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القاه����رة � وكاالت:  بعد صراع م����ع املرض رحل أمس 54
الكاتب الكبير محمود السعدني أحد الرواد الكبار للكتابة 
الس����اخرة في الصحافة املصرية والعربية. حسبما أفادت 
صحيفة »اليوم السابع« أمس. وقد شارك السعدني في حترير 
وتأسيس عدد كبير من الصحف واملجالت العربية في مصر 
وخارجها، كما شارك في احلياة السياسية بفاعلية في عهد 
الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس السادات، مما أدى إلى 

تعرضه للسجن والنفي خارج مصر. عاد الولد الشقي من 
منفاه االختياري إلى مصر س����نة 1982 واستمر في الكتابة 
حتى اعتزل العمل الصحافي واحلياة العامة س����نة 2006م 
بسبب املرض.  ومن أهم مؤلفاته، مذكرات السعدني، الولد 
الشقي، مسافر على الرصيف، السعلوكي في بالد اإلفريكى، 
املوكوس ف����ي بلد الفلوس، رحالت ابن عطوطة، أمريكا يا 

ويكا، عزبة بنايوتي وقهوة كتكوت.

رحيل محمود السعدني صاحب »الولد الشقي«  بعد صراع مع المرض

وزير العدل اللبناني ومساعد وزير الخارجية المصري
يبحثان تداعيات جريمة كتر مايا ومالحقة مرتكبيها

إحياء حمامات دمشق وإعادة دورها االجتماعي

دمشق � كونا: يعتبر احلمام احد العناصر االساسية 
في املدن االس���المية القدمية الس���يما مدينة دمشق 
حيث كان يقوم بدور كبير في احلياة العامة كمعلم 
معماري حضاري متعدد االغراض على الصعد الصحية 

واالجتماعية والدينية.
وللحفاظ على هذا املعلم من االندثار واالبقاء على 
وظيفته التاريخية واالجتماعية برز االهتمام الرسمي 
والشعبي في س���ورية باحلفاظ على هذه احلمامات 
العربية في دمش���ق وغيرها من املدن اميانا بدورها 
ونش���اطها الصحي واالجتماعي والديني اضافة الى 
اهميتها من الناحية املعمارية التاريخية املتميزة في 

قلب مدينة دمشق القدمية.
وقال مدير آثار دمشق غزوان ياغي ان مديرية اآلثار 
العامة السورية تعمل بالتنسيق مع املعهد الفرنسي 

منذ فترة تزيد على ثالثة اعوام وفي اطار مش���روع 
مم���ول من االحتاد االوروبي على اعادة االعتبار لهذا 
النوع من املباني ذات الوظيفة املدنية املهمة في تاريخ 

املنطقة واملتنوعة عبر التاريخ.
واوض���ح انه كان لهذه املبان���ي دور اعمق واكثر 
ش���مولية واكثر ارتباطا بحياة الن���اس في العصر 
االسالمي حيث ارتبط اداء الطقوس واملناسك الدينية 
بالنظافة والطهر مشيرا الى ان احلمام اكمل احلراك 
االجتماعي الديني داخل املدن باعتباره نقطة البد من 
املرور عليها للتطهر قبل الدخول الى مكان العبادة.

وقال ياغي ان هذه القيمة الدينية اعطت للحمام 
داخل املدينة دورا مضاعفا يحتاج الى دراسة اعمق 

الحياء احلمام ودوره من جديد.
واضاف ان النشاط االخير الحياء احلمامات كان 

عب���ارة عن جزأين اولهما نظري ينصب في تكريس 
مجموعة من احملاضرات باجتاه اظهار قيمة هذا احلمام 

ومحاولة وضع االطر املناسبة لعملية احيائه.
وتابع قائال اما اجلزء اآلخر فهو عملي يهدف الى 
محاولة دعم احياء احلمامات بشكل فعلي واالتصال 
مع مالكي هذه احلمامات ودفعهم باجتاه عملية التأهيل 
اوال حلماماتهم ثم احياء دورها داخل املجتمع باعتبارها 
كانت بؤرة نشاط ارتبط بالدين واحلياة االجتماعية 
حيث كان احلمام يستخدم باالحتفاالت واملناسبات 
االجتماعية. وقال مدير آثار دمشق ان احلمام كان له 
دوره عل���ى الصعد الصحية حيث كان يعالج بعض 
االمراض املنتشرة ويسيطر على االوبئة اضافة الى 
تخليص اجلسد من البكتيريا والزوائد املوجودة على 

اجللد من خالل استخدام »مصطبة احلرارة«.

وأشارت الصحيفة الى انه على 
الرغم من وجود عشرة أشخاص 
مش����تبه به����م، اال أن القضاء لم 
يصدر حتى اآلن مذكرات توقيف 
بحق ه����ؤالء. من  جه����ة اخرى، 
وفور وصول  اجلثمان الى مصر 
تظاهر أهل القتيل مطالبني بحق 
»مسّلم« وقالت السيدة كفاية عمة 
الشاب قتيل قرية كترمايا بلبنان، 
إن ابنه����ا تعرض ملؤامرة من قبل 
بعض اجلهات بلبنان مت مبوجبها 
تلفيق تهمة القت����ل له، للتغطية 
على اجلن����اة احلقيقيني، مطالبة 
احلكومة املصرية مبعاملة قضية 
ابنها، مثلما تعاملت مع قضية مقتل 
املطربة س����وزان متيم، وأضافت 
لليوم السابع: »ملا مطربة اتقتلت 
قلبوا عليها الدنيا، وابني الغالي 
دمو هيروح هدر عشان ملهوش 

حد يدافع عنه«.

ابنة القتيل

وأضافت كفاي����ة وهي تغالب 
: مل����اذا تركت احلكومة  دموعها، 
اللبنانية أهالي القرية »ينهشوا« 
في حلم ابني، قبل أن تثبت تهمة 
القتل عليه، فيما أضاف أحمد ابن 
خالة القتيل أن رفضهم لتس����لم 
اجلثمان فور وصوله أمس، يرجع 
خلوفهم من وضعه في أي ثالجة 
مبستش����فى حكومي، يتم سرقة 
أعضائه قب����ل دفنه، بينما ثالجة 
املطار »هنا أضمن«، مش����يرا إلى 
ان ابن����ة القتيل »دعاء« ذات ال� 5 
سنوات عرفت مبقتل أبيها، ولكنهم 
رفضوا إحضارها لتس����لم اجلثة 

خوفا عليها من الصدمة« .
واس����تنكر عدد م����ن أهله ما 
وصف����وه »إلصاق تهم����ة القتل« 
بابنهم، مرددين أنه في حالة جتاهل 
احلكومة الس����ترداد حق القتيل، 
فإنهم سيلجأون إلى استرداد هذا 

احلق مبعرفتهم.

نافيا ان تكون السفارة اللبنانية 
في القاهرة تلقت اي تهديدات.

من جهته قرر املستش����ار عبد 
املجيد محمود النائب العام تكليف 
نيابة شرق القاهرة الكلية بسرعة 
إجراء حتقيقاتها في حادث مقتل 
املواطن املصري محمد سليم مسلم 
الذي قتل في لبنان مؤخرا، واتخاذ 
إجراءات تش����ريح جثته وسؤال 

ذويه.
ج����اء قرار النائ����ب العام بعد 
وصول جثم����ان املواطن املصري 

القتيل ملطار القاهرة بساعات.
وكانت سلطات األمن في مطار 
القاهرة الدولي نقلت امس جثمان 
القتي����ل محمد مس����لم الذي لقي 
مصرعه في لبنان إلى مش����رحة 
زينهم لتش����ريحه وحتديد سبب 
الوفاة بناء على قرار نيابة النزهة. 
الباكر امس  وتوافد منذ الصباح 
أهالى وأصدقاء القتيل على قرية 
البضائع مبط����ار القاهرة الدولي 
الذي وصل على  لتسلم اجلثمان 
الطائرة املصرية القادمة من بيروت. 
ونقلت شرطة املطار اجلثمان إلى 
س����يارة نقل املوتى التي توجهت 
إلى مشرحة زينهم وسط حراسة 

أمنية مش����ددة من شرطة املطار، 
ورافقت سيارة نقل املوتى سيارتا 
شرطة ومت إبالغ أهالي القتيل بقرار 

النيابة.
وقال حسني سليم شقيق القتيل 
إن ما حدث مع أخيه ال يصدقه أي 
عقل وال يق����ره أي دين. وتعجب 
ممن قاموا بقتل أخيه، مشيرا إلى 
أن التحقيقات لم تثبت أنه متورط 

في هذه اجلرمية.

اتهام ضابطين

من جهة اخرى ذكرت مصادر 
أمنية لبنانية أن التحقيقات التي 
جترى حول احلادث����ة تتجه الى 

اتهام ضابطني بالتقصير.
ونقل����ت صحيف����ة »األخبار« 
اللبنانية عن هذه املصادر قولها 
ان املدير العام لقوى األمن الداخلي 
اللواء أشرف ريفي أصدر أوامره 
بتوقيف كل من آمر فصيلة بعبدا 
الرافعي،  الرائد مروان  القضائية 
وآمر فصيلة درك شحيم واملالزم 
أول هشام حامد مسلكيا، وان ثمة 
اجتاها لدى املفتش����ية العامة في 
الداخلي التهام هذين  قوى األمن 

الضابطني بالتقصير.

حتقيقاتها.
وردا على سؤال نفى جنار ان 
يكون جرى س����وق مسلم ليمثل 
اجلرمية قبل قتله، لكن الذي حصل 
هو اقتياده للداللة على بعض االمور 
الس����تكمال افادته وليس لتمثيل 
اجلرمية، واصفا ما حصل بأنه ردة 
فعل جماعية وغاضبة ناجمة عن 
جرمية فظيعة جدا ذهب ضحيتها 
اربعة اشخاص، وهذه الردة الفعل 
ليست من شيم الشعب اللبناني، 
واذا حصل تقصي����ر فأتوجه من 
الشعب املصري باالعتذار ونؤكد ان 

كل جرم البد ان يقابل بعقاب.

نثق بالقضاء اللبناني

ورد السفير عبداحلكم فأبدى 
ثقته الكامل����ة بالقضاء اللبناني، 
وقال: نحن جنل القضاء في لبنان 
ونعتز به وواثقون بأنه سيقوم 
بواجبه واتقدم بالتعزية من اهالي 
وذوي الضحاي����ا االربعة االبرياء 
باسم احلكومة املصرية ونتطلع 
القضاء لالقتصاص من  الى دور 
مرتكبي اجلرمية الثانية، مؤكدا ان 
هذا احلادث لن يؤثر على العالقات 
اللبنانية � املصرية الوثيقة جدا، 

بيروت ـ القاهرة ـ يوسف دياب 
ووكاالت

اللبناني  العدل  بحث وزير 
ابراهيم جنار مع مساعد وزير 
اخلارجي����ة املصري لش����ؤون 
املصريني في اخلارج الس����فير 
محمد عبداحلكم والسفير املصري 
في لبنان احمد البديوي تداعيات 
جرمية »كترماي����ا« التي اودت 
بحياة أربعة اشخاص من عائلة 
واحدة وردة الفعل التي اسفرت 
عن قتل مرتكب اجلرمية املصري 
محمد سليم مس����لم والتنكيل 

بجثته.
وبعد اللقاء الذي دام ساعة 
ادلى الوزير جنار بتصريح قال 
اللقاء مناسبة ألبلغ  فيه: »كان 
الوفد املصري الش����قيق اعتذار 
لبنان عن اجلرمية التي حصلت 
ف����ي كتر مايا، والت����ي ما كانت 
لتحدث لوال اجلرمية الشنعاء 
الت����ي س����بقت ردة الفعل التي 
جتاوزت كل االصول التي يجب 
ان تراعي في القانون واحملاكمات، 
ومن هنا فإنني أعتذر من الشعب 
املصري واحلكومة املصرية على 
ما حدث، من دون ان ينسينا هذا 

االعتذار ما سبب ردة الفعل.

لبنان معقل القانون

لق����د كان لبنان  واض����اف: 
وسيبقى معقال للقانون وللقضاء 
الذي له هيبته، وسنبقى تواقني 
الى دولة ال يحكمها اال القانون 
واملؤسس����ات، من هنا ال يعقل 
ان متر جرمية كه����ذه من دون 
محاكم����ة، وان يت����م التحقيق 
فيها وفق مقتضي����ات العدالة، 
وبعيدا عن التداول االعالمي كي 
ال نبق����ى في اطار الفعل وردات 
الفعل، وانني اطمئن الى ان هذه 
القضية هي ف����ي عهدة النيابة 
العام����ة التمييزية التي جتري 

أهل »قاتل وقتيل« لبنان يتظاهرون في القاهرة: إذا الحكومة أضاعت حقنا.. »هناخدوه بمعرفتنا«

والدة الضحيتني زينة وامنة منهارة متاما

احلمام الناصري قاعة فخمة

سيرين عبدالنور

وزير العدل اللبناني ابراهيم جنار

أحد أركان احلمام الدمشقي

احالم

»غوغل« تكرّم أم كلثوم في عيد ميالدها

أحالم بخير.. لكنها ال تستطيع مغادرة المستشفى

أم كلثوم.. شعار »غوغل« بمناسبة عيد ميالدها

دبي � إيالف: على الرغم من أنها وطفلتها اجلديدة 
تتمتعان بصحة جي���دة، إال أن الفنانة اإلماراتية 
أحالم ال تس���تطيع مغادرة املستشفى أو تغييره، 
قبل أن تش���فى من العدوى التي اكتس���بتها بعد 
إجرائها العملية القيصرية يوم 14 أبريل املاضي، من 
جراء عدم التعقيم الكافي الذي أدى الى مضاعفات 
متعددة جعلتها تخض���ع ملجموعة من العمليات 

اجلراحية.
ه���ذا ما صرح به مصدر مقرب جدا من الفنانة 
أحالم ملوقع »ايالف« الذي زار املستشفى في دبي 
لالطمئنان على حالته���ا وطمأنة جمهورها، ولم 
يتمكن من مقابلة الفنانة بأمر إدارة املستش���فى 
بسبب منع الزيارة احملصورة فقط على املقربني 

منها جدا.
هذا وقد أكد املصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه 
واملق���رب جدا منها، أن أحالم تتمتع بصحة جيدة 
بعد األزمة الش���ديدة التي أمل���ت بها خالل الفترة 
املاضية، مؤكدا أنها في حتس���ن مستمر، وحتظى 
برعاية خصوصا من جميع الطاقم الطبي املعالج 
وباألخص د.فيصل )حسب ما ذكر املصدر( الذي 

تابع حالتها متابعة حثيثة في جميع األوقات.
وعند س���ؤالنا ملاذا لم تغادر أحالم املستشفى 
الذي س���بب لها األزمة، وبقيت به حتى اآلن، قال 
إن حالتها ال ميكن اس���تقبالها في أي مستش���فى 
آخر، خوفا من انتقال الڤي���روس اليه، حيث من 

املتوقع أن تغادر املستشفى خالل األسبوع املقبل 
بعد االطمئنان على حالتها، لتعاود إكمال أعمالها 

الفنية ورعاية أبنائها.

احتف���اال بذكرى ميالد كوكب 
الش���رق ام كلثوم والتي وافقت 
امس 4 مايو ، اطلقت غوغل شعارا 
يحمل صورة الم كلثوم وهي تغني 
وتتألأل من خلفها حروف اس���م 
غوغل، ف���ي حني حتمل اخللفية 
صورة عود ورق، وهي أهم اآلالت 

املوسيقية الشرقية.
واعت���ادت غوغ���ل ان تغير 
ش���عارها وهو ما يعرف بخدمة 
دودل Doodle مب���ا يتواف���ق مع 
املناسبات املختلفة مثل رمضان 
او االلع���اب االوليمبية بالصني، 
او احتفاال بأعياد ميالد علماء او 
مش���اهير مثل العالم الفيزيائي 
البرت اينشتاين او مؤلف قصص 
االطفال هانز كريستيان اندرسون، 
او ش���خصيات كارتونية، مثل 
شخصيات برنامج عالم سمسم، 
وبوباي، واحيان���ا يتم تصميم 

شعار غوغل مبناسبة يوم اليتيم، 
وشارك في املسابقة اكثر من 160 
يتيما، ومت اختيار الفائز بأغلبية 
اصوات املشاركني في التصويت 
والذين بلغ عددهم اكثر من الف 
شخص، ومت نشر الشعار وصورة 
الطفل الفائز على صفحة غوغل 

الشعار مبا يتفق مع واقعة محددة 
او حدث تاريخي مثل مرور خمسني 
عاما على اكتشاف احلمض النووي 

.DNA �ال
وس���بق ان قام���ت »دودل« 
باط���الق مس���ابقة الطفال مصر 
العام املاضي 2009 للتعبير عن 

سيرين عبد النور: »كل الرجالة عينهم زايغة«
القاهرة � إم بي سي: في لقائها 
مع معتز الدمرداش ببرنامج »90 
دقيقة« على قناة »احملور« اعترفت 
الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور 
الرجالة عينهم زايغة«،  بأن »كل 
ونصحت الزوجات باحلفاظ على 
رشاقة جسمهن ونضارة وجههن، 
معتبرة أن أفضل وسيلة لذلك هي 
املياه  النوم 8 س����اعات، وتناول 
بكميات كبيرة من أجل حرق الدهون 
باس����تمرار. وأوضحت أنها تفكر 
حاليا في ش����راء منزل خاص بها 
في مص����ر، خاصة أنها في الفترة 
األخيرة غير مستقرة ما بني مصر 
ولبنان بس����بب عملها الدائم في 
مصر، مشيرة إلى أن الذي شجعها 
على ذلك دخولها في أكثر من عمل 
مصري، فضال عن الشهرة الكبيرة 

التي اكتسبتها في مصر.
على جانب آخر، نفت الفنانة 
اللبنانية ما يتردد حاليا حول عدم 
قدرتها على اإلجناب لعدم حملها 
حتى اآلن رغم زواجها منذ فترة 
ليست بالقصيرة، معتبرة أن هذا 
األمر تدخل في حياتها الشخصية، 
وأن مثل هذه األمور يجب أن تخطط 
لها وتناقش����ها مع زوجها فقط، 

وليس في وسائل اإلعالم.
وشددت س����يرين على أنها ال 
تغار من املطربات املوجودات على 
الساحة، مشيرة إلى أنها من أشد 
املعجبات بصوت مواطنتيها جنوى 
كرم ونانسي عجرم، وأيضا املصرية 
ش����يرين عبدالوهاب التي تتمتع 
بصوت ق����وي وجميل ومؤثر في 

من جهة اخرى أكدت سيرين 
عبدالنور أن جرمية قتل ش����اب 
مصري في إحدى القرى اللبنانية 
والتمثيل بجثته بعد اتهامه بقتل 
عائلة من القرية نفسها لن تؤثر 
عل����ى عالق����ة احلب وال����ود بني 
الشعبني املصري واللبناني على 
مدار التاريخ، معتبرة أن ما حدث 

ما هو إال حادث عابر.

نفس الوقت، بحسب تعبيرها.
وأوضحت سيرين أن مسلسل 
»ألف ملبي وملبي« التي س����تقوم 
ببطولته مع الفنان محمد س����عد 
مت تأجيل����ه إل����ى رمض����ان 2011، 
مرجعة س����بب ذلك إلى انشغال 
سعد بأكثر من عمل آخر في الفترة 
األخيرة، األمر الذي عطل البدء في 

املسلسل.

عاصفة ممطرة تغرق شوارع الرياض سيارات غارقة في املاء

الرياض � د.ب.أ: يقال كثيرا ان الش���يء بالش���يء يذكر، وعلى 
هذا املنوال استعاد الكثير من السعوديني وعلى األخص في مدينة 
الرياض احداث عام 1996، عندما هطل البرد واملطر بشدة، وتسبب 
الكثير من األضرار العامة للسيارات وبعض املنشآت باالضافة الى 
االزدحام الش���ديد وإغالق الكثير من املخارج واملداخل ما أدى الى 
فوضى كبيرة عطلت الكثير من املنش���آت في ذلك الوقت. اليوم، 
يستعيد س���كان الرياض تلك األحداث بعد هطول أمطار شديدة، 
مصحوبة بالبرد، لم تتوقف منذ الثالثة عصرا على مدينة الرياض 
تسببت في الكثير من التلفيات وتساقطت إشارات املرور، مما أدى 
ال���ى فوضى عارمة في كثير من التقاطعات خصوصا في ش���رق 
الرياض. وأصبح مألوفا خالل الس���اعات ال� 3 املنصرمة ان ترى 
مستنقعات مياه وجتمعات ملياه األمطار عند التقاطعات واألرصفة 
في ظل محدودية تصريف املياه وشدة األمطار. وزاد على ذلك ان 
بعض االنفاق قد فاضت باملياه ما تسببت في أعطال وإغراق الكثير 

من السيارات التي وجد أصحابها أنفسهم في حلظات محاصرين 
باملياه بعد شوط سباحة طويل. كما تسبب إغالق املخارج واملداخل، 
م���ن قبل أجهزة املرور ايضا في املزيد م���ن الزحام وخنق املنافذ 
وإبقاء السيارات ألطول فترة ممكنه داخل حيز الزحام اثناء انهمار 
املطر. من جهة اخرى، أعلن الناطق اإلعالمي باس���م الدفاع املدني 
الس���عودي النقيب عبداهلل القفاري أمس ان األمطار التي هطلت 
على العاصمة السعودية )الرياض( االثنني املاضي أدت الى مقتل 

شخصني، فيما اعتبر ثالث في عداد املفقودين.
من جهة اخرى توقع د.علي صائغ � رئيس املجلس العاملي للطاقة 
الشمس���ية، في حديث مع »العربية« امس أن تغمر مياه اخلليج 
العربي مدينتي الدمام واخلبر بعد 05 عاما. وقال إن هذا التحذير 
جاء إثر دراس���ات متت على غرار الدراسات املكثفة التي جرت في 
أوروب���ا خاصة فيما يتعلق بهولندا ذات األراضي املنخفضة التي 

متاثل موقع مدينتي اخلبر والدمام.

األمطار تصرع شخصين وتحوّل الرياض إلى بركة ماء
تحذيرات دولية من غرق »الخبر والدمام« في مياه الخليج خالل 50 عامًا


