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خراب حل باملدينة بعد جرمية مقتل األقباط

رجل األعمال املصري م.يحى الكومي

النائبة جورجيت أثناء اجللسة

نائبة بارزة: المحافظ كداب.. وحيروح النار!

كل ش���يء متام في الوقت 
الذي كان يت���م فيه إحراق 
قرية بهجورة، وأضافت أن 
احملافظ يحظى بحب جميع 
املسلمني، بينما يرفضه كل 

املسيحيني.
ورجح د. فتحي سرور، 
رئيس املجل����س، أن يكون 
هناك من حرض املتهم على 
ارتكاب اجلرمية، وأشار إلى 
وجود أياد خارجية من الشرق 
األوسط أو خارجه تتربص 

مبصر لزعزعة أمنها.

وف���ى تعقيبه���ا عل���ى 
النائبة  كالم احملافظ قالت 
جورجيت قلليني إن احملافظ 
ي���رى أن كل األقباط وراء 
األحداث، ثم انسحبت وهى 
ت���ردد: »احملاف���ظ كذاب«، 
وح���اول عدد م���ن النواب 
إعادتها للجلسة من بينهم 
أحم���د ش���وبير وطلع���ت 
مط���اوع ومحمد الصحفي، 
إال أنها واصلت الهجوم على 
احملافظ، وقالت: »ده كداب 
وهيروح النار« ألنه قال إن 

القاهرة � وكاالت: شهد 
مجلس الشعب املصري اول 
اللواء  من أمس أزمة ب���ني 
مجدي أيوب، محافظ قنا، 
والنائبة املسيحية جورجيت 
قلليني بسبب حادث مقتل 
االقباط ف���ي جنع حمادي، 
فقد ق���ال احملافظ: إن حمام 
االول  املته���م  الكمون���ي، 
بارتكاب اجلرمية، اعترف 
بأنه ارتكب اجلرمية تأثرا 
بواقع���ة اغتص���اب طفلة 
مسلمة على يد شاب مسيحي 
في مدينة فرشوط، وتداول 
مشاهد مخلة باآلداب على 
أجهزة التلفونات احملمولة 
لشابات مسلمات مع شباب 

مسيحيني.
وحسب جريدة )املصري 
اليوم( امس، أوضح احملافظ 
اللجن���ة  خ���الل اجتم���اع 
املش���تركة من جلان الدفاع 
واألمن القومي والش���ؤون 
الدينية وحقوق اإلنسان في 
مجلس الشعب، أن أجهزة 
األمن أكدت عدم وجود أي 

اجتاهات دينية للمتهم.

أزمة في مجلس الشعب المصري بسبب مقتل األقباط

النائب العام المصري يقرر حفظ قضية 
يحيىالكومي وخلود لعدم كفاية األدلة 

وفي مداخلة تلفزيونية ببرنامج 90 دقيقة 
على قناة احملور اول من امس اعربت خلود 
عن سعادتها بقرار النائب العام الذي صب 
في صاحلها متاما مش����يدة بنزاهة القضاء 
املص����ري حيث كانت عل����ى ثقة كاملة من 
تبرئتها من ادعاءات الكومي، واضافت انها 
اصرت على البقاء في مصر رغم عدم منعها 
من السفر حتى ال تتهم بالهروب مؤكدة انها 
لن تترك حقها قانوني����ا وقضائيا بعد ان 
شهر بها الكومي واساء الى سمعتها بقوله 
صراحة انها كانت تتردد عليه وتبيت عنده 

دون زواج.
وهكذا انتهت القضية دون حتى تعليق 
من الطرف اآلخر � واعني الكومي � الذي ال 
نع����رف موقفه القادم اال ان محاميه صرح 
لبرنامج مع الناس على قناة احلياة الفضائية 
انه سيتقدم ببالغات جديدة ليثبت ادعاءات 
موكل����ه الذي � على حد قوله � كان ضحية 
تقته الزائدة في العنزي التي اغرته بالثراء 
الفاحش وبأنها م����ن عائلة كبيرة وكانت 
متزوجة من امير له اسمه وسمعته وسطوته 
في عالم املال والبيزنس، فلم يخطر بباله 
قط ان يكون ضحية لعبة يدفع ثمنها 65 

مليون جنيه.
من جهة أخرى منعت س����لطات األمن 
مبطار القاهرة الدولي أمس خلود العنزي 
من مغادرة البالد بناء على قرار من النائب 
العام حيث كانت خلود في طريقها للسفر 

إلى الدمام وفوجئت بقرار املنع.

وذلك لعدم ثبوت ارتكاب العنزي لواقعة 
نصب أو احتيال على الكومي وخلو األوراق 
من أي أدلة مادية تؤكد صحة ذلك، إضافة 
إلى عدم ثبوت تعدي الكومي على العنزي 

بالضرب.
وجاء في قرار حفظ التحقيقات »انتهت 
النيابة إلى حفظ كل البالغات استنادا إلى 
أن واقعة النصب غير متوافرة في األوراق 

لعدة أسباب، أولها تخلف الشرط الذي تقوم 
عليه جرمية النصب بأن يكون محل النصب 
ماال منقوال، بينما اخلالف يتعلق بعقارات 
عينية، إلى جانب خلو األوراق من وجود 
طرق احتيالية اس���تخدمتها العنزي ضد 
الكومي، حيث إن ظهور العنزي مبظاهر 
توحي بالثراء ال يعد كذبا من جانبها بغية 

االستيالء على أمواله«.

احمد عفيفي 
انتهت قضية رجل االعمال املصري يحيى 
الكومي والسيدة السعودية خلود العنزي 
لصالح االخيرة، وهى القضية التي شغلت 
الرأي العام املصري خالل شهر كامل حيث 
اتهم الكومي خلود بسرقته والضحك عليه 
وشراء 5 ڤلل منه ميلكها في الساحل الشمالي 
وتق����در قيمتها ب� 65 مليون جنيه دون ان 
تدفع له الثمن وقد تنازل بكامل ارادته عن 
الڤلل في احد البنوك وامام شهود كثر دون 
ان يأخذ الثمن ثقة منه � على حد قوله � في 

انها لن تضحك عليه.
واكدت العنزي انها اش����ترت منه الڤلل 
واعطته الثمن بعضه نقدا والباقي مشغوالت 
ذهبية، وانها تزوجته عرفيا امام شهود ثم 
بعد ان القت منه سوء املعاملة وانه يريد ان 
يسلبها اموالها بسبب مروره بأزمة مالية 
طاحنة طلقته حيث كانت العصمة بيدها، 
اال ان الكومي انكر انه تزوجها متهما اياها 
بأنها كانت على عالقة غير شرعية به وانها 
كانت تتردد عليه في قصره بطريق مصر 

اسكندرية الصحراوي.
وحظيت هذه القضية باهتمام الكثير 
من الفضائيات املصرية الى ان قرر النائب 
العام املصري املستشار عبد املجيد محمود 
حفظ التحقيقات ف���ي البالغات املتبادلة 
املقدم���ة من كل من رج���ل األعمال يحيى 
الكومي الرئيس السابق لنادي االسماعيلي 
وسيدة األعمال السعودية خلود العنزي 

منع خلود العنزي من السفر خارج مصر

سرقة مجوهرات بمليون دوالر من آشر
لوس اجنيليس 
� يو.بي.آي: أعلن 
املغن���ي األميركي 
أن���ه وقع  آش���ر 
ضحي���ة عملي���ة 
سرقة مجوهرات 
من داخل سيارته 
ق���درت قيمته���ا 

مبليون دوالر.
موقع  وذك���ر 
»ت���ي.أم.زي« أن 
احلادث وقع الشهر 
املاضي في مدينة 
أتلنت���ا حني كان 
املغني مع صديق 
له في أحد املتاجر 
أحدهم  فاقتح���م 
السيارة وسرق كل 

ما متكن من احلصول عليه. وأفاد تقرير الشرطة 
نقال عن املغني بأن السارق متكن من أخذ هدايا 
عيد امليالد التي كان قد اشتراها آشر وحاجيات 
خاصة به بينها معاطف من الفرو بقيمة 50 ألف 
دوالر وجهاز كمبيوتر باإلضافة إلى مجموعة من 

املجوهرات تصادف أن كان يحملها في سيارته 
في ذلك الوقت وتبلغ قيمتها مليون دوالر.

وأعرب آش���ر ع���ن قلقه من وج���ود بعض 
التسجيالت ألغاني لم تعرض من قبل على جهاز 

الكمبيوتر املسروق.

موسيقى »موزارت« تزيد وزن األطفال الخدج
 دبي � سي.إن.إن: وجد بحث طبي أن استماع األطفال اخلدج 
إلى موسيقى موزارت يزيد من أوزان هؤالء املواليد، إذ يساعد 
االس���ترخاء الناجم عن االس���تماع لتلك املوسيقى الكالسيكية 
إلى خفض استهالكه���م للطاقة فتزداد بالتالي أوزانهم. ويقول 
خبراء إن الكش���ف قد يس���اع���د في تقليص املدة الزمنية التي 
يقضيه���ا اخلدج، وهم األطف���ال الذي���ن يول���دون قبل أوانهم، 
ف���ي املستشف���ى وخفض الرعاي���ة الطبية التي تكلف السلطات 

الصحية ماليني الدوالرات سنويا.

وقام الباحثون من جامعة تل أبيب بتشغيل موسيقى موزارت 
للخدج ملدة نصف ساعة ومن ثم قياس الطاقة املستهلكة مقارنة 
بالطاقة التي يس���تهلكها الرضيع عادة أثناء استرخائه. وبعد 
االستماع للموس���يقى انخفضت الطاقة املستهلكة ما بني 10 % 
و 13 %، مما س���اعدهم في اكتس���اب وزن بشكل أسرع، علما أن 
واحدة من األولويات الرئيسية لألطباء هي زيادة وزن االطفال 
اخلدج. ووجد فريق البحث أن موسيقى مؤلفني آخرين مبا في 

ذلك بيتهوڤن وباخ ليست لها ذات التأثير اإليجابي.

حملة أميركية لتقليل الملح في الطعام

 سارا بالين معلقة إخبارية على شبكة »فوكس«

القاهرة � ايالف: بعد جناحهم في إقناع القائمني 
على املطاعم بتخفيض مستوى الدهون غير املشبعة 
في ما يقدمونه من وجبات، وإلزامهم بتوضيح عدد 
السعرات احلرارية في قائمة الطعام اخلاصة بهم، 
يس����عى مجددا مسؤولو بلدية نيويورك األميركية 
إل����ى حماية املواطنني من آف����ة صحية أخرى تكمن 
ف����ي كميات امللح التي تضاف إلى األطعمة الغذائية 
املختلفة. وفي هذا اإلطار، تقول صحيفة »النيويورك 
تاميز« األميركية إن إدارة مايكل بلومبيرغ، رئيس 
بلدية نيويورك، تخطط للكشف عن مبادرة صحية 
جدي����دة ينتظر أن يتم تعميمها على نطاق واس����ع 
خالل الفترة املقبلة، وتهدف إلى حث مصنعي املواد 
الغذائية وسلسلة املطاعم املنتشرة في جميع أنحاء 
البالد على احلد من كميات امللح التي يضيفونها إلى 

ما يقدمونه للجمهور من منتجات غذائية.
وتشير الصحيفة إلى أن تلك اخلطة، التي حتظى 
املدينة مبوجبها بدعم من جانب وكاالت الصحة في 
باقي املدن والواليات، قد حددت هدفا لتقليل امللح في 
األطعمة املعلبة واألغذية التي تقدمها املطاعم بنسبة 
25% على مدار السنوات اخلمس املقبلة. حيث يقول 
خبراء الصحة العامة إن ذلك سيعمل على احلد من 
حاالت ارتفاع ضغط الدم وسيساعد في منع وقوع 
بعض حاالت اإلصابة بالسكتات الدماغية والنوبات 
القلبية املرتبطة بتلك احلالة. وهنا تقول الصحيفة 
إن تلك اخلطة تعتبر اختيارية لشركات األغذية وال 
تنطوي على أي تشريع، كما تسمح للشركات بأن 
تخفض من كميات امللح بصورة تدريجية على مدار 

5 سنوات، كي ال يلحظ املستهلك ذلك التغيير.

واشنطن � يو بي آي: أعلنت 
شبكة »فوكس نيوز« األميركية 
أن حاكمة والية أالسكا السابقة 
املرش����حة السابقة ملنصب نائب 
الرئيس األميركي س����ارا بايلن 
انضمت إلى العاملني في الشبكة 
وس����تعمل كمعلقة اخبارية من 

وقت إلى آخر.
وذكرت صحيفة »واش����نطن 
بوست« أن بالني ستعمل كمعلقة 
في عدة برامج تعرضها »فوكس 
نيوز« كما ستقدم برنامجا يبث 
من وقت إلى آخر بعنوان »قصص 
أميركية حقيقية« وهو حسبما 

أعلنت الش����بكة يركز على القصص امللهمة لبعض 
األميركيني العاديني. وقد وقعت بالني على عقد لسنوات 
عدة مع الش����بكة يدخل حيز التنفيذ فورا وفق ما 

أف����ادت به صحيف����ة »نيويورك 
النقاب  ديلي نيوز«.ولم يكشف 

عن بنود العقد.
وقال����ت بالني في بي����ان »أنا 
سعيدة النضمامي إلى الفريق الذي 
يتمتع بإدارة وموهبة عظيمة في 
فوكس نيوز« مضيفة »من املذهل 
أن تكون جزءا من مكان يقدر العدل 

والتوازن في األخبار«.
وقال نائب الرئيس التنفيذي 
لش����ؤون البرامج في الش����بكة 
بيل ش����اين »أبهج����ت احلاكمة 
بال����ني اجلميع من طرفي الطيف 
السياس����ي ونتوقع أن تضيف 
صوتها الديناميكي إلى فوك����س نيوز«. وقد نالت 
بالني شهرة واسعة بعد ترشحها ملنصب نائب الرئيس 

إلى جانب املرشح اجلمهوري جون ماكني.

يقتالن طفلتهما 
ليصبحا أغنياء

اعتقال أكبر تاجر 
مخدرات في لبنان

نمر يقتل صاحبه

اس���الم آب���اد � أ.ش.أ: قتل 
زوج���ان في مدينة كراتش���ي 
طفلتهم���ا الرضيع���ة التي ال 
يتج���اوز عمرها ثالثة أش���هر 
ضمن طقوس للسحر االسود 
كانا يظنان أنها ستجعلهما من 

االثرياء.
وقد ألقت ش���رطة كراتشي 
القبض على الزوجني ووجهت 
اليهم���ا تهمة طع���ن طفلتهما 
الرضيع���ة حتى امل���وت. كما 
اكتشفت الشرطة وجود طفلة 
اخرى عمرها ثالث س���نوات 
يخشى من انها كانت في طريقها 

ايضا الى القتل.
ومت استخراج جثة الرضيعة 
التي دفنه���ا والداها في الفناء 
اخللفي ملنزلهما. وقال ضابط 
شرطة ان عرافا نصح الزوجني 
بالتضحية بهذه الرضيعة بعد 
أن أوهمهما بأن الثروة ستهبط 

عليهما اذا فعال ذلك.

الش���رطة  بي���روت: قبضت 
القضائية التابعة لقوى األمن 
الداخلي أمس على أحد أكبر جتار 
املخدرات في لبنان، علي حس����ن 
محسن طليس )40 سنة( بعدما مت 
استدراجه من بلدته »بريتال« الى 

أحد املطاعم في منطقة بعلبك.
وصودر من طليس مس����دس 
حربي وتبني انه مطلوب مبوجب 
1190 مذكرة قضائية وبحث وحتر 
غيابية، وقد نقل الى بيروت بناء 

على طلب النيابة العامة.
وصدرت 4 أحكام باألش����غال 
الشاقة املؤبدة عن محكمة جنايات 
زحلة )البقاع( بحق 4 أش����خاص 
وبغرامة 50 مليون ليرة لبنانية، 

لكل منهم )33 ألف دوالر(.

أوتاوا � أ.ش.أ: قتل منر مالكه 
ال����ذي كان يربيه في مزرعته منذ 
6 سنوات في مقاطعة »أونتاريو« 
الواقعة شرقي كندا. ونقلت قناة 
الفضائية امس عن  »اجلزي����رة« 
الشرطة الكندية في املقاطعة قولها 
إنها عثرت على جثة املزارع داخل 
النمر السيبيري، مرجحة  قفص 
في الوقت نفسه أن النمر قد هاجم 
مالكه لس����بب غير معروف أثناء 

قيامه بوضع الطعام له.
يذكر أن حيوان النمر السيبيري 
هو األكبر في العالم من حيث حجم 
اجلسم ويعيش أساسا في شمال 
الصني الشرقي وسيبيريا الروسية 

ومنطقة الشرق األقصى.

خبراء سياسيون: الهجوم على الكنائس أضر بصورة اإلسالم المعتدل في ماليزيا
كواالملبور � أ.ف.پ: أساءت سلسلة الهجمات 
واعمال التدنيس التي استهدفت كنائس في ماليزيا 
الى صورة االسالم املعتدل في هذا البلد وزادت من 

حدة التوتر االثني، على ما افاد به خبراء.
وتعرضت تسع كنائس خالل اربعة ايام لهجمات 
بالزجاجات احلارقة في خضم اجلدل احملتدم الذي 
اثاره قرار القضاء بالسماح لصحيفة كاثوليكية 
باستخدام لفظ اجلاللة »اهلل« العربي في نسختها 
الصادرة باملاليزية. وترى احلكومة، التي استأنفت 
القرار، ان هذا الضوء االخضر سيؤدي الى اختالط 
االمور على املواطنني وقد يش����جع البعض على 
اعتناق ديانة اخرى، وهو امر غير شرعي في بلد 
يشكل االسالم ديانته الرس����مية. وحيال غضب 
بعض املجموعات االسالمية والضغوط احلكومية، 
عادت احملكمة العليا االسبوع املاضي عن قرارها 

في انتظار صدور حكم عن محكمة االستئناف.
ورأى عزمي شاروم من جامعة مااليا ان هذه 
الهجمات هي »ضربة حلقت بصورة ماليزيا كبلد 
مسلم معتدل«. ويرى هذا اخلبير ان احلكومة تسعى 
خصوصا من خ����الل موقفها للحصول على دعم 
املواطنني املسلمني )62%(. ويشكل املسيحيون نحو 
10% من سكان ماليزيا بينهم 850 ألف كاثوليكي. 
وقال ابراهيم صفيان مدير معهد ميرديكا املستقل 

لالستطالعات »لو لم تستأنف احلكومة القرار، لكان 
ذلك مس شعور شريحة املسلمني احملافظني«.

وتابع ان »كلمة »اهلل« استخدمت بصورة عامة 
في اماكن اخرى. كل ما تفعله احلكومة انها متتثل 
ملطالب الذين يدعون الى حظرها، لكن الواقع ان 

معظم الناس ال يأبهون لهذه املشكلة«.
ويتهم انصار املنظمة الوطنية للوحدة املاليزية 
هذا الفصيل الرئيسي في االئتالف احلاكم مبراعاة 

االحساس القومي املاليزي الهداف انتخابية.
وس����جل االئتالف احلكومي تراجعا كبيرا في 
االنتخابات العامة في مارس 2008 لصالح املعارضة. 
وتشهد ماليزيا بانتظام خالفات دينية زادت من 
حدة التوتر القائم بني اكثرية املاليزيني واألقليتني 
الصينية والهندية )25% و8% على التوالي( اللتني 
تخشيان اسلمة النظام. وفي مايو 1969 اندلعت 
اعمال شغب دامية استهدفت االقلية الصينية في 
ماليزيا التي تضمن في دستورها احلرية الدينية 
لألقليات االثنية. وتعتمد ماليزيا نظاما قضائيا 
مزدوج����ا يحق فيه للمحاكم اإلس����المية محاكمة 

املسلمني وتطبيق احكام الشريعة.
وبعد ان كان تطبيق القانون يتس����م مبرونة 
نس����بية في املاضي، اصبح اآلن اكثر تش����ددا مع 

توسع سلطة احملاكم االسالمية.

املغني األميركي آشر

صحتك

أطباء أستراليون : مشاهدة 
التلفزيون تقلل عمر اإلنسان 

س���يدنى � د.ب.أ: حذر األطباء االستراليون  من أن 
كل ساعة يقضيها شخص جالسا على األريكة يشاهد 

التلفزيون تعمل على تقليل أعوام حياته.
وقال الباحث ديڤيد دونس���تان الذي تتبع عادات 
املشاهدة لنحو 8800 شخص استرالي على مدار 6 أعوام 

أن ذلك ينطبق على االشخاص األصحاء أيضا.
وقال دونستان في كانبيرا »اان اخلطورة املرتبطة 
باجللوس لساعات طويلة ملشاهدة التلفزيون ال تخف 
من حدتها ممارسة الرياضة ألن الدراسة أوضحت أنه 
حتى األشخاص الذين ميارسون الرياضة إذا شاهدوا 
التلفزيون ألوق���ات طويلة فإنهم معرضون خلطورة 

كبيرة باملوت املفاجئ«.
وخلص البحث الذي نشر في صحيفة سيركيوليشن 

اخلاصة برابطة القلب األميركية الى
 ان الذين يشاهدون التلفزيون ألكثر من 4 ساعات 
في اليوم معرضون خلطورة املوت بنسبة 46% وترتفع 
تلك النس���بة إلى 80% إذا حدث خلل في دورة القلب 
واألوعية الدموية وذلك باملقارنة بالذين يش���اهدون 

التلفزيون أقل من ساعتني.

سارا بالني


