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لندن � يو.بي.آي: اعتبرت دراس���ة جديدة نشرتها صحيفة »الصن« امس 54
بريطانيا »عاصمة رقاقات البطاطا املقلية« في العالم حيث تقدم مطاعمها 16 

نوعا مختلفا من هذه املأكوالت.
ووجدت الدراسة أن الدول األخرى احملبة لرقاقات البطاطا مثل فرنسا والواليات 

املتحدة تفضل منطا واحدا هو رقاقات البطاطا الفرنسية األصلية.
وقال���ت إن هناك مجموعة كبيرة مختلفة من أن���واع رقاقات البطاطا في 

بريطانيا وحسب النوعية املفضلة في كل منطقة من مناطقها.

واش���ارت الدراسة إلى أن س���كان املناطق الشمالية الش���رقية من البالد 
يفضلون النوع الكالس���يكي الذي يقدم مع وجبة السمك التقليدية في حني 
يفضل س���كان املناطق اجلنوبية والوس���طى وإيرلندا الشمالية النوع الذي 

تقدمه مطاعم شرائح حلم البقر.
واضافت أن سكان املناطق الشرقية في بريطانيا يفضلون رقاقات البطاطا 
املقلية الضخمة واملجعدة، فيما يفضل س���كان العاصمة لندن النوع الرقيق 

واحملمص منها.

بريطانيا عاصمة البطاطا المقلية

أستاذ طب شرعي يتخيل نفسه محاميًا ويدافع عن السكري..
ورئيس المحكمة يقول له: »إنت شاهد مش محامي«!

المدّعون بالحق المدني في قضية سوزان تميم: الطبيب »شاهد ما شفش حاجة«

محسن السكري.. وفي اإلطار سوزان متيم

أستاذ الطب الشرعي أثناء شهادته

فطل����ب فريد الديب ع����دم إرهاب 
الشاهد.

وأشارت احملكمة إلى أنها ميكنها 
أن تثبت أن ذلك اعتراض عليها، 
وانفعلت رضا غنيم مدعية باحلق 
املدني، مؤكدة أنه موظف في فندق 
»الفورسيزون« الذي ميتلكه هشام 
طلعت في اإلس����كندرية، وحدثت 
العديد من املش����ادات بني املدعني 

باحلق املدني واحملامني.
ومازالت اجللس����ات الساخنة 
مس����تمرة حيث مت تأجيل جلسة 
اليوم وس����ط اهتمام  الى  االمس 
اعالمي شغل حيزا كبيرا في صفحات 

اجلرائد والبرامج الفضائية.

الري���اض � وكاالت: 
الش���يخ عادل  أج���از 
الكلباني الغناء بشرط 
أن يكون بنية الترويح، 
وأال يكون الكالم فاحشا 
حسب قول »ابن حزم«، 
وقال: يج���ب أال يكون 
اله���م األوحد  الغن���اء 
للش���خص، وأن���ه »ال 
إذا  مانع م���ن األغاني 
كانت بدون نساء ولم 

يكن كالمها فاحشا«.
وق���ال الكلباني في 
حديث ل� »الوطن« أمس: 
إن التحرمي املطلق سواء 
في التمثيل أو األغاني 

غير صحيح، واإلجازة املطلقة كذلك غير صحيحة، ولذا يجب أن 
يكون األمر بالوس���طية في كل شيء، كما أجاز العرضة النجدية 

واخلبيتي والسامري واملزمار احلجازي.
واستش���هد الكلباني باإلمام النووي وابن كثير في جواز ذلك 

في املناسبات واألفراح واخلتان.
وأردف الكلباني قائال »أنا أجيز الغناء والشيخ يوسف القرضاوي 
والش���يخ عبداهلل اجلديع أيضا يجيزانه، فلو جاء التعاون من 
ش���خص يجيز الغناء فال بأس، أما أن يأتي من ش���خص يحرم 

الغناء فهنا املشكلة«.
واعتبر أن الش���يخ عائض القرني مي���ر ب� »غفلة الصاحلني« 
� على حد تعبي���ره � وقال: »عائض عرف عنه أنه يحرم الغناء، 
ويأتي بعد ذلك ليتعاون مع مغن ويقول إنه بسبب جمال صوت 
املغني تعاونت معه«. واستغرب من بعض التيارات اإلسالمية في 
نزوعها لتبرير أخطاء بعض املشايخ مهما كانت واضحة ألنهم من 
»محبيه«، وقال: لو أن الشيخ يوسف القرضاوي أخطأ وصافح 
امرأة أجنبية لش���نوا عليه حملة، بينما لو فعل ذلك على سبيل 
املثال الشيخ سلمان العودة، أو الشيخ محمد النجيمي، أو الشيخ 

عائض القرني، لقالوا: مصلحة عامة، والدنيا تغيرت.

بغداد � ا.ف.پ: قالت مصادر أمنية عراقية ان 14 ش����خصا على االقل 
لقوا مصرعهم خالل عملية س����طو مسلح على محالت للصاغة في حي 
البي����اع جنوب غرب بغداد امس بينما اكد ش����اهد عيان ومصادر طبية 
مقتل ثمانية فقط. واضافت املصادر االمنية ان حوالى »عشرة مسلحني 
اقتحموا احد عش����ر محال لبيع الذهب واملصوغات في شارع العشرين 
في البياع وس����رقوا محتوياتها قبل ان يقتلوا 14 شخصا غالبيتهم من 
اصحابه����ا بإطالق النار عليهم«. وتابعت ان »املهاجمني وضعوا عبوات 

ناسفة في احملالت ويعمل خبراء املتفجرات على تفكيكها«.
لكن احد املواطنني اكد مقتل ثمانية اشخاص فقط بينما شاهد مصور 
لوكالة فرانس برس ثماني جثث في حني اعلن مصدر طبي في مستشفى 
اليرموك تلقي العدد ذاته. واعلنت قيادة عمليات بغداد توقيف »آمر القوة 
االمنية املسؤول عن منطقة البياع وعدد من الضباط والرتب واحالتهم 
الى التحقيق على خلفية احلادث االرهابي االخير«.من جهته، قال املتحدث 
باسم القوة اللواء قاسم عطا للصحافيني ان »سبعة من اصحاب احملالت 

قضوا خالل العملية كما اصيب شرطيان بجروح بالغة جدا«.
واض����اف ان »القوات االمنية قتلت خالل اش����تباكات احد املهاجمني 
وعثرت بحوزته على كيس م����ن الذهب واملصوغات كما اعتقلت اثنني 
اخرين وضبطت حافلة صغيرة كانت تقلهم وبداخلها اس����لحة كامتة 

واقنعة وكميات من املصوغات املسروقة«.

حبس موظفة بالبنك 
 المركزي اختلست

2.8 مليون جنيه
القاهرةـ  رويترز: قالت مصادر قضائية 
ــة العليا املصرية  ــة األموال العام إن نياب
أمرت أمس بحبس موظفة مبطبعة النقود 
ــدة 15 يوما على ذمة  ــك املركزي مل بالبن
التحقيق معها بتهمة اختالس 2.8 مليون 
جنيه، وقالت وزراة الداخلية في موقعها 
على اإلنترنت إن فادية عبد احلليم محمد 
مسؤولة اخلزينة بدار طباعة النقد التابعة 
ــط القاهرة اعترفت  للبنك املركزي بوس

باختالس املبلغ.
ــوزارة أن املتهمة بررت  ــت ال وأضاف
الواقعة بديون تراكمت عليها بلغت سبعة 
ماليني جنيه لقيامها باالجتار في الذهب 
ــبت وكالة أنباء  دون خبرة كافية، ونس
الشرق األوسط إلى املتهمة القول إنها أبلغت 
حراس األمن في املرتني اللتني نقلت فيهما 
املبلغ إلى خارج املطبعة بأنها أموال مدخرة 

خاصة بها وبزمالئها في العمل.
وكان البنك املركزي أعلن أوائل الشهر 
ــف اختفاء 2.8 مليون  اجلاري أنه اكتش
ــود به، وبدأ البنك  ــه من مطبعة النق جني
حتقيقا داخليا في الواقعة وأحال أوراقها 
ــبوع املاضي  إلى النائب العام، وفي األس
استقال نائب محافظ البنك املركزي لشؤون 
ــي أعقاب احلادث، وفي  مطبعة النقود ف
ــابق اعترف البنك املركزي بأن  وقت س
ــهل عملية  تراخي املراقبة في املطبعة س

السرقة املدعاة.

دبي � وكاالت: وضعت 
الدولية املتهم  الشرطة 
ال� 33 في قضية اغتيال 
القي���ادي ف���ي حماس 
محمود املبحوح ضمن 
الئحة األشخاص املالحقني 

دوليا.
وعلمت »العربية« أن 
املتهم كريستوفر بالكوود 
وهو بريطاني اجلنسية، 
يبلغ من العمر 62 عاما 
لم يستخدم جواز سفر 
مزورا، وانه استفاد من 
دخوله املتكرر إلى دبي 
في ترتي���ب حجوزات 
الس���فر واإلقامة ألفراد 

اخللية التي نفذت االغتيال ثم غادر دبي ليلة 
العملية.

وفي وقت سابق أعلنت احلكومة األسترالية 
أنها أمرت بطرد ديبلوماسي إسرائيلي بسبب 
اس���تخدام جوازات س���فر مزورة في اغتيال 

املبحوح.
وقال وزير اخلارجية األس���ترالي ستيفن 
س���ميث للبرملان األسترالي إن حتقيقا أجرته 
الش���رطة لم يدع مجاال للشك في أن إسرائيل 
كانت مسؤولة عن تزوير تلك اجلوازات، وأضاف 

»هذه ليست أفعال صديق«.
وكان���ت احلكومة األس���ترالية ق���د أمرت 

بإجراء حتقيق في تزوير 
اجلوازات من قبل الشرطة 
التي  وأجهزة املخابرات 
زارت إسرائيل وخلصت 
إل���ى تبرئ���ة املواطنني 
األربعة، الذين تورطوا، 

من ارتكاب أي خطأ.
وقال سميث »ال ميكن 
أن تتسامح حكومة مع 
إساءة استخدام جوازات 
س���فرها، الس���يما من 
حكومة صديقة.. ليس 
هذا م���ا كنا نتوقعه من 
دولة لنا معها مثل هذه 
العالقة  الوثيقة والودية 

والداعمة«.
وأضاف ان احلكومة طلبت سحب عضو في 
السفارة اإلسرائيلية في أستراليا بكانبيرا في 

غضون أسبوع.
وقدمت سلطات دبي أس���ماء األعضاء في 
الفريق الذي تعقب وقتل املبحوح، وقالت إنهم 
استخدموا جوازات سفر بريطانية وأيرلندية 
وفرنسية وأملانية وأسترالية مزورة لدخول 

دبي ومغادرتها.
وقال أفيغ���دور ليبرمان وزي���ر خارجية 
إس���رائيل في فبراير انه ال يوجد دليل يربط 
بالده بهذه اجلرمية التي دفعت بريطانيا أيضا 

إلى طرد إسرائيلي في مارس املاضي.

عن املوضوع، فما كان من الطبيب 
اال ان هز برأسه مجيبا: حتت امرك 
ياريس. وقد اثار هذا املشهد شبه 
الكوميدي من الطبيب ضيق وغيظ 
املدعني باحلق الذين راحوا يرددون 
»ده شاهد ماشافش حاجة، وهما 

اللي قالوله«!
واستمعت احملكمة إلى شهادة 
مجدي منير مدير مكتب استشاري، 
موزع لشركة هاني ويل في القاهرة، 
وأبدى حتفظاته واختالف بعض 
توقيتات الصور، وصمم املستشار 
مصطفى س����ليمان على إثبات أن 
الشاهد قدم للمحكمة جواز سفر 
قدميا، ولم يق����دم الرقم القومي، 

أحمد عفيفي
شهدت جلسة اول من امس في 
قضية مقتل سوزان متيم واملتهم 
فيها كل من هشام طلعت مصطفى 
اثارة غير  الس����كري  ومحسن 
مسبوقة لم تشهدها اجللسات 
مجتمعة ف����ي املرحلتني االولى 
والثانية، فقد حضرها كشاهد 
الدكتور احمد السجيني أستاذ 
الطب الشرعي في جامعة عني 
ش����مس، احضره فريق الدفاع 
كشاهد نفي في القضية، ليدلي 
برأيه ف����ي بقع الدم والبصمات 
احملرزة من قبل نيابة دبي، لكن 
استاذ الطب الشرعي � على ما 
يبدو � نس����ي املهمة التي جاء 
من اجلها وتخيل نفسه يرتدي 
روب احملاماة االسود وراح يدافع 
عن السكري بطريقة مضحكة 
ويلقي باالتهامات على آخرين 
مما اثار حفيظة املستشار عادل 
عبدالسالم جمعة رئيس اجللسة 
فصرخ في وجهه مؤنبا، قائال له 
بالنص � حسب برنامج »العاشرة 

مساء« على قناة »درمي«:
� انت مال����ك ومال اللي قتل 
واللي ماقتلش، انت هنا شاهد 
وبس، م����ش محامي، التزم مبا 
جئت من اجله وركز ومتخرجش 

 الكلباني: الغناء بقصد الترويح جائز
والتحريم المطلق غير صحيح 

قال إنه ال مانع إن لم يكن كالمه فاحشاً

بالكوود المتهم الـ 33 في اغتيال المبحوح
اإلنتربول وضعه على الئحة المالحقين دوليًا

كريستوفر بالكوود

عادل الكلباني

)محمود الطويل( جنازة مهيبة لفقيد الصحافة العربية اللبنانية ملحم كرم 

)أ.ف.پ( احد ضحايا السطو املسلح 

 قتلى في سطو مسلح
على محالت الذهب في بغداد

صحتك
الطعام المثالي لمرضى السكري

ين��ص���ح 
د.أش��������رف 
دروي����������ش 
است��ش���اري 
أمراض الباطنة 
ل��س�����ك��ر  ا و
باالبتع���اد عن 

النشويات.
وأن يأخ���ذ 
المري���ض في 
كل وجبة ربع 
رغي���ف بلدي 
فقط أو يستبدل 
بشريحة واحدة 
التوس���ت  من 
م���ع  الس���ن 

االبتعاد عن الدهون نهائيا، ومن الممكن استخدام 
ملعقة واحدة من زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس 
وأن تناول أي نوع من أن���واع الجبن المختلفة أو 
الفول في اإلفطار، واإلكثار من تناول الخضراوات 
والفواكه ماعدا التين والبلح وتنظيم األكل باستمرار 
مع االبتعاد تماما عن الدهون والس���كريات ألن أي 
أطعمة يتم تناولها س���تتركز على شكل دهون في 

الجسم.
ويجب أن يحرص مريض الس���كر بصفة عامة 
على تناول 4 مالعق من األرز المس���لوق في وجبة 
الغداء أو شريحة توست سن مع طبق سلطة وطبق 
خضار وربع دجاجة أو قطعة لحم، وتناول الشاي 
األخضر دون سكر كمشروب أو تناول الشاي األخضر 

لتقليل الوزن.

 إذا أردت الحصول
على وظيفة.. »فمت هنا«!!

عمال صينيون يصطفون أمام مركز توظيف 
لشركة فوكسكون حتت الفتة كتب عليها »إذا 
أردت وظيفة في فوكسكون فقف هنا« أو حسب 
تعليق أحد العمال »فمت هنا« وكان عامل في 
التاسعة عشرة قد وقع وتوفي يوم الثالثاء في 
مصنع للشركة التايوانية العمالقة للتكنولوجيا 
في جنوب الصني ليصل بذلك عدد حاالت الوفاة 
في مصانع الشركة الى 15 هذا العام، مما اثار 
تساؤالت حول ظروف عمل املاليني من عمال 
املصانع في الصني.         )ا.ف.پ(

بيروت تشيع عمالق الصحافة اللبنانية ملحم كرم

عصام كرم، ومن كنيس���ة مار 
مارون في وسط بيروت نقل 
نعش الراحل الى مسقط رأسه 
دير القمر � الشوف حيث وري 

الثرى في مدافن العائلة.

ابنائه د.كرمة، وكرم وثائر ومن 
شقيقه نقيب احملامني السابق 
عصام كرم متابعة مس���يرته 

الصحافية الفذة.
كلمة العائلة ألقاها النقيب 

باسم احتاد الصحافة اللبنانية 
وعدد النقيب محمد البعلبكي ما 
قدم الراحل للصحافة اللبنانية 
اياه بعمالق  والعربية واصفا 
الصحاف���ة اللبنانية. آمال من 

بيروت: ش���يعت الصحافة 
اللبناني���ة في بي���روت امس 
نقيب محرريها ملحم كرم في 
مأمت مهي���ب بحضور ممثلني 
عن الرئيس اللبناني ميش���ال 
س���ليمان والرئيس السوري 
بشار االسد والرئيس التونسي 

زين العابدين بن علي.
كم���ا حضر ممثل���ون عن 
الن���واب نبيه  رئيس مجلس 
بري ورئيس احلكومة س���عد 
احلريري وعن القادة العسكريني 
واألمنيني ال���ى جانب الوزراء 
العرب  والن���واب والس���فراء 

واألجانب.
ج���ان  الوزي���ر  وتول���ى 
اوغاس���بيان تعليق وس���ام 
الرئيس سليمان  رفيع منحه 
النعش،  لفقيد الصحافة على 
بينما تال املونسنيور يوسف 
طوق رقيما بطريركيا باس���م 
البطري���رك نص���راهلل صفير 
اشاد فيه مبناقبية ملحم كرم 
وبجهاده الصحافي على رأس 
نقاب���ة احملررين طوال نصف 

قرن.
وحتدث نقي���ب الصحافة 

بحضور ممثلي الرؤساء سليمان واألسد وبن علي

زيت زيتون


