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35 القاهرةـ  أ.ش.أ: تسلم االنتربول املصري 
أمس من نظيره االماراتي متهما هاربا من 

تنفيذ احكام في 165 قضية متنوعة.
وصرح مصدر مسؤول مبطار القاهرة 
الدولي بأن املتهم »حمدي .ع.« )40 سنة( 
قـــد وصل على الطائرة املصرية من دبي 

وسط حراسة.

وكان االنتربول املصري قد جنح في 
حتديد مكان املتهم باالمارات وأرسل ملف 
االسترداد الى االنتربول االماراتي حيث 
مت القبض عليه وترحيله، ويشير ملف 
االحكام الى ان آخر حكم صدر بالســـجن 
10 ســـنوات وغرامة مليوني جنيه عام 

.2007

اإلمارات تسّلم مصر متهمًا هاربًا من تنفيذ 165 حكمًا

صحتك

تناول البلح طوال العام مفيد للصحة

عالج جديد فعّال لمرض االيدز
جنيڤـ  أ.ش.أ: كشف تقرير صادر عن برنامج 
األمم املتحدة ملكافحة مــــرض اإليدز ان هناك 
عالجا جديدا ملرض اإليدز أثبت فاعليته، وذلك 
مبناسبة املؤمتر العاملي الدولي حول اإليدز في 

ڤيينا األسبوع املقبل.

وذكر التقرير ان خمســــة ماليني شــــخص 
مصابني حاليا باملرض اصبح بامكانهم الوصول 
الى عالج. ويطالب برنامج األمم املتحدة ملواجهة 
مرض االيدز بضخ املزيد من األموال لدعم الدول 

الفقيرة في مكافحة املرض.

كونــــا: دعا استشــــاري 
االمــــراض الباطنية والغدد 
الصماء الدكتور عيد الفضلي 
البلــــح بأنواعه  الى تناول 
العام الحتوائه على  طوال 
فوائد صحيــــة جمة، وعدم 
االقتصار علــــى تناوله في 

موسم حصاده فقط.
وقال الفضلي ان االبحاث 
اثبتت  الطبيــــة احلديثــــة 
البلح والتمر كقيمة  أهمية 

غذائية صحية ملا يتمتعان 
به من فوائد عظيمة بسبب 
احتوائهمــــا علــــى كميات 
كبيرة من األمالح املعدنية 
والڤيتامينات والبروتينات 
وبعض العناصر النادرة ذات 

األهمية الغذائية.
الدراســــات  واوضح ان 
العلمية اجمعت  واالبحاث 
على ان ثمار النخيل بكافة 
مراحل نضجها )خالل ورطب 

ومتر( حتتوي على نسبة 
عالية من السكريات البسيطة 
الهضم واالمتصاص  سهلة 
والتمثيل والتي تعد مصدر 
الطاقة األساســــي للجسم 
وبنسبة تصل الى 77% من 
وزنه »كما يلقــــب باملنجم 
النادرة  لغنــــاه باملعــــادن 
التي قد ال جتتمع  واملفيدة 
بفاكهة كما توجد في التمر 

والبلح معا«.

)رويترز( ساركوزي يقبل يد كارال

كارال بروني وسط جمع من املشاركني االفارقة

بينيلوبي كروز وخافيير باردمي

األميرة فيكتوريا

ڤيال مارلني مونرو

ڤيال مارلين مونرو بـ 3.6 ماليين دوالر

الجلد بالسياط يفقد سجينًا سعوديًا بصره

رسبت في االمتحانات فعاقبتها أمها بممارسة البغاء!

يابانية قتلت ابنتها في الغسالة!

الرياضـ  يو.بي.آي: اتهم أحد السجناء السعوديني 
إدارة السجن بالتسبب في فقدان بصره بعدما قامت 
إدارة الســــجن بتنفيذ حكم اجللد على رقبته ضربا 
بالسواط وهو مقعد على كرسي متحرك. ونقلت صحيفة 
»الوطن« السعودية امس عن شقيق السجني قوله إن 
شقيقه »حكم عليه قبل نحو ثمانية أشهر بالسجن 

6 أشــــهر واجللد 150 جلدة تنفــــذ على ثالث مراحل 
بواقع 50 جلدة لكل مرحلة بعد إدانته بتهمة النصب 
واالحتيال«، مشيرا الى انه »مت إيداعه بإصالحية مكة 
املكرمة لقضاء مدة محكوميته«. وأضافت أن شقيقه 
»احملكوم عليه« كان يعاني قبل دخوله الســــجن من 

عدة أمراض منها السكر والضغط والقلب والكبد.

مكسيكو سيتيـ  إيالف: أجبرت أم مكسيكية ابنتها 
التي رســــبت في االمتحانات على ممارســــة البغاء، 
وقالت الشرطة املكسيكية ان صبية في الثالثة عشرة 
من عمرها اجبرتها امها على ممارســــة البغاء عقوبة 
لها بعد ان رســــبت في امتحانات نهاية السنة. وقال 
املدعي العام في منتجع كانكون املكسيكي على احمليط 

االطلســــي ان الشرطة انقذت الصبية بعد ان وصلها 
بالغ هاتفي من مجهول. واوضح احملققون انهم عثروا 
على الصبية وهي مبعية رجل في السابعة والثالثني 
مــــن العمر دفع املال من اجل ممارســــة البغاء معها. 
وقالت الشرطة املكسيكية ان الرجل ومعه اربع نساء 

مت اعتقالهم، واليزال البحث جاريا عن االم.

طوكيو ـ ا.ف.پ: اوقفت يابانية بتهمة قتل ابنتها 
البالغة خمسة أعوام خنقا فيما كانت تعاقبها عادة 
بوضعها في غسالة الثياب وهي تعمل بعد ان توثق 
يديها ورجليها على ما ذكرت الصحف والشرطة امس. 
واوقفت جونكو اغاشــــيرا )34 عاما( الشهر املاضي 
بتهمة قتل ابنتها مونه على ما افاد ناطق باسم شرطة 
منطقة فوكوكا )غرب(. واقرت انها وضعت مرات عدة 
طفلتها في غســــالة الثياب بعد وضع شريط الصق 

على فمها ويديها ورجليها مع تشغيل الغسالة على 
ما ذكرت صحيفة »اساهي شيمبون«. وكانت الوالدة 
تسيء معاملة ابنتها بطرق اخرى مثل ربطها لساعات 
طويلة بخزانة مع دالء مياه متدلية من عنقها على ما 
اضافت الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في 
الشرطة ان جونكو اغاشيرا طلقت زوجها في العام 
2008 وبدأت اساءة معاملة ابنتها عندما انتقلت لالقامة 

في شقة جديدة في مايو.

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: تعرض 
آخر ڤيال ألسطورة هوليوود مارلني 
مونرو حاليا للبيع وذكرت صحيفة 
»لوس اجنيليس تاميز« استنادا 
إلى بيانات أحد السماسرة أن املالك 
اجلديد للڤيال، املبنية على الطراز 
االسباني في حي »برينتوود« الراقي 
بالقرب من هوليوود، سيتعني عليه 
دفع 3.6 ماليني دوالر مقابل شرائها. 
وكان قــــد عثر في تلك الڤيال على 
جثة النجمة الشــــقراء في حجرة 
نومها ليلة اخلامس من أغسطس 

عام 1962.
ووفقا لبيانات الصحيفة اشترت 
مونرو الڤيال في املاضي مقابل 75 

ألف دوالر.
وقد مت بنــــاء الڤيال عام 1929، 
وهي مكونة من أربع حجرات نوم 

وحمام سباحة وحديقة كبيرة.

يشار إلى أنه يعتقد حتى اآلن 
أن مونرو )36 عاما( ماتت منتحرة 
بجرعة زائدة من األقراص املهدئة 
بســــبب العثور علي آثار حمض 
الباربيتوريك ومكونات الكثير من 

املنومات في معدتها ودمها.

وحتــــى اآلن يوجد شــــك في 
التقرير الرسمي حول سبب وفاتها، 
حيث يرجــــح البعض أنه مت قتل 
مونرو بســــبب عالقتها احلميمة 
املزعومــــة بأحد أشــــقاء الرئيس 

األميركي األسبق جون كنيدي.

إعصار »كونسون« قتل 
أكثر من 20 شخصًا

اسم أمه أنقذه من اإلعدام!

مانيالـ  د.ب.أ: قال مسؤولون 
امس إن 21 شخصا على األقل 
قتلوا في إعصـــار دمر املنازل 
وأطاح باألشجار وتسبب في 
انقطاع التيـــار الكهربائي في 

الكثير من املناطق بالفلبني.
الوطني  وذكـــر املجلـــس 
لتنسيق جهود مكافحة الكوارث 
ومسؤولو إنقاذ ان ستني شخصا 
مازالوا مفقودين بعد أن اجتاح 
إعصار »كونسون« شمال وشرق 
الفلبني مما تســـبب في هطول 
أمطار غزيـــرة وهبوب رياح 

قوية.
وأضاف املجلس أنه من بني 
املفقودين ســـتة أشخاص في 
إقليم باتان غرب البالد و51 في 
إقليمي كاتاندوانيس وكامارينس 

نورت شرق البالد.

القاهرةـ  أ.ش.أ: انقذ اسم االم 
الراكب احمد سالم سليمان سالم 
من حكم باالعدام صادر ضد آخر 

يحمل نفس االسم.
وصرح مصدر مسؤول بأن 
الراكــــب البالغ مــــن العمر 43 
عاما تقدم للسفر على الطائرة 
السعودية املتجهة الى جدة الداء 
العمرة ضمن فوج سياحي، واثناء 
ختم جواز السفر تبني انه مطلوب 
لتنفيذ حكم باالعدام فتم إلقاء 
القبض عليه، ونفى الراكب قيامه 
بأي جناية او صدور احكام ضده، 
فقام رجال األمن بعمل التحريات 
وتبني وجود تشابه كامل في كل 
بيانات الراكــــب مع املتهم، فتم 
اللجوء الى اسم االم الذي اختلف 
مع مرتكب اجلناية فتم السماح 
للراكب بالسفر بعد احتجازه 9 

ساعات عاشها في رعب.

عيد ميالد في شهر عسل

270 ألف دوالر تعويضًا
عن صورة على علبة زبادي

زواج بينيلوبي كروز
وخافيير بارديم في الباهاماس

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: تزوج النجمان االسبانيان 
بينيلوبـــي كروز وخافيير باردمي في الباهاماس بعد 

عالقة دامت 3 سنوات.
وأكد املتحدث باســـم كروز ملوقـــع »إي أونالين« 
األميركي ان النجمني تزوجا في وقت ســـابق من هذا 
الشهر في منزل أحد األصدقاء في الباهاماس. وأشار 
إلى ان أفراد العائلة فقط شاركوا في احلفل الصغير 

الذي أقيم باملناسبة.
يشار إلى ان كروز بدأت عالقتها بباردمي في العام 
2007 وأبرز أدوارها كان في فيلم »فيكي كريســـتينا 
برشلونة« الذي نالت عليه جائزة أوسكار بعد سنة 
واحدة من فوز باردمي بجائزة أوسكار أيضا عن دوره 
في فيلـــم »نو كاونتري فور أولد مان«. وكان باردمي 
شارك كروز وسكارليت جوهانسن في بطولة »فيكي 

كريستينا برشلونة«.

ستوكهولمـ  د.ب.أ: يبدو أن عام 2010 
هو عام السعادة واألفراح في حياة ولية 

عهد السويد األميرة فيكتوريا.
واحتفلــت األميــرة بعيـد ميالدهــا 
الـ 33 أثنــاء رحلــة شـــهــر العســل 
الذي تقضيه حاليا مع زوجهــا األميــر 
دانيـــــال )36 عاما( الذي تزوجته في 
الـ 19 من الشـــهر املاضـــي في زفاف 

أسطوري.
ولكــن القصر امللكي في السويد أبقى 
تفاصيل االحتفال سرية للغاية حيث 
اكتفت متحدثة باسم القصر امللكي قائلة: 
»لقد احتفلت )األميرة( بعيد ميالدها 
في مكان ما من العالم وهي تســـتمتع 
باحلياة«. والتقط صحافيون مؤخرا 
صـــورا لألميرة وزوجهـــا في جزيرة 
صغيـــرة بالكاريبي. وتلقى نائبا عن 
العاهل السويدي امللك كارل جوستاف 
التهاني بعيد  امللكة سيلفيا  وزوجته 

ميالد األميرة.

ســـتوكهولم ـ د.ب.أ: أفادت تقارير امس بأن شركة سويدية 
ملنتجات األلبان عرضت أن تدفع نحو مليوني كرونة )270 ألف 
دوالر( لرجـــل يوناني تعويضا عـــن وضع صورته على عبوة 

زبادي من إنتاجها.
وكان الرجل يريد في البداية أن تدفع له شركة االلبان »ليندال 
ميراي« اململوكة لعائلة سويدية 50 مليون كرونة بعدما استخدمت 
صورته على عبوة الزبادي. وقال متحدث باسم الشركة في أبريل 
املاضي إن املبلغ »غير معقول« ويعادل تقريبا مبيعات الشركة 
الســـنوية بالكامل من الزبادي. وذكرت صحيفة »اكسبريسن« 
الصادرة في ســـتوكهولم أن شركة منتجات األلبان تأمل في أن 
يقبـــل الرجل املتقاعد )77 عاما( التعويض الذي تعرضه عليه، 

ومن ثم تفادي املثول للقضاء في اليونان.

قضاة السعودية بجواز سفر ديبلوماسي وامتيازات غير مسبوقة

باريس ـ أ.ش.أ: احتفلت فرنسا امس 
بعيدها الوطني مبشاركة 13 دولة أفريقية 
من املستعمرات الفرنسية السابقة، مبناسبة 
العيد اخلمسني الستقالل هذه الدول عن 
فرنسا. وحضر العرض العسكري الذي يقام 
سنويا بهذه املناسبة إلى جانب الرئيس 

الفرنسي نيكوال ساركوزي وقرينته كارال، 
رؤساء كل من الكاميرون وبوركينا فاسو 
وتشاد والكونغو والسنغال ومالي وتوجو 
وأفريقيا الوســــطى وبنــــني وموريتانيا 
واجلابــــون والنيجر، باإلضافة إلى وزير 

دفاع كوت ديفوار.

وقال قصر االليزيه ان الرئيس ساركوزي 
أراد من خالل دعوة القادة األفارقة التعبير 
عن امتنان فرنسا جتاه اجلنود الذين جاءوا 
من املستعمرات االفريقية السابقة وحاربوا 
من أجل حرية فرنسا خالل احلرب العاملية 

الثانية.

الرياض ـ العربية: في امتيازات غير مسبوقة للقضاة 
السعوديني، تعكف جلنة حالية في مجلس القضاء األعلى 
بالسعودية على إنهاء مشــــروع الئحة امتيازات وظيفية 
ومالية لقضاة اململكة تشــــمل حصول القاضي على جواز 
سفر ديبلوماسي ومنح أراض، وقرض حسن مبليون ريال 
وبدل ســــكن وتذاكر ســــنوية بقيمة تعادل ضعف الراتب 
وســــيارات ال يقل ثمنها عن ربع مليون ريال وبدالت على 
أعلى املســــتويات، باإلضافة جلوانب أخرى مثل الرعاية 

الصحية املتكاملة وإجازات مدفوعة والترقية واحلصانة 
وغيرها من اجلوانب األخرى، حيث يتوقع أن يقرها املجلس 

متهيدا العتمادها.
وتضمن املشــــروع 189 مادة مقســــمة على 13 الئحة، 
منهــــا: التعيني والترقية، احلصانة، الواجبات واإلجازات، 
االبتعاث، التفرغ للدراسة، التدريب، النقل، اإلعارة، الندب، 
وانتهاء اخلدمة. وجاءت الئحة احلصانة في مقدمة اللوائح 
حيث تنص على استقاللية القضاء وأنه »ال سلطان عليهم 

في قضائهم لغير أحكام الشــــريعة اإلســــالمية واألنظمة 
املرعية، وليس ألحــــد التدخل في القضاء، كما أن القضاة 
غير قابلني للعزل إال في احلاالت املبينة في النظام«، وذلك 
بحسب ما نشرته صحيفة »عكاظ« امس. وأكدت اللوائح أن 
القضاة ال ينقلون وال ينتدبون إال برضاهم وال ترفع عليهم 
دعاوى بسبب أعمال وظيفتهم، كما تلتزم الدولة بحمايتهم 
وتعويضهم عن أي أضرار بسبب طبيعة مهنتهم، وكذلك 

عدم القبض عليهم إال بعد إذن املجلس.

ضمن الئحة جديدة تتم مراجعتها تمهيدًا العتمادها

فرنسا تحتفل بعيدها الوطني بمشاركة 13 دولة أفريقية

يوم سقوط الباستيل
سرب طائرات ألعاب بهلوانية فرنسي يحلق فوق قوس النصر 
في باريس خالل العرض العسكري السنوي في الشانزيليزيه 

مبناسبة يوم سقوط الباستيل )أ.پ(

حملة مصرية ضد
»الزواج الصيفي المؤقت«

دبي ـ العربية: أعلنت وزيرة 
الدولة لألسرة والسكان مبصر 
مشـــيرة خطاب إطـــالق احلملة 
املجتمعية ملناهضة زواج األطفال 
خاصة ما يســـمى بــــ »الزواج 
الصيفي املؤقت« بغير املصريني 
التي تطلقها الوزارة للعام الثاني 
على التوالي مبحافظة 6 أكتوبر كما 
تهتم احلملة مبناهضة كل أشكال 

االستغالل واالجتار باألطفال.
وأشارت خطاب إلى أن أسلوب 
احلملة في التوعية يعتمد على 
الدراما  الترفيهية مثل  األنشطة 
والتثقيـــف الصحـــي، واملطبخ 
التعليمي، باإلضافة إلى استخدام 
تكنولوجيا املعلومات عن طريق 
الوحدات املتنقلة للتوعية مبخاطر 
هذه الزيجـــات، والترويج خلط 
املشورة األسرية رقم 16021، كما 
السابع«  ذكرت صحيفة »اليوم 

امس.


