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ميشيل وسط طالبات احدى املدارس وفي االطار اثناء اجتماعها مع الطهاة  )رويترز( 

.. وداخل املتحف املصري وفي اإلطار وهي تؤدي احدى احلركات الفرعونية             )أ.ف.پ(

محاكمة مذيعة تلفزيونية
بتهمة تدبير جريمة قتل في قبرص

نيقوسياـ  ا.ف.پ: تبدأ غدا 
في نيقوســـيا محاكمة ايلينا 
سكورديلي املذيعة التلفزيونية 
الشهيرة في قبرص وشقيقها، 
بتهمـــة تدبير عملية قتل احد 
اكبر اقطاب الصحافة القبرصية 
في جرمية اقرب الى أساليب 
املافيا اثارت صدمة في اجلزيرة 

املتوسطية.
وينفـــي كل مـــن ايلينـــا 
سكوردلي )42 سنة( وشقيقها 
تاســـوس كراسوبوليس )37 
سنة( وشـــريكهما املفترض 
اندرياس غريغوريو )33 سنة( 

تاجر اللحوم باجلملة، ان يكونوا دبروا جرمية قتل صاحب وسائل 
االعالم والثري انديس حاجيكوستيس الذي قتل بالرصاص امام 

منزله في العاصمة في 11 يناير.
لكن االدعـــاء يقول ان مقدمـــة برامج احلوارات )توك شـــو( 
وهي ام لولديـــن هي العقل املدبر في العصابة التي قتلت انديس 
حاجيكوســـتيس وريث عائلة نافذة في اجلزيرة بهدف السيطرة 

على امبراطوريته االعالمية.
وقال املتخصص في علم اجلرائم اندرياس كابرديس ان »هذه 
احملاكمـــة ذات مغزى النها اول مرة تدفـــع فيها اموال محددة في 

اوساط املافيا لتنفيذ عملية اجرامية بحق شخصية عامة«.
وصرح لوكالة فرانس برس بأن »الرأي العام مصدوم الستهداف 
شخصية عامة من وسائل االعالم. هذا النوع من اجلرائم كان عادة 
يقتصر على عصابات املجرمني وتصفية احلسابات. لم نشهد هذا 

من قبل ابدا«.
ويبدو ان هذه القضية تثير دهشة واستغراب القبارصة.

وكان حاجيكوستيس مدير عام مجموعة »دياس« الصحافية 
النافذة التي ميلكها والده كوستيس حاجيكوستيس. ومتلك املجموعة 
باخلصوص قناة سيغما التلفزيونية وصحيفة سيميريني واذاعة 
بروتوس. ويتمتع اصحاب الصحف بنفوذ كبير في قبرص حيث 
يحظـــى الصحافيون عموما باالحترام ومـــن النادر التهجم على 
الشـــخصيات العامة. وتعرض الرجل الطالق الرصاص عن قرب 
امام منزله املجاور لســـفارة الواليات املتحدة في حي يخضع الى 

اجراءات امنية متشددة.
واعتقل املشتبه بهم خالل بضعة اسابيع بفضل عدة قرائن تركوها 
وراءهم لكن لم يعثر بعد على سالح اجلرمية. واودع املشتبه فيهم 
الثالثة منذ اعتقالهم قيد احلبس االحترازي باســـتثناء اندرياس 
غريغوريو الذي اصيب بجرح في احدى ساقيه في انفجار سيارة 
مفخخة في 25 ديسمبر نقل على اثره الى املستشفى. ومازال مطلق 
النار املفترض غريغوريس خينوفونتوس فارا في مولداڤيا على 

االرجح حسب احملققني وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

احمد عفيفي 
لم متر زيارة پاريـــس هيلتون للقاهرة مرور 
الكرام حيث علقت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
على الزيارة الفتة الى ان النجمة األميركية لم تقم 
بارتداء مالبس محافظة في مصر وارتدت مالبس 
عاريـــة، مما ركز عيون املصريـــني عليها، فعادت 

وارتدت مالبس محتشمة خالل زيارتها.
وانتقدت الصحيفة حسبما نقلت عنها جريدة 
الدستور املصرية ارتداء »هيلتون« لهذه املالبس في 
القاهرة، متهمة اياها بعدم السعي إلي احلصول علي 
أي إرشادات خالل زيارتها حول العادات املصرية. 

فارتدت فستانا مكشوفا من الظهر.
 وتابعت أن »هيلتون« رمبا اعتبرت أن ارتداءها 
فستانا طويال كان كافيا، لكنها كشفت جسمها أكثر 

مما ينبغي من نصفها العلوي، في البلد املسلم.
 وتابعت الصحيفة أن »هيلتون« خالل زيارتها 

منطقة األهرامات منحت املصريني نظرة إلى مزيد 
من األجزاء من جســـدها، عندما رفعت الفســـتان 

لتقفز على ظهر اجلمل لتلتقط صورة.
وأكدت أن املايوهات رمبـــا كانت مقبولة علي 
الشواطئ املصرية في شرم الشيخ والغردقة، لكن 
الغربيني ينبغي عليهم ارتداء مزيد من املالبس في 

القاهرة واألقصر.
وقالت إن »هيلتون« بعد رحلتها إلى االهرامات 
ارتدت خالل زيارتهـــا املتحف املصري »بنطلونا 

وتي شيرت«.
لكن »هيلتون« كتبت على صفحتها على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« »پاريس في القاهرة، 

أحب ذلك.. أحب مصر.. مصر مدهشة«.
وتابعت أيضا أن »هيلتون« حلســـن احلظ لم 
تذهب إلى جامع »محمد علي«، حيث ينبغي على 

النساء تغطية أكتافهن وسيقانهن.

واشــــنطنـ  رويترز: حثت ســــيدة أميركا االولى 
ميشــــيل اوباما الطهاة احملترفني على املساعدة في 
مكافحــــة مرض بدانة االطفال فــــي الواليات املتحدة 
وجعل الطعام املدرسي مغذيا بصورة اكبر وبأسعار 
معقولة. وقالت أمام اكثر من 500 طاه ارتدوا زيا موحدا 
ابيض وقبعات الطهاة وكانوا جالســــني في احلديقة 
اجلنوبية في البيــــت االبيض »كل واحد منكم عنده 
الكثير ليقدمه عندما يتعلق االمر مبساعدة اطفالنا 
في االختيارات الصحية«. وقالت اوباما التي تترأس 

ادارة حملة مكافحة بدانة االطفال التي تؤثر على ثلث 
اطفال الواليات املتحدة حاليا »انتم تعرفون اكثر عن 
الطعام من اي شخص آخر غالبا غير اجلدات ولديكم 

الرؤية واحلماس ملطابقة هذه اخلبرة«.
وحثت السيدة االولى الكونغرس على املصادقة 
على زيادة متويل ملساعدة املدارس في حتمل تقدمي 
وجبات صحية اكثر. وسعت ادارة اوباما للحصول 
على عشــــرة مليارات دوالر للتمويل في الســــنوات 

العشر املقبلة لتحسني برامج تغذية الطفل.

»الديلي ميل« البريطانية تنتقد النجمة األميركية أثناء 
زيارتها للقاهرة: عيون المصريين »أكلت« پاريس هيلتون !

قالت إنها لم تراع العادات الشرقية بشكل كاٍف

پاريس هيلتون على ظهر اجلمل عند أهرامات اجليزة في مصر

ايلينا سكورديلي

ميشيل أوباما تقود حملة لزيادة فاعلية الغذاء المدرسي


