
حـــــولالعـالم
االثنين

12  ابريل 2010

القاهرةـ  ا.ش.ا: وافق الرئيس حسني مبارك رئيس احلزب الوطني الدميوقراطي 54
أمـــس على قبول اســـتقالة فضيلة االمام االكبر د.احمد الطيب شـــيخ االزهر من 

عضوية احلزب الوطني.
وكان د.الطيب قد ارسل خطابا وضع فيه االمر امام الرئيس مبارك علي ضوء 

توليه مشيخة االزهر الشريف.
صرح بذلك صفوت الشريف االمني العام للحزب.

الرئيس مبارك يقبل استقالة شيخ األزهر من عضوية الحزب الوطني

شوبير يقتحم استوديو »مصر النهارده« بالقوة.. 
ومحمود سعد يرفض مقابلته

أحمد عفيفي
حاول اإلعالمي املعروف احمد شوبير اول من 
امس اقتحام اســـتوديو برنامج »مصر النهارده« 
ملقابلة املذيع محمود سعد والظهور في البرنامج 
عنوة بعد ان أعلن سعد في بداية احللقة عن حتميل 
شـــوبير مسؤولية فشـــل حلقة الصلح املفترض 
األربعاء املاضي الذي جمعت بينه وبني املستشار 

مرتضى منصور.
وكانت هذه احللقة قد أثارت استياء الكثيرين 
وعلى رأسهم وزير اإلعالم املصري انس الفقي الذي 
امر بتحقيق فوري مع معدي احللقة ومحمود سعد 
وإحالة هذه احللقة الـــى جلنة القيم بالتلفزيون 
ملعرفة مالبساتها وكيف وصلت الى هذا املستوى 
من االنحدار وضيفاها )شوبير ومرتضى( يتبادالن 
االتهامات واأللفاظ النابيـــة ويهزآن من بعضهما 
بطريقة أثارت املشاهدين، خاصة ومحمود سعد 
يستمع دون تدخل ومعه الشيخ خالد اجلندي الذي 
جاء خصيصا لتهدئة األمور لكنه لم يفتح فمه بكلمة 
واحدة طوال احللقة، ولم يكن إعداد احللقة موفقا 
حيث مت اســـتقبال مرتضى قبل الهواء في غرفة 
منفصلة وشوبير في غرفة اخرى، لم يسلما على 
بعضهما قبل الظهور في البرنامج كتمهيد لتهدئة 
اجلو، لكنهما ظهرا معا اثناء احللقة وبدأ مرتضى 
منصور يشرح وجهة نظره مبستندات جلبها معه، 
مشيرا الى سب شـــوبير له وألمه بأقبح األلفاظ 

مستخدما حروفا تلميحا الى فظاعة السباب.
وانتهت حلقة الصلح بانسحاب مرتضى منصور 

منها غاضبا موجها اللوم الى محمود ســـعد الذي 
على حد قوله لم يحمه من اســـتهزاء شوبير منه 
ولم يوجه اليه أي كلمة لوم، واضطر ســـعد الى 
انهاء احللقة معلنا فشله في مسألة الصلح، وفي 
حلقة اول من امس اعتذر محمود سعد للمشاهدين 
عن احللقة السابقة معلنا مسؤولية شوبير بشكل 
مباشر عن فشلها حيث انه لم يلتزم الصمت الى 

ان مينح فرصته في احلديث.
وحسب صحيفة »اليوم السابع« علم محمود 
سعد مبحاولة اقتحام شوبير االستوديو فرفض 

مقابلته وخرج دون ان يلتفت اليه.

فيزياء المستشارة 
األلمانية

املستشارة األملانية اجنيال ميركل هي أول امرأة تتولى هذا املنصب في أملانيا، وجتاوزت ميركل العديد 
من منافسيها كما انتقدت أقوى الرجال في العالم. وقد امتت ميركل في العاشر من ابريل اجلاري 55 عاما 
ويتسم طريق الصعود الذي صارت عليه ميركل بالثبات واإلصرار واألعصاب القوية.  ويقول احملللون 
إن دراسة ميركل للفيزياء منحتها النظرة الهادئة لعالم السياسة، وقد عرضت رويترز عشر صور الجنيال 
ما بني األعوام 2001 الى 2010 وتبدو احيانا ضاحكة وأحيانا مبتسمة وأحيانا اخرى متجهمة رمبا حسب 

الوقف ومجريات االمور التي صادفتها حني التقاط الصور لها في مناسبات مختلفة.

بعد قرار وزير اإلعالم بإحالة حلقة الصلح الفاشلة بينه وبين مرتضى إلى التحقيق

أحمد شوبير

محمود سعد

املستشار مرتضى منصور

26 أبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة هشام والسكري
 القاهرة ـ أ.ش.أ: حدد املستشار انتصار نسيم 
رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 أبريل 
اجلاري لبدء أولى جلســـات إعـــادة محاكمة رجل 
األعمال هشـــام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة 
السابق محسن السكري، وذلك أمام الدائرة الرابعة 
مبحكمة جنايات القاهرة برئاسة املستشار عادل 

عبدالسالم جمعة.
وجاء حتديد جلسة إلعادة محاكمة املتهمني إثر 
صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء احلكم السابق 
إصداره من محكمة جنايـــات القاهرة مبعاقبتهما 
باإلعدام شنقا إلدانتهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان 

متيم مبسكنها بإمارة دبي في يوليو 2008.
وكانت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن 
الســـكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 

29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر 
أكتوبر 2008، نفيا في أول جلســـة حملاكمتهما ما 
هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة 
العامـــة بعقوبة اإلعدام لهما في ضوء قرار االتهام 
الصادر ضدهما بقتل سوزان متيم عمدا مع سبق 

اإلصرار والترصد.
وسبق للنيابة العامة أن أحالت املتهمني للمحاكمة 
اجلنائية عقب انتهاء حتقيقاتها في القضية، حيث 
نسبت إلى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج 
البالد إذ قتل املجني عليها سوزان عبدالستار متيم 
عمدا مع سبق اإلصرار، بأن عقد العزم وبيت النية 
على قتلها فقام مبراقبتها ورصد حتركاتها بالعاصمة 
البريطانية »لندن« ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة، حيث استقرت هناك.

صحتك

علماء الصين يفككون »جينات البدانة«

بعض أدوية ضغط الدم تحمي الكلى

بكـــني ـ أ.ش.أ: جنح فريق مـــن علماء 
الصني من معهد »بكني للعلوم البيولوجية« 
وباحثون من جامعة تياجنني - في إجناز 
علمي غير مسبوق على مستوى العالم - في 
تفكيك وحتليل »جينات البدانة« والتي تعتبر 

املسؤولة بشكل رئيسي عن السمنة.
وحسب تقرير نشـــرته امس صحيفة 
»العلوم اليومية« الصينية فقد مت حتليل 
»جينات البدانة« التـــي وجدت ممثلة في 

هيكل كريستال من جينات البروتني، علما 
بأن هذه اجلينات هـــي التي تكبت األيض 
وتقلل من كفاءة استهالك الطاقة ما يؤدى 
إلى السمنة. وذكرت الصحيفة أنه في الوقت 
احلاضر يوجد في الصني نحو 90 ألف شخص 
يعانون من السمنة، بخالف 2 مليون شخص 
يعانون من السمنة املفرطة، وهذا االكتشاف 
سيســـاعد الصني على إرساء أساس متني 

لتطوير عقاقير جديدة لعالج السمنة.

واشنطنـ  يو.بي.آي: بإمكان بعض األدوية 
اخلاصة بارتفاع ضغط الدم منع التلف الذي 
قد يصيب الكليتني، وذكر موقع »توب نيوز« 
األميركي أن الدراسة التي أجراها باحثون في 
معهد »ماريو نيغري« لألبحاث الصيدالنية في 
بيرغامو في إيطاليا تعد األولى لكونها تتطرق 

إلى هذا اجلانب الطبي من هذا الدواء.
وأعد الدراسة الباحثون جيوسيبي رميوزي 
وأريلال بنغني ومارينا موريغي وشملت 112 
مريضــــا مصابني بأمــــراض كلوية خضعوا 
للتجربة. وتبــــني أن 50% من املرضى الذين 

تناولوا دواء »آي ســــي آي« اخلاص بارتفاع 
ضغط الدم انخفض لديهم معدل اإلصابة بالفشل 
الكلوي مقارنة بنظرائهم الذين تناولوا أدوية 
تقليدية للمرض. وقال الباحثون إذا ثبت جناح 
التجربة فباإلمكان خفض املصابني باألمراض 
الكلوية بشكل كبير في املستقبل وتنتفي بذلك 
احلاجة لزرع الكلى وحتى الغســــل الكلوي 
املنتظم. وأضاف هؤالء في الدارسة التي نشرتها 
دورية النسيت الطبية إنه قد تتم االستعانة 
باخلاليا اجلذعية لوقف التلف الذي يصيب 

الكلى في املستقبل.

قلب الفالمينغو
طائرا فالمينغو يشكالن بعنقيهما شكل قلب وهما يؤديان رقصة غزل في إحدى حدائق 
احليوان شمال طوكيو.                  )أ.ف.پ(

ستيني سعودي مصاب بالكبد الوبائي
يستعد للزواج من طفلة عمرها 11 عامًا!

 سجن وجلد سعودية تزوجت
رجلين مسيارًا في وقت واحد

السماح بالعنف في المدارس البريطانية!

الرياض ـ يو.بي.آي: أصدرت احملكمة 
اجلزئية فــــي جدة حكما بســــجن امرأة 
سعودية متزوجة مسيارا من رجلني في 

آن واحد 3 سنوات وجلدها 500 جلدة.
وقالــــت صحيفة »املدينــــة« أمس أن 
الســــيدة وهي في منتصف العقد الثالث 
مــــن عمرها تزوجت من أحــــد املواطنني 
زواجا مسيارا ونظرا الختفاء الزوج بعدها 
بأشــــهر عدة وعدم قدرتها على الوصول 
إلى عنوانه أو هواتفــــه النقالة اعتقدت 

انه تركها دون رجعة ما جعلها تقدم على 
الزواج مسيارا من مواطن آخر على الرغم 
من عدم حصولها على صك طالق زواجها 
األول الذي مازالت على ذمته شرعا. وكان 
أحد الزوجني اكتشف جرمية املرأة وقام 
بإبالغ اجلهات املعنية بالواقعة، وأحيلت 
من جهات االختصاص للمحكمة اجلزئية 
فيما أحيلت أوراق مأذون نكاحها الثاني 
إلى قسم مأذوني االنكحة متهيدا لتطبيق 

العقوبات حيال مخالفته لألنظمة.

لندن ـ أ.ش.أ: مت السماح للمدرسني 
في اجنلترا باســـتخدام القوة املعقولة 
لفض املشاجرات والتحكم في السلوك 
العنيف للتالميذ. وقـــال وزير الدولة 
البريطاني لشـــؤون االطفال والتعليم 
والعائالت إنه أصبح جزءا من املاضي اال 
يكون للمدرسة دور في عملية التقومي. 

وحدد ارشـــادات عامة بشأن استخدام 
القـــوة من جانب املعلمني خالل مؤمتر 
لنقابـــة املعلمني. ومن بني االمثلة التي 
يستخدم فيها املدرس القوة مع التلميذ 
هي وقف التالميذ عن تخريب املمتلكات 
العامة في املدرســـة او رفض التالميذ 

مغادرة الفصل. 

دبـــيـ  العربية: أجرى 
العجـــوز الـــذي يبلغ من 
العمـــر 65 عامـــا فحص 
الـــزواج في أحد  اختبار 
املستشفيات بالسعودية 
رغبة فـــي اقترانه بطفلة 
لم تكمل عامها الـ 11 وسط 
انتابت  دهشـــة كبيـــرة 
املوظفني هناك من املوقف 
وجعلتهم عاجزين عن عمل 

أي شيء جتاه املوضوع.
صحيفـــة  وحســـب 
امـــس فقد بدت  الرياض 
الدهشة وبلغت حد احليرة 
لـــدى البعض حني حضر 

والد الطفلة ووالدتها يســـأالن عن إنهاء 
إجراءات الزوج املنتظر ورغبتهما امللحة 

في إنهاء كل أوراقه دون تأخير.
وتبني بعد إجراء الفحص أن »العريس 
العتيد« يعاني من التهاب الكبد الوبائي 
)B(، وفـــي هذه احلالة البـــد من موافقة 
الطرف اآلخر، ولكن الطرف اآلخر قاصر 
ال يدرك مثل هذه األمور وقراره ليس بيده 

بل بيد الولي. 
وتساءلت الصحيفة عن دور املستشفيات 

خصوصا أنها جتري فحوص الزواج، إذ 
البد أن يكون هنـــاك تعاون مع اجلهات 
املعنية مثل احملكمة الشرعية إلبالغها قبل 
وقوع مثل هذه األمور، كما تساءلت ملاذا ال 
يتم وضع نظام يتفق على صياغته عدد 
من اجلهات الشـــرعية واجلهات األخرى 
ذات العالقة إليقاف جتاوزات بعض اآلباء 
واألمهات الذين باعوا فلذات أكبادهم بطريقة 
غريبة في ظل ما يحدث للقاصرات في هذا 

العمر من آثار نفسية وجسدية.

العريس الستيني

ان هذا لم يحدث، واحلقيقة ان 
»شخصا يكن عداوة لي هو الذي 
نشر بيانا مزعوما حول تبرؤ 
قبيلتي مني، وعاد وكرر نفس 
البيان بأسماء مختلفة، وهو في 
كل األحـــوال ال ميثل القبيلة«، 
مشيرة الى أن عائلتها نشرت 
بيانا آخر يكذب البيان املزعوم. 
وحول مـــا إذا كانت خائفة من 
العودة لوطنها، خشية االعتداء 
عليهـــا، قالت »ال يشـــغل هذا 
املوضوع بالي، وسأعود دون 
أي خوف، ومـــا أثير حول أن 
حراسة سترافقني، هو أمر غير 

صحيح على اإلطالق«.
وأكملت »أنا إنسانة عادية 
جدا، وسأعيش بطريقة عادية، 
ولن أهتم بأي شائعات«، مضيفة 
»لقد تكاثرت الشائعات حولي، 
ومنها أني تعرضت للضرب في 
االمارات، وأني لن أعود لبلدي 
خشية قتلي، وهي أمور مختلقة، 
ينشـــرها البعض فـــي مواقع 
االنترنـــت والصحف لتحقيق 

الشهرة على حسابي«.

باللقـــب واملركز االول  فوزها 
لتميزها خالل املنافسات، وصدم 
كثيرون حـــني حلت في املركز 

الثالث.

الجمهور خذلني

وقالت الشـــاعرة إنها كانت 
تتوقع أن »اجلمهور سيخذلها، 
ألنه قد يعجب بقصائد الشاعر 

وأدائه، لكنه يتكاسل عن مد يده 
لهاتفه اجلوال ويصوت له«.

وأضافت »توقعت أن يفوز 
الشاعر الكويتي ناصر العجمي، 
بعد احلملة الكبيرة التي انطلقت 
في بلده للتصويت له، وهو ما 

لم يحدث معي«.
وأكدت »لقد حصلت على أعلى 
درجة من قبل جلنة التحكيم، 
لكن تصويت العائالت بكثافة 
لشعراء آخرين هو الذي حرمني 

من املركزين األولني«.
وتابعـــت بالقـــول »كل من 
أو يقابلنـــي يرى  يهاتفنـــي، 
بالفـــوز«، لكني  أني األجـــدر 
»لست حزينة، فقد شاركت في 
البرنامج، وتعرف علي اجلمهور 
كشاعرة تقدم شعرا جيدا، وهذا 

هو املكسب الكبير«.

تعرضي للضرب.. شائعة

ونفـــت رميية ما نشـــرته 
منتديـــات إنترنت حول تبرؤ 
قبيلة »عنزة« منها، وهو ما أثر 
سلبا في نسبة التصويت، مؤكدة 

لعالج ابنتها املصابة بـ »التوحد 
وفقد النطق«.

وكانت رميية )43 عاما( أثارت 
جدال كبيرا في منافسات »شاعر 
املليون« حني ألقت قصائد تنتقد 
فيها »فتاوى التكفير والقتل«، 
ونقلت مواقع إلكترونية متشددة 

تهديدات بالقتل لها.
وتوقعت أوســـاط ثقافية 

دبيـ  العربية: في اول حوار 
لها بعد فوزها باملركز الثالث 
في املهرجان الشعري اإلماراتي 
املليون(، اعتبرت  )شـــاعر 
الشاعرة حصة هالل الشهيرة 
بـ »رميية« أن جلنة حتكيم 
املهرجـــان أنصفتها مبنحها 
أعلى درجـــة، لكن اجلمهور 
خذلها، وتكاسل عن التصويت 
لها ولشعرها، ما حرمها من 
أن  الى  املركز االول، مشيرة 
حمالت شعبية انطلقت في 
الكويت للتصويت للشـــاعر 
ناصـــر العجمـــي، لذلك فاز 

باملركز األول.
أثير  الشـــاعرة ما  ونفت 
حول تبرؤ قبيلتها منها، وأنها 
عينت حراسة لها حلمايتها 
بعد التهديـــد بقتلها، مؤكدة 
أنها »ليست خائفة من العودة 
للسعودية، وستعيش حياتها 

بصورة طبيعية«.
أنها ستخصص  وأعلنت 
اجلزء األكبر مـــن جــائزتها 
البالغة 3 ماليني درهم إماراتي، 

عائلة العروس اليمنية 
تطالب بإعدام زوجها

ــاء ـ أ.ف.پ: طالبت  صنع
اسرة الفتاة اليمنية الصغيرة 
إلهام التي قضت بعد ايام من 
تزويجها، بإعدام زوج ابنتهم 
ــا اجلنس  ــارس معه ــذي م ال
ــببا لها في نزيف  بعنف متس
ــا، فيما بات  ــى وفاته ادى ال
حتديد سن للزواج في اليمن 
بعد مأساة إلهام قضية ملحة 
بنظر املدافعني عن هذا املبدأ. 
وكانت إلهام العشي البالغة من 
العمر 13 عاما توفيت في الثاني 
من ابريل اجلاري بسبب متزق 
التناسلية واصابتها  اعضائها 
ــت، وذلك بعد ان  بنزيف ممي

ُزوجت في 29 مارس.
وفي قرية العشة التي متلؤها 
ــر الفقر املدقع والواقعة  مظاه
في محافظة حجة اليمنية، قال 
ــقيق إلهام »قتلوها  عبداهلل ش
قتال، زوجها واهله، لقد ربطوا 
اختي وقاموا بقتلها واستخدموا 
منومات ومنشطات وقتلوها«. 
اما الوالدة جنمة فقالت: اطالب 
ــرع اهلل واطلب القصاص  بش

)اإلعدام( من زوجها.

الشاعرة رميية اثناء تسلمها جائزتها

شاعرة المليون »ريمية«: قبيلتي لم تتبرأ مني ولن أعود بحراسة
قالت إنها ستنفق قيمة جائزتها على عالج ابنتها وسداد ديونها

محسن السكري هشام طلعت


