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نيودلهي ـ أ.ش.أ: أجرى شاب هندي يبلغ 38
من العمر 30 عاما أول عملية حتول جنســــي 
)تغيير اجلنس( الى أنثى واختار اسما جديدا 
يدعى »روز«. وأجرى الشــــابـ  الذي يعد أول 
هندي يجري العمليةـ  جراحة التحويل اجلنسي 
ببانكوك بتايلند في 17 مارس املاضي  والتي 

بلغت تكلفتها 3500 دوالر.

وقالت »روز« في لقاء مع ممثلي وســــائل 
اإلعالم الهندية »أشعر اآلن بأنني أفضل وكأنني 
فراشة أطير بعد ان عانيت طوال سنوات العمر 
من احلياة املزدوجة، وانا اآلن أصبح أول هندي 
يجري عملية التحول اجلنسي، وبذلك أصبحت 
جنم القنــــوات التلفزيونية التي تتهافت على 
إجراء حوار معي«. وأضافت »روز«ـ  احلاصلة 

على املاجستير في الهندسة الطبية من جامعة 
»لوزيانا« للتكنولوجيا بالواليات املتحدة وهي 
من مدينة تشــــيناي الهنديــــة ـ انني أمضيت 
سنوات الدراسة في املدرسة واجلامعة منغمسة 
في الكتب واآلن قررت ان أهتم بنفسي ومتكنت 
من حل مشكلة حياتي وال أريد أن أتذكر اسمي 

األصلي، أريد أن أنساه، انا اآلن اسمي روز.

هندي يتحول إلى أنثى ويختار اسم »روز«

والد السكري يؤكد: هشام طلب من ابني دهسها في لندن أو خطفها في طائرته الخاصة
األلغاز التزال تلف قضية مقتل سوزان تميم

محسن السكري في آخر جلسة قبل اسبوعني وفي اإلطار سوزان متيم

النقاب مشكلة في أوروبا

صور لبعض املتورطني في قضية املبحوح

يحاكم أمامها املتهمان، إن طلب 
دفاعهما احلصول على نســـخة 
من تسجيالت كاميرات دبي على 
جهاز )هارد ديســـك( »ال يعني 
إعفاءهما من الرسوم املقررة، ألن 
معنى احلصول على نسخة هو 
نقل الصور املوجودة على جهاز 
إلى جهاز آخر يتبع هيئة الدفاع، 
وهو ما يفرض دفع رسوم على كل 
صورة يتم نقلها واحلصول على 
نسخة منها سواء كانت ورقية 

أو إلكترونية«.

رسومات »الواحة«

مـــن جهة أخـــرى نفى فريد 
الديب، محامي هشـــام طلعت، 
حيازته رسومات لفندق الواحة 
بدبي الذي كان يقيم فيه محسن 
السكري وقت ارتكاب اجلرمية، 
مكذبا ما نشر على لسانه بإحدى 
الصحـــف. وأثيـــر احلديث عن 
رسومات فندق الواحة بعد تفجير 
الديب مفاجأة هدم الفندق، الذي 
ميتلكه حاكم دبي، دون سبب، 
وقال منير الســـكري إن هشام 
طلعت سأل محسن عما إذا كان 
فندق الواحة له رسومات هندسية 
من عدمه، فقال له محسن »نعم«، 
فطلب هشام طلعت منه أن ينبه 
على دفاعه بطلب هذه الرسومات 
ملضاهاتها بالصور التي مت عرضها 
في جلســـات احملاكمة األسبوع 
املاضي، خاصة بعدما تأكدوا من 
إزالة الفندق، وهو ما يهدد أحد 
أدلة البراءة للمتهمني على حد قول 
هشام طلعت، فرد عليه محسن 

قائال: حاضر.

أحمد عفيفي 
التزال االلغاز تلف حادث مقتل 
سوزان متيم في دبي واملتهم فيها 
بالتحريض هشام طلعت مصطفى 
وبالقتل محســــن السكري، هل 
قتل الســــكري ســــوزان.. وهل 
كان احملرض هو هشام؟ الدفاع 
عــــن كل من االثنني عاد وتوحد 
من جديد رغم فشل اخلطة في 
احملاكمة األولى والتي أدت بهشام 
والسكري الى االعدام، فقد صرح 
الديب لقناة فضائية بأن  فريد 
اخلطة السابقة لم ولن تتغير، 
وسنســــعى جاهدين الى تبرئة 
السكري من القتل حتى تسقط 

تهمة التحريض عن هشام.

مفاجآت جديدة

ومع ذلك وحسب ما نشرته 
جريدة »اليوم الســــابع« كشف 
اللواء منير السكري والد محسن 
عن مفاجآت جديدة قالها له ابنه 
حني زاره مؤخرا في الســــجن، 
حيث أوضح الوالد ان ابنه أقسم 
له انه لم يقتل ســــوزان، وانه 
نــــزوال على رغبة  راقبها فقط 
هشــــام طلعت، واعتــــرف بأنه 
خطط إليذائها بوضع املخدرات 
في بيتها ثم إبالغ شــــرطة دبى 

عنها، وليس بقتلها.
وأضاف: محسن كان يوهم 
هشام طلعت بأن هناك فريق عمل 
يتتبــــع املجني عليها في لندن، 
فــــي طائرته اخلاصة  خلطفها 
حسب طلبه، واختلق قصة أن 
فريق العمل يريد مليون جنيه 
اســــترليني، وأنه دفع لهم %20 

مكذبا البيان الذي أصدرته وزارة 
الداخليــــة عقــــب القبض على 
محسن، والذي جاء فيه انه »كان 
يعمل لديها ومت فصله«، موضحا 
أن جنله أصيب بحالة نفســــية 
سيئة خالل عمله بجهاز مباحث 
أمن الدولة، بسبب ضغط العمل، 
وتدني الراتب، وكان يريد االنتقال 
إلى جهاز آخر، لكن »الداخلية« 

رفضت.

حبيب العادلي

وقال منير السكري انه ذهب 
لوزير الداخليــــة اللواء حبيب 
العادلي، وطلب منه نقل محسن 
الى جهاز آخر، لكن العادلي رفض 
وقال لي إن محسن مثل أبنائه، 
لكن القانون مينع نقله قبل مرور 
5 ســـنوات على عمله باجلهاز، 
وهو لم يقض سوى 3 سنوات 
فقط، وسننقله بعد مرور الفترة 
القرار  القانونية، وأخذ محسن 
وترك منصبه نهائيا، بعدما علم 
من أحد أصدقائه أن »فورسيزونز« 
يطلب مدير أمن للفندق مببلغ 
خيالي، فتقدم للمسابقة وشغل 

الوظيفة.
اضاف ان احملكمة طلبت نسخ 
الصور التي التقطت للســـكري 
في دبي وقدرت تكلفتها بـ 750 
مليون جنيه، ولن ادفع إال ألف 

جنيه من هذا املبلغ.

الهارد ديسك

من جهته قال القاضي عادل 
عبدالســـالم جمعـــة، رئيـــس 
التي  القاهرة  محكمة جنايـــات 

من املبلغ. وتابع منير السكري: 
محسن قال لي إن هشام كان يريد 
إيذاء سوزان متيم، وانه اضطر 
ملجاراته حتى يتقرب منه بسبب 
وضعه االجتماعي والسياسي، 
وطلب منه هشام االستعانة بأحد 
األشــــخاص ليصدمها بسيارته 
بعدما رفضت الرجوع إليه، فاتفق 
معه محســــن على أن يدس لها 
كمية مــــن الكوكايني في برواز، 
على أن يبلغ هشام طلعت شرطة 
دبي عنها، لتعود وتستنجد به 

مرة أخرى.

لم يتم فصله

وكشف السكري النقاب عن 
أن جنله قدم استقالته من جهاز 
مباحث أمن الدولة ليشغل وظيفة 
مدير أمن فندق »فورسيزونز« 
بشرم الشيخ، بسبب تدني راتبه 
في الشــــرطة، وكان ألف جنيه 
شــــهريا. ونفى أن يكون جنله 
قد مت فصله من عمله بالشرطة، 

اللواء منير السكري

كشف خمسة أسماء جديدة متهمة باغتيال المبحوح

في دبي.
وأظهرت تقارير الطب الشرعي 
أن املبحوح خدر مبادة سكسينيل 

كولني قبل قتله خنقا.
وأعلــــن قائد شــــرطة دبي أن 
بحوزة احملققني في دبي بصمات 
وراثية وبصمــــات أصابع تعود 
ألفراد من املجموعة التي تتهمها 

اإلمارة بارتكاب اجلرمية.

كمــــا اتهــــم خلفــــان جهــــاز 
االستخبارات اإلسرائيلي )املوساد( 

بالوقوف خلف العملية.
وكان املصرف املركزي اإلماراتي 
قد تولى التحقيقات فيما يتعلق 
التي قالت  بالبطاقات االئتمانية 
شــــرطة دبي إن 14 شــــخصا من 
املتهمــــني اســــتخدموها حلجــــز 
بطاقات السفر والغرف الفندقية 

دبي ـ العربية: كشفت القيادة 
العامة لشرطة دبي عن خمسة اسماء 
جديدة متهمة باغتيال القيادي في 
حماس محمود املبحوح، بحسب 

تقرير امس.
وشــــملت التحقيقات اتهامات 
جديدة لشــــركة بايونير ومقرها 
التي اصدرت  املتحــــدة  الواليات 

البطاقات االئتمانية للمتهمني.
وقد استخدم املتهمون البطاقات 
االئتمانية في حجز تذاكر السفر 
وشراء احتياجاتهم داخل البالد.

التطــــور يرتفع عدد  وبهــــذا 
إلى  املتهمني في اغتيال املبحوح 

32 شخصا.
وفي وقت سابق، أكد قائد شرطة 
دبي الفريق ضاحي خلفان أن جميع 
املشتبه بهم في اغتيال املبحوح 

موجودون في إسرائيل.
 واتهمت الشرطة 27 شخصا 
يحملون جــــوازات غربية بقتل 
املبحوح في عملية معقدة كشفت 
وسائل املراقبة املتطورة في اإلمارة 

تفاصيلها.

السماح ألرملة 
باإلنجاب

 من »المتوفى«!

»توسو«  يحتفي بريغان

اختبار الجوارب
 لراحة أقدام

 جنود سويسرا!

روستوك ـ د.ب.أ: قضت 
محكمة أملانية بحق أرملة في 
اإلجناب من زوجها املتوفى، 
ورأت محكمة مدينة روستوك 
شمال أملانيا أن على مستشفى 
روستوك اجلامعي أن تعطي 
األرملة البالغة من العمر 29 
عاما البويضات املخصبة من 

زوجها املتوفى.
كان الزوجان اســـتودعا 
البويضات لدى املستشفى 
ربيـــع عـــام 2008 قبل أن 
يتوفى الزوج بعد ذلك بقليل 
في حـــادث، وكانت محكمة 
سابقة في دائرة أقل حكمت 
للمستشـــفى بعـــدم إعطاء 
األرملة هذه البويضات وذلك 
في ظل اســـتناد املستشفى 
لقانـــون حمايـــة األجنـــة، 
ورفضها منـــح األرملة حق 

استخدام هذه البويضات.

ـ يو.بــــي.آي: أعلن  هوليوود 
متحف »مدام توسو هوليوود« عن 
العمل على متثال جديد من الشمع 
للرئيس األميركي رونالد ريغان 
يكشــــف عنه قبيل عيد ميالده الـ 
100 في فبراير املقبل. ووزع املتحف 
بيانا قال فيه: »في هذه املناسبة 
يعترف »مدام توسو هوليوود« 
الذي نادرا ما يكشف عن مشاريعه 
مسبقا بأنه سيكرم الرئيس الراحل 
الـ 40 للواليــــات املتحدة بتمثال 
تذكاري مميز كلفته أكثر من 300 
ألف دوالر ويستغرق العمل فيه 

أكثر من 5 أشهر«.

العناية باجلنود في سويسرا تلقى اهتماما 
كبيرا باعتبار انهم الدرع الواقية للبالد، وقد مت 
تصميم نوع جديد من اجلوارب للجنود في اجليش 
السويسري وفي الصورة أحد اجلنود يخضع 
لفحص باملجسات لتحديد نوع اجلورب الذي 
يتالءم مع راحة قدميه.                     )أ.پ(

رائدة منع الحمل
مارغريت سانغر رائدة 
وسائل منع احلمل في صورة 
التقطت لها عام 1943 وهي 
تدلي بشهادتها أمام مجلس 
الشيوخ األميركي، وجنحت 
ســـانغر في اقنـــاع احملاكم 
االحتادية بالسماح لالطباء 
بتقدمي نصائح حول وسائل 
منع احلمـــل لتفادي حاالت 
الوفـــاة للحوامـــل الناجمة 
عن عمليات االجهاض غير 
القانونية، وبدعم من الثرية 
كاثريـــن ماكورميك متكنت 
الباحث  اقناع  ســـانغر من 
غريغوري بنكوس بتطوير 

اقراص ملنع احلمل.
وفي الصورة باالطار علبة 
حلبوب منع احلمل على شكل 

علبة مكياج.

اإلمساك المزمن قضى على ألفيس بريسلي!دعوة لحظر النقاب في أستراليا بسبب حادث سرقة
سيدنيـ  د.ب.أ: رفض احلزبان السياسيان 
الرئيسيان في استراليا فرض حظر على 
ارتداء النقاب في االماكن العامة، في اطار 
نزاع فجره حادث ســــطو مسلح على أحد 
املتاجر في ســــيدني ارتدى خالله شخص 
مسلح نقابا. واظهر استطالع للرأي امس 
تأييد 88% من املشاركني الن حتذو استراليا 
حذو بلجيكا وفرنســــا وايطاليا في بحث 
فرض حظر على النقــــاب. بيد أن رئيس 
رئيس الوزراء االسترالي، كيفني رود، او 
زعيم احلزب الليبرالي املعارض توني ابوت 

لن يؤيدا احلظر عالنية.
جاء الطلب بفرض حظــــر من النائب 
الليبرالي كوري بيرناردي، الذي قال »ان 
النقاب حاجــــز رمزي يفوق مدلوله حجم 
القماش الذي صنع منه« وقال الزعيم املسلم 
كيسار تراد، الذي شن حملة من اجل اضفاء 
الشــــرعية على تعدد الزوجات، ان فرض 

حظر على النقاب سيرغم بعض املسلمات 
على البقاء في منازلهن اغلب الوقت.

واضاف »هذا األمر يرتقي الى حد انكار 
حقهــــن في القيــــادة والتمتع بكل خدمات 
الــــى تكافؤ الفرص«،  املجتمع، باالضافة 
وأيد بوب فالكونر، رئيس الشرطة السابق 
بوالية فرجينيا، فكرة احلظر على النقاب 
قائال انه اليتعني على السياسيني االلتفاف 
حول القضية، مضيفا أن رجال الشــــرطة 
يلتزمون احلذر الشديد لدى التفتيش الذاتي 

ملن ترتدي نقابا.
واعرب روجر هينينج، رئيس شركة 
»كونسالتنسي هوم الند سيكورتي ايشا 
باســــفيك بي ت يو احملدودة«، عن نفس 
وجهة النظر وقال ان النقاب يشكل »خطورة 
جســــيمة« الن »اإلرهابيني الذي يحملون 
املتفجرات بدائية الصنع يتنكرون في زي 

املنقبات«.

لوس أجنيلبسـ  يو.بي.آي: بعد كل ما أشيع عن وفاة ملك الروك 
اند رول األميركي الفيس بريسلي بسبب اضطراب دقات القلب والبدانة 
وتناول الكثير من املهدئات وضعف القلب خرج طبيبه الشـــخصي 
وصديقه د.جورج نيكوبولوس ليكشـــف أن »اإلمساك املزمن« هو 
الذي قضى عليه. ونقلت شبكة »فوكس نيوز« األميركية عن الطبيب 
املتقاعد قوله بعد وفاته: لم نكن واثقني من سبب وفاة الفيس، ولذا 
استمررت في إجراء األبحاث واتصل بي أطباء كانوا يجرون أبحاثا 

في أماكن مختلفة حول اإلمساك واملشاكل األخرى املرتبطة به.
وأضاف »أريد أن أقول بشكل مباشر أظهر البحث اجلديد النتيجة«، 
موضحا »لم نكتشف انه يعاني من اإلمساك الشديد إال بعد تشريح 
جثته وعلمنا ان الوضع كان ســـيئا ألننا وجدنا صعوبة في عالجه 

لكننا لم نعرف ما الذي تسبب فيه«.
وقال »افترضنا ان اإلمساك كان مشكلة ناجمة عن تناوله أدوية 

مخففة آلالم املفاصل ومعاجلة لألرق«.

واشنطنـ  يو.بي.آي: جنحت عملية زراعة 
خاليا بنكرياس مستخرجة من اخلنازير في 
اجلســـم البشري من دون التسبب في ردة 
فعل عكسية من النظام املناعي حتى ان هذه 
اخلاليا أنتجت األنســـولني وسيطرت على 
معدل السكر في الدم، ما يعني انها أثبتت 
فاعلية في عالج النوع األول من السكري.

وذكر موقع »هيلث داي نيوز« األميركي 
ان مجموعـــة من العلمـــاء وضعت خاليا 
البنكرياس املســـتخرجة من اخلنازير في 

كبســـوالت وزرعتها في جسم بشري فلم 
حتـــدث ردة فعل تدفع جهـــاز املناعة الى 

مهاجمتها.
وأضافوا ان األمر لم يقف عند هذا احلد، بل 
سرعان ما أخذت اخلاليا تنتج مادة األنسولني 
ردا على ارتفاع مستويات السكر في الدم، 
كما ساعدت في حتسني عملية السيطرة على 
السكر بالدم وساهمت في حترير شخصني 
من حقن األنسولني التي كانا يأخذانها أقله 

لفترة قصيرة.

خاليا بنكرياس الخنازير تساعد في عالج السكري

صحتك


