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لحماية العلمانية الممنهجة

األم تعترف بخطئها واالبن رفض العودة للمنزل

أنچلينا من القمة إلى المرتبة الـ 18

سورية ُتقصي المعّلمات المنقبات من المدارس

إعالن يجمع شمل أميركية بابنها بعد 43 عامًا

سعودية تتزعم عصابة
 لسرقة الصيدليات 

مجهولون يغتالون مغنيًا مكسيكيًا يناصر تجار المخدرات
المكســـيك ـ أ.ف.پ: قتل مغني موسيقى »ناركو« التي 
تمجد تجار كارتالت المخدرات المكسيكية، على يد مجهولين 

بحسب مصدر قضائي.
وكان ســـيرجيو فيغا )40 عاما(، ولقبه »إل شاكا«، قد 
تعرض إلطالق نار مساء الســـبت الماضي في حين كان 
متوجها مع أحد مساعديه إلى حفلة محلية في والية سينالوا 
حيث كان من المتوقع أن يقدم عرضا موســـيقيا، على ما 
أعلن مساعد المدعي العام رامون إيغناسيو رودريغو في 

حديث صحافي.
ونقلت صحيفة »ريفورما« المكسيكية أن »إل شاكا« وهو 
شعبي في المنطقة، كان قد طلب من احد مساعديه االتصال 

بالشرطة وطلب المساعدة بعدما الحظ أنه مالحق.
ولفت مســـاعد المدعي العام إلى أنه »وبحسب رواية 
الشـــخص الذي كان يرافق ســـيرجيو فيغا، فإنهما كانا 
مالحقين. وبعدما تعرضت سيارتهما للصدم، أطلقت النار 

عليهما من قبل سيارتين على أقل تقدير«.
وأضاف أن المغني توفي في مكان الحادث متأثرا بإصابته 

بخمس طلقات نارية.
ويعتبر »إل شاكا« نجما ألغاني »ناركوريدوس« التي 

تفاخر بإنجازات تجار المخدرات.
أما منطقة ســـينالوا فهي تعتبر معقال للكارتل النافذ 
الذي يحمل االسم نفسه والذي يترأسه خواكين »تشابو« 
)الصغير( غوزمان، الذي فر من الســـجن في العام 2001 
والذي تصنفه اليوم مجلة »فوربز« األميركية بين أصحاب 

المليارات في العالم.
وتقوم حرب في المكسيك بين الكارتالت للسيطرة على 

السوق المحلية وعلى التصدير باتجاه الواليات المتحدة، 
المستهلك األول للكوكايين في العالم. وقد سقط منذ ديسمبر 

2006 نحو 23 ألف قتيل في هذه الحرب القائمة.

ـ يو.بـــي.آي: حكمت محكمة  الرياض 
سعودية على امرأة سعودية تتزعم عصابة 
إلغواء وسرقة الصيدليات في مكة بالسجن 
سنة و6 أشهر وجلدها 400 جلدة على أن 
يتـــم إبعادها عن مكة بعد انتهاء عقوبتها 

»اتقاء لشرها«.
وأصدر احلكم قاضي احملكمة اجلزئية 
مبكة املكرمة مع أحكام أخرى بالســـجن 
ملدد تتراوح بني 6 اشـــهر وسنة »واجللد 
ما بـــني 200 و400 جلدة على 7 رجال من 
أفراد العصابة بعدما مت القبض عليهم منذ 

نحو 3 أشهر«.
وقالت صحيفة »الوطن« امس ان احلكم 
على العصابة اشـــتمل على ســـجن 3 من 
أفرادها ســـنة و6 أشـــهر وجلد كل واحد 
منهـــم 400 جلدة لوجود ســـوابق عليهم 
في مجال الســـرقات تزيد على 4، وسجن 
شخص واحد سنة وجلده 300 جلدة لوجود 
سابقتي ســـرقة عليه وسجن 4 آخرين 8 
أشهر لكل واحد منهم مع جلده 200 جلدة 
وبعد انتهاء عقوبة الســـجن واجللد يتم 
إلزامهم بإعادة احلق اخلاص وإبعادهم عن 
البالد باستثناء زعيمة العصابة نظرا ألنها 
سعودية اجلنسية على أن يتم إبعادها عن 

مكة »اتقاء لشرها«.

واشنطنـ  العربية.نت: قالت املواطنة األميركية باتي 
النغدون )65 عاما( مبدينة تكوما التابعة لوالية واشنطن 
أقصى غـــرب الواليات املتحدة، والتي تعمل في قســـم 
اإلعالنات املبوبـــة منذ 29 عاما، إنها لـــم تعرف إطالقا 
قوة اإلعالن وتأثيره أكثر من هذا اليوم بعد أن ثبت لها 
بامللمـــوس ـ على حد قولهـــا ـ ان إعالنها الذي وضعته 
في جريـــدة Tacoma News Tribune مكنها من لقاء ابنها 

الغائب منذ 43 عاما.
وتروي باتي القصـــة قائلة »بعد خالفات مع زوجي 
السابق سميث جون من مدينة سياتل األميركية قبل 43 
عاما، اخبرني أبي عندما كنت في الثانية والعشرين من 
العمر بـــأن أهب ابني )تود( لعائلة أميركية تتبناه، كي 
انهي الرابط الذي كان يجمعني بزوجي الســـابق خشية 

استمرار اخلالفات بيننا«.
وتابعت بالقول: لن أســـامح أبي إطالقا، فهذه كانت 
مشـــورته لقد كنت مراهقة فعال وفعلت ما فعلت. اشعر 

بالندم اثر خطأ ارتكبته.
من جانبه، قال تود ســـميث، الذي وهبته أمه لعائلة 
أميركية أخرى، »لم أكن اعرف أي شـــيء عن أمي سوى 
أنها امرأة أميركية طيبة، هكـــذا اخبرتني عائلتي التي 
نشأت في بيتها. وكبرت لكن اخبرني أبي ذات مرة بأنني 
ابـــن بالتبني، وعرفت أنني من مواليد مدينة تكوما، في 

19 ابريل 1967، ألن االحتفال بعيد ميالدي يكون كل عام 
مع أصدقائي وأفـــراد عائلتي، نعم هذا كل ما اعرفه عن 

عائلتي التي تخلت عني«.
ويســـتمر في ســـرد قصته: قبل أيام وأنا أطالع في 
بعض الصحف احمللية وجدت إعالن )تهنئة( وضع في 
صحيفة Tacoma News Tribune، ويذكر اإلعالن: اهنئ كل 
األشخاص من مواليد 19 أبريل ألن ابني واحد منهم ولم 

أره منذ 43 عاما، اعترف بخطئي أنا من وهبته للتبني. 
وفي نهاية اإلعالن يوجد اسم Patti Langdon واسم املدينة 

.)Tacoma( أيضا
ويقول تود »املعلومات التي قرأتها في اإلعالن جعلتني 
أتيقن أكثر قبل عملية البحث عبر محرك Yahoo الشهير 
أنني انا املقصود، خصوصا بعد أن نتج عن البحث في 
املوقع بيانات عن مستشفى تكوما للوالدة ووجود اسمي 
في سجل موقع املستشفى اخلاص. فتأكدت ساعتها انه 

اسمي واسم أمي احلقيقية صاحبة اإلعالن«.
املفارقة تكمن عندما قال تود سمث انه لم يفكر في يوم 
من األيام في العودة إلى أحضان عائلته احلقيقية بعد أن 
علم انه قد وهب بالتبني، مؤكدا »ما ذنبي أنا كطفل أباع 
وأشترى؟ دخولي إلى املوقع لم يكن قرار عودة إلى العائلة 

األولى بل لكي اتأكد من حقيقة قصتي وحسب«.
وعن تعامله مع أمه احلقيقية باتي، قال تود »سأتعامل 
مع أمي احلقيقية على أنها من أقاربي أو معارفي وحسب 

فأنا ال أحس برابط متني بيننا«.
من جهتها قالت األم باتي إن سميث جزءا من حياتها 
بعد كل الســـنني التي مضت، ألنه طفلها الوحيد وألنها 
لـــم تتزوج ولم تختر حياتها بعيـــدة عنه، وكررت »أنا 
اعترف بخطئي«، مضيفة »لن اسمح له بالذهاب وتركي 

مبفردي«.

وفاة الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر

..ورحيل الفنانة السورية نبيلة النابلسي
 دمشق ـ هدى العبود

توفيت امس في العاصمة السورية )دمشق( الفنانة السورية نبيلة 
النابلســــي بعد صراع مع املرض، والنابلسي من فناني اجليل االول في 
ســــورية لعبت خالل تاريخها الفني الطويل ادوارا عديدة في مختلف 
انواع الفنون، ونالت عضوية نقابة الفنانني السورية عام 1970 ومن اهم 
االعمال التي شاركت فيها في املسرح: حلظة من فضلك مطلوب مسؤول، 

الناس اللي حتت، شباب آخر زمن، وخيوط العنكبوت.
وفي السينما: رجال حتت الشــــمس، العار، وجه آخر للحب، نساء 
للشتاء، باسمة بني الدموع، شباب في محنة، بنات احلب، دمي ودموعي 

وابتساماتي، ناجي العلي، امونة تسكن وحدها وغوار جيمس بوند.
وفي التلفزيون: الدروب القصيرة، امنيات صغيرة، حمام القيشاني 
ج 1ـ2، لك يا شام، كهف املغاريب، الفراري، االرجوحة، احالم ال متوت، 
احللم البرتقالي، اليتيم، بيت العيلة، الفصول االربعة، قلوب في امليزان، 
احلور العني، احقاد خفية، اخليط االبيض وليالي الصاحلية وغيرها.

دبيـ  العربية: توفي الشــــاعر 
املصري محمــــد عفيفي مطر عن 
خمسة وسبعني عاما، بعد معاناة 
مع املرض وغيبوبة طوال األسبوع 
املاضي، ليودع أهله اول من امس 
فــــي منزله.يذكر أن مطر ولد عام 
1935 مبحافظة املنوفية وتخرج 
فــــي كليــــة اآلداب بجامعــــة عني 
شمس، ويعد من أبرز شعراء جيل 
الستينيات في مصر، ورأس محمد 
عفيفي مطر حترير مجلة »سنابل« 
الثقافية الشــــهرية، وفاز بجوائز 
عديدة منها جائزة سلطان العويس 
من اإلمارات في 1999، وجائزة طه 
حسني من جامعة املنيا، وهو حاصل 
على جائزة الدولة التقديرية في 
عام 2006 مبصر، وجائزة الشعر 

العاملية للشعر في  من املؤسسة 
روتردام )هولندا(.

قالت عنــــه جلنة التحكيم في 

جائزة سلطان العويس إن »جتربته 
الشعرية أصيلة متنامية تستند 
إلى التراث الشعري العربي، قدميه 
وحديثه، والشعر العاملي مبجمله، 
واملــــوروث الشــــعبي واملعرفــــة 
الفلســــفية، وتأمل الواقع الراهن 
أتاح له  وااللتزام بقضايــــاه مما 

تطورا مفتوحا متجددا«.
ولعل املقارنة بني ديوانه »النهر 
يلبس األقنعة« الذي ظهر قبل ربع 
قرن ودواوين أخرى ظهرت عقب 
ذلــــك، منها »أنــــت واحدها وهي 
أعضاؤك انتثرت« و»رباعية الفرح« 
تكشف مدى اجلهد الشعري اخلالق 
املتطور الذي يجمع بني اجلمالي 
واملعرفي، السياســــي والصوفي، 

امللموس والرمزي.

أوبرا وينفري تتصدر قائمة فوربس للمشاهير األكثر نفوذًا في 2010
إدانة متهمين باإلساءة إلى الوليد بن طالل

 بيروت ـ يوسف دياب
أصدرت محكمة املطبوعات في 
بيروت حكما ادانــــت فيه املدعى 
عليهما شــــادي علي فقيه وندمي 
اســــعد عبدو باإلساءة الى االمير 
الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل 
سعود من خالل كتاب اعداه للنشر 
يتناول وقائع مختلفة عن سيرة 
حياته السياســــية واالقتصادية. 
وقضى احلكم بتغرمي املدعى عليهما 
مبلغ عشرة ماليني ليرة لبنانية 
وتعويضا رمزيا للمدعي قدره الف 

ليرة لبنانية.

واعتبرت حيثيات احلكم ان قيام 
املدعى عليهما بطرق مباشرة وغير 
مباشرة باالتصال بأشخاص مقربني 
من االمير الوليد بن طالل بهدف 
اســــتغالل االخير والتهويل عليه 
جللب منفعة مالية لهما عن طريق 
لهــــؤالء املقربني بوجود  االيحاء 
مشــــروع كتاب ما يحوي إساءات 
محددة لسمو االمير وفضائح تطاله 
وتنال من كرامته وشرفه تنطبق 
على أحكام املادة 16 من املرسوم 
77/104 املعدل مــــا يقتضي إدانة 
املدعى عليهما بأحكام هذه املادة.

لنــــدن ـ يو.بي.آي: تصدرت مقدمة البرامج احلوارية أوبرا وينڤري الئحة 
مجلة »فوربس« للمشاهير األكثر نفوذا لعام 2010. واستعادت وينفري عرش 
الصدارة من املمثلة األميركية أنچلينــــا چولي التي حلت أولى العام املاضي 
وتراجعت إلى املرتبة 18 هذا العام. وقدرت أرباح وينفري خالل األشهر الـ 12 
األخيرة بـ 315 مليون دوالر وقد أعلنت أن املوسم املقبل من برنامجها سيكون 
األخير. وحلت املغنية بيونســــي نولز في املرتبــــة الثانية يليها مخرج فيلم 

»افاتار« الذي حقق أرقاما قياسية جاميس كامرون في املرتبة الثالثة.
ودخلت املغنية املثيرة للجدل اليدي غاغا الالئحة للمرة األولى وحلت في 
املرتبة الرابعة يليها جنم الغولف األميركي تايغر وودز في املرتبة اخلامسة على 

الرغم من الفضائح اجلنسية التي طالته مؤخرا وربطته بعدد من النساء.
وحلــــت املغنية بريتني ســــبيرز في املرتبة السادســــة وفرقة »يو 2« في 
املرتبة السابعة واملمثلة ساندرا بولوك التي فازت بجائزة أوسكار هذا العام 
ثم انفصلت عن زوجها جيســــي جيمس على خلفية انكشاف خيانته لها، في 
املرتبــــة الثامنة. وجاء املمثل جوني ديب في املرتبة التاســــعة وملكة البوب 
مادونا في املرتبة العاشرة. وشملت الالئحة جنوما رياضيني أمثال جنم كرة 
القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل في املرتبة 48 والعب كرة السلة 
األميركي شاكيل أونيل الذي حل في املرتبة 52 وجنمة كرة املضرب األميركية 

سيرينا ويليامز في املرتبة 61 والروسية ماريا شارابوڤا في املرتبة 81.

دمشق ـ العربية: قرر وزير التربية 
السوري إبعاد نحو 1200 مدرسة يرتدين 
النقاب من الســـلك التربوي، في إجراء 
العمـــل »العلماني  يهدف للحفاظ على 
املمنهج«، بحســـب ما نقلـــت صحيفة 

»السفير« اللبنانية امس.
وقال الوزير علي سعد، خالل اجتماع 
مع رؤســـاء مكاتـــب الفـــروع النقابية 
للمعلمني، إن إبعـــاد املعلمات املنقبات، 
ونصفهن من املتعاقدات، »كان أمرا البد 
منه«، مشيرا إلى ان وزارات أخرى ستتخذ 

اإلجراء نفسه.
ومت نقـــل املعلمات إلى وزارة اإلدارة 
احمللية، وحتديدا إلـــى البلديات. وبرر 
الوزيـــر القـــرار بالقـــول إن »العملية 
التعليمية تســـير نحو العمل العلماني 
املمنهج واملوضوعي، وهذا األمر ال يتوافق 
مع متطلبات الواقـــع التربوي لتتكامل 

اإلميـــاءات واحلـــركات وتعابير الوجه 
وإيصال املعلومـــة للطلبة«، مؤكدا من 
جهة أخرى، أنه »سيتم النظر في جميع 
االعتراضات املقدمة من املعلمات، مع حفظ 
القرار مئات املدرسات  حقوقهن«.وطال 
في بعض احملافظات مثل ريف دمشـــق 
وحلب وريفها حيث وصـــل الرقم إلى 
نحو 300 مدرسة في كل منها، بينما لم 
يتعد الرقم بضعة مدرسات في محافظة 
دمشق، وخلت محافظات أخرى من أي 
حالـــة كما في القنيطـــرة. والقى القرار 
ردود فعل متباينة، اجتهت معظمها نحو 
الترحيب به، على خلفية تخوف الشارع 

من منو »ظاهرة التطرف«.
ورحـــب موقع »نســـاء ســـورية« 
اإللكتروني باخلطوة، ونشر مقاال افتتاحيا 
حتت عنوان »نعم لتوجه وزارة التربية 

إلى إخراج العاريات من التدريس«.

أنچلينا چولي

الشاعر الراحل محمد مطر عفيفي

الراحلة نبيلة النابلسي

أوبرا وينفري

سيرجيو فيغا

األمير الوليد بن طالل

صحتك

الشوكوال تعالج ضغط الدم المرتفع
ايالف: لتناول قطعة ش��وكوال صغيرة يوميا 
تأثير مماثل لنصف ساعة من التمارين الرياضية 
على ضغط الدم العالي حسبما تشير دراسة جديدة. 
فالشوكوال، وخصوصا الس��وداء منها، حتتوي 
على مواد كيميائية تعرف باس��م فالفانول وهي 
تقوم بفتح أوعية الدم بشكل طبيعي في اجلسم. 
وألولئك الذين يعانون من الضغط العالي كان تأثير 
الشوكوال عليهم قويا جدا إلى احلد الذي قلل احتمال 
اإلصابة لديهم باجللطات القلبية بنسبة 20% خالل 
خمس سنوات. وهذا يعني أن سريان الدم يصبح 
بش��كل أسهل مع توس��ع األوعية الدموية وبذلك 
يؤدي إلى انخفاض الضغط. وقالت د.كاري رايد 

من جامعة ادياليد التي قامت باالختبار ملراس��ل 
صحيفة الديلي تلغراف اللندنية إن املرء ال يحتاج 
دائما إلى أدوية لتخفيض ضغط الدم، وأن »هناك 
أطعمة تخف��ض من ضغط الدم«.وف��ي بريطانيا 
يعاني نحو 15 مليون ش��خص من ارتفاع ضغط 
ال��دم وهناك نصف هذا العدد لم يتم تش��خيص 
املرض لديهم. ومن بني هؤالء هناك شخص واحد 
مقابل كل عش��رة أشخاص ال يستطيع السيطرة 
على الوضع املرضي بالعالج وال يتحمل جس��مه 
أي عقارات مما يجعله عرضة خلطر أكبر. في حني 
يجد مئات األلوف من املصابني بضغط الدم العالي 

أن عليهم تناول العقاقير طوال حياتهم.

األم مع ابنها بعد غياب طويل

الرئيس الســـوري بشار األسد أمام صورة لتشي غيفارا في ميدان 
الثورة بالعاصمة الكوبية هافانا وذلك أثناء زيارته لكوبا )رويترز( األسد..  وغيفارا

القاهرةـ  أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها امس برئاسة املستشار 
عادل عبدالســـالم جمعة تأجيل إعادة محاكمة رجل األعمال هشـــام طلعت مصطفى 
وضابط الشـــرطة السابق محسن السكري في قضية اتهامهما بقتل املطربة اللبنانية 
سوزان متيم وذلك جللسة 25 سبتمبر املقبل لبدء االستماع إلى مرافعة النيابة العامة 

والدفاع عن املتهمني.
ويأتـــي قرار تأجيل احملاكمة في ضوء ما قررته نقابة احملامني اإلضراب عن العمل 

ومثول احملامني أمام محاكم اجلنايات.

تأجيل محاكمة هشام والسكري لجلسة 25 سبتمبر بسبب إضراب المحامين 


