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اوباما يحمل ابنته 
بحنو بالغ

أ.ف.پ:  ـ  طهـــران 
اصدرت الشرطة االيرانية 
حتذيـــرات لنحـــو 62 
امرأة بسبب »عدم  الف 
احلجـــاب  ارتدائهـــن 
بالطريقة الصحيحة« في 
محافظة قم املقدسة لدى 
الشيعة، في اطار حملة 
اللباس والسلوك،  على 
افادت صحيفة  حسبما 

امس.
ونقلـــت صحيفـــة 
»طهـــران امـــروز« عن 
مســـؤول الشـــرطة في 
احملافظـــة الكولونيـــل 

مهدي خورســـاني قوله انه »مت حتذير نحو 62 الف امرأة بســـبب 
عدم ارتدائهن احلجاب بالطريقة الصحيحة«.

ولم يتضح ما اذا كانت جميع النساء اللواتي تلقني حتذيرات هن 
من محافظة قم، أم ان العدد يشمل زائرات للمحافظة.

وقال خرساني ان الشرطة صادرت نحو 100 سيارة لنقلها نساء 
لم يكن يرتدين الزي االســـامي الصحيح، مضيفا ان »تشجيع مثل 

هذا التراخي هو احد اهداف العدو«.
ولم تذكر الصحيفة الفترة التي صدرت فيها تلك التحذيرات.

طهران ـ يو.بي.آي: جددت إيران عرضها إلرســــال خبراء من 
احلرس الثوري للمساعدة في احتواء البقعة النفطية الناجتة عن 
التسرب النفطي املستمر في خليج املكسيك قبالة السواحل االميركية 
عبر إرســــال خبراء في هذا املجال. ونقلت وكالة األنباء اإليرانية 
)إرنا( عن العميد رستم قاسمي قائد مقر عمليات »خامت االنبياء 
للبناء« التابع للحرس الثوري اإليراني إعانه استعداد خبراء هذا 
املقر احتواء البقعة النفطية املنتشرة في خليج املكسيك. وكانت 

منصة تابعة لشركة »بريتيش بتروليوم« )بي بي( انفجرت في 
خليج املكسيك في أبريل املاضي ما أدى إلى تسرب كميات هائلة 
من النفط مازالت جتري محاوالت مضنية لم تفلح حتى اآلن في 
احتوائها. وقال قاسمي انه »من العار على أميركا وبريطانيا وبعض 
الدول التي تدعي أنها مهد التكنولوجيا والقوة الكبرى في قطاع 
النفط واالقتصاد العاملي أن تعجز عن احتواء تسرب النفط بعد 

مرور شهرين على بدء الكارثة في خليج املكسيك«.

إيران تجدد عرضها للمساعدة في احتواء البقعة النفطية بخليج المكسيك

عيساوي في آخر جلسة

انواع مختلفة من التمور في ابوظبي

)ا.ف.پ(بعض اهالي احلسكة اثناء نزوحهم الى املدينة

صحتك

نوم »السندريال« يصيب 6% من الخليجيات
دبيـ  العربية: كشف استشاري طب وجراحة 
العيون األستاذ في جامعة امللك سعود د.صاح 
حسنني أن فترتي الزواج والتخرج بعد الثانوية 
تدفع أكثر النساء اخلليجيات إلجراء عمليات 
تصحيح النظر. وأشار حســــنني إلى تغلب 
الســــيدات على الرجال في اإلقبال على إجراء 
عمليات الليزك للعيــــون وذلك مبعدل %65 

للسيدات و35% للرجال.
وأوضــــح حســــنني أن 6% من الســــيدات 
اخلليجيات ال يغلقن أعينهــــن خال النوم، 
وفقا آلخر إحصائية خليجية في طب العيون 
والتي صدرت من مستشفى امللك خالد للعيون، 
مرجعا ذلك إلى أسباب وراثية، مشيرا في الوقت 
نفســــه إلى أن هذه احلالة تعرف باسم »نوم 
السندريا«، ألن عيني املرأة تظان مفتوحتني 
وهي نائمة، بحسب تقرير عن الدراسة أعدته 
وفاء أحمد في صحيفة »الوطن« الســــعودية 

.2010-6-21
وحذر د.صاح حسنني من العدسات الاصقة 
التي تباع في املراكز واملشاغل وتصرف دون 
وصفة طبية أو إشراف املستشفى، مؤكدا انها 
تسبب حدوث مشكات ومضاعفات خطيرة على 
العني. كما حذر من اإلقبال على »عدسات اليوم 

الواحد«. وشــــدد على أهمية البعد عن إعارة 
واستعارة العدسات بني السيدات، ألنهاـ  بحسب 
حسننيـ  سبب رئيسي في نقل األمراض بينهن. 
في الوقت الذي أوضح عدم رغبة السعوديات 
في ارتداء النظارة الطبية، مما يدفعهن للجوء 
إلى العدسات الاصقة، وبالتالي أدى ذلك إلى 
زيادة مبيعاتها في الســــعودية بشكل كبير. 
وأشار د.صاح حسنني إلى استحداث تقنيات 
عاملية لعاج أمراض العني. وكشف عن دخول 
تقنية حديثة فــــي طب العيون احمللي قادرة 
على معرفة أمراض أعضاء اجلسم أو أي خلل 
يصيبها من خال العني. ويتم ذلك بواسطة 
فحص بسيط يعطي تقريرا كاما عن وظائف 

اجلسم كاملة. 
وأضاف حسنني أن هناك أيضا تقنية أخرى 
توجد بدائل لتطويل الرموش بدال من الرموش 
الصناعية، وذلك خال فترة تتراوح بني شهر 
إلى 3 أشهر، إلى جانب تقنيات إلزالة الهاالت 
السوداء حتت العينني دون احلاجة الستخدام 
املســــتحضرات اجللدية، مؤكدا زيادة نسبة 
إصابة املرأة الســــعودية بالهاالت الســــوداء 
والصداع الناجت عن أمــــراض العيون مقابل 

إصابة الرجل بها.

باريــــس ـ رويترز:  
شــــهد أحد الســــجون 
الفرنسية واقعة شنيعة 
كان بطلها أحد السجناء 
الذي اعتدى على زميله 
وقتلــــه بعد ان شــــق 
صدره ثم تناول جزءا 
من رئته معتقدا انه التهم 
قلبه. وينتظر الفرنسي 
نيكــــوالس كوكاجــــني 
احلكم بالســــجن مدى 
احلياة بتهمة القتل مع 

سبق اإلصرار.

السفاح الفرنسي

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: قـــال الرئيس 
االميركي بـــاراك اوباما ان اهم وظيفة 
ليســـت الرئاســـة بـــل وظيفـــة األب 

الصالح.
في تصريح مؤثـــر وجهه الرئيس 
اوباما الى أنصاره يوم عيد األب، شجع 
اآلباء على »حتمل مسؤولياتهم كأهل 

وشركاء ومعيلني«.
وقال أوباما »كوني ابا لطفلتني، اعرف 
ان األبوة هي إحدى اهم الوظائف التي 
ميكن ان يحظى بها أي رجل«، في اشارة 
الى ابنتيه ماليا )11 عاما( وساشـــا )9 

أعوام(.
وأطلـــق اوباما، الـــذي هجره أبوه 
النيجيري عندمـــا كان في الثانية من 
عمره، حوارا وطنيا حول كيفية مواجهة 
حتديات غياب األب، مكلفا كبار املسؤولني 

مبناقشة املسألة في كل أنحاء الباد.
وقال أوبامـــا في بيان »ربتني أم 
بطلة، وجدان رائعان وفرا لي الدعم 
واحلـــب واالنضبـــاط، وهـــي أمور 
ســـاعدتني للوصول الى ما انا عليه 
اليوم، لكنني مع ذلك شعرت بتأثير 
هذا الغياب طول طفولتي. انها ثغرة ال 
ميكن ألي حكومة ان متألها. فالدراسات 
تظهر ان األطفال الذين ينشأون من 
دون آبائهم اكثر ميا لترك املدرسة 
الثانويـــة او دخول الســـجن او ألن 

يصبحوا آباء في سن املراهقة«.

أوباما: األبوة الصالحة.. أهم وظيفة في العالم

آالف السوريين المتضررين من الجفاف ينزحون إلى المدن
دمشقـ  أ.ف.پ: يتزايد عدد 
الســـوريني الذيـــن يهاجرون 
الى دمشـــق وغيرها من املدن 
السورية بحثا عن العمل بسبب 
تضررهم مـــن اجلفاف، الذي 
يصيب منذ ثاث سنوات شمال 
شرق الباد وهي املنطقة التي 
كانت تعد سابقا سلة احلبوب 

في سورية.
وبـــدأ برنامـــــج التغذيــة 
العاملي مطلـــع يونيو توزيع 
ســـات غذائية )أرز، حمص، 
طحني، زيـــت( على 200 ألف 
شـــخص في املناطـــق األكثر 
تضررا، وهي الرقة واحلسكة 

ودير الزور.
وأكدت املسؤولة في برنامج 
التغذية العاملي سالي موزاميل 
لوكالة فرانس برس ان »الوضع 
صعب للغاية« في شمال شرق 

ســـورية حيـــث ستســـتفيد 
عشرات آالف العائات من هذه 

املساعدات.
وبذلك تكون هذه هي املرة 
التي يتم فيها توزيع  الثانية 

مساعدات غذائية بحسب برنامج 
ملكافحة اجلفاف وضعته هيئة 

األمم املتحدة العام املاضي.
ميسر درويش احلسن )22 
عاما( جاء منذ 3 أشهر برفقة 

عائلته الى دمشق حيث وجد 
عما في مصنع بأجر شهري 
ال يتعدى 200 دوالر. ويقول 
ان »مردود احملصول انخفض 
الى 70%« في دير الزور التي 

قدم منها.
الذي بقي  واضاف احلسن 
اخوه في بلدتـــه يزرع القمح 
وقصـــب الســـكر، ان الوضع 
صعب، فباإلضافة الى اجلفاف 
الذي تعانـــي منه املدينة فان 
»املازوت اصبح غاليا« بسبب 
الدعـــم احلكومـــي  خفـــض 

للمحروقات.
وهاجـــر أكثر مـــن مليون 
شخص من املناطق الشمالية 
الشرقية الى املدن، بحسب األمم 
املتحدة، ولم يعد لدى املزارعني 
من مردود كاف وليس هناك ما 

يقتاتون عليه.
ويقدر إنتاج محصول القمح، 
الذي يعد ثروة استراتيجية في 
سورية، بـ 3.3 مايني طن لهذا 
العام بينما كان يبلغ 4.1 مايني 

طن في عام 2007.

 برنامج التغذية العالمي يوزع سالت غذائية »أرز وحمص وطحين«

العالج بالحجامة في الصين

الشرطة تحّذر 62 ألف إيرانية
بسبب »عدم ارتداء الحجاب الصحيح«

ملكة جمال البلح بمهرجان التمور في أبوظبي

أبوظبي ـ العربية: تشهد أبوظبي الشهر املقبل 
تنظيم مسابقة كبرى مللكة جمال البلح، تزيد جوائزها 
على مليوني درهم و15 سيارة فاخرة متنح ملزارعي 

البلح الفائزين.
وتقام املسابقة ضمن مهرجان »ليوا« للرطب، وهو 
أكبر مهرجان للتمر في العالم، وتعرض فيه أصناف 
من أفخر التمور اإلماراتية، ويصل سعر حبة البلح 
الواحدة في أحد األصناف إلى 150 درهما )50 دوالرا(، 

ليزيد سعر الكيلو غرام عن 5 آالف درهم.
وقالت هيئــــة أبوظبي للثقافة والتراث املنظمة 
للمهرجان إن احلدث سيقام في الفترة من 17 وحتى 26 
يوليو املقبل، في مدينة ليوا باملنطقة الغربية إلمارة 
أبوظبي، ويشمل أنشطة تراثية متنوعة، إضافة إلى 
مسابقة »مزاينة الرطب« التي تهدف لارتقاء بجودة 
أصناف متور اإلمارات لتنافس محليا ودوليا وأعلن 
مدير املهرجان عبيد املزروعي ان مسابقة ملكة جمال 
البلح تشــــترط أن يكون الرطب من اإلنتاج احمللي 
لدولة اإلمارات، وأن يكون اإلنتاج من املزرعة التي 
تعود ملكيتها للمشارك بشرط تقدمي األوراق اخلاصة 

مبلكية األرض الزراعية عند التسجيل.
وســـيتم احتســـاب 50% من درجة املسابقة 
بعد كشـــف اللجنة احملكمة على املزرعة والتأكد 
من نظافتها العامة، ومســـتوى العناية بالنخلة 
واستخدام أسلوب الري األمثل في توفير املياه، 
ويتم احتســـاب 50% من الدرجة على مواصفات 

الرطب.

أما مواصفات الرطب ومعايير املسابقة فهي: أن 
يكون من إنتاج محلي موسم 2010، وأال تزيد نسبة 
اإلرطاب عن 50% وفي مرحلة النضج املناســـبة، 
وأن تكون الرطب خالية من اإلصابات احلشرية 

وخالية من العيوب املظهرية.
وتشترط مسابقة ملكة جمال البلح أيضا أن 
تكون الكميات املشـــاركة خالية من أي رائحة أو 
طعم غير طبيعي، أو شـــوائب معدنية أو رملية 
وخالية من بقايا املبيدات، وأن يكون الرطب بحجم 
مناسب ومقبول، وال يحتوي على ثمار غير مكتملة 
النضج ويتضمن املهرجان مسابقات في فنون طبخ 
البلح، وهي املسابقات التي شهدت العام املاضي 
مســـابقة أفضل طبق متر تسابق فيها طهاة من 
فنادق عاملية، من بينها فنادق فرنســـية وهندية 

وسورية ولبنانية.
وتركت اللجنة للمتسابقني حرية إنتاج أكلة 
شعبية مصنوعة من التمور، وفاز بجوائزها طهاة 

قدموا أفضل طبق متر غير تقليدي.
وشهد املهرجان ابتكارات إماراتية منها، جناح 
مزارع في إنتاج مخلل من الرطب وبنكهات مختلفة، 
كما جنحت إماراتيـــة في إنتاج بخور ومنظفات 
للبشـــرة من خوص النخيل. ويعرض مزارعون 
في املهرجان أنواعا فاخرة من التمور يقدر سعر 
الكيلو بآالف الدراهـــم، خصوصا نوع »النغال« 
الذي يباع ســـعر احلبة منه بحوالي 150 درهما 

ويعد أغلى أنواع التمور في اإلمارات.

مرضـــى صينيون 
يعاجلون باحلجامة في 
احدى العيادات، ويعتقد 
االطبـــاء ان احلجامة 
تســـاعد علـــى تنقية 
اجلســـم من الشوائب 
الـــدورة  وحتســـني 
الدمويـــة، اضافة الى 
الطاقة احليوية  تدفق 
في اجلســـم، وتعالج 
العيادة حاليا اكثر من 
100 شخص يعانون من 
البدانة يخضع كل منهم 
لدورة عاج ملدة شهر 
تقريبا.      )رويترز(

الحبة بـ 50 دوالرًا والكيلو بـ 5000 درهم

هل تنقذ المادتان 148 و164 قاتل هبة ونادين من حبل المشنقة؟
القاهرةـ  إياف: فّجر محامي 
محمود عيساوي املتهم بقتل هبة 
العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران 
وصديقتها نادين جمال، مفاجأة 
من العيار الثقيل، بقوله انه تقدم 
بطلب لتنحي املستشار محمد 
عبدالرحيم إســــماعيل رئيس 
الدائرة 14 جنايات اجليزة عن 
نظر القضية وذلك طبقا للمادتني 
148 و164 من قانون املرافعات.

وحول األسباب التي استند 
إليهــــا فــــي رد القاضي، وطلب 
تنحيه عن نظــــر القضية، قال 
ان لديه  احملامي أحمد جمعــــة 
أسبابا قانونية، أولها ان القاضي 
أصدر احلكم بإدانة املتهم، وأعلنه 
لإلعام والفضائيات عند قيامه 
وأعضاء الدائرة باالنتقال ملكان 
احلادث، لعمــــل معاينة علــى 
الطبيعة، حيث أخبر الصحافيني 
بأن املتهــــم هو مرتكب احلادث 
وانه سيحكم بإعدامــه، األمر الذي 
يصبح فيه القاضي والدائرة كلها 
غير صاحلة للحكم في الدعوى 
إلصــــداره احلكم قبل ســــمــاع 
مرافعة الدفــاع، وإعانــه لوسائل 
اإلعــــام قبل موعد اجللســــــة 

املخصصة لذلك.
ويتلخــــص الســــبب الثاني 
حســــبما يقول جمعة في تعمد 
القاضــــي رئيــــس الدائرة عدم 
متكني دفــــاع املتهم من االطاع 
على محاضر جلسات احملاكمة 

اخلاصة مبعاينة احملكمة ملكان 
الواقعة، وكذلك عدم متكني الدفاع 
من سماع شاهدي اإلثبات اللذين 
سمعتهما احملكمة، وذلك بعدم 
إيداعه ملف القضية بسكرتارية 
احملكمة منذ جلســــة 2010/5/13 

التي صــــدر فيها قــــرار تأجيل 
الدعوى للمرافعة.

وأوضح ان الســــبب الثالث 
الذي دعاه إلى طلب رد القاضي، 
يستند فيه إلى استجوابه للمتهم 
دون موافقة الدفاع أثناء معاينة 

احملكمة ملكان احلادث.
ووفقا جلمعة فإن الســــبب 
الرابع، هو انفراد القاضي رئيس 
الدائرة وأعضائها مبحمد السباعي 
احملامي عن الشاهد علي عصام 
زوج املجني عليها هبة العقاد ملدة 
15 دقيقة تقريبا، دون حضور 
باقي اخلصوم، خاصة محامي 
املتهم وذلك قبل بدء مرافعة دفاع 
املتهم بجلسة 2010/6/15، مشيرا 
إلى أن هذه الواقعة كانت محل 
تعليق جميع احلاضرين بقاعة 
احملكمة وخاصة رجال الصحافة 

والفضائيات.
وأضاف محامي املتهم: القضية 
لم يســــدل الســــتار عليها بعد، 
ومليئة بالثغرات القانونية التي 
لم تستعمل لصالح املتهم، حسبما 
ينص القانون، الذي يقول »إن كل 
شك يفسر لصالح املتهم«، وهو 
ما لم يحدث في قضية عيساوي، 
مؤكدا انه واثق من براءة موكله 
من ارتكاب اجلرمية، ومازال لدينا 
الوقت، إلثبات ذلك أمام محكمة 
النقض في حالة رفضت هيئة 
محكمة جنايات جنوب اجليزة 

التنحي عن نظر القضية.

محاميه تقدم بطلب لتنحي المستشار الذي نطق بالحكم


