
حـــــولالعـالم
االربعاء

14  ابريل 2010

54

سوزان متيم

فريد الديب متحدثا لهشام طلعت في إحدى اجللسات بهاء الدين أبوشقة

صحتك

التعرض للمصابيح الكهربائية لياًل 
يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان

� يو.ب����ي.آي: توصل����ت باحثة  حيفا 
بريطانية وأخرى إسرائيلية إلى ان التخفيف 
من استخدام املصابيح الكهربائية في الليل 

قد يساعد في مكافحة السرطان.
وأوضحت د.راش����يل بن ش����لومو من 
جامعة حيفا في إسرائيل وتشاراالملبوس 
كيرياكو من جامعة لستر في إجنلترا أن 
اإلضاءة املنبعثة من املصابيح الكهربائية 
تؤثر على انقسام اخلاليا وتزيد بذلك خطر 

االصابة بالسرطان.
ولفتت راشيل وتشاراالملبوس إلى أن 
مجرد »ذبذبة« تصدر عن مصباح صناعي 
خالل س����اعات الليل تكفي لتعطيل إيقاع 
»ساعة« اجلسم وتؤثر على الطريقة التي 

تنقسم بها اخلاليا.
وقالت ب����ن ش����لومو »إن التلف الذي 
تتعرض له اخلاليا خالل انقس����امها هي 

ميزة سرطانية ولذا من املهم فهم أسباب 
هذا التلف«.

وعرضت بن شلومو وكيرياكو فئران 
مختبر ألنوار صادرة عن مصابيح كهربائية 
ملدة 12 ساعة ثم وضعتها في ظلمة دامسة 
للفترة ذاتها وخالل ساعات الظلمة سمح 
ملجموعة من الفئران بالتعرض لألضواء 

االصطناعية ملدة ساعة فقط.
وتبني من الدراسة التي نشرت في دورية 
اجلينات السرطانية أن الفئران التي عرضت 
ألضواء غير طبيعية واجهت تغيرات في 
البيولوجية وخالياها وأثر ذلك  ساعتها 
بدوره على جيناتها املسؤولة عن الطريقة 
التي تتشكل بها اخلاليا السرطانية وطريقة 
مكافحتها لهذا املرض. وقالت بن شلومو 
»من املؤكد أن االنقسام الطبيعي للخاليا 

قد تأثر«.

مص����ر � أ.ش.أ: عقر طفل يبلغ 
من العمر 6 سنوات والديه وعمته 
وخالته في محافظة قنا جنوب مصر.  
وقال د.أمين عبد املنعم وكيل وزارة 
الصحة: بقنا ان الطفل ربيع فراج 
عيد محمد قد تعرض لعقر من كلب 
منذ نحو 3 ش����هور وظهرت عليه 

أعراض السعار في 10 ابريل اجلاري 
ومت حجزه مبستش����فى احلميات، 
مؤكدا أن����ه يعاني من صعوبة في 
البلع وحالة هياج شديدة واخلوف 
من املياه، ومت إعطاء والديه وأقاربه 
األمصال الالزم����ة ووضعهم حتت 

املالحظة.

طفل »مسعور« يعقر والديه وعمته وخاله! 

أبوشقة: براءة موكلي مؤكدة.. والديب قال لطلعت:
»خّلي والدتك تحضر لك األكلة اللي بتحبها«.. ثم جاءه باإلعدام!

أحمد عفيفي
قب���ل 12 يوما من ب���دء اولى 
جلسات اعادة محاكمة هشام طلعت 
والسكري في قضية مقتل سوزان 
متيم أكد بهاء الدين أبوشقة، عضو 
فريق الدفاع عن هش���ام طلعت 
اثناء اس���تضافته في  مصطفى 
نادي ليونز ايزيس بالقاهرة ان 
براءة هشام طلعت مؤكدة دون 
ان يتحدث عن السكري ان كانت 
براءت���ه هو اآلخ���ر مؤكدة ام ان 

احملكمة ستدينه.
وأضاف ان رجوعه عن االعتذار 
للمشاركة في قضية مقتل سوزان 
متيم وقبوله إعداد مذكرة الطعن 
لتقدميها، جاء إزاء استنجاد هشام 
به، حيث بعث له برسالة مضمونها 
»رقبتي أمانة في عنقك وخاصة 
بعد ما تعرضت له من..«، مؤكدا 
انه أجل إعالن انسحابه مرة أخرى، 

بسبب فريد الديب حلني الرد على 
مذكرة الطعن، خوفا على مصلحة 
املتهم من الصورة الذهنية السيئة 
التي كان من املمكن أن تتكون لدى 
هيئة القضاء بناء على تفسيرهم 
النسحاب مجموعة من احملامني 

ما أعلنه فريد الديب أمام اجلميع 
من أن البراءة في جيبه وأن هناك 
11 قنبلة سيقوم بتفجيرها قريبا، 
وكانت القنبلة الكبرى أنه أتى له 
باإلعدام، قائال »علمت أن احلكم 
سيكون باإلعدام لكل منهما وقمت 

احملترمني عن القضية.
وعن أسباب بقاء الديب ضمن 
فري���ق الدفاع أكد خ���الل لقائه 
بأعض���اء نادي ليون���ز إيزيس 
بالقاهرة، انه طلب من هشام إبقاءه 
ضمن فريق الدفاع ألنه ساعد على 
انحدار القضية بهذا الشكل والبد 
أن يتحمل ولو جزءا من نتيجة 
أفعاله، كما أنه أراد أن يقطع علية 
فرصة الش���ماتة إذا ما قضي في 
القضية باإلدانة، قائال »ومكانش 
ينفع أشيل احلكاية لوحدي بعد 
تدهور الوضع«، مشيرا إلى أنه 
اقترح بوجود فريق للدفاع  من 
من أجل اإلملام بجوانب القضية 
وأبعادها، ليس لصعوبة القضية 
ولك���ن رجوعا لثقل ش���خصية 
املتهم على مختلف املس���تويات 

االقتصادية والسياسية.
وأبدى أبوشقة اعتراضه على 

بإبالغ أسرة هشام بذلك وكانت 
املرة األولى في تاريخي التي أبلغ 
توقعاتي ألحد بنتيجة حكم، فضال 
عما قام به من تهيئة ألسرة هشام 
بأنه سيحصل على البراءة لدرجة 
أنه قال لهشام »أطلب من والدتك 

أن جتهز لك ما حتبه من الطعام 
وأمره بإحضار مالبسه من السجن 
كي يكون جاهزا للخروج«، إال أن 
غرضه هو الظهور مبظهر البطل 
إعالميا مبا يتعارض مع مصلحة 

القضية.

قبل أيام من بدء أول جلسة.. هشام في رسالة إلى محاميه »رقبتي أمانة في عنقك«

مهندس برازيلي يصمم برجاً سكنياً محموالً !
يمكنك أن تنتقل بشقتك من بلد إلى آخر

نجمة في ممر المشاهير لراسل كرو
لوس أجنيليس � د.ب.أ: انضم املمثل األسترالي 
الش���هير راس���ل كرو إلى قائمة أس���ماء النجوم 
املس���جلة على ممشى املشاهير »ووك أوف فيم« 

في هوليوود.
وسجل اسم بطل فيلم »جالديتور« )املصارع( 

على النجمة رقم 2404 في ممشى املشاهير.
وقد مت تك���رمي كرو )46 عام���ا(، املولود في 
نيوزيلندا، االثنني املاضي في احتفال على ممشى 
املشاهير، حيث ظهر مع زوجته املغنية األسترالية 

دانيل سبينسر وابنيه تشارليز وتينيسون.

جورجيا � س���ي. إن. إن: هل اعتراك امللل من الس���كن في نفس 
املكان، لكنك ال ترغب في تغيير شقتك؟ إذا كنت كذلك، فإن املهندس 

املعماري فيليب كامبولينا قد يكون وجد حال لهذه املشكلة.
فقد عمد كامبولينا املهندس البرازيلي، إلى وضع مفهوم جديد 
لبرج س���كني يتكون من ش���قق محمولة ومتنقلة، وميكن تغيير 
ترتيبها، ويقول ان البرج »يفتح آفاقا جديدة لس���بل املعيشة في 
املدينة«. ويوضح كامبولينا أن تصاميمه تس���مح ملالك املنزل بأن 
يأخذه معه عندما يسافر، سواء كان لعطلة نهاية األسبوع، أو عندما 
يغيب لفترات أطول. وما يزال مش���روع البرج املتنقل في مرحلة 
املفاهيم والتصاميم فقط، وميكن أن متر أعوام قبل أن يش���رع في 

بنائه، إذا متكن القائمون عليه من بنائه أصال.
وعن ذلك يقول كامبولين���ا »إذا ما مت حتقيق ذلك البناء.. فإنه 
سيقدم حال مبتكرا وصديقا للبيئة للعيش في املناطق احلضرية.. 

لدينا ما يكف���ي من التكنولوجيا مع عدد أقل م���ن املواد للحد من 
التأثي���رات على الطبيعة، لكننا رغم ذلك نواصل البناء مع الكثير 
من النفايات«. والبرج، الذي ستبنى أول وحدة فيه بارتفاع بنحو 
تسعة أمتار عن س���طح األرض، سوف يساعد أيضا في التخفيف 

من االكتظاظ في املناطق املزدحمة بالسكان.

منوذج للبرج السكني احملمول وفي االطار سيارة حتمل الشقق

)أ.ف.پ(راسل كرو مع جنمته 

ألماني يقتل أمه 
بسبب رائحتها!

برلني � د.ب.أ: بدأت امس في 
أملانيا وقائع محاكمة رجل قتل 
والدته بسبب عدم حتمله رائحتها 

الكريهة.
واعت����رف الرجل )34 عاما( 
بضرب أمه وهي نائمة مبطرقة 
على رأس����ها مما أودى بحياتها 
في ديسمبر 2009 وقال إنه كان 
يرغب في تخليص نفسه والبيئة 

احمليطة به من رائحة أمه.
وقال الرج����ل الذي يخضع 
للمحاكمة في بلدة ديساو روسالو 
إنه قتل  أملانيا  بوالية بش����رق 
والدت����ه )72 عاما( ألنه لم يعد 
قادرا عل����ى حتمل رائحتها وإن 

صوتا خارجيا أمره بقتل أمه.
وكان املته����م يعي����ش م����ع 
والدته وحدهما في أحد املنازل، 
واكتشفت ممرضة كانت تقوم 
على رعاية األم احلادث وأبلغت 

الشرطة.
ويرج����ح االدع����اء العام أن 
الرجل يعاني من مشكالت نفسية 
وأنه ل����م يكن في وضع يجعله 
قادرا على حتمل مسؤولية أفعاله 

أثناء احلادث.
تمّرد على عادل إمام في »السفارة في العمارة«

أزهري يعّلم موظفي السفارة اإلسرائيلية العامية المصرية
القاهرة � العربية: يقوم أزهري بتعليم 
اللغة العربي���ة بالعامية املصرية لكوادر 
السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة رغم ما يعرفه 
من صعوبة قبول مجتمعه لهذا العمل الذي 
سيعتبرونه تطبيعا مرفوضا، فرغم وجود 
عالقات ديبلوماس���ية منذ توقيع اتفاقية 
السالم عام 1978، إال أن السفراء اإلسرائيليني 
العديدين الذين تناوبوا على مقر سفارتهم 
في مصر ظلوا يشكون من العزلة االجتماعية 

واإلعالمية والديبلوماسية.
العمارة«  ويلخص فيلم »السفارة في 
الذي قام ببطولته املمثل الكوميدي عادل 

إمام هذا الواقع ال���ذي مترد عليه مترجم 
اللغة العبري���ة إبراهيم عبدالرؤوف رغم 
ثقافته األزهرية، فقد قبل دخول السفارة 
بعد أن طل���ب منه رئي���س جامعة حيفا 
البروفيسور يوسف جينات، خالل إحدى 
زياراته ملصر، تدريس اللغة العربية لعدد 

من موظفيها.
وأبدت صحيفة »معاريف« اإلسرائيلية 
دهش���تها من أن هذا األزهري يجيد اللغة 
العبرية أفضل من اإلسرائيليني أنفسهم.

ويعرف عدد كبير من العاملني بالسفارة 
اللغ���ة العربي���ة، إال أن املصطلحات التي 

تس���تخدمها الصحافة ووس���ائل اإلعالم 
املصري���ة، خاصة ما يتعلق منها باللهجة 
العامية )لغة الش���ارع( مبختلف ثقافاته 
وأطيافه االجتماعية، كانت كثيرا ما حتتاج 
إلى تفس���يرات، م���ا حدا بالبروفيس���ور 
اإلسرائيلي جينات إلى طلب املساعدة من 
عبدالرؤوف، وكان األخير � على حد قوله � 
حريصا في تعامله مع اإلسرائيليني، حتسبا 
ملا ق���د ينطوي عليه ذلك م���ن اإليقاع به 
في شراك فخ استخباراتي، وتفاديا لتلك 
االحتماالت أبلغ األجهزة املعنية املصرية 

بكل خطواته وأهدافه.

صممت على اس�تمرار فريد ف�ي القضية ألقطع 
عليه فرصة الشماتة إذا جاء الحكم على غير المتوقع

أسترالي يقتل زوجته 
طمعاً في ثروتها

سيدني � د.ب.أ: علمت محكمة 
في سيدني أن أستراليًا قتل زوجته 
طمعا في ثروتها بإلقائها من فوق 
جرف بعد أن اصطحبها في رحلة 
تخيي����م. وكان الرجل قد وصف 
زوجته أمام أصدقائه بأنها »خنزيرة 

قبيحة« لكنها »واسعة الثراء«.
ودفع سائق سيارة االسعاف 
ديس كامبيل )52 عاما( ببراءته من 
تهمة قتل زوجته جانيت فيسيكارو 

)49 عاما( في عام 2005.
ولقيت فيسيكارو حتفها بعد 
ستة أشهر فقط من زفافهما وبعد أن 
احتال عليها واستولى على معظم 

مدخراتها.
ويقع مكان املعسكر على بعد 
أمتار فقط من اجلرف شديد االنحدار 

الذي قال إنها سقطت منه.
وفي ي����وم اجلن����ازة التي لم 
يحضرها كامبيل، جدد أوال اشتراكه 
في أحد مواقع املواعدة على شبكة 
االنترنت ثم سافر لقضاء عطلة مع 

إحدى صديقاته الثالث.

مظاهرة نسائية لمنح الجنسية ألبناء اللبنانيات
نساء لبنانيات يتظاهرن أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة مبنح اجلنسية اللبنانية ألوالد اللبنانيات املتزوجات من 
أجانب، وينص القانون اللبناني على إعطاء حق اجلنسية ألوالد األب اللبناني فقط                                           )أ.پ(


