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المدخنون البريطانيون يكذبون 

سورية »التحاق بعائل« حاولت تهريب
 2000 دينار مزورة في السالمي 

لندنـ  يو.بي.آي: أظهر استطالع بريطاني جديد 
أن ثلث املدخنني يضطرون للكذب بشـــأن عادتهم 

من أجل أن يتمكنوا من استئجار منزل.
وأشار موقع »ايزي رومات« البريطاني الى أن 
67% من املدخنني يعيشون في أماكن لغير املدخنني 
ويكذب 34% بشـــأن عادتهم من أجل تأمني شريك 

في السكن.
ويزعم حوالي ثلث املدخنني بأنهم حاولوا اإلقالع 

عن التدخني إليجاد مكان يعيشون فيه، ويقول %19 
من البريطانيني إنهم مستعدون للعيش مع مدخنني، 
فيما يقول 37% إنهم جاهزون لذلك فقط إن وافق 

الشريك في السكن على أن يدخن خارجا.
وأشار 7% من أصحاب املنازل إلى انهم يسمحون 
للمستأجرين بالتدخني داخل ممتلكاتهم، فيما يقول 
38% إنهم سيطردون املدخنني، و شمل االستطالع 

الذي أجري في أغسطس الفائت 1821 شخصا.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
االرتبـــاك وحده قاد إلى اكتشـــاف محاولة 
ســـورية لتهريب 2000 دينار مزورة في منفذ 
الساملي، ووفق مصدر أمني فان رجال أمن منفذ 
الساملي اشتبهوا بوافدة سورية كانت في طريقها 
إلنهاء إجراءات سفرها لدخول البالد، وكان يبدو 
عليها االرتباك الشديد وكانت تتحدث بتلعثم 
شـــديد أمام موظف اجلوازات ورجال األمن ما 
دعا رجال األمن إلخضـــاع أمتعتها للتفتيش 
مبعرفة رجال اجلمارك إال أنه لم يعثر بداخلها 

على شيء.
وقال املصدر: مت إرسال الوافدة السورية إلى 
املفتشات حيث أخضعنها لتفتيش ذاتي، ليتبني 

سر ارتباكها الشـــديد وهي أنها كانت ترتدي 
حزاما حول خصرها مملوءا بالعملة الكويتية 
من فئة العشرين دينارا والتي تبني للمفتشات 

أنها مزورة وبشكل شبه متقن.
وذكر املصدر أنه مت القبض على املســـافرة 
السورية وحتريز املضبوطات ومعها شقيقها 
وهو حدث يبلغ من العمر 16 عاما الذي اعترفت 
أنه كان يعلم بأمر محاولة تهريبها، حيث انهما 
حضرا بڤيزا التحـــاق بعائل على والدهما هذا 
وأحيلت السورية وشقيقها إلى مخفر اجلهراء 
حيث أمر املقـــدم فالح محســـن باحتجازهما 
الســـتكمال التحقيق معها في قضية محاولة 

تهريب عملة مزيفة.

موظف في هيئة  مالية حكومية يؤسس 41 شركة وهمية والعمال: 
دفعنا له بين 1000 و1600 دينار مقابل ڤيز عمل حرة

أمير زكي
احال مدير عــــام االدارة العامة ملباحث الهجرة يوم 
امــــس الى النيابة العامة مواطنا يعمل في هيئة مالية 
حكومية وزوجته بتهمة االجتار في االقامات واستصدار 
تراخيص لـ 44 شركة من بينها 3 شركات متارس عملها 
الفعلي و41 شــــركة وهمية ومســــجل على كفالة تلك 
الشركات 250 عامال، اعترف عدد منهم بعض القبض 
عليهم انهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بني 1000 و1600 
دينار مقابل حضورهم الى البالد بڤيز حرة، فيما حاول 
املواطن في بداية اعترافاته توجيه االتهام الى مندوبه 
العربي اجلنسية، اال ان رجال مباحث الهجرة واجهوا 
املتهم بعدد من املعامالت التي اجنزها بعد ابعاد مندوبه 
العربي عــــن البالد ليعترف بانــــه كان على علم بكل 
شــــركاته الوهمية وان مندوبه كان مجرد وسيط، كما 
بــــرأ املواطن زوجته من كامل التهم التي وجهت اليها، 
خاصة االجتار في االقامات واقامة شركات وهمية، مؤكدا 

على استعداده لتحمل كامل املسؤولية.
ووفق مصدر امني، فإن معلومات وصلت الى مدير 
عام االدارة العامة ملباحث الهجرة اللواء عبداهلل خليفة 
الراشد من ان مواطنا يعمل في هيئة مالية حكومية بدأت 
عالمات الثراء واضحة عليه، وتضمنت املعلومات التي 
وصلت الى اللواء الراشد احتمالني اما استغالل املواطن 
مهام عمله في املؤسسة للثراء او ممارسته اعماال غير 
مشروعة، وعليه كلف اللواء الراشد مدير ادارة التحري 

العقيد جنيب الشــــطي والذي بــــدوره اخضع املواطن 
للمراقبة وقــــام بالتحريات والتي انتهت الى ان الثراء 

الذي طرأ على املواطن جراء اجتاره في االقامات.
واضاف املصدر االمني انه مت التنســــيق بني وزارة 
الشؤون ووزارة التجارة واالدارة العامة للهجرة لتتوالى 
املعلومــــات اخلطيرة حيث تبــــني ان املواطن لديه 44 
شــــركة هو وزوجته وان 41 شركة هي مجرد شركات 

على الورق فحسب.
كما تضمنت املعلومات التي حتصلت عليها الهجرة 
ان املواطن وحتى اشهر بسيطة كان مسجال على شركاته 
الـ 44 ما يزيد على 600 عامل من جنسيات مختلفة وان 
العمالة قام بتصفيتها بعد ان رصد النشــــاط امللحوظ 

لوزارة الداخلية في مالحقة جتار االقامات.
وقال املصدر: لم يجد رجال  املباحث بعد هذه التحريات 
سوى اخطار وكيل النائب العام والذي امر بالقبض على 
املواطن وزوجته، وقد انكر املتهم في بداية التحقيقات 
معرفته بحقيقة شــــركاته الوهميــــة موجها اللوم الى 
مندوبــــه العربي، اال ان رجال املباحث ابلغوا املتهم ان 
مندوبه الذي يدعي عليه ابعد قبل اشهر، وقد اجنزت 
معامالت تتعلق باالجتار باالقامات بعد سفر املندوب، 
ليعترف املتهم باجتاره في االقامات باعتبارها وسيلة 
سهلة للثراء الســــريع كما برأ زوجته من تهم تتعلق 
باشتراكها معه في جرمية االجتار في االقامات وانشاء 

شركات وهمية.

بسمة: جدي يهودي أسلم في األربعينيات
وال أؤيد التطبيع... ولست منحلة

األمير تشالز: أدعو الشعب البريطاني
 الرتداء المالبس القديمة

في صغرها أن تكون رجال بسبب 
احلريـــة التي يتمتعـــون بها، 
موضحة أنها ال تقل في شهامتها 
وجدعنتها معتبرة أنها متحررة 

وليست منحلة.
وفي نهاية احللقة اختارت 
بســـمة أن توجه رســـالة إلى 
الفنانـــة حال شـــيحا لالعتذار 
لها عمـــا تردد في الصحف عن 
املقابلة التي جمعت بينهما، إال 
أن مقدم البرنامج طلب منها أن 
تكون الرسالة الى الصحافية عال 
السعدني وكتبت بسمة تقول 
»أشكرك على اعتذارك عن زلة 

قلمك... بسمة«.

املرشحون.
واعترفت بسمة أن دورها في 
فيلم »رســـائل بحر« نقلها من 
دور البنت الصغيرة إلي أدوار 
األنوثة، نافية أن تكون مسؤولة 
عن عودة السينما غير النظيفة 

من خالل أدوارها.
وأشـــارت إلى أن كل األدوار 
التي قدمتها بعد أن اعتذرت عنها 
املرشحات لها أحبتها جدا لذلك 
قدمتها، الفتة إلى أنها في الوقت 
الراهن غير مســـتعدة الرتداء 
احلجاب لكـــن رمبا ترتديه في 

املستقبل.
وكشفت بسمة عن أنها متنت 

القاهـــرة: صرحت  ـ  إيالف 
الفنانة الشـــابة بسمة بأنها ال 
تؤيـــد التطبيع مع إســـرائيل 
علـــى الرغم مـــن أن جدها كان 
من أصول يهودية، مشيرة إلى 
أن جدها أشهر إسالمه في نهاية 
األربعينيات من القرن املاضي.

وقالت بســـمة في حوارها 
مـــع اإلعالمي طوني خليفة في 
برنامج »بلسان معارضيك« ان 
أبرز معارضيها هي الصحافية 
املصرية عال الســـعدني والتي 
كتبت مقال بعنوان »إذا بليتم 

بجد يهودي فاستتروا«.
وأوضحت أنه ال يصح أن يتم 
التهكم على جدها ملجرد أنه كان 
يهودي، مشـــيرة إلى أن احلكم 
على اإلنسان ال يجب أن يكون 
من خالل دينه وإمنا من خالل 

أخالقه وتصرفاته. 
وجددت بسمة تأكيدها على أن 
دورها في مسلسل »قصة حب« 
يختلف عن الدور الذي رشحت 
له روبي، مشيرة إلى أن روبي 
كانت ستجسد دور شقيقة جمال 
سليمان وليس دورها حيث كان 

املسلسل سيجمع بينهما.
إلى  أنها ذهبت  وأكدت على 
زيارة عائلة جدها في الواليات 
املتحدة ووجدتهم مصريني أكثر 
من املصريني املقيمني في مصر 
ألنهم يعتزون بلهجتهم املصرية، 

ويروون النكت املصرية. 
وأشـــارت إلى أنهـــا ال تريد 
االلتقاء بالصحافية عال السعدني 
التي نشرت املوضوع في جريدة 
األهرام، مؤكـــدة أنها ال تعرف 
ما إذا كان ملف جدها مت فتحه 

ألسباب سياسية أم ال.
ولفتت إلى أنها ليست ضد 
النظام احلالي لكنها استجابت 
لدعوة د.محمد البرادعي املدير 
السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة مؤكدة أنها ســـتعطي 
القادمة  صوتها في االنتخابات 
التـــي يعلنها  وفقا لألجنـــدة 

لنــــدن ـ يو.بــــي.آي: حث ولي عهــــد بريطانيا 
األمير تشــــالز أبناء بلده على محاكاته في ارتداء 
املالبس القدمية والثياب املصنوعة من األقمشــــة 
الطبيعية للمســــاعدة في تخفيض نسبة الكربون 
في العالم ووقف تغير املناخ. ونســــبت صحيفة 
»ديلي إكسبريس« اخلميس إلى األمير تشالز قوله 
في مقال تنشره مجلة »فوغ« هذا الشهر إنه »تعود 
في بعض األحيان على ارتداء مالبس صنعت منذ 
عقود ويحب إعادة استخدام األشياء وإصالحها ألن 
املالبس كلما قدمت كلما صارت أكثر راحة ومن املمكن 

أيضا تكييفها لتظهر في سياق مختلف«.
وأضاف ولي العهد البريطاني أن شخصا يعمل 
لديه »كان واســــع اخليال مبــــا يكفي لصنع أزرار 
أكمام القمصان من محرك سابق لسيارته القدمية 
من طراز أستون مارتن ويبيعها لصالح جمعيته 

اخليرية لرعاية الشباب«.
واعترف األمير تشالز )62 عاما( بأنه »يرتدي 
أحذية صنعت عام 1987 من جلد مت انتشــــاله من 
سفينة هولندية غرقت في ميناء بليموث البريطاني 
عام 1786 ومعطفا شتويا صنع على غرار معطف 

ارتداه امللك ادوارد الثامن ملدة 23 عاما«.
وقال »إن ارتداء املالبس القدمية أو املستعملة 
منذ وقت ليس ببعيد كان يسبب اإلحراج للكثير 
من الناس لكن األمر تغير اآلن وصار ارتداء املالبس 
القدمية سمة بارزة يرتديها الكثير في جميع أنحاء 
العالم«. وأشــــاد األمير تشالز في إقدام الكثير من 
الشركات الصانعة على إعادة تصنيع املالبس القدمية 
وتصميمها بشكل جديد وحث قطاع صناعة األزياء 
على استخدام مواد مثل الصوف إلنتاج مالبس ال 

تضر بالبيئة.

ألقى بنفسه من الطابق الـ 39.. ونجا
 نيويورك ـ أ.ش.أ: ذكرت تقارير إعالمية أميركية أمس اخلميس 
أن شابا في الثانية والعشرين من عمره جنا من املوت بعد أن ألقى 
بنفســـه من الطابق التاســـع والثالثني بعمارة في منطقة مانهاتن 

مبدينة نيويورك.
وقالت التقارير »إن الشاب الذي كان يحاول االنتحار، سقط على 

سقف سيارة كانت متوقفة أسفل املبنى«.
وذكرت صحيفة »بوسطون هيرالد« األميركية في موقعها اإللكتروني 
أن الشاب ويدعى »توماس ماجيل« سقط على سقف سيارة وكانت 

سرعة سقوطه حلظة االرتطام 140 كيلومترا.
وتدخلت العناية اإللهية لتنقذ الشاب رغم إصابته بجروح متعددة 

أردي أقلع منها كسور في قدميه، وأجريت له عملية جراحية فيهما.
عن التدخين

الطفل االندونيســـي أردي 
ريزال البالـــغ من العمر عامني 
فقط في صورة التقطت له في 
مايـــو املاضي وأثـــارت ضجة 
عاملية بسبب تدخينه لسيجارة 
وبحســـب تقارير إخبارية فإن 
أردي أقلع اآلن عن إدمانه الذي 
بلغ الى حد تدخني 40 سيجارة 
في اليـــوم وذلك بعد خضوعه 

لدورة عالج مكثفة.

 شركة »البوتوكس« تدفع 600 مليون دوالر 
لتسوية اتهامات ببيعها الدواء بشكل غير قانوني

واشنطن ـ يو.بي.آي: وافقت شـــركة تصنيع األدوية األميركية 
»أليرغان« على دفع مبلغ 600 مليون دوالر لتسوية اتهامات لها ببيع 
مادة البوتوكس الشهيرة بشكل غير قانوني عام 2005 الستعماالت 

لم تصدق عليها السلطات املختصة بينها معاجلة الصداع.
وذكرت وســـائل إعالم أميركية ان التســـوية هي آخر إجنازات 
حملة وزارة العـــدل األميركية على ترويج الشـــركات ألدوية غير 

مرخص لها.
وتقول الوزارة في الشكوى املرفوعة ضد »أليرغان« ان األخيرة 
قامت بشكل غير قانوني ومن دون األخذ في االعتبار اآلثار السلبية 
على صحة املرضى بالترويج الســـتخدام البوتوكس الستخدامات 
لم توافق عليهـــا إدارة الغذاء والدواء األميركية. وتتهم الشـــكوى 
الشـــركة بوضع برنامج تســـويقي يتضمن منح األطباء نوعا من 
الرشوة إلغرائهم بوصف البوتوكس حلاالت مثل األلم والتقلصات 
العضلية الال إرادية عند األطفال الذين يعانون من شلل دماغي وهي 

استخدامات غير مدرجة على ملصق تصنيف الدواء.

بسمة

األمير تشالز

المنافسة على لقب الزوج الخامس لـ »زهرة« 
تحتدم بين طلعت زكريا وعمرو أديب.. وبيكام على الخط

القاهرةـ  إم.بي.سي: تباينت اآلراء في صفحة 
مسلسل »زهرة وأزواجها اخلمسة« على فيس 
بوك، حول هوية الزوج اخلامس لغادة عبدالرازق، 
ضمن أحداث املسلسل، فبينما رجح البعض أن 
يكون الفنان طلعت زكريا، ذهب اآلخرون إلى 
ترشيح اإلعالمي عمرو أديب أو الفنان مدحت 

صالح.
يأتي ذلــــك بعدما رصدت الشــــركة املنتجة 
للمسلســــل جائزة 20 ألف دوالر ملن ينجح في 
معرفة هويته، وطرحت في هذا اإلطار مجموعة 
من األسماء، من بينها ديڤيد بيكام العب كرة القدم 
اإلجنليزي، وبراد پيت وعمرو أديب وأبوتريكة 

وعماد متعب.
فعلى صفحة »زهرة وأزواجها اخلمسة« على 
فيس بوك، التي بلغ عدد أعضائها 35 ألفا، ذهبت 
بعض اآلراء في اجتاه طلعت زكريا، وقالت مرمي 
صالح: »أكيد هو طلعت ألنه بيظهر معاها في 
التترات«، وأيدها في الرأي عدد كبير من األعضاء 

الذين استندوا –أيضا- إلى تترات املسلسل.
وعارضت قلة من الشبابـ  على نفس الصفحة 
ـ هــــذا اخليار، وقالت العضــــوة »توتة«: »هما 
بيقولوا إن الزوج اخلامــــس مفاجأة، وطلعت 
زكريا بيظهر معاها في التترات بشكل واضح، 

تبقى إزاي مفاجأة«.
وأيدتها العضوة شروق أحمد، التي ذهبت إلى 
أن الفنــــان مدحت صالح رمبا يكون هو الزوج 

اخلامس لزهرة.
أما ندا أحمد، فلم حتدد شــــخصية بعينها، 
لكنها ذهبت إلى أن الزوج اخلامس لها، هو أول 

شخص تزوجته قبل احلاج فرج أبو اليسر.

 وامتد اجلــــدل حول الزوج اخلامس لزهرة 
إلى املنتديات، التي تناقلت خبرا نشــــر مبجلة 
»صباح اخلير« املصرية حول احتمال أن يكون 
اإلعالمي عمرو أديب هو الزوج اخلامس لزهرة، 

لظهور اسمه كضيف شرف في املسلسل.
وأيد أعضاء منتدى »هنا العراق« هذا اخليار، 
مستبعدين األسماء التي يرددها البعض ومنها 
ديڤيد بيــــكام وبراد پيت وأبــــو تريكة وعماد 

متعب.
وترددت هذه األسماء استنادا إلى أخبـــــار 
نشــــرت أنه أثناء تصوير احللقة األخيرة من 
املسلسل في لنــــــدن، كانت هناك محاولة ملخاطبة 
بيكام العب كرة القدم اإلجنليزي، ثم طرح اسم 
براد پيت، واســـــــــم أبوتريكة وعمــاد متعب 
واملذيع املشاكس عمرو أديب، وذلك ليتزوجوا 
زهرة ملدة نصف دقيقــــة، حيث تنتهي احللقة 
بعــــد أن تقول له زهرة »أنــــت اللي كنت بدور 

عليه«.
وتباينت آراء أعضاء منتدى ستار تاميز، حيث 
اســــتبعدوا أن يكون أبوتريكة أو عماد متعب، 
وذهب معظم اآلراء في اجتاه طلعت زكريا، في 

حني لم يستبعد أقلية أن يكون عمرو أديب.
واستندت العضوة »العيون احلزينة«، التي 
تؤيد اسم عمرو أديب إلى خبر نشر في جريدة 
األهــــرام املصرية، وقالت: »يا جماعة أنا قريت 
اخلبر واللي فهمته منه أن الزوج اخلامس لزهرة 

هيكون شخصية عامة«.
وأضافت: »همــــا كانوا عايزين يجيبوا براد 
پيت أو بيكام بس لقوها صعبة شوية، عشان 

كده أنا أعتقد انه هيكون عمرو أديب«.

طلعت زكريا

غادة عبدالرازق

ديڤيد بيكام عمرو اديب

اللواء عبداهلل الراشد


