
حـــــولالعـالم
الثالثاء

20  أبريل 2010

دبــــيـ  د.ب.أ: ينتظر مركز إكثار اإلبل في 50
دبي والدة أكثر من ثماني جمال مستنسخة، 

تشكل أول جيل من اإلبل املستنسخة.
وقالت صحيفة اإلمــــارات اليوم امس إن 
»املركز جنح في زراعة أجنة مستنسخة في 
أرحام عدد كبير من النوق في مقره في دبي، 
وينتظر أن يتم اإلجناب بداية العام املقبل«.

وتوقع مسؤول مشاريع االستنساخ في 
املركز د.نســــار أحمد أن »يحل منتصف عام 
2011 ويكون في املركز 10 جمال مستنسخة، 

هي أول جيل من نوعه«.
وشرح أن »استنساخ هذه اإلبل، يهدف إلى 
توفير هجن قوية قادرة على خوض السباقات 
الكبــــرى، وحتقيق املراكز األولى كما يهدف، 

في مرحلة مقبلة، إلى إجناب نوق ذات قدرة 
كبيرة على إنتاج احلليب«.

وأوضح أن »اجلمل املستنســــخ يتطابق 
متاما مع اجلمل الذي استنسخ منه، ويتمتع 
بالصفات اجلينية واجلســــدية نفسها«، أما 
اجلمل املولود بصورة تقليدية »فقد يخرج 

أضعف من والديه«.

استنساخ جماعي لإلبل في دبي

انتحار فاليرو.. بطل العالم في المالكمة

أقباط يمطرون مركز شرطة في صعيد مصر 
بالحجارة بعد إشهار مسيحي إسالمه 

مصــــر ـ رويترز: قالت مصادر أمنية ان ضابطي شــــرطة و3 جنود 
أصيبوا امس بجروح في هجوم مئات احملتجني األقباط على مركز شرطة 
مبحافظة بني ســــويف بجنوب مصر. وقال مصدر ان احملتجني رشقوا 
مركز الشرطة مبدينة سمسطا باحلجارة وحطموا بابه بعد قول أسرة 
ان شابا قبطيا يدعى سامي عزيز )17 عاما( أشهر إسالمه واحتمى مبركز 
الشرطة. وكان احملتجون جتمعوا أمام مركز الشرطة مساء االحد طالبني 
تسليمهم عزيز ملراجعته في شأن إشهار إسالمه بحسب املصدر األمني 
الذي قال ان الضباط أبلغوهم بعدم وجود الشاب ووعدوهم بالبحث عنه. 
وقال شهود عيان ان احملتجني بدأوا في رشق مركز الشرطة باحلجارة 

وحاولوا اقتحامه بعد ساعات من جتمعهم.
وتغيير الديانة موضوع شائك في مصر ولتهدئة مخاوف املسيحيني 
تســــمح السلطات املصرية لرجال الكنيســــة بعقد جلسات روحية مع 

املسيحي الراغب في اعتناق اإلسالم قبل إشهار إسالمه.

كاركاس ـ أ.ف.پ: انتحــــر الڤنزويلي ادوين فاليرو، بطل العالم 
في املالكمة للوزن اخلفيف، امس في زنزانته غداة توقيفه لالشتباه 
بأنه قتل زوجته كارولينا فييرا دي فاليرو. وأعلن مدير الشــــرطة 

في مقاطعة ڤالنسيا )شمال ڤنزويال( 
ويلمر فلوريش ان فاليرو قد يكون 
شنق نفســــه بعد ان عمل حبال من 
مالبسه، وقد وجده رجال الشرطة 
على قيد احلياة لكنه توفي لدى نقله 
الى املستشــــفى جراء »االختناق«. 
وأوقف فاليــــرو )28 عاما( الذي لم 
يهزم في 27 مباراة فاز فيها جميعها 
القاضيــــة، االحد بعد ان  بالضربة 
اعترف على مــــا يبدو بقتل زوجته 
كارولينــــا )20 عاما( فــــي غرفتهما 
بالفندق. وذكرت الصحافة احمللية 
ان جثة املجنــــي عليها كانت حتمل 
آثار جروح بالسالح االبيض. وسبق 
ان اوقــــف فاليرو في مارس املاضي 
العتدائه على زوجته بالضرب، واتهمه 
العاملني في  االطباء باالعتداء على 

املستشفى الذي كانت تعالج فيه من جراح بالغة، وادخل على اثر 
ذلك الى مستشفى لالمراض النفسية ووضع منذ ذلك احلني حتت 

املراقبة القضائية. 

فأصحاب املصلحة من وراء قتل 
ســـوزان متيم كثيرون وملف 
القضية يضم اســـماء متعددة 
ميكن ان يوجـــه اليها اتهامات 

بالتحريض.
املهم.. لم يبق على بدء اولى 
جلســـات احملاكمـــة اال 8 ايام، 
وسننتظر ما ستحويه من مفاجآت 
بعد االعالن صراحة عن عملية 
الفصل بني هشام والسكري في 
هذه القضية التي يتابعها املاليني 

في العالم العربي.

للمتهمني )هشـــام ومحســـن( 
وتوحيـــد صفوفهما ســـيجلب 
البراءة لالثنـــني، وهنا اضطر 
ابو شقة لالنسحاب من القضية 
وحدث ما كان يتوقعه، حيث مت 
احلكم باالعدام لالثنني ألن ادلة 
اتهام السكري بالقتل من وجهة 
نظر ابو شقة قوية جدا، لكن ادلة 
التحريض ناقصة، وبالتالي، ان 
كان السكري قد قتل فهناك من 
دفعه لذلك وليس بالضرورة ان 
يكون احملرض هو هشام طلعت، 

أحمد عفيفي 
على طريقـــة املصريني قال 
هشام طلعت مصطفى لكل من 
احملامي فريـــد الديب وبهاء ابو 
شقة: »كل شـــيخ وله طريقة.. 

املهم في النهاية مصلحتي«.
وكان ذلـــك أثنـــاء اجتماعه 
بهما في محبسه إلنهاء اخلالف 
بينهما وللتنسيق واالطالع على 
وجهة نظريهما في خطة الدفاع 
في اجللسات املقبلة بعد قبول 

النقض وإعادة احملاكمة.
وحسب ما نشرته صحيفة 
اقنع أبوشقة  اليوم«  »املصري 
ومعه ألول مرة الديب هشـــام 
طلعت بأن الفصـــل بينه وبني 
السكري املتهم الرئيسي في مقتل 
سوزان متيم هو الطريق األمثل 
لتبرئته من القضية، مبعنى ان 
إدانة الســـكري ال تهمهم، وإمنا 
املهم إنقاذ رقبة هشام من حبل 

املشنقة وإظهار براءته.
ويتوقع البعض اذا ما مت هذا 
االمر على هذا النحو ان تشـــهد 
اجللســـات مفاجآت كثيرة من 
جهة الســـكري ومحاميه الذي 
هدد قبال وفي قناة فضائية بقلب 
املائدة على رأس اجلميع إذا أدين 
السكرى ومت تبرئة هشام، قائال 
فـــي مداخلته »يا روح ما بعدك 

روح«.
وقد أكد بهاء الدين ابو شقة 
أكثر من مرة منذ ان كان ضمن 
فريق الدفاع ان الفصل بني هشام 
والســـكري هو الطريق االمثل 
لتبرئة موكله، بينما كان يرى 
الدفاع  الديب ان تضامن فريق 

هشام طلعت ألبوشقة والديب: كل شيخ وله طريقة.. المهم مصلحتي
جلسة صلح في السجن بين محامييه

سوزان متيم

هشام طلعت 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

66166613

�ساليهات لليجار باخلريان
3غرف - 2حمام - �سالة    كبرية - فر�س   ملكي  

�سباحة   حـــمـــام  حــديــقــة-   - �ــســيــنــمــا 

متتع بالرفاهية وجمال ال�ساطئ والطبيعة

ــت ــب ــس خــمــيــ�ــس وجـــمـــعـــة و�

 120 د.ك على امل�ســبـح

 160 د.ك على اخلـــور 
�سارع باحلجز هذا العر�س لنهاية ابريل

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

فاليرو قبل انتحاره بساعات          )أ.ف.پ(


