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بعد فضيحة رشوة الـ 500 ألف استرليني

 سارة فيرغسون دوقة يورك تعترف ألوبرا وينفري:
كنت »سكرانة« ولم أعلم بحقيقة هذا الشرير 

لندن � د.ب.أ: أكدت س���ارة فيرغس���ون الزوجة السابقة لألمير 
البريطان���ي اندرو أنها كانت ثملة »س���كرانة« قبل تصويرها وهي 

تطلب رشوة مقابل تسهيل لقاء شخص بزوجها السابق.
وكشفت دوقة يورك معلومات عن هذا األمر خالل مقابلة مع مذيعة 
البرامج احلوارية األميركية اوبرا وينفري التي متت اذاعتها امس.

وأفادت تقارير إعالمية بريطانية نقال عن فيرغسون قولها خالل 
املقابلة »لم أعلم بحقيقة هذا الش���رير ألنني كنت في أس���وأ وضع 

اجتماعي لي في هذه اللحظة، ولم أكن في وضعي املناسب«.
وجاءت تصريحات فيرغسون التي حتمل لقب دوقة يورك بعد 
أسبوع من تصويرها سرا من قبل صحيفة »نيوز اوف ذا وورلد« وهي 
تعرض على صحافي متخف في شخصية رجل أعمال احلصول على 

نحو 500 ألف جنيه إسترليني مقابل تسهيل لقاء زوجها السابق.
وقدمت فيرغسون التي لديها بنتان من األمير وهو االبن الثاني 
للملك���ة إليزابيث الثانية اعتذار »للخط���أ الكبير في التقدير« الذي 

ارتكبته بينما اعترفت بأن وضعها املالي كان »حتت الضغط«.
وأفادت تقارير بأن األمير اندرو املمثل اخلاص للتجارة واالستثمار 
في بريطانيا قد »عفا« عن زوجته السابقة التي يحتفظ معها بعالقة 

وثيقة.
لكن األمير »نفى بش���كل قاطع« أن يكون لديه أي علم باالجتماع 
الذي دار بني زوجته الس���ابقة والصحافي الذي تنكر في شخصية 

رجل أعمال.

جثة أحد القاضيني إلى املشرحة  )أ.پ(

سارة فيرغسون مع أوبرا وينفري

تنطلق األحد القادم من داخل الجامعة األميركية في القاهرة

محمود ياسين وهند صبري وأبو تريكة
يشاركون في مسيرة للقضاء على الجوع

مسلّح يقتل قاضيين في المحكمة.. وينتحر!

بالرصاص وسرق سالحه.
وجاءت الهجمات بعد بضعة 
أشهر من اقتحام قوات األمن 
ملصانع سالح غير مشروعة في 
منطقة مضطربة على احلدود 
بني تشونغتشينغ وقويتشو 

وهونان.

انهوي في وسط الصني الشهر 
املاضي بعد مهاجمته���م شرطة 
املرور وسرقة أسلح���ة م���ن 

الشرط��ة.
وف����ي الع����ام املاضي قتل 
مهاجم مجهول جنديا يحرس 
ثكنات في تشونغتشينغ رميا 

قانوني في الصني اال ان عدد 
اجلرائم التي ترتكب باألسلحة 
وتوردها وس����ائل اإلعالم في 
الفترة األخيرة ارتفع بصورة 

واضحة.
وس����جن اربعة رجال ملدد 
تزيد عل����ى 15 عاما في اقليم 

بكني � رويترز: أفادت تقارير 
إعالمية بأن رجال يحمل ثالثة 
أسلحة قتل بالرصاص قاضيني 
بارزين ومسؤوال مبحكمة في 
إقليم هونان في وسط الصني، 

ثم قتل نفسه.
الهجوم في محكمة  ووقع 
الشعب في منطقة لينغلينغ في 
يوجنتشو في اليوم نفسه الذي 
عني فيه حاكما جديدا إلقليم 

هونان.
وأطلق الرج����ل النار على 
القاضيني من بندقية ثم وجه 
مسدسا وبندقية آلية صغيرة 
لعامل����ني باحملكم����ة هرعوا 

لإلنقاذ.
وقالت صحيفة »سانشيانغ 
متروبوليس« واسعة االنتشار 
انه قتل كاتبا باحملكمة واصاب 
آخرين بجروح ووضع بندقية 
الزناد.  في فمه وضغط على 
ولم تذك����ر الصحيف��ة دافعا 

للقت��ل.
ولم تشر الصحيفة كذلك إلى 
كيفية دخول املسلح الذي لم 
تكشف عن هويته مكتبا إداريا 
حملكمة تخض����ع بواباته في 
الصني عادة حلراسة الشرطة 

وقوات األمن.
ومع ان امتالك السالح غير 

هند صبري

� د.ب.أ: ينظ����م  القاه����رة 
التابع  برنامج األغذية العاملي 
لألمم املتحدة مسيرة رمزية في 
العاصمة املصرية القاهرة بهدف 
رفع الوع����ي وجمع التبرعات 
من أجل مش����روعات التغذية 
املدرسية املختلفة التي ينفذها 

البرنامج حول العالم.
البرنامج إن املسيرة  وقال 
السادس����ة  الت����ي تنطلق في 
والنصف مس����اء األحد القادم 
داخل مبنى اجلامعة األميركية 
اجلديد تقام حتت رعاية سوزان 
مبارك قرينة الرئيس املصري 
مبشاركة أكثر من ألف شخص، 
بينهم مسؤولون باحلكومة وعدد 
من املشاهير كجزء من املبادرة 
العاملية التي يقوم بها البرنامج 

للقضاء على اجلوع.
ولفت البيان إلى مش����اركة 
سفراء برنامج األغذية العاملي 
ملكافح����ة اجلوع،  الفنانة هند 
صبري والفنان محمود ياسني 

نجم »هاري بوتر« يحلم
بالرجل العنكبوت

لندن � يو.بي.آي: كشف جنم 
فيلم »ه���اري بوتر« البريطاني 
دانيال رادكليف أنه طاملا متنى 

أداء دور الرجل العنكبوت.
ونقلت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية ع���ن رادكليف )20 
عاما( الذي يقت���رب من انتهاء 
تصوير اجلزء األخير من سلسلة 
أفالم هاري بوتر قوله »أظن أن 
الرجل العنكبوت هو أروع بطل 
خ���ارق«. وقال إن���ه كان دائما 
املمثل  ب� »الغيرة« من  يش���عر 
األميركي طوبي مغواير الذي أدى 
دور البطول���ة في أفالم« الرجل 

العنكبوت«.
وكان اجل���زء األول من فيلم 
»الرجل العنكبوت« قد عرض عام 

2002 وحقق جناحا باهرا.

إلغاء إعدام المتهمين
في مذبحة 

وادي النطرون
القاهرة � أ.ش.أ: قضت محكمة 
النقض في جلستها امس بنقض 
وإلغ���اء حكم محكم���ة جنايات 
القاض���ي مبعاقبة 24  دمنهور 
متهما باإلعدام شنقا إثر إدانتهم 
بته���م القت���ل العمد مع س���بق 
اإلصرار والترصد ل� 11 شخصا، 
والش���روع في قتل 4 آخرين ب� 
»وادي النطرون« بس���بب نزاع 
بينهم على أراض مملوكة للدولة 

مساحتها 1500 فدان.
تعود وقائع القضية إلى شهر 
مارس 2008، حيث أسفر تنازع 
بني شخصني على قطعة أرض 
صحراوية مملوكة للدولة، عن 
قيام كل طرف منهما باستئجار 
مجموعة من األش���قياء وقطاع 
الطرق في محاولة منه لوضع يده 
على األرض واالستحواذ عليها، 
األمر الذي تطور إلى مشاجرات 
عنيفة باألسلحة والبنادق اآللية، 
أس���فرت عن مقتل 11 ش���خصا 
وإصاب���ة 15 آخري���ن بإصابات 

متفاوتة جراء األعيرة النارية.
وطعن املتهم���ون على حكم 
النقض،  أم���ام محكمة  إعدامهم 
مطالب���ني بنقض حك���م اإلعدام 
أمام دائرة  وإعادة محاكمته���م 
محاكمة أخرى من دوائر محكمة 
جنايات دمنهور غير التي أصدرت 
حكمها باإلدانة، واس���تندوا في 
ذلك إلى 9 أس���باب رئيسية في 
مقدمتها بطالن إجراءات احملاكمة 
الدفاع، واخلطأ  واإلخالل بحق 
في تطبيق القانون واخلطأ في 
اإلسناد، والقصور في التسبيب 
والفساد في االستدالل والتناقض 
في تس���بيب احلكم، فأصدرت 

احملكمة حكمها املتقدم.

الحظت بقعة بيضاء غير طبيعية في إحدى عينيه

حّدة بصر الجدة أنقذت الحفيد من العمى!
لندن � يو.بي.آي: أنقذت جدة بريطانية 
تتمتع بحدة البصر حفيدها الصغير من العمى 
بعدما الحظت بقعة بيضاء غير طبيعية في 
إحدى عينيه خالل تأملها لصورة له كانت 

قد التقطت خالل اجازة عائلية.
وذكرت صحيفة الدايلي مايل ان الطفل 
ايوان بوردر أصيب مبرض سرطاني نادر 
ف����ي العيون، ولكن من دون أن تظهر عليه 

أي عوارض.
والحظت اجلدة بيفرلي وورنر )61 سنة( 
البقعة البيضاء ف����ي احدى عيني حفيدها 
خالل مش����اهدة مجموعة صور التقطت له 
م����ن العائلة خالل رحل����ة الى جزيرة »آيل 
أوف وايت« في بريطانيا، فاتصلت بوالدي 
الطفل ايوان وأعربت لهما عن مخاوفها من 
ان تكون تلك البقعة ذات طبيعة سرطانية 

ألنها قرأت دراسة عن طفل عانى من املشكلة 
نفسها.

وتبني لالطباء بعد فحص ايوان انه يعاني 
من مرض »رتينوبالستوما« وهو ورم خطير 

في شبكة العني.
وقالت األم سامنثا بوردر )32 سنة(: اننا 
محظوظون جدا ألن والدتي استطاعت كشف 
تلك البقعة، وملعرفتها بعض الشيء عنها.

والعب كرة الق����دم محمد أبو 
تريكة.

يلي املسيرة التي تقام في 
مصر للعام الثامن على التوالي 
برنام����ج ترفيهي،  تش����تمل 
فقرات����ه عل����ى ع����رض لفرقة 
»مس����ار إجباري« التي تدمج 
بني أنواع املوس����يقى العاملية 
الروك واجل����از والبلوز  مثل 

مع املوسيقى الشرقية لتكون 
النتيجة موس����يقى ذات طابع 

مصري خاص.
اليوم  ف����ي  العالم  يش����هد 
نفسه انضمام آالف األشخاص 
للمسيرة العاملية التي ينظمها 
برنامج األغذية العاملي بالتعاون 
مع كبار ش����ركائه من القطاع 

اخلاص.

لقاح مضاد لسرطان الثدي
إيالف: مت تصميم لقاح مضاد لس���رطان 
الثدي، ومن املتوقع جتربته على النساء خالل 
السنتني املقبلتني. وحتى اآلن جرب هذا اللقاح 
على الفئران، وأوضحت النتائج أنه قادر على 
منع األورام من الظهور ومهاجمة تلك املوجودة 
أصال. وإذا أظهرت التجارب على النساء نتائج 
مماثلة، فإنه س���يعطى للنساء القريبات من 
األربعني وهي السن التي تزداد فيها احتماالت 
اإلصابة باملرض. ويأمل الباحثون أن يساعد 
هذا اللقاح على قتل 70% من السرطانات وإنقاذ 

8000 امرأة سنويا في بريطانيا.
وقال د.فينسنت توهي، اختصاصي علم 
املناعة الذي طور اللقاح في »كليفالند كلينيك« 
بأوهايو ملراسل صحيفة »التاميز« اللندنية، 
إنه وفريقه على قناعة تامة بأن لقاحا مانعا 
لسرطان الثدي سيكون له تأثير مماثل للقاح 

ش���لل األطفال في منع ظهوره، فهم يرون أن 
سرطان الثدي مرض قابل متاما للمنع.

وشرح د.توهي كيف أن اللقاح يجعل جهاز 
املناعة يهاجم بروتينا خاصا مت تش���خيصه 
في أكثر خاليا سرطان الثدي وفي االنسجة 
الثديية لدى النس���اء املرضعات. لذلك، فإن 
اللقاح لن يعطى للنساء اللواتي ينوين إرضاع 
أطفالهن. واضاف د.توهي إن »عدد النس���اء 
اللواتي يرضعن أطفالهن من بداية األربعينيات 
فما فوق محدود جدا، لذلك نحن ننوي تلقيح 
النس���اء من هذه السن فما فوق«. ساء ضمن 
جتارب اكلينيكية صغيرة العام املقبل لتحديد 
مدى سالمته ومستويات اجلرعات، وحتى لو 
كانت التجارب ناجحة فإنه من غير املتوقع 
أن يصبح اللقاح متوافرا في األسواق لفترة 

ال تقل عن 10 سنوات.

صحتك

محمد أبوتريكةمحمود يس

عملية مسح لثعبان وطائر البطريق
موظف في حديقة حيوان لندن ميسك بثعبان خالل 
عملية إجراء مسح له ضمن عملية املسح السنوية التي 
جتريها احلديقة للحيوانات والزواحف والطيور بعد 

زرع شريحة الكترونية دقيقة في أجسامها.
كذلك طائر بطريق مير عبر جهاز املسح وذلك ضمن 

اإلجراءات السنوية املتبعة.

دانيال رادكليف

رقصة رئيس الوزراء الصيني
أثناء زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو تخلى رئيس 
الوزراء الصيني وين جياباو عن وقار الرئاسة واملنصب 
الرفيع وراح يشارك بعض املقيمني احملليني في اليابان رقصة 
»تاي تشي«، إحدى لعبات الفنون القتالية املعروفة هناك، 
كما شاركهم أيضا في لعبة البيسبول  )رويترز(.


