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نف������ت  وكاالت: 
ش���قيق��ة ميري�����ام 
ف���ارس خب���ر مقتل 
أحد أف���راد »البودي 
غارد« على يد زميله 
خالل احتفال الفنانة 
ميري���ام فارس الذي 
أقيم في أحد النوادي 
الليلية ف���ي منطقة 
املع���ادي املصري���ة، 
مؤك���دة ان ميري���ام 
بقي���ت بعد االحتفال 
حيث أجرت سلسلة 
لق���اءات تلفزيونية، 
الذي يكذب كل  األمر 
هذه الشائعات وذلك 
التيار  بحسب موقع 

الوطني احلر.
وكان���ت بع���ض 

الصحف املصرية تداولت خبر مقتل أحد أفراد »البودي غارد« 
على يد زميله خالل احتفال الفنانة ميريام فارس الذي أقيم في 

أحد النوادي الليلية في منطقة املعادي املصرية.

 � ل����وس اجنيليس 
يو. بي. آي: اتهم مراهق 
الفائزة  املمثلة  أميركي 
بجائزة اوسكار جودي 
فوستر باالعتداء عليه 
حني حاول التقاط صورة 
له����ا ولولديها. غير أن 
املمثلة اص����درت بيانا 
املراهق  ان  قالت في����ه 

كان »بباراتزي«.
من جهته نقل موقع 
»رادار أون الين« عن والد 
الشاب قوله ان وصف 
ب����� »البباراتزي«  ابنه 
»س����خيف« نافيا ذلك 
بش����كل قاطع قائال انه 

مجرد فتى صودف ان معه كاميرا جيدة. وكان الفتى قد تقدم بشكوى 
أمام الش����رطة قال فيها ان فوستر لكزته في صدره وأمسكت بذراعه 
اليسرى وسببت له جروحا واضحة. وقد اعترفت فوستر بلمس الفتى 
وقال املتحدث باسمها »لقد ملسته عند مرفقه في محاولة ألخذه جانبا 
كي تتحدث معه وتطلب منه التوقف لقد اخاف الولدين«. من جهتها 

اعلنت الشرطة في مدينة لوس اجنيليس انها حتقق في احلادث.

شتوتغارت � د.ب.أ: سادت أجواء من الهرج والفوضى 
على هامش املظاهرات التي نظمتها نقابات وجمعيات أملانية 
امس في شتوتغارت احتجاجا على اإلجراءات التقشفية 
الواسعة التي تعتزمها حكومة املستشارة األملانية اجنيال 

ميركل.
وتعرض كالوس ش���ميدل، رئي���س الكتلة البرملانية 
للحزب االشتراكي الدميوقراطي بوالية بادن فورمتبرغ 

للرشق بالبيض واملوز من قبل العديد من املتظاهرين أثناء 
الكلمة التي ألقاها أمام جموع احملتجني في شتوتغارت. 
وسارع رجال الشرطة حلماية شميدل باملظالت أمام هجمات 
البيض واملوز. وشوش جموع املتظاهرين على شميدل 
بالصفارات وهتافات االس���تهجان أثناء إلقائه كلمته مما 
جعل من الصعب متابعة الكلمة من قبل احلضور. وبلغ 

عدد املشاركني في املظاهرة عدة آالف.

متظاهرون يرشقون مسؤواًل ألمانيًا بالبيض

صحتك

العالج المعجزة للمصابين
بالجلطة الدماغية

حقنة واحدة لعالج عقم النساء

كالغيري � يو.بي.آي: ق���ال علماء كنديون إنهم 
ط���وروا طريقة عالجية رائدة وجديدة وصفوها ب� 
»املعجزة« باس���تطاعتها تفتيت التخثرات الدموية 
ألكثر من ثالث ساعات فقط بعد اإلصابة باجللطة 

الدماغية.
واستخدم العلماء أداة اسمها »سي ايه تي بنبرا« 
تفت���ت التخث���رات الدموية وتفت���ح بذلك األوعية 

الدموية.
وقال مدير »مركز أبحاث سيمان ام آر لألبحاث« 
ف���ي جامعة كالغيري الكندي���ة د.ماينك غويال إنه 
إذا استخدمت هذه الطريقة خالل بضع ساعات من 
اإلصابة بالسكتة الدماغية باإلمكان استعادة تدفق 
الدم إلى املناطق املتضررة في الدماغ ومنع حصول 

تلف دائم في خاليا املخ ذات العالقة«.
وأضاف غويال »إن هذه الطريقة اجلديدة والفريدة 

هي في الواقع معجزة«.
وق��ال إن التقني��ة تتضم��ن إدخ��ال قس���طرة 
صغيرة ج���دا في أوعية الدم باملنطق���ة العليا من 
الفخذين ثم حتريكها باجتاه الرقبة ثم زرع قسطرة 
أصغر حجما منها في الدماغ قرب اجللطة ومن ثم 

إزالتها.
وأوضح غويال أنه باإلمكان استخدام هذه الطريقة 
للمصابني باجللطة الدماغية الكبيرة أي تلك الناجمة 
عن توقف تدف���ق الدم الى امل���خ نتيجة للجلطات 

الدماغية.
ويستخدم األطباء حاليا دواء »تي بي آي« لعالج 
اجللطات الدماغية ولكن يجب أن يتم ذلك خالل ثالث 

ساعات من اإلصابة كي يكون مفيدا.
ونوقش���ت هذه الدراس���ة خالل مؤمتر عقد عن 
اجللطات الدماغية مطلع األسبوع اجلاري في مدينة 

كوبيك الكندية.

باريس � أ.ش.أ: أعطى املس���ؤولون في الوكالة 
األوروبية للعقاقير الطبية اإلشارة اخلضراء بشأن 
تسويق العقار اجلديد »ايسلونفا« وهو أول منشط 
ومقو للبويضة الجل طويل يأخذ على شكل حقنة 

بدال من سبع حقن فيما قبل.
العق�����ار اجلدي��د عل�����ى هرم��ون  ويحت��وي 
»كوريف��و ليتروبي��ن ألف��ا« املنش�����ط واملق���وي 
واملوجود طبيعي��ا ف��ي اجلس��م م��ن اج��ل تولي��د 
العدي��د م��ن البويض��ات الت��ي تس���اعد في عملية 

التخصيب.
يذكر ان فرص احلمل عن طريق هذا العقار حوالي 

39% مقارنة بطرق العالج التقليدية.

صالة جنائزية مهيبة على روح 
ضحية التعذيب في مصر

القاهرة � وكاالت: صالة جنائزية مهيبة شارك فيها أكثر من 3 
آالف مواطن من اإلسكندرية في مصر على روح ضحية التعذيب 
الشاب خالد محمد سعيد الذي يتهم أهله اثنني من أفراد الشرطة 
بقتله وتعذيبه بعد القبض عليه مدعيني انه كان يتحرش بإحدى 

الفتيات.
ورغم احلصار األمني الشديد الذي فرضته قوات األمن املركزي 
حول مسجد سيدي جابر � الذي أقيمت به شعائر الصالة � فإن املئات 
من املواطنني املتعاطفني مع الشاب القتيل تشجعوا وشاركوا في 
الصالة، واملظاهرة التي تلتها أمام ساحة املسجد بشارع بورسعيد، 
لتصبح واحدة من أضخم املظاهرات التي ش���هدتها اإلس���كندرية 

خالل السنوات املاضية.
وحسب صحيفة »اليوم السابع« امس حظيت الصالة واملظاهرة 
مبشاركة شعبية واس���عة، ومشاركة ضئيلة من جانب النشطاء 
السياسيني املنتمني لعدد من احلركات واألحزاب السياسية، ورغم 
الكردون األمني الذي أحاط باملظاهرة فإن رجال الشرطة جتنبوا 
الصدام مع األهالى الغاضبني، لتمر املظاهرة بسالم رغم استمرارها 

ألكثر من ساعتني.

أهله يتهمون رجلي أمن بقتله

متظاهرون يرفعون صورة القتيل مطالبني بحقه

بيت املتنبي

ميريام فارس

جودي فوستر

المحكمة تستمع لسبعة شهود
في جلسة إعادة محاكمة قاتل هبة ونادين

القاهرة � أ.ش.أ: تواصل محكمة جنايات اجليزة برئاس����ة املستشار 
محمد عبدالرحيم إسماعيل اليوم جلساتها إلعادة محاكمة محمود سيد 
عبداحلفيظ عيساوي املتهم بقتل هبة إبراهيم عقاد ابنة املطربة املغربية 
ليلى غف����ران وصديقتها نادين خالد جمال الدي����ن. وكانت احملكمة قد 
استمعت باجللسات السابقة ألقوال 7 من الشهود في القضية، فيما ينتظر 
أن تقوم النيابة العامة خالل اجللسة باملرافعة في القضية حال اكتفاء 
دفاع املتهم بالشهود الذين اس����تمعت احملكمة ألقوالهم، على أن تعقب 

مرافع����ة النيابة، املرافعات اخلتامية لدفاع املتهم. وتأتي إعادة محاكمة 
املتهم عيساوي في ضوء حكم من محكمة النقض مطلع فبراير املاضي 
بنقض وإلغاء احلكم الصادر عن محكمة جنايات اجليزة في 17 يونيو 
2009 مبعاقبته باإلعدام شنقا، حيث استندت النقض الى وجود أخطاء 
في حكم محكمة اجلنايات تتمثل في القصور في التسبيب واخلطأ في 
تطبي����ق القانون ومخالفة الثابت باألوراق مبا يقتضى معه األمر إعادة 

احملاكمة منذ بدايتها وعدم االعتداد باحلكم السابق.

شقيقة ميريام فارس
تنفي مقتل أحد حراسها

اكتشاف أسرار منزل المتنبي بعد 1100 عام من وفاته
 MBC إم.بي.سي: زارت قناة
منزل الش���اعر العربي الشهير 
الذي مت  املتنب���ي  الطي���ب  أبي 
اكتشافه مؤخرا في مدينة حلب 
السورية بعد أكثر من 1100 عام 

من رحيله.
وقال محمد قج���ة � الباحث 
التاريخي � لبرنامج »ام بي سي 
في أس���بوع« إن ام بي سي هي 
أول قناة ت���زور هذا املنزل منذ 
اكتش���افي له قبل عدة سنوات، 
مشيرا إلى أن املنزل هو اآلن عبارة 
عن مدرسة صغيرة تقع في حي 
»سويقة علي« وراء »خان الوزير« 

في قلب املدينة القدمية.
وكان املنزل يضم غرفا للخدم، 
واسطبالت للخيول، وهو قريب 
من قصر األمير س���يف الدولة 
احلمداني الذي نظم فيه املتنبي 
قصائد احل���ب والوفاء قبل أن 
يفترقا، ويغ���ادر املتنبي حلب 

قاصدا مصر.
ولفت أستاذ التاريخ السوري 
إلى تأثير احلروب والزالزل التي 
تعرضت حلب لها عبر التاريخ 
على معالم املدينة، فدار املتنبي 

حتولت بع���د رحيله إلى مصر 
إلى ما أسماه »خان قاه« أي »دار 
ضيافة«، ثم أصبحت مدرس���ة 
للفقه والدين تس���مى »املدرسة 
الصالحية«، وفي العهد العثماني 
إلى محكمة، ثم أعيدت  حتولت 
م���رة أخ���رى إلى مدرس���ة أمر 
ببنائها األمير بهاء الدين القدسي، 
ومنها أخذت اس���مها »املدرسة 

البهائية«.
وقال قجة � وهو يقف في فناء 

املدرسة � إنه اعتمد في قوله ان 
هذه املدرسة هي املنزل الذي كان 
يس���كنه املتنبي، على نصوص 
وردت ف���ي كتابي »ابن العدمي« 
األول بعنوان »بغية الطلب في 
تاريخ حلب«، والثاني بعنوان 
»زبدة احللب من تاريخ حلب«.

ويقول ابن العدمي فيهما »إن 
املتنبي نزل في حلب عام 1337 
من الهجرة، وكانت إقامته بجوار 

بيتنا في دور بني كسرى«.

مراهق يتهم جودي فوستر 
باالعتداء عليه

الملكة إليزابيث تمنح زيتا جونز وسام
»قائد اإلمبراطورية البريطانية«

لندن � د.ب.أ: منحت ملكة بريطانيا، إليزابيث 
الثانية، املمثلة البريطانية الشهيرة كاثرين زيتا 
جونز وسام »قائد اإلمبراطورية البريطانية« تكرميا 
جلهودها في مجال الس���ينما واألعمال اخليرية، 

حسبما أعلن امس.
ومن املقرر أن تتسلم جونز، املولودة في مقاطعة 
ويلز البريطانية، الوس���ام في قص���ر باكنغهام 

بلندن.
وأعربت جونز )40 عام���ا( املتزوجة من جنم 
هوليوود الش���هير مايكل دوجالس، عن سعادتها 
الغامرة مبنحها الوسام، وقالت: »أنا فخورة جدا 
بذلك بصفتي مواطن���ة بريطانية، وأمي وأبي في 

غاية السعادة«.
وحصل كاتب الس���يناريو البريطاني رونالد 
هارود، الذي حاز جائزة األوسكار ألفضل سيناريو 
عن فيلم »ذي بيانست« )عازف البيانو(، امس على 

وسام »فارس«.
وأصبح هارود، املولود في جنوب أفريقيا، يحمل 
لقب »سير« حاليا، وهو أعلى تكرمي في بريطانيا. 
ومتنح ملكة بريطانيا تلك األوس���مة سنويا في 

االحتفال الرسمي بعيد ميالدها في شهر يونيو.

أميركي يبتر ذراعه ليعيش!
واشنطن � سي.إن.إن: »حشر بقبو حتت سخان ماء معطل ملدة 3 
أيام، وما من وسيلة أمامه للنجاة بحياته سوى قطع ذراعه باملنشار 
وحترير نفسه«.. هذا ليس فيلم رعب كما عودتنا أفالم هوليوود، بل 

جتربة حقيقية مروعة عاش تفاصيلها األميركي، جوناثان ميتز.
وأدرك ميتز )31 عاما( من منطقة »ويست هارتفورد« من كوكونيتيكت، 
ضرورة اتخاذ قرار قاس وبتر ذراعه اليسرى، عندما اشتم رائحة عفن 
تفوح من جس����ده، بعدما ظلت محش����ورة، لعدة أيام، حتت السخان 
ال����ذي يحاول إصالحه. وبعدما صنع ضاغط للحيلولة دون تعرضه 
للنزف حتى املوت، بدأ ميتز في نش����ر ذراعه، غي����ر أنه أغمى عليه 

بعدما بتر 90% منها.

العبة البيسبول 
العجوز

 الف���ون ب���اري ديغي���ر
)85 عام���ا( أثناء حضورها 
مباراة للبيسبول األميركي في 
ستاد اليانكي في نيويورك 
وهي حتمل صورة لها أثناء 
لعبها البيسبول خالل الفترة 
الواليات  1944-1953 ف���ي 
املتحدة األميركية وجلست 
تتابع املباراة ولسان حالها 
يقول: »قول للزمان ارجع يا 

زمان« )أ.پ(

سورية تفوز بجائزة توب 
موديل ألمانيا 2010 

برل����ني: فازت، أليس����ار 
إيالبوني، الفتاة النمساوية 
من أصل سوري واملولودة 
في دمشق عام 1989، بجائزة 
املوسم اخلامس لبرنامج توب 
موديل أملاني����ا للعام 2010. 
البرنامج العارضة  وقدمت 
الشهيرة هايدي كلوم على 
قناة برو س����ينب في أملانيا. 
واستمر البرنامج ملدة 4 أشهر 
وترشحت له ألفا فتاة، وجرت 
التصفي����ات ليقع االختيار 
في النهاية على أليسار في 
احللقة اخلتامية التي ضمت 
عارضتني أخريني إضافة لها. 
وربحت أليسار سيارة حديثة 
إضافة إلى عقود بقيمة 400 

ألف يورو.


