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القاهرةـ  أ.ش.أ: رفض 72 راكبا النزول من الطائرة املصرية 50
القادمة من الكويت، واعتصموا بداخلها ألكثر من 3 ســـاعات 
احتجاجا على هبوطهم مبطار القاهرة بدال من مطار اإلسكندرية 

املغلق منذ صباح اليوم لسوء األحوال اجلوية هناك.
وكانت رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت إلى اإلسكندرية 
قد هبطت مبطار القاهرة بعد غلق مطار اإلســـكندرية لتعذر 
هبوط الطائرات فيه بسبب الطقس السيئ، وعند إبالغ الركاب 

باملوقـــف ومطالبتهم بالهبوط من الطائرة لنقلهم بســـيارات 
أوتوبيس إلى اإلسكندرية رفضوا الهبوط واعتصموا بداخل 

الطائرة ألكثر من 3 ساعات لرغبتهم في نقلهم جوا.
وبعـــد مفاوضات طويلة مع الركاب شـــارك فيها عدد من 
مســـؤولي مصر للطيران وشركة امليناء واألجهزة األمنية مت 
اقناع الركاب بالنزول، حيث مت توفير أوتوبيسات لهم قامت 

بنقلهم إلى االسكندرية.

اعتصام 72 راكبًا لمدة 3 ساعات داخل طائرة بمطار القاهرة

جاسوس بريطاني ساعد موظفي 
القصر الملكي على أداء صالة الجمعة

األزهر: إنفلونزا الخنازير ال توجب الطالق
القاهرةـ  العربية:  أصدرت جلنة الفتوى باألزهر الشريف فتوى شرعية امس بعدم جواز طلب الزوجة الطالق 

أو قيام الزوج بتطليق زوجته بسبب إصابة أحدهما بڤيروس »h1n1« املعروف باسم إنفلونزا اخلنازير. 
وقال الداعية مرزوق الشحات رئيس جلنة الفتوى باألزهر ردا على سؤال حول قيام أحد املواطنني بتطليق 
زوجته بسبب إصابتها بڤيروس انفلونزا اخلنازير: إن انفلونزا اخلنازير ليست مرضا منفرا يستدعي طلب 

الزوجة الطالق من زوجها أو قيام الزوج بتطليق زوجته.
وأضاف: األمراض املنفرة فقط هي التي تســــتدعي الفســــخ بني الزوجني كالبرص واجلنون واجلذام لكن 
»انفلونزا اخلنازير« مجرد مرض وميكن الشــــفاء منه، كما أنه ال يؤدي حتما الى الوفاة وال ميكن القول إن 

البقاء مع املصاب قد يؤدي إلى فقدان احلياة.

سوزان بويل.. مالكمة

4 بريطانيين يتبادلون بطاقات الميالد نفسها منذ 34 عامًا
لندن ـ يو.بـــي.آي: حرصا منهم على احلفاظ 
على تقاليد عيد امليالد حســـبما يرونها استمر 4 
أشخاص هم زوجان وزوجتان في إرسال بطاقات 
عيد امليالد ذاتها إلى بعضهم على مدى 34 سنة.
وذكرت صحافية »ميرور« أن الزوجني جون 
وريتا كوين أرســـال بطاقة معايدة ذات تصميم 
ورسوم معينة إلى صديقيهما جو وجوزفني كوين 

في عام1975.
وفي العام الذي تال ذلك أرسل جو وجوزفني 
بطاقة معايـــدة مماثلة لهما متاما وظل األصدقاء 
على هذا املنوال طوال 34 سنة متواصلة لم يفكر 
أحد فيهم تغيير شكل البطاقة مطلقا ولكن كانت 
الكلمات التي تكتب عليها تختلف باختالف ظروف 

العائلتني مثل والدة أطفال أو أحفاد وما شابه.

لندنـ  يو.بي.آي: جلأت املغنية 
االسكوتلندية سوزان بويل إلى 
رياضة املالكمـــة للتخلص من 

العدائية.
وذكرت صحيفة »ديلي ستار« 
البريطانيـــة ان بويل قالت في 
مقابلـــة إذاعية إنهـــا جلأت إلى 
رياضـــة املالكمة »للتخلص من 

العدائية بالشكل الصحيح«.
اليابان  إلى  وتسافر املغنية 
للمشاركة في برنامج تلفزيوني 
ليلة رأس السنة واعترفت خالل 
املقابلة بأنها اضطرت إلى التنقل 
بني 6 حافالت لتصل إلى موقع 
تصوير »بريطانيا متلك املوهبة« 
الذي شـــهد انطالقتها إلى عالم 
الشـــهرة واألضواء عن عمر 48 
الرغم من إطاللتها  ســـنة على 
البســـيطة التي فاجأت اجلميع 

بصوتها الساحر.

دبي ـ العربية: اعتبر 
إيتــــون  تشــــالز جــــاي 
الصحافــــي البريطانــــي 
أن كتابه »اإلسالم وقدر 
اإلنسان« نقطة حتول في 
حياة كثير من البريطانيني 
وقال إن تأثير الكتاب وصل 
إلى بالط امللكة اليزابيث 
الثانية التي وافقت على 
إدخــــال تعديل جديد في 
قانون اخلدمة داخل القصر 
امللكي )باكينغهام( وذلك 

بسماحها للموظفني املسلمني بتأدية صالة اجلمعة 
في اجلامع في أوقات الدوام الرسمي.  

وكان إيتون قد عمل حلساب احلكومة البريطانية ملدة 
17 سنة متخفيا داخل ثوب الصحافة والديبلوماسية في 

عدد من الدول في الشرق 
األوســــط، بعد اعتناقه 
اإلسالم وتغلغله في حياة 
شعوب املنطقة، وشكل 
مصدرا مهما للمعلومات 
التــــي توجــــه سياســــة 
البريطانية في  احلكومة 

مستعمراتها السابقة. 
إيتـــون  ويقـــول 
»كان عملـــي يتمحـــور 
حول األمـــور املتعلقة 
باملعلومات حيث عملت 
في البداية أمينا للمعلومات في العديد من األمكنة 
مبا فيها الهنـــد و»الال« و»ترينيداد«، وكانت هذه 
األخيرة األكثر أهمية نظرا لوجود أقلية مســـلمة 

كبيرة هناك. 

سيدة سعودية تتهم رجل أعمال مصريًا: 
هددني بالقتل على طريقة سوزان تميم

احمد عفيفي 
هل يتكرر سيناريو هشام 
طلعت مصطفى وسوزان متيم؟ 
سؤال ستجيب عنه االيام املقبلة 
حيـــث ال حديث في الشـــارع 
املصري حاليا اال عن حكاية رجل 
االعمال املصري يحيى الكومي 
والسيدة السعودية )خ.ع( التي 
يتهمها بأنها استولت منه على 
60مليون جنيه، فرجل االعمال 
يتهمها بســـرقته وهى تتهمه 
باالساءة الى سمعتها، مؤكدة 
انها كانت متزوجة منه عرفيا 
وبشهود وهو ينفي هذا االمر 

جملة وتفصيال.
وفي حوار للسيدة السعودية 
اجرته امس جريدة »املصري 
اليـــوم« قالت:تعرفـــت على 
»الكومي« منذ 4 أشهر تقريبا، 
وكان يعـــرف أنني أشـــتري 
عقارات في مصـــر، وجاء لى 
عارضا عددا من الڤيالت لبيعها، 
وقال لي أملك شركات وبيزنس 
كبيرا، ولكنه تقدم للزواج مني، 

بعد إحلاحه، وكنت أتصور أنه 
إنسان مناسب لي، لكنى صدمت 
فيه منذ اليوم الثاني لزواجنا، 
وجدته مفلسا ويطالبني بأموال 
وسحب منى مبالغ وصلت إلى 
300 ألـــف جنيه أثناء زواجي 
القصير منه، لم يكن معه حتى 
عشرة آالف جنيه ليدفع شيكا 
كان عليه وفوجئت بإنسان آخر 

وكنت أؤجل كل شـــيء، وملا 
الڤيالت اخلمس،  عرض علي 
وجدت أنها مناسبة واشتريتها، 
وكان الشراء في بنك اإلسكان 
والتعمير، وكان ذلك قبل إمتام 
الزواج بيننا، وقال في بالغه 
إنني ســـرقت األوراق،  األول 
وملـــا تنبه إلى أن كل إجراءات 
البيع كانت فـــي البنك وأمام 
العشرات من املوظفني، تراجع 
وقال إنني غررت به وضحكت 
عليه وسرقته، وهذا كالم فارغ، 
أنا زوجته، ولست خائفة منه 

ألن كل أوراقي سليمة.

طلب مني الزواج

وتضيف: عندما تعرف بي 
أثناء عالقة العمل بيننا، تقدم 
لي بعد 3 أيام من تعارفنا طالبا 
منى الزواج، لكني لم أرد عليه 
اقتنعت  وظل يطاردني حتى 
به وتزوجتـــه، كان يقول لي 
إنه يحبني، وأنـــه له مكانته 
بلـــده، ووافقت  ووضعه في 

وكنت أصرف عليه منذ أول يوم 
زواج، وتعرضت ألكبر عملية 

نصب في حياتي.
وقد استمر الزواج بيننا ملدة 
3 أســـابيع، وكان عرفيا بناء 
على طلبي، فنحن ال نتزوج إال 
من سعوديني، وعندنا تقاليد 
صارمـــة في األســـرة، وهذه 
فضيحة لي ولهـــم، وأعترف 
بأنني أخطأت لكن عقد زواجي 
العرفي منه كان في حضور أخي 
وابن أختي وشيخ من األزهر، 
جئت به خصيصا ألطمئن الى 

أن الزواج شرعي.

21 مليون جنيه

الڤيالت  وقد اشتريت منه 
ودفعت ثمنها بالكامل )21 مليون 
جنيه(، كما وقعنا عقود بيع 
الڤيالت وسلمها لي، ولم تكن 
فلوسي جاهزة فأصر على إلغاء 
البيع، وهو ما حدث وذهبت إلى 
البنك وتنازلت عنها، وعندما 
أكملت الفلوس وعرضت عليه 

مجوهراتي وافق وقدرها هو، 
وحررنـــا عقـــودا جديدة في 
البنك، وتسلم املجوهرات، ثمن 
العقارات، وعـــرض على بعد 
ذلك مشروعا آخر في الطريق 
الصحراوي، حيث ميلك أرضا 
هناك، وكان يريد أن أحصل على 
قرض باســـمي يصل إلى 300 
مليون جنيـــه لنبني منتجعا 
عليهـــا، واحلمد هلل لم تكتمل 

الصفقة.

سيدفنني في مزرعة

وتضيف اكثر من مرة كان 
يهددنـــي بأنه ســـيجعل مني 
سوزان متيم أخرى، وسيدفنني 
في مزرعـــة له فـــي الطريق 
الصحراوي، وفـــي ثاني يوم 
للطالق جـــاء وتهجم علي في 
منزلـــي، وهاجمني وصفعني 
على وجهي، لذلك قدمت بالغا 
ضده باالعتداء علي، وبعدها 
قدم ضدي البالغات واألكاذيب 

التي يروجها.

الكومي: سرقت مني 60 مليون جنيه ..وهي تؤكد: تزوجته عرفيًا

سوزان بويل

إيتون )ميينا( مع الداعية اإلسالمي حمزة يوسف

رجل االعمال املصري يحيى الكومي

صحتك

الفلفل الحار مفيد للدورة الدموية 
لنـــدن ـ يو.بي.آي: إذا 
كنـــت تشـــعر بالبرودة 
الشديدة في الشتاء وتعاني 
من التشقق في أصابع يديك 
وقدميك فما عليك ســـوى 
الفلفل احلار للتغلب  أكل 

على هذه املشكلة.
وقالت د.سارة بروير 
وهي طبيبة عامة وواضعة 

»الدليــل  كتـــــاب 
األساســـي إلـــى 

الڤيتامينـــات 
واملواد املعدنية 
قيـــر  لعقا وا
 » تيـــة لنبا ا
لصحيفـــة 

»ديلـــي ميل« 
امس إن الفلفل 

احلــــار يحافظ 
علــــــى سخونة 

وســـريان الـــدم في 
الشرايني واألوردة ويضخ 
الدم إلى كافة األعضاء التي 

يحتاجها اجلسم.
وأضافـــت »ان التدفق 
الســـلس للـــدم ضروري 
ليـــس لتوفيـــر الـــدفء 
للجسم فحسب بل لتزويد 
أنسجة اجلسم باألوكسجني 

والغلوكوز والڤيتامينات«، 
وقالت بروير »لسوء احلظ 
عند انخفاض درجة حرارة 
اجلـــو تنقبـــض األوعية 
الدمويـــة وكلمـــا زاد هذا 
الدم  االنقباض تقل كمية 
التي تضخ في الشـــرايني 
واألوردة وتصل عندها إلى 

مستوياتها الدنيا«.
إلى  وأشـــــارت 
أن أكثــر أعضاء 
اجلســـم تأثرا 
في مثل هـــذه 
احلالة هـــي 
أصابع اليدين 
والقدمني حيث 
يشعــر املـــرء 
باأللم واخلدر 
لتشـــنــــج  ا و
فيها وبصعوبـــة 
بالشكل  استخدامها 

املطلوب.
إلى  الباحثة  وخلصت 
الفلفل احلار يوســـع  أن 
الشـــرايني ويعطـــي ذلك 
اإلحســـاس بالدفء الذي 
يحتاج إليـــه كثيرون في 
املناطق الباردة في مثل هذا 

الوقت من العام.

ألقت بنفسها من الـ 12 
بعد مشاجرة هاتفية 

إسرائيلي يتسول 
في مطار القاهرة 

تايبيـــه ـ د.ب.أ: قفـــزت خادمـــة 
إندونيسية من الطابق الـ 12 من مبنى 
سكني في تايبيه لتلقى حتفها وذلك 

بعد شجار مع زوجها عبر الهاتف.
وذكرت صحيفة »يونايتد« التايوانية 
امـــس أن واصية )30 عاما( قفزت من 
شرفة شـــقة مخدومها التايواني ظهر 
السبت املاضي بعدما تلقت مكاملة هاتفية 
من زوجها الذي يقيم في إندونيسيا.

ونقلـــت الصحيفة عن الشـــقيقة 
الصغرى للمخدوم والتي كانت تستخدم 
جهاز الكمبيوتر في حجرة املعيشـــة 
وقت وقوع احلادث القول: »تشاجرت 
)اخلادمـــة( مع زوجها عبـــر الهاتف. 
وعندما انتهت مـــن املكاملة الهاتفية، 
انطلقت إلى الشـــرفة وسمعت صوت 
قيئ. رأيتها على وشك القفز وهرعت 
إلى الشـــرفة ملنعها ولكن الوقت كان 

قد فات«.
وقالت إنها ال تعلم سبب الشجار 
ألن واصية كانت تتحدث باإلندونيسية 
«ولكنها كانت تصيح في حديثها عبر 
الهاتف«، وسقطت واصية على سيارة 
متوقفة ما أسفر عن تهشم زجاج النافذة 
اخللفية للسيارة، ثم تدحرجت لتسقط 
على األرض. ونقلت إلى مستشفى جون 

إي ولكنها توفيت متأثرة بجروحها.
وكانت اخلادمة قد جاءت إلى تايوان 
في أبريل للعمل لدى أســـرة تايوانية 
عن طريـــق مكتب لتوفيـــر العمالة، 
واستبعدت الشرطة وجود عمل إجرامي 
وراء احلادث وأبلغت أســـرة اخلادمة 

في إندونيسيا.

القاهـــرة ـ د.ب.أ: اضطر 
عجوز إســـرائيلي للتسول 
وسط ركاب ترانزيت مطار 
القاهرة عندما طال انتظاره 
4 أيام بالصالة بعد منع مصر 
إليها ورفض طائرة  دخوله 
العال اإلسرائيلية اصطحابه 
لعدم وجود أموال لقيمة تذكرة 

السفر.
وكان الراكـــب جوزيـــف 
ســـاريى )80 ســـنة( وصل 
القاهرة على الطائرة اإلثيوبية 
القادمة من أديس أبابا ولعدم 
وجود تأشيرة دخول مسبقة 

رفضت مصر دخوله.
 وعندما أراد الســـفر إلى 
تـــل أبيـــب رفضت شـــركة 
العال اإلسرائيلية اصطحابه 
لعدم وجود تذكرة ســـفر أو 

قيمتها.
وعندما طال انتظار الراكب 
اضطر للتســـول من الركاب 
حيث يطلب منهم بلغة عربية 
مساعدته من دون أن يعلن 
عن جنسيته مما أزعج جميع 
الركاب ولفت نظر قوات األمن 

في مطار القاهرة.
 وعندما فشـــل في تدبير 
ثمـــن تذكرة ســـفره قررت 
القاهـــرة  ســـلطات مطـــار 
ترحيله إلى إثيوبيا على نفقة 
شركة الطيران طبقا لقوانني 

الطيران.

سجناء بريطانيا أحرار!

ابن العاشرة كشف 
زواج أبيه

لنـــدنـ  د.ب.أ: خرج ما يزيد 
على 6 آالف مجرم خطر يشكلون 
خطورة »شديدة أو شديدة للغاية« 
علـــى املجتمع مـــن احملاكم في 
بريطانيا بأحكام خدمة املجتمع 
أو أحكام موقوفة التنفيذ خالل 

األعوام الثالثة املاضية. 
وذكرت صحيفة أن مسؤولي 
التحقيـــق حذروا مـــن أن هذه 
األحكام أصبحت تســـتخدم مع 
عدد متزايد مـــن املدعى عليهم 
املدانني في جرائم عنف بسبب 
تكدس السجون وهو ما يعرض 

سالمة املجتمع للخطر.

الرياضـ  يو.بي.آي: كشف طفل 
سعودي في العاشرة من عمره عن 
زواج والده الذي مت سرا ،وقالت 
صحيفة »عــــكاظ« امس أن األب 
»كان برفقــــة زوجته اجلديدة في 
طريقهما الستكمال أثاث منزلهما من 
السوق حلظة انتظار االبن سائق 
العائلة عند مدخل مدرسته حيث 
ملح والده برفقة امرأة أخرى اعتقدها 

والدته«. 
وأضافت أن االبن اخبر والدته 
مبشاهدة والده مع زوجته اجلديدة 
ما أدخل الشك في قلب الزوجة التي 
استدعت مجموعة من أسرة الزوج 

ملواجهته عند عودته.

»خدعة« تكلف نيكوالس كيج
 36 مليون دوالر

دبيـ  سي.ان.ان: على 
خالف كل ما كان يتمناه 
كهدية فـــي احتفاالت 
 ، » س يســـما لكر ا «
الشـــهير  املمثل  وجد 
نيكوالس كيج، نفسه 
في مواجهـــة قضية 
قانونيـــة جديدة، قد 
تكلفه نحو 36 مليون 
دوالر، بعد ما قال إنه 
تعرض لـ »خدعة« من 
محاسبه ومدير أعماله 

السابق.
القضايـــا  وآخـــر 
التـــي يواجهها النجم 
األميركـــي، في نهاية 

العـــام 2009 الذي واجه كيج خالله العديد من الصراعات 
واملشـــكالت القانونية، أقامتها إحدى شركة »ريد كورب 
انفستمنت« للتمويل العقاري، متهمة إياه بأنه امتنع عن 

سداد قرض تزيد قيمته على خمسة ماليني دوالر.
وبحسب وثائق القضية، فقد اتهم محامو الشركة كال 
من نيكوالس كيج، ومحاســـبه الســـابق، ووسيط الرهن 
العقاري، بخداع الشركة من خالل عدم تقدمي صورة واضحة 
عن الوضع املالي للممثل البالغ من العمر 45 عاما، مبا في 
ذلك عدم إبالغ الشركة بقضية الضرائب املستحقة عليه، 

والتي تبلغ قيمتها 6.3 ماليني دوالر.
وجاء في وثيقة الدعوى: »لقـــد أكد )عميلنا( أن كيج 
لديه أصول قيمة، من بينها منزل فاخر، وعدد من اليخوت 
والطائرات اخلاصة، واألنتيكات النادرة، وسيارات فاخرة، 
ومجوهـــرات وغيرها.. لتغطية قيمـــة القرض«، وذكرت 
الوثيقة أن »قيمة هذه األصول مت تقديرها بصورة مبالغ 

فيها بشكل كبير«.

مغارة بركانية في سورية 
عمرها أكثر من 50 ألف عام 

»صعيدي« طلب من صديقه قتله 
واتهم أهل زوجته!

حملة سعودية لتكريم بطل سيول جدة:
أنقذ 14 شخصًا من الموت غرقًا

الرياضـ  العربية: ال تدرك جويرية، االبنة الصغرى 
للباكستاني فرمان علي، ما أصابها وأختيها.

فقد رحــــل والدها عن الدنيا قبل أن يراها، لكنه 
أصبح مثال في الشجاعة والتضحية، بعدما أنقذ 14 
شخصا وهو يصارع سيول جدة قبل أن ينال منه 
القدر وتفقد أســــرته معيلها. وتقول زبيدة، االبنة 
الكبرى لفرمان علي: »كان أبي يحبني، وقال لي في 
الهاتف إذا تفوقت في املدرســــة فسيعطيني ألعابا 
ونقودا عندما يعود«. لكن األب لم يعد، وما أصعب 
أن يفقد اإلنسان عزيزا في الغربة، فكيف به إن كان 

زوجا أو ابنا أو أخا مثل فرمان.
العزاء الوحيد الذي يخفف من مصاب أسرة فرمان 
اعتبارها أن ابنها عاش بطال وقضى شهيدا. وتتذكر 
والدته جيهان أن فرمان »كان مطيعا ومحبا للخير. 
نعم إننا حزينون على فراقه لكننا فخورون به ألنه 
استشــــهد وهو يخدم الناس ويسعى إلنقاذهم، ما 
زلــــت أذكر اتصاله بي عندما بدأت األمطار الغزيرة 

بالهطول على جدة طالبا مني أن أدعو اهلل أن يحفظه 
ويحفظ اجلميع من حوله«.

الشاب الراحل ترعرع في أسرة مكونة من 5 إخوة 
و5 أخوات، والتزال تضحياته وسيرته الطيبة على 
كل لســــان في احلي الذي عاش فيه. ويذكر أستاذه 
السابق بهرمان أن الشاب كان »تلميذا مهذبا ومطيعا. 

لقد كان رفيقا بزمالئه ومتفوقا في دراسته«.
 وقد بادرت مجموعة من الشباب في جدة إلطالق 
حملة تهدف إلى تكرمي فرمان، ومساعدة عائلته كنوع 

من رد اجلميل للشاب الذي أنقذ 14 شخصا.
 وأسســــت املجموعة صفحة خاصة على موقع 
»فيس بوك«، انضم إليها حتى اآلن 23 ألف شخص، 
بحسب ما قال أحد أعضاء املجموعة عبداهلل احلمدان 

لبرنامج »صباح العربية« امس.
وتهدف احلملة، بحســــب احلمدان، للتأكيد على 
ثقافة التســــامح في اخلليج، »فنحن في السعودية 

فخورون به لقيامه بهذا الدور الكبير«.

23 ألفاً يطالبون على »الفيس بوك« بردّ الجميل 

 دمشقـ  كونا: أعلنت سورية عن اكتشاف مغارة 
بركانية يزيد عمرها على 50 ألف عام حتت ســــطح 
األرض هي األكبر حتى اآلن أطلق عليها اسم مغارة 
»ســــؤادا«، وقالت اجلمعية السورية لالستكشاف 
والتوثيق في تقرير ان اللجان املعنية باالستكشاف 
والتوثيق التابعة لها قامت في 18 ديسمبر اجلاري 
برحلة سير على األقدام ملسافة 7 كيلومترات شرقي 
بلدة الرضيمة الشرقية في محافظة السويداء حيث 
أفادت بعض املعلومات بوجود بعض املغارات املهمة 

وغير املعروفة.  
واضافت اجلمعية انه عثر على مغارة وقام فريق 
الطوارئ بعد عناء كبيــــر بفتح بوابتها التي كانت 

حتت كومة من احلجارة الكبيرة.
 وأشار التقرير الى انه تبني للجان أن املغارة في 
غاية األهمية والروعة فهي مغارة بركانية جيولوجية 
يزيد عمرها على 50 ألف ســــنة مخبأة حتت سطح 
األرض وفيها قاعات في بدايتها تزيد مساحتها على 
خمســــة أمتار وكلما تعمق املرء فيها تتسع وتكبر 
وتصبح أكثر عمقا.  وذكر ان عمق املغارة يزيد على 
ثالثة كيلومترات مــــا يجعلها أكبر مغارة موجودة 
في سورية حتى اآلن، مضيفا ان بداخلها مجموعة 
كبيرة مــــن الصواعد والنــــوازل الغريبة والرائعة 
اجلمال الفريدة من نوعها التي تستحق االستكشاف 

والبحث والتوثيق بشكل دقيق.

القاهرةـ  د.ب.أ: جلأ شاب صعيدي في محافظة  
االقصر )جنوب مصر( حليلة قاتلة لالنتقام من 
أهل زوجته حيث احضر مسدسا وطلب من صديقه 
ان يطلق النار عليه ثم اتهم اهل زوجته مبحاولة 

قتلة.
وقالت الشرطة املصرية: »أبلغ محمد مرسى 
الطحاوي عن قيام شـــقيق زوجته احمد محمد 

التهامي، وابن خال زوجته محمود رأفت صدقي 
باصابته بطلق ناري في ساقه في محاولة لقتله«، 
واضافت الشرطة: »لكن حتريات الشرطة أثبتت أن 
الطحاوي جلأ لهذه احليلة بعد أن رفضت زوجته 
العودة ملنزل الزوجية فطلب من صديقه منتصر 
أبو الفتوح أحمد أن يطلق النار على ساقه ثم اتهم 

اهل زوجته مبحاولة قتله«.

نيكوالس كيج 

بناته الثالثالباكستاني البطل فرمان علي 


