500 

كذبة سنويا.
وتبني في االستطالع ان واحدا 
من بـــني كل 6 ذكور يعترف بأن 
معدل كذبه يوميا هو كذبتان على 
زوجاتهم أو صديقاتهم في حني 
ان حوالي ربع الرجال قالوا انهم 
كذبوا على الشخص اآلخر املهم في 

حياتهم بشأن املظهر اجليد.
وقال واحد من أصل 3 بريطانيني 

انه غالبا ما يكذب بشأن وزنه.

إلغاء المسح الشامل 
في المطارات األميركية

البريطانيون يكذبون
4 مرات يوميًا

اختـــارت الفنانة التشـــكيلية االردنية هيلدا 
احليـــاري، ان يكون عقد قرانها مختلفا، وطلبت 
ان يكون مهرهـــا املقدم لوحة فنية لفنان عربي، 

واملؤجل لوحة للفنان العاملي بابلو بيكاسو.
وجرت اول من امس، مراســـم خطبتها لرجل 
االعمال االردني مجد نوري شفيق، في عمان، وهو 
اليوم الذي احتفلت فيه هيلدا بعيد ميالدها الـ 41 
وهو اليوم نفسه الذي يعرف بـ »كذبة ابريل« ليغدو 
عقد قران مختلفا بامتياز. وقالت هيلدا لصحيفة 
االمارات اليوم التي نقلت اخلبر انها اختارت ان 
يكون مهرها فنيا، تأكيدا على اهمية تقدير الفن، 
لكنها اشـــارت الى ان الفنـــون اجلميلة لم حتظ 

بالتقدير احلقيقي في مجتمعاتنا العربية.

واوضحت ان »املأذون الشرعي لم يقتنع بهذه 
الطريقة«، على الرغـــم من  اصرارها، خصوصا 
انها متفقة مع عريســـها على »املهر التشكيلي«، 
ومنذ اعالن عقد القـــران، واصل اصدقاء الفنانة 
وزوجها ارسال التهاني عبر صفحة الفنانة على 
املوقع االجتماعي »فيس بوك« بعدما نشرت فيها 

صورا حلفل عقد القران.
وكانت هيلدا احلياري اقامت ســـتة معارض 
شخصية في عمان وبيروت وداالس ودبي، اضافة 
الى عدد من املعـــارض اجلماعية، في حني درس 
عريســـها مجد شـــفيق االدارة العامة في جامعة 
هارفارد، وهـــو يكتب قصائد ومقـــاالت باللغة 

االجنليزية، اذ اقام سنوات عدة في لندن.

فنانة أردنية تطلب مهرًا تشكيليًا عبارة عن لوحة 
لبيكاسو وأخرى لفنان عربي.. والمأذون لم يقتنع!

ضربوه.. ورموه
على سكة القطار!

الشــــباب املشتبه  مجموعة من 
بهم في بروكســــل انهالوا بالضرب 
على شــــاب بلغاري يبلغ من العمر 
22 عاما، وأوسعوه ضربا كما يبدو 
في أعلى الصورة، ولم يكتفوا بذلك 
فقط، وإمنا ألقوا به بعد أن فقد وعيه 
جراء الضرب املبرح على شــــريط 
القطار في بورت دونامور ببلجيكا 
كما في الصورة االخرى. وكاد القطار 
يدهسه لوال أن قام الركاب املنتظرون 
على الرصيف بانتشــــاله وإبعاده 
القضبان وقد ناشدت الشرطة  عن 
جميع الشهود على احلادث اإلدالء 
بشهاداتهم.                   )أ.ف.پ(

كارال.. كابتن طيار!

صحتك

مقاومة »حب الشباب« بالعالج الضوئي
القاهـــرة ـ وكاالت: أكد استشـــاري عالج 
وجراحة اجللد زميـــل جمعية جراحة اجللد 
الفرنســـية د.شـــريف عبدالعظيـــم أن هناك 
أنواعا من حب الشـــباب ال تستجيب للعالج 

املوضعي.
وقال د.عبدالعظيم إننا اكتشفنا أن البكتيريا 
التي تلعب دورا رئيسيا في التهاب حب الشباب 
أصبحت تقـــاوم بعض أنواع املضاد احليوي 
مثل اآلرثروميسني والتتراسيكلني، وهي أنواع 
أساســـية في العالج، وعندما أخذنا عينة من 
هذه امليكروبات ومتت زراعتها في املعمل وجد 
أنها أصبحت تقاوم هـــذه املضادات احليوية 
وبالتالي ال تتأثر بها حيث تصبح غير مستجيبة 

للعالج.
وينصح استشـــاري عالج وجراحة اجللد 
بعدم استعمال املضاد احليوي إال بعد استشارة 
الطبيب املتخصص، مؤكدا اللجوء إلى طرق 

أخرى لعالج حب الشباب قد تكون غير دوائية 
مثل العالج الضوئي احليوي والذي يعتمد على 
إشعاع مرئي من الضوء األزرق أو األحمر والذي 
يعمل على تدمير البكتيريا املسببة لاللتهابات 
في حب الشباب حيث ان هذه البكتيريا تفرز 
بعض املـــواد الكيميائية والتي يتعامل معها 

هذان النوعان من الضوء.
وأضاف أن العالج الضوئي احليوي يستعمل 
في احلاالت البســـيطة واملتوسطة، حيث إن 
اختراق الضوء املرئي يظل محدودا داخل طبقات 
اجللد ويســـتعمل في صورة جلسات مرتني 
أو ثالثا في األسبوع وملدة تصل من 8 الى 12 
جلسة وأحيانا يتم عمل اجللسات باملنزل من 
خالل »جهاز شـــخصي« للمريض، حيث يتم 
عمل جلسة يومية ملدة دقائق معدودة وعامة 
فإن هذا النوع من العالج ميتاز بأنه آمن متاما 

حيث ليست له أي أعراض جانبية.

محسن السكريهشام طلعت

الحيثيات جاءت في 26 صفحة وملف القضية إلى »االستئناف«الثالثاء

 23 يومًا.. أنقذت هشام والسكري من حبل المشنقة

د. أحمد الطيب شيخ األزهر

دبي ـ العربية: أكد د.أحــمد الطيب، شـــيخ 
األزهـــر لقنــــــاة العربية اجلـــمعة ببرنـــامج 
»واجه الصحافة« أن األزهــر ســـيتصدى ألي 
محاولة لنــشـــر املذهــب الشيعي في أي بلــد 
إســـالمي أو لنشر خاليا شـــيعية في أوســـاط 
الشـــباب الســـني، مشــــــيرا إلى أن األزهـــر 
سيواصــل دوره في مســألة التقـــريب الفكـــري 
التي بدأها مع املذهب الشـــيعي منــذ عهد شيخ 
األزهر األسبق محمود شـــلتوت، وهو احلوار 
الـــذي أدى للتقليـــل من الكثير مـــن التوترات 

واحلساسيات.
وأشار اإلمام األكبر إلى وجود توافق مع عدد 

كبير من العلماء الشيعة داخل إيران فيما يخص 
مســـألة عدم التبشير ملذهب شيعي في أوساط 

السنة أو العكس.
وشدد د. الطيب على أنه سيكون يقظا ومنتبها 
وسيعمل على إبطال أي أجندة سياسية ألي طالب 
شيعي يدرس في مصر، فهو ال يريد أن يتحول 
األمر الى »مصيدة« للشـــباب الســـني للتحول 
للمذهب الشيعي وتتحول بعدها إلى بؤرة، ثم 
مركز شيعي يعقبه قتال، فهذا أمر ال ميت لإلسالم 

أو للفكر بصلة.
وقال شيخ األزهر انه يرحب بدراسة الطالب 
الشـــيعة في األزهر ألنه يرى فـــي ذلك فرصة 

لتعرفهم على املذهب السني.

الفكر السلفي 

وأوضح شيخ األزهر أن الفكر السلفي حديث 
وطارئ على اإلسالم وعمره ال يتجاوز 200 عام، 
وقـــال إنه ليس قلقا من انتشـــار هذا الفكر في 
مصر ألن القاعدة هي األزهر وأفكاره الوسطية 
واملعتدلة، وقال إن مواجهة الســـلفية تتم من 

خالل الفكر.
كما تطرق شـــيخ األزهر للجدل الدائر حول 
عضويته في املكتب السياسي للحزب الوطني 
احلاكم في مصر، وأملح إلى أنه رمبا يتخلى عن 

عضوية احلزب قريبا إن كان تفرغه ســـيكون 
في صالح األزهر، وإن كان هو شخصيا ال يرى 
تعارضا بني املشـــيخة والعضوية، وأضاف أن 
األزهر سيواصل عملية التطوير ومراجعة املناهج 
بشكل مستمر للعودة الى دوره التنويري والفكري 

الرائد في العالم اإلسالمي.
ونفي د. الطيب وجود أي دور سياســـي في 
املســـتقبل لألزهر مؤكدا على دوره كمؤسسة 
علمية دينية وأنه يتمتع باالستقاللية التامة من 
الناحية الفكرية والفقهية رغم التبعية اإلدارية 
للمؤسسات الرســـمية ولكن هذا ال يؤثر على 

دوره وعمله.

نواجه الفكر السلفي من خالل الفكر وال تعارض بين المشيخة وعضوية الحزب الوطني

شيخ األزهر: نرفض نشر الخاليا الشيعية بين الشباب السني
ونواصل جهودنا في التقريب بين المذاهب


