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وفاة الفنان محمد الدفراوي
بعد صراع طويل مع المرض

متحف ألماني يبين كيفية صنع مصائد أفضل للفئران

أرنولد شوارزينغر في كندا  للحديث
عن السياسة والسينما وكمال األجسام

كلوديا تؤجل ألبومها تضامنًا
مع ضحايا كنيسة القديسين 

في الصالة بشكل طبيعي، وأحيانا 
كثي���رة يبكي اس���تحياء من اهلل، 
وهو يصلي على السرير. والفنان 
القدير محمد الدفراوي ممثل مصري 
كبي���ر، درس بكلية اآلداب جامعة 
القاهرة، ثم حصل على بكالوريوس 
الفنون املس���رحية عام 1955، ثم 
تنقل بني مس���ارح القطاع اخلاص 
والقطاع الع���ام، وعمل في العديد 
من املسرحيات منها: »املوت يأخذ 
أجازة«، »دنشواي احلمراء«، »كفاح 
شعب«، »حتت الرماد«، »السلطان 

احلائر« و»مصرع كليوباترا«.

وهن���اك على س���بيل املثال 
املياه  مصيدة تس���تخدم فيها 
بشكل آلي مصنوعة من اخلشب 
واملعدن تعود إلى احلرب العاملية 

األولى.
ويقول كرافت: »عندما يدخل 
الفأر في املصيدة، ينغلق الباب 
خلفه واملخرج الوحيد هو عندما 
يتم رفع الشبكة املعدنية ومنها 
يس���قط الفأر في وعاء مملوء 

باملياه«.
مجال البيئة، وهو لم يكشف 
ش���يئا بع���د عن مش���اريعه 

املستقبلية.

وكانت زوج���ة الفنان املصري 
ف���ي تصريح���ات خاصة  أك���دت 
ل� mbc.net أن زوجها منذ أن خرج 
من مستشفى معهد ناصر يرقد في 
املنزل طريح الفراش ال يتحرك وال 

يتكلم.
وأوضح���ت أن���ه يرفض متاما 
زيارات الفنانني له في منزله، لكونه 
ال يريد أن يراه أي شخص وهو في 
هذه احلالة املتأخرة، مشيرة الى أنه 
ال يفعل اآلن سوى الصالة وهو على 
الفراش، حيث ال يستطيع الصالة 
واقفا، وقد فشلت جميع محاوالته 

ويتم ع���رض املصائد التي 
تس���تخدم أس���اليب مفضل���ة 
مثل القوة الغاش���مة واإلغراق 
وااللتصاق حتى املوت ومنشأها 
جميع أنحاء العالم مبا في ذلك 
الصني وكوبا وروسيا ومصر.

وميكن العثور على الفئران 
في أي مكان يستقر فيه البشر، 
ويبدو أنه ال يتم التعامل باأليدي 
غالبا مع ذلك القارض املكس���و 

بالفراء.
الى احلزب اجلمهوري على غرار 
جورج بوش، اال ان سياسته 
بالتقدمية السيما في  متيزت 

القاه���رة � ام بي س���ي: توفي 
الفن���ان املصري محم���د الدفراوي 
مس���اء االربعاء بعد صراع طويل 
مع امل���رض، حيث تدهورت حالته 
الصحية في الفترة االخيرة بعد أن 

داهمته آالم الكبد.
ومت تش���ييع اجلنازة امس من 
مسجد السيدة نفيسة واقيم العزاء 
مبسجد آل رشدان مبدينة نصر في 

اليوم نفسه.
وأكد نقيب املمثلني د.أشرف زكي 
أن الفنان الراحل شغل منصب وكيل 
النقابة س���نوات طويلة، وهو أحد 
رموز املس���رح القومي، وله رحلة 
عطاء كبيرة في السينما واملسرح 
والتلفزيون، وهو قيمة كبيرة فقدها 

الوسط الفني املصري والعربي.
وبسؤال د.زكي عما يتردد عن 
تخلي النقابة عن عالجه على نفقتها 
أو نفقة الدولة أو أنها قامت بعالجه، 

قال: ال تعليق.
وتده���ورت احلال���ة الصحية 
للدفراوي بشكل ملحوظ خالل االيام 
املاضية، حيث ظل راقدا في فراش 
منزله ال يتحرك، مانعا زيارة أبناء 
الوسط الفني له بعد أن فقد القدرة 

على الكالم.

أملاني���ا � د.ب.أ: تس���تخدم 
املصائ���د بش���كل منتظ���م في 
الفئ���ران واآلفات  املعركة ضد 
الضارة األخ���رى، ويكون مبدأ 
القتل متطابقا على نحو شبه دائم 

عندما ال يتم استخدام السم.
وتتمثل الطريقة الكالسيكية 
في توجيه ضربة قوية للعنق، 
لكن هناك طرق أكثر وحش���ية 
من ذلك ويعرضها جميعها اآلن 

متحف في أملانيا.
وهناك مصيدة فئران تشبه 
كثيرا وبصفة خاصة املقصلة، 
رغم أن أداة القتل املستخدمة في 

هذه األداة ليست شفرة حادة.
ويقول كارل لودفيج كرافت 
مدي���ر متحف هامي���ات في باد 
كوين���ج، بوالي���ة هيس غربي 
أملانيا: »بهذه )األداة( تهبط كتلة 

خشبية بقوة وتقتل الفأر«.
ويضم املتحف مجموعة من 
التقليدية  الفئران غير  مصائد 
إلى براعة اإلنسان  التي تشير 
عندما يتعلق األمر بقتل اآلفات 

الضارة.

مونتري���ال � أ.ف.پ: يقدم 
ارنول���د ش���وارزينغر، الذي 
انته���ت واليته االثنني كحاكم 
لكاليفورني���ا، ث���الث ندوات 
ف���ي كندا خالل ش���هر يناير، 
يتح���دث فيها ع���ن عمله في 
السياسة والسينما ورياضة 
كمال االجس���ام، على ما اعلن 

املنظمون االربعاء.
ومن املقرر ان يلتقي ارنولد 
جمهور كالغاري )البرتا، غرب( 
في 25 يناير،  وجمهور تورنتو 
)اونتاريو، وسط( في 26 منه، 
وجمه���ور مونتريال )كيبك، 
ش���رق( في 27 منه، بحسب 
ما اعلنت متحدثة باسم غرفة 
التجارة في مونتريال لوكالة 

فرانس برس.
وق���ال بي���ان للمنظم���ني 
»سيتحدث احلاكم )السابق( 
خ���الل ه���ذه الزي���ارة م���ع 
مجتمع االعمال في مونتريال 
 ع���ن مس���يرته ف���ي مج���ال
السياسة والس���ينما وكمال 

األجسام«.
ويحذو شوارزينغر في ذلك 
السابق جورج  الرئيس  حذو 
بوش ال���ذي ألقى اول خطاب 
له اثر انتهاء واليته الرئاسية 
في كالغاري ايضا في مارس 

.2009
ومع ان شوارزينغر ينتمي 

القاهرة � ايالف: أجلت الفنانة كلوديا 
طرح ألبومها اجلديد الذي يحمل اس����م 
»الوقت ده«، تضامنا مع أسر ضحايا حادث 

كنيسة القديسني في اإلسكندرية. 
وقالت كلوديا إن األلبوم كان مقررا 
إطالق����ه بالتزامن م����ع احتفاالت رأس 
السنة، ولكن نظرا لظروف احلادث الذي 
وقع في التوقيت نفسه، وراح ضحيته 
22 مواطن����ا وج����رح 79 آخرين، قررت 
تأجيل طرحه في األس����واق إلى موعد 
آخر. وأضافت كلوديا قائلة إن احلادث 
سبب لها أملا نفسيا شديدا، معربة عن 
حزنها لسقوط الضحايا، وقدمت خالص 
تعازيها ألس����رهم، وقالت: »ال ميكن أن 
أفرح بألبومي، واحتفل به، في حني أن 

هناك حزنا عاما في مصر«.
وأعلن����ت كلوديا عن ط����رح ألبوم 
»الوقت ده« في األسواق منذ اسبوعني، 
وانتشرت البوس����ترات اخلاصة به في 

شوارع القاهرة.

محمد الدفراوي 

علي رضا بهلوي مع أمه في أبريل 2005

فرق الدفاع املدني امام البئر

مصائد الفئران

أرنولد شوارزينغر

كلوديا

طالب يحرق نفسه داخل مكتب مدير مدرستههالم جديد يحمي قردة من اإليدز
تونس � د.ب.أ: أفاد مصدر نقابي بأن طالبا 
مبدرس���ة ثانوية في محافظة أريانة )ش���مال 
العاصم���ة تونس( أحرق نفس���ه داخل مكتب 
مدير املدرسة بعد ساعات قليلة من دفن محمد 
البوعزيزي الذي كان أحرق نفس���ه أمام مقر 
محافظ���ة س���يدي بوزيد )جنوب( وتس���بب 
ف���ي تفجير احتجاج���ات اجتماعية كبيرة في 

تونس.
وقال س���امي الطاهري الكاتب العام لنقابة 
التعلي���م الثانوي إن الطال���ب أيوب احلامدي 
)17 عام���ا( نقل إلى مستش���فى أريانة ثم إلى 
مستش���فى »اإلصابات واحلروق البالغة« في 
مدين���ة بن عروس )10 كل���م جنوب العاصمة 
تون���س( بعد أن أصيب بح���روق خطيرة إثر 
إقدامه على إضرام النار في نفسه داخل مكتب 
مدير مدرسة »الوفاء« الثانوية الواقعة في حي 

الغزالة مبحافظة أريانة.
وأوضح أن مدير املدرسة الذي استدعى الطالب 
للتحقيق معه بعد أن اشتبه في أنه مدبر عملية 
إحراق أحد مكاتب إدارة املدرسة فوجئ بالشاب 

يضرم النار في نفسه مشيرا إلى أن الشاب سكب 
على نفسه سائل »الدليون« شديد االشتعال قبل 

دخول مكتب املدير.
ورجح النقابي أن يكون بعض طالب املدرسة 
أضرموا النار في املكتب املذكور بعد أن مت منعهم 
األربعاء املاضي من تنظيم »مسيرة تضامنية« 

مع أهالي محافظة سيدي بوزيد.
ودفن في وقت سابق اليوم محمد بوعزيزي 
)26 عاما( الذي توفي مساء الثالثاء متأثرا بحروق 
بالغة أصيب بها بعد أن أقدم على إحراق نفسه 
الشهر املاضي أمام مقر محافظة سيدي بوزيد 
احتجاج���ا على تعرضه للصفع والبصق على 
الوجه من قبل ش���رطية )امرأة( تشاجر معها 
بعد أن منعت���ه من بيع اخلضر والفاكهة دون 
ترخيص م���ن البلدية، ولرفض الوالية قبوله 

لتقدمي شكوى ضد الشرطية.
وقد فجرت هذه احلادثة احتجاجات اجتماعية 
وأعمال عنف غير مس���بوقة ف���ي مدن أخرى 
مبحافظة سيدي بوزيد، وامتدت االحتجاجات 

في وقت الحق إلى مدن مبحافظات أخرى.

واشنطن � رويترز: قال باحثون إن هالما 
مازال قيد التجربة وقى إناثا من القردة من 
ڤيروس اإليدز في جتربة تهدف إلى محاكاة 

انتقال العدوى جنسيا لدى البشر.
وق���ال الباحثون في تقرير نش���ر في 
دورية »بابليك اليبراري أوف س���اينس« 
إنه يوجد ف���ي هذا الهالم دواء لإليدز إلى 
جانب مركب زن���ك وانه متكن من حماية 
كل احليوانات التي أجريت عليها التجربة 
من اإلصابة بالن���وع الذي يصيب القردة 
من ڤيروس »اتش.آي.في« املسبب لاليدز. 
وكتبوا يقولون ان الهالم »كفل حماية كاملة 
)21 من 21 حيوانا( ملا يصل إلى 24 ساعة 
بعد أس���بوعني من وضعه بشكل يومي«. 
وقال مجلس الس���كان في نيويورك الذي 
قاد الدراس���ة إن الهالم ب���ه كمية ضئيلة 
للغاية من املادة الفعالة للدواء لهذا فرمبا 
يكون آمنا ورخيصا. وتأتي الدراسة ضمن 
مجموعة متزايدة من التجارب التي بدأت 
في إظهار تقدم في الوقاية من اإليدز الذي 
يصيب 33 مليون ش���خص على مستوى 

العالم وتسبب في وفاة 25 مليونا.

صحيفة أميركية: اليأس واالكتئاب
سر انتحار االبن األصغر لشاه إيران

واشنطن � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »كريستيان ساينس مونيتور« األميركية ان 
انتحار علي رضا بهلوي االبن األصغر لشاه ايران املخلوع الراحل الثالثاء املاضي 
مبدينة بوس����طن األميركية الذي كان في يوم ما الوريث الثاني لعرش ايران، 

يسجل آخر األحداث املأساوية لسقوط األسرة امللكية الفارسية السابقة.
واش����ارت الى ان احلدث املأساوي النتحار األمير السابق لم يحظ بأهمية 
ملحوظة في إيران حيث متت االشارة اليه على موقع »برس.تي.ڤي« اإليراني 
التاب����ع للدول����ة اول من امس في قصة موجزة حتت عن����وان »ابن ديكتاتور 
إيران السابق يقتل نفسه« مع االشارة الى انه ثاني حادث انتحار ألحد افراد 
أسرة بهلوي فيما يعد مبنزلة تنويه النتحار االبنة الصغرى لشاه إيران ليلى 
بهل����وي التي عثر عليها متوفاة بأحد فن����ادق لندن في عام 2001 بعد تناولها 

جرعة زائدة من املخدرات.
وذهبت الصحيفة الى ان انتحار ش����قيقته الصغرى كان من بني األسباب 
التي ادت ال����ى مزيد من االكتئاب لألمير الذي غادر بالده بعد االطاحة بوالده 
شاه ايران الراحل وهو في سن الثالثة عشرة وعايش حالة الهوان التي عانى 
منها والده بعد طرده ورفض العديد من رؤساء الدول استضافته بعد ان كانوا 
يحاول����ون التقرب والرضا من جانبه. واك����دت الصحيفة ان كل تلك األحداث 
التي كان من بينها وفاة والده ثم انتحار ش����قيقته التي كان مقربا اليها بشدة 
والعي����ش في املنفى ادت كلها الى دخوله في دائرة من االكتئاب واالحس����اس 
بالوحدة والهوان مما دفعه الى التخلص من حياته التي فيما يبدو انه اعتبرها 

بال فائدة وليس هناك هدف من ورائها.

الرياض � العربية: أثار فش����ل 5 فرق من الدفاع 
املدني السعودي في إنقاذ فتاة ثالثينية سقطت في 
بئر ارتوازية في الطائف )غرب الس����عودية( الكثير 
من التساؤالت حول قدرة الدفاع املدني في التعامل 
مع مثل هذه احلوادث اخلطيرة خاصة أن فرقة الدفاع 
املدني فش����لت طوال ثالثة أيام ف����ي محاولة اإلنقاذ 
حتى بات من املس����تحيل اس����تخراج الضحية حية، 
وه����و مايراه املراقبون قصورا مخيفا في قدرات هذا 

اجلهاز احليوي.
وشرعت فرق من الدفاع املدني وشركة متخصصة 
في عمليات احلفر األربعاء في تنفيذ عملية حفر بئر 
موازية للبئر التي س����قطت فيها الفتاة في محاولة 
يائس����ة إلنقاذها، ولكن تأخر عملية اإلنقاذ يضعف 
فرص خططها للنجاح، خاصة أن شهود عيان ذكروا 

أنهم بدأوا يشمون رائحة كريهة تخرج من البئر.
وأكد املتحدث الرسمي في املديرية العامة للدفاع 
املدني السعودية الرائد عبداهلل احلارثي أن الظروف 

التي صاحبت حادثة الطائف كانت صعبة وهي السبب 
في تأخر عملية اإلنقاذ كل هذا الوقت.

وقال »النعاني من مشاكل في التعامل مع مثل هذه 
احلاالت ولكن طبيعة بعض احلوادث تسبب بعض 
الصعوبات، ليس في وجود املعدات أو اآلليات ولكن 

في الظروف احمليطة بها«. 
وتابع »قب����ل يومني وقعت حادثة مش����ابهة في 
املزاحمية لطفل، ومت التعامل معها بشكل جيد، ولكن 
طبيعة احل����ادث هي التي تعيق عملية اإلنقاذ كعدم 

جتاوب الشخص أو طبيعة البئر وعمقها«.
واستطرد احلارثي »منلك كل التجهيزات الالزمة 
ألي عملية إنقاذ، واألهم منها ذكاء رجال الدفاع املدني 
في التعامل مع احلادثة«. وقال »نخضع رجال الدفاع 
املدني بشكل دوري لدورات تدريبية للتعامل مع مثل 
هذه احلاالت بش����كل جيد، ولدينا كاميرات حرارية 
ومعدات تساعد على النجاح ولكن األهم من ذلك كله 

هو جتاوب الشخص نفسه معنا«.

على مدار ثالثة أيام مما يضعف فرص بقائها حية

5 فرق دفاع مدني سعودية تفشل في انتشال فتاة من بئر

ماليزي يهجر زوجته القتناعه بأنها شيطانة!

إعدام سعودي قتل مواطناً بالسكين

موظفة تتهم وزير التضامن 
المصري بصفعها على وجهها

كواالملبور � رويترز: هجر ماليزي زوجته بعد أن أقنعه وسيط 
في أحد املعابد بأنها شيطانة تريد قتله.

ونقلت صحيفة س���تار امس عن الزوجة التي عرفت نفس���ها 
باس���م لوه قولها ان زوجها الذي يعمل مديرا الحد املصانع يريد 
الطالق اآلن ويرفض مقابلة ابنيهما خشية أن تستغلهما زوجته 

في قتله.
ونقل عن لوه قولها في مؤمتر صحافي بكواالملبور »أبلغ الوسيط 
أيضا زوجي أنن���ي ظللت أطلق عليه التعاويذ طوال الس���نوات 

اخلمسة عشر املاضية«.
وتابعت »رفض أن يأكل أو يش���رب في املنزل النه اعتقد أنني 

سممت االكل«.
وذكرت لوه أن الوس���يط يعاني من ديون طائلة ومن املرجح 
أنه يستغل زوجها الذي سحب كل مدخرات ابنيهما قبل أن يهجر 

أسرته.
وعادة ما يلجأ املاليزيون لطلب املساعدة من معاجلني ووسطاء 
روحيني وسحرة ميارسون الطب حلل املشكالت الشخصية ومشاكل 

العمل.
لكن البالد شهدت زيادة مستمرة في بالغات عن الغش واالنتهاكات 
اجلنس���ية مما دفع احلكومة الى أن تعلن أنها س���تطرح مشروع 
قانون هذا العام يقضي بأن يكون املعاجلون الروحيون مسجلني 

لدى وزارة الصحة.

الرياض � يو.بي.آي: نفذت السلطات السعودية امس حكم االعدام 
الصادر بحق سعودي بضرب عنقه بالسيف القدامه على قتل مواطن 

بالسكني بسبب خالف عائلي.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان ان ناجي الشمري أقدم 
على قتل خالد الشمري وذلك بالترصد له وطعنه بسكني عدة طعنات 

أدت الى وفاته نتيجة خالف عائلي سابق بينهما.
وحكمت احملكمة العامة علي����ه بالقتل قصاصا، ومت تنفيذ احلكم 

امس مبدينة عرعر في منطقة احلدود الشمالية.
وهذا هو االعدام االول منذ بداية العام احلالي فيما أعدمت السلطات 
السعودية العام املاضي 27 ش����خصا. ويعاقب مرتكبو جرائم القتل 
واالغتصاب والردة والسطو املسلح باالعدام في السعودية التي تطبق 

الشريعة االسالمية تطبيقا صارما.

القاهرة � أ.ش.أ: ادعت موظفة بالشؤون املالية بادارة املعاشات 
بوزارة التضامن بقيام الوزير علي مصيلحي بصفعها على وجهها 

بالقلم وجذبها من مالبسها.
وكانت معلومات ق���د وردت الى وزي���ر التضامن االجتماعي 
بحسب جريدة »البشاير« املصرية بقيام عزة حمدان فرغلي )50 
سنة( موظفة بادارة الشؤون املالية مبديرية التضامن االجتماعي 
باجليزة باقناع بعض زمالئها بعمل وقفة احتجاجية للمطالبة برفع 
احلوافز املخصصة لهم اسوة مبوظفي الوزارة وحتريضها للسيدات 
مستحقات املعاش التي يتم صرفها من الشؤون االجتماعية � ادارة 

التضامن بعمل وقفة احتجاجية لرفع قيمة املعاش.
فطلب الوزير مقابلة املوظفة في مكتبه ملعرفة سبب اقدامها على 
ذلك، واثناء تواجدها بسكرتارية مكتبه ادعت قيامه بصفعها على 
وجهها وجذبها من مالبسها، واتصلت تلفونيا بالنجدة فقرر الوزير 
حتويلها الى الشؤون القانونية التخاذ الالزم ضدها بناء على مذكرة 

قدمها زمالؤها ضدها بتحريضهم على وقفة احتجاجية.


