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روما ـ يو.بي.آي: أعلنت الشرطة في مدينة ميالنو اإليطالية انها متكنت من انقاذ مواطن من رومانيا 50
اضرم النار في نفسه بسبب رفض زوجته العودة اليه.

وذكرت وكالة األنباء االيطالية »آكي« أن الرجل )28 عاما( كان يعيش مع زوجته )26 عاما( الرومانية 
أيضا الى ان قررت الزوجة االنفصال والعيش مبفردها.

وحاول الرجل اكثر من مرة إعادة العالقة بينهما فكان يقف حتت منزلها مهددا باالنتحار إذا لم تستجب 
لطلب العودة، لكن عندما أصابه اليأس سكب البنزين على نفسه واضرم النار في جسده.

لكن الشرطة استطاعت انقاذه بعد تلقيها بالغا باحلادث وقامت بنقله الى املستشفى.

تركته زوجته.. فحرق نفسه

والدة الطفلتين »زينة وآمنة« لجريدة مصرية: لو كنت رأيت القاتل قبل سحله لقطعته بأسناني
مجهول يتوعد السفارة اللبنانية في القاهرة باالنتقام والخارجية تنفي

الضحيتان زينة وآمنة

صورة القتيل املصري حتملها عمته

ألقاها القاتل في زاوية منه بعد 
أن قام بطعنها، تخيلت حينها 
رغما عني محاوالتها اليائســــة 
للدفاع عن نفسها كما كنت أعودها 
دائما ألنني كنت أطلب منها أن 
تدافع عن نفســــها، فيما وجدت 
ابنتي الكبرى )مونة( في الزاوية 
املقابلة ملقــــاة على بطنها وقد 

قطعت أذنها اليسرى«.
وتصمت رنا لفترة ثم تعود 
لتتحدث بثبات مثير لإلعجاب 
»هناك مصــــادر في جهاز األمن 
اللبناني حتدثوا بالنيابة عني، 
وأنا اآلن أحتدث وأنا بكامل وعيي، 
أنا لم أتهم أحدا، وكل ما قلته هو 
)ربنا على الظالم(، أعني من قتل 
عائلتي، فأنا اآلن وحيدة بكل ما 
تعنيه الكلمة، فمنذ انفصالي عن 
زوجي منذ 5 سنوات وليس لدي 
أبوي وابنتي،  الدنيا سوى  في 
ومــــا حدث مع الشــــاب القاتل، 
 DNA واملدان بفعل حتليــــل الـ
ليس بالكثير على اإلطالق، ولو 
أني نادمة على شيء فهو أني لم 
أذهب إليه وهو معلق في عامود 
الكهرباء وأقطعه بأسناني، وليس 
بالقاتل،  هناك غرابة فيما فعل 
فلو كان أحد أبناء كترمايا هو من 
ارتكب هذا اجلرم لفعل به الشيء 
نفسه، املصريون هنا أصدقاؤنا 
وأحباؤنا، من جهة أخرى ترددت 
أنباء عن مجهول يتوعد السفارة 
اللبنانية بالقاهرة باالنتقام ردا 
على جرمية قتل املصري اال ان 
اخلارجيــــة اللبنانية نفت ذلك 

األمر جملة وتفصيال.

آثار دماء«.
تصمت لوهلــــة، ثم جتهش 
بالبــــكاء، وتقــــول: »الكل الزم 
يعرف شو صار في احلكاية، ألن 
اإلعالم اللبناني متحامل على أهل 
الضيعة، يبقى اإلعالم املصري 

هوه اللي يعرفهم احلقيقة«.
وتضيف رنــــا: »ظننت في 
البداية أن أبي سقط وأصيب، لكن 
على بعد خطوات قليلة وجدت 
)قدم أمي( ممــــددة وغارقة هي 

األخرى فــــي الدماء، بدأت أبكي 
بشــــكل هســــتيري، وددت لو 
أســــتلقي على أبي أفحصه لكن 
خوفي من املجهول كان يستفزني 
للمواصلة، ها هي أمي ترقد قتيلة 
إلى احلمام وأنا  أيضا، هرولت 
أنكفئ على وجهي، فظهر لي حذاء 
زينة، كنت قد أحكمت ربطه في 
الصباح، كانت تتدلل علي وتطلب 
مني أن أربطه لها، وجدته اآلن 
ملقى في زاوية من احلمام، حيث 

بيروت ـ أ.ف.پ ـ القاهرة – 
وكاالت: في اول حديث لها جلريدة 
مصرية قالت رنا أبو مرعي والدة 
الطفلتــــني )زينة وآمنة( اللتني 
قتلتا مع اجلد واجلدة في بلدة 
كترمايا اللبنانية إنها عاشــــت 
حلظات مرعبة وقاسية ال ميكن 
أن تنساها أبد الدهر، وروت لـ 
»املصري اليوم« تفاصيل املأساة 
التي عاشتها حلظة بلحظة وسط 

بكاء ال ينقطع.
حكت رنا قصة اكتشافها ملا 
جرى حلظة عودتها من املدرسة 
التي تعمل بها مدرســــة، قائلة 
إنها عنــــد مدخل القرية وجدت 
األتوبيس املدرســــي الذي يقل 
طفلتيهــــا في طريــــق العودة، 
أدركت حينها أن »موني وزينة« 
لم تسبقاها كالعادة بتناول الغداء 
مع اجلد واجلدة، وأنها ستشاركهم 
هذه الوجبة، إال أنها فور وصولها 
وجدت أبواب املنزل مقفلة، وهو 
أمر غير اعتيادي ألنها تبقى دائما 

مفتوحة كعادة الدأسرة.
وتضيف رنــــا: »اقتربت من 
الباب فوجدته مغلقا باملفتاح، في 
تلك اللحظة »انتابني خوف شديد 
على أبي، فهو طاعن في الســــن 
وكذلك أمي، نظرت من الفراغ بني 
درفتي الباب محاولة أن أمتالك 
نفسي، وملا لم أر شيئا توجهت 
إلى شباك الغرفة ووجدت طرف 
الســــرير خاليا، فظننت أن أبي 
خرج بصحبــــة األطفال وأطفأ 
األنوار، وملا توجهت لباب خشبي 
آخر في زاويــــة البيت، وجدته 
مقفوال فتضايقت في قرارة نفسي 
وتساءلت كيف أقفلوا الباب وهم 
على علم أنني ســــأصل قريبا، 
وعندما اتصلت من هاتفي اجلوال 
باملنزل لم يجب أحد، فاتصلت 
بسائق األتوبيس وسألته عما إذا 
كان هناك أحد في انتظار ابنتي 
لدى وصولهما، فأجاب بالنفي 
وقال إنهما دخلتا املنزل من الباب 

احلديدي. 
وعندها استعنت بأحد اجليران 
وفتح لي الباب احلديدي فوجدت 
الكهربــــاء مقطوعة ولم أجد في 
غرف املنزل سوى حقائب األطفال، 
وحينها جاء في خاطري الباب 
املنزل، وطلبت  اخلشبي أسفل 
من أحد األصدقاء، الذي هرع إلي 
بعد عدة محاوالت للسؤال عن 
أسرتي الغائبة، أن يرافقني لبحث 
سبب إغالقه، وبعد كسر الباب 
وجدت جثة والدي مشوهة وبها 

أعطته العصير بداًل من الشاي.. فذبحها!

صحيفة ألمانية تصدر اليوم وصفحتها األولى بيضاء

القاهرة ـ د.ب.أ: مزق مصري جســـد 
زوجته بعد مرور عشرة أشهر على زواجهما 
وإنجاب طفلة بســـبب قيامها بعمل كوب 
عصير له بدال من كوب الشاي، وأثناء قيام 
خالها بمنعه طعنه هو ايضا بالسكين، ثم 

سلم نفسه للشرطة.

ووفقا لما ذكرتـــه صحيفة »األخبار« 
المصرية امـس، فـإن الزوج اعترف أمام 
الـشـــرطة بأنه قتـل زوجته بعد ان طلب 
منها إعداد كوب شاي لشعـوره بالصــداع 
ففـوجـــئ بها تقــــدم له كـــوب عصير، 
فحدث خالف بينـهما تطـور إلى مشـادة 

كالمية.
وأضاف أنه قام على إثر ذلك بإحضار 
سكين المطبخ وقام بطعنها عدة طعنات 
حتى فارقـــت الحياة، وأثناء خروجه من 
المنزل فوجئ بخال القتيلة يحاول اإلمساك 

به فقام بطعنه ايضا.

برلـــنيـ  د.ب.أ: تصـــدر صحيفـــة »دي فيلـــت« األملانية اليوم 
وصفحتها األولـــى بيضاء ال تضم أي مادة في إشـــارة إلى حرية 

وسائل اإلعالم.
وقالت دار نشر أكسيل سبرينجر امس إنها تبرعت بكل املساحة 
أسفل اسم الصحيفة ملنظمة مراسلني بال حدود والتي ستترك الصفحة 

خالية اال من نص صغير عن جماعة الدفاع عن الصحافيني.

وكانت األمم املتحدة قد أعلنت يوم امس يوما حلرية الصحافة 
في العالم.

وقال جان أريك بيترز رئيس حترير الصحيفة احملافظة إن »حرية 
الصحافة ضرورية لوجود الدميوقراطية«. كما ســـتصدر النسخة 
ذات القطع الصغير )التابلويـــد( من الصحيفة »فيلت كومباكت« 

أيضا وصفحتها األولى خالية من أي مادة.

عقوبة الرشوة.. اإلعدام
بكــــني ـ أ.ش.أ: قضت محكمة 
صينية على مسؤول كبير في جهاز 
الشرطة الصينية بإعدامه بسبب 
تقاضيه الرشاوى التي بلغت 16 
مليون يــــوان )1.5 مليون جنيه 
استرلينى(. وتقاضى هذا املسؤول 
الرشاوى حلماية أعضاء عصابة في 
مدينة شونغكني. يذكر أن ما يزيد 
على ثالثة آالف شخص، من بينهم 
مســــؤولون، اعتقلوا وفق اتخاذ 
إجراءات صارمة لفرض النظام في 
املدينة التي تتفشى فيها »النقابات 

اإلجرامية«.

 »كابوس إيلم«
يتصدر شباك التذاكر

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: تصدر 
فيلم »كابوس في شــــارع إيلم«، 
وهو إعادة إنتاج لفيلم الرعب الذي 
أنتج في ثمانينيات القرن العشرين 
ويحمل نفس االسم، مبيعات شباك 
التذاكر فــــي الواليات املتحدة في 
نهاية أسبوع افتتاحه، بعد أن حقق 
إيرادات بقيمة 32.2 مليون دوالر. 
وأشــــارت تقديرات استديوهات 
السينما إلى تراجع فيلم »ترويض 
التنني« إلى املركز الثاني بإيرادات 
قيمتها 10.8 ماليني دوالر لشركة 
»درمي ووركس أنيميشن« لألفالم 
املتحركة، بينما احتل فيلم »موعد 
في الليل«، بطولة تينا فاي وستيف 
الثالثــــة بإيرادات  املرتبة  كاريل 
قيمتها 7.6 ماليني دوالر لشــــركة 

»نيوز كورب«.
كما تراجع فيلم »باكأب بالن«، 
الذي تلعب بطولته النجمة چنيفر 
لوپيز، من املركز الثاني إلى الرابع 
بعد أن حقــــق إيرادات بقيمة 7.2 
ماليني دوالر. وذهب املركز اخلامس 
إلى فيلم »فيري فينجانس«، بطولة 
بريندان فريزر، الذي يلعب دور أحد 
أقطاب العقارات ويواجه حيوانات 
غاضبة حتــــاول إنقاذ غابتها من 

عمليات البناء.

صحتك

ضحكة ودمعة.. وصلعة!
طفل كوري في زي راهب بوذي 
يضحك بينما زميله يبكي بعد ان 
حلقوا شعر رأسه خالل احتفال بعيد 
ميالد بوذا في احد معابد العاصمة 
سيئول، وسيمضي ثمانية اوالد نحو 
ثالثة اسابيع في املعبد ليعيشوا 
حياة الرهبان.      )رويترز(

عالج االكتئاب بـ 5 دقائق رياضة
لندنـ  أ.ش.أ: أظهرت 
دراســـة أجريـــت في 
بريطانيـــا ان 5 دقائق 
الرياضة يمارسها  من 
المنزل  اإلنسان خارج 
وركـــوب  كالمشـــي 
الدراجـــات خاصة في 
ان  المتنزهـــات يمكن 
تحسن الحـالة المزاجية 
الذين  عند األشخاص 
يعانون مـــن أمراض 

نفسية مثل االكتئاب.
الدراسة  وتوصلت 
التـــي أجراها باحثون 
بريطانيون وشـــملت 
أكثر من 1200 شخص 
مـــن الجنســـين مـــن 
مختلف األعمار الى ان 
أكثر المستفيدين من 
ذلك هم صغار الســـن 
الرياضة  ممن مارسوا 
بالقرب في مكان به مياه 

كالبحيرات واألنهار.
وذكـــر راديو هيئة 

االذاعة البريطانية )بي.بي.ســـي( ان الدراسة حثـت صانــعي القرار والمختصين على 
بذل الجهود لجـعل ما أطلقوا عليها »الرياضة الـخــضـراء« أســـــلوبا دائما في الحياة 
يـــؤدى الى خفض نـفقـــات الرعاية الــصـحيـــة وتحقيق الفائدة لكل من األشـــخاص 

والمجتمعات.

والدة »القاتل القتيل«: ابني بريء من االغتصاب
التقت وكالة أنباء الشرق األوسط في بيروت والدة القتيل 
املصري التي أش��ارت إلى أنها غادرت بل��دة )كترمايا( وتقيم 
حاليا مع ابنها من زوجها اللبناني في منطقة أخرى خلشيتها 

من التعرض لالعتداء من جانب أهالي البلدة.
وأضاف��ت أن ابنتها اتصلت به��ا وأخبرتها بأن ابنها قتل، 
مشيرة إلى أنها التقت القتيل قبل ساعات هي وزوجها اللبناني 
مبركز الشرطة قبل أن تقوم قوى األمن باصطحابه إلى موقع 

اجلرمية الستكمال التحقيقات.
وأوضحت أنه قبل وقوع اجلرمية توجه ابنها لقص شعره 
ث��م توجه إلى منزل ش��قيقته قبل أن يعود إل��ى منزل والدته 
الذي كان يقيم به، ولم يخرج منه إلى أن مت إلقاء القبض عليه، 
مشيرة إلى أنها ظنت أن قوى األمن جاءت إللقاء القبض عليه 
على خلفية اتهامه بارتكاب جرمية اغتصاب قاصر التي سبق 

أن ثبت عدم تورطه فيها.

فرن مايكروويف يثير الذعر في مدينة بيتسبورغ األميركية
بيتسبورغـ  يو.بي.آي: تسبب فرن مايكروويف 
مرمي على أحد األرصفة في مدينة بيتسبورغ األميركية 
في حالة ذعر خالل سباق ماراثون في املدينة بعدما 
ساد االعتقاد أنه قنبلة موضوعة إلى جانب الطريق. 
وذكرت صحيفة »بوست غازيت« ان بعض عناصر 
الشرطة اعتقدوا ان املايكروويف هو قنبلة ثم عاد 
وتبــــني أنه ال يحتوي على أي مواد متفجرة وبدأت 
التحقيقات في كيفية وصوله إلى منطقة قريبة من 

خط سير املاراثون.
وقد مت اســــتدعاء فرقة تفكيك القنابل إلى مكان 
احلادث. وقال مســــؤول الشــــرطة في املدينة كفني 
كروس »اســــتنادا إلى ما رأيناه داخل املايكروويف 
واالكتشافات األولية لفرقة تفكيك القنابل ال نعتقد 
أنه كانت ثمة مواد تفجير«، واضاف »نسعى ملعرفة 
من وضعه هناك ومتى وإذا ما كان خدعة تهدف إلى 

إعاقة املاراثون«.

والدة الطفلتني تتلقى العزاء

الشرطة اللبنانية تحدد أسماء مرتكبي الجريمة.. 
والقضاء ينتظر اكتمال الملف

النائب العام التمييزي يوافق على تسليم جثة مسلّم للسفارة المصرية

بيروت ـ يوسف دياب
تبقى جرمية كترمايا االنتقامية املتمثلة في قتل العامل املصري 
محمد سليم مسلم ردا على قتله اربعة اشخاص من عائلة واحدة 
في مقدمة اهتمام االجهزة القضائية واالمنية في لبنان، وتواصلت 
التحقيقات وجمع املعلومات بغية حتديد هويات كل املشتركني 

في قتل مسلم والتمثيل بجثته.
وفي وقت قرر فيه النــائب العام التمييزي القاضي ســـعيد 
ميرزا املوافقة على تسليم جثة مسلم الى السفارة املصرية متهيدا 
لنقلها الى مصر وتسلــيمها الى ذويها، تابعت القوى األمنية في 
الشـــرطة القضائية وفرع املعلومات جمع املعلومات وتوثيقها 
لكشـــــف هويات مرتكبي اجلرمية والبدء في اســـتدعائهم الى 
التحقيق وتوقيفهم باعتبار ان فعلتهم بحسب املصادر القضائية 
تتخطى اجلرمية اجلنائية الى جرمية خدشت شعور الرأي العام 
اللبناني واساءت الى هيبة القانون واثرت سلبا على سمعة لبنان 

وصورته في اخلارج.
واكدت مصادر قضائية معنية بالقضية ان القضاء سيالحق 
مرتكبي جرمية كترمايا االنتقامية وانه ينتظر اكتمال معطيات 
امللف التي جتمعها القوى االمنية، وبعدها سيعطي األمر بتوقيف 
هؤالء بعد ان باتت اسماؤهم متوافرة لدى االجهزة االمنية باالضافة 
الى صورهم التي ظهرت على شاشـــات التلفزة عن تعليق جثة 

مسلم في عمود حديدي في وسط ساحة كترمايا.
واشارت املصادر القضائية الى ان تعقب هؤالء الضالعني في 
اجلرمية وتوقيفهم ينتظر تقطيع فترة احلداد والعزاء بالضحايا 
االربعة يوسف ابومرعي وزوجته كوثر وحفيدتيهما آمنة وزينة 
الذين قتلهم مســـلم بدم »بارد« وتبريد اجواء االهالي وغضبهم 
ليصار بعدها الـــى مالحقتهم كي يأخذ القانون مجراه، وجزمت 
املصادر أنه ال شيء يحول دون االقتصاص من الفاعلني وتقدميهم 

للعدالة.


