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لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: عثر على أرمل املمثلة االميركية 58
الراحلة بريتني ميرفي متوفيا داخل منزله في مدينة بيفرلي 
هيلز في كاليفورنيا ليل أمس االحد، وذلك بعد أقل من ستة 

أشهر على وفاة زوجته.
ونقل موقع »تي ام زي« عن مصادر أمنية ان والدة بريتني 
وجدت أرمل ابنتها ســـاميون موجناك، وهو في نهاية العقد 
الثالـــث من عمره فاقدا للوعي في غرفة النوم فاتصلت برقم 

الطوارئ. وقد أعلن عـــن وفاة موناجك بعد وقت قصير من 
وصول رجال االسعاف.

وقد فتحت الشرطة حتقيقا في مالبسات الوفاة.
ويشار الى ان ميرفي توفيت فجأة في 20 ديسمبر املاضي عن 
عمر 32 سنة، وأعلن مكتب الطب الشرعي في لوس أجنيليس 
ان ســـبب الوفاة هو اصابتها بالتهاب رئوي ونقص حاد في 

احلديد والتسمم بسبب تناول العديد من االدوية.

وفاة أرمل الممثلة بريتني ميرفي

ملكة جمال مصر.. ترتدي المايوه.. وترفض اإلغراء!

ولكن بعد متسك وإصرار منها استطاعت أن تقنعهم 
بخــــوض التجربة كما أن التزامها في حياتها طوال 
سنوات عمرها سهل عليها مهمة إقناع األسرة، وبعد 
دخولها لهذا املجال وبعدما حصلت على لقب ملكة 
جمال مصر تأكــــد للجميع أنها كانــــت محقة على 

إصرارها.

القاهرة ـ العربية: فــــي الوقت الذي أصبح فيه 
اإلغراء الطريق الســــهل ألي فنانة شابة ترغب في 
الشهرة من أوسع أبوابها، أعلنت ملكة جمال مصر أنها 
رفضت الكثير من األعمال السينمائية والتلفزيونية 
ألنها ترغب في أن تتقدم للجمهور مبوهبتها وليس 

عن طريق العري واملشاهد الساخنة.
وأعلنت ملكة جمال مصر السابقة )عام 2008( 
يارا نعوم أنها تستاء بشــــدة عندما تشاهد بعض 
الفنانات املبتدئات يقمن بالترويج ألعمالهن من خالل 
املشاهد اإلباحية واللقطات اجلنسية الساخنة التي 
تثير غرائز الشباب وشهواتهم، معتقدات بأن هذا هو 

الطريق السهل لتحقيق الشهرة السريعة.
وأعلنت نعوم أن هذا الرواج ســــوف يهوي بهن 
مقدما أو مؤخرا ال محالة، ألنه رواج شهواني كما أن 
تاريــــخ الفن مبصر يؤكد أن املوهبة هي التي تدوم 
ولم تستمر أي فنانة شابة دخلت مجال الفن من باب 

آخر بخالف باب املوهبة اجلادة احلقيقية.
وأضافت يارا أنها عرض عليها الكثير من األعمال 
ســــواء السينمائية أو التلفزيونية أمام جنوم كبار 
لكنها رفضت ألنها شعرت بأن القائمني على العمل 
يرغبون في تقدميها من باب اإلغراء وليس إلميانهم 
مبوهبتها لذلك كانت ترفض، واعتبر بعض املقربني 
منها أنها أضاعت فرصا كبيرة لن تعوضها إال أنها 
لم تبال ولم تندم وأصرت على موقفها بأن يعرفها 
اجلمهور من خالل أي عمــــل مبوهبتها وليس بأي 

طريقة أخرى.
هذا وأكدت يارا أن أسرتها اعترضت على دخولها 
مسابقات اجلمال في بداية األمر بسبب ارتداء املايوه 

يارا نعوم

توقيف المتهمة بالتحريض على جريمة كترمايا

إطالق أول فريق نسائي سعودي للتزلج.. 
وداعية يؤيد.. ولكن بشروط

الى قاضي التحقيق الستجوابها 
واصدار مذكرة بتوقيفها.

وكانت الشبهات حامت حول 
دور ما للموقوفــــة ألنها اختفت 
في اليوم الذي قتل فيه املصري، 
ضحاياها األربعة، وكان شــــهود 
افادوا انهم شــــاهدوا مســــلم في 
منزلها قبل يوم واحد من جرمية 
أنه متهم  الرباعية علما  كترمايا 

باغتصاب ابنتها الكبرى.

تنفيذ اجلرمية في اليوم التالي، 
لكنها اكدت انها لم تطلب منه قتل 
الطفلتني.  الزوجة وحفيدتيهــــا 
ومــــن املقــــرر ان يدعــــي النائب 
العام االستئنافي في جبل لبنان 
القاضي كلود كــــرم على املتهمة 
بجرم التحريض على قتل الضحايا 
االربعة وما سببته هذه اجلرمية 
من قتل الشاب املصري ثأرا، وإثارة 
البلبلة في بلدة كترمايا وإحالتها 

بيروت ـ يوسف دياب
كشفت التحقيقات التي جتريها 
األجهــــزة القضائية واألمنية في 
جرمية كترمايا التي ذهب ضحيتها 
أربعة اشخاص من عائلة واحدة 
على يــــد املصري محمد ســــليم 
مســــلم، فصوال جديدة، متثلت 
اللبنانيــــة )ب.ع( بعد  بتوقيف 
توافر معلومــــات تفيد بأنها هي 
من حرضت مســــلم علــــى قتل 
العجوز يوسف أبو مرعي بعدما 
هددها األخير بأنه ســــيفضحها 
وسيكشف لزوجها املوجود في 
السجن سلوكها الشائن وسيرتها 
امللتوية التي تسيء الى العائلة.

وأفــــادت معلومات أمنية بان 
القضائية وبناء على  الشــــرطة 
هذه املعطيات أوقفت املتهمة التي 
اعترفت بانها هي التي طلبت من 
مســــّلم في 23 ابريل املاضي ان 
يخلصها من يوســــف أبو مرعي 
قبل ان ينفذ تهديداته ويبلغ زوجها 
عن ســــلوكها الشائن ألن االخير 
سيقدم على قتلها لقرب خروجه 
إلى  من السجن، وبالفعل سارع 

الرياض ـ وكاالت: في خطوة تعد كسرا لبعض 
احملظورات االجتماعية في السعودية، اعلنت ثالث 
فتيات اطالق أول فريق تزلج نســــائي في اململكة، 
وهو ما أيده بعض الدعاة شريطة محافظة الالعبات 

على ارتداء احلجاب والزي اإلسالمي.
رحمة نبيل، وفاطمة باجبع، ووفاء جبران، ثالث 
فتيات أخــــذن على عاتقهن ترســــيخ ثقافة جديدة 
في املجتمع الســــعودي، تســــاعد املرأة على قضاء 
وقت فراغها، وممارسة رياضة كانت مقتصرة على 

الذكور فقط.
وتقول رحمة نبيلـ  عضو فريق التزلج السعودي 
ـ لنشــــرة MBC ان الفكرة ُطرحــــت بداية في االطار 
الضيــــق قبل اخلروج بها إلــــى العلن، مضيفة انها 
وجدت صدى وحماســــا كبيرا لدى الفتيات، إال ان 
املشكلة التي واجهتهن كانت في توفير اماكن اللعب 

املناسبة.

وقد وضعــــت الفتيات الثالث بعض الشــــروط 
لالنضمام إلى الفريق ـ بلغ حتى اآلن نحو 50 فتاة 
ـ وابرزها موافقة ولي االمر، وامتالك اللياقة البدنية 

والصحة العامة.
من جانبه، أبدى الشيخ محمد النجيمي ـ داعية 
ســــعوديـ  تأييده للفكرة، مضيفا ان الفتاة ميكنها 
ان متارس تلك الرياضة على الرصيف شــــريطة ان 
تلتزم باحلجاب والزي الشرعي، أما إذا خرجت دون 
حجابها وجلبابها الشرعي تالحقها عيون الشباب 

فهذا األمر غير جائز شرعا.
يشار إلى أن اطالق اول فريق نسائي سعودي 
للتزلج جاء على هامش انشـــطة »ملتقى إبداع« 
النســـائي الذي حضرته نحو 300 سيدة بهدف 
مساعدة النساء على ممارسة الرياضة، وتكوين 
فريق نسائي قادر على حتقيق الشهرة والتحدي، 

وفقا ملا ذكرته رحمة نبيل.

جانب من املظاهرات في كترمايا

حاملو جوازات السفر االسترالية املتورطون في القضية

أستراليا تطرد مسؤواًل في السفارة اإلسرائيلية
على خلفية تزوير جوازات سفر في قضية المبحوح

محمود املبحوح

انتحال  وهي متثـــل حـــاالت 
شخصية.

واســـتخدم 12 من املشتبه 
فيهم جوازات سفر بريطانية 
وستة جوازات ايرلندية واربعة 
جوازات فرنسية واربعة جوازات 
استرالية وشخص حمل جوازا 

املانيا.

اغتيال املبحوح لكن اسرائيل 
ادلة تدعم  تؤكد عدم وجـــود 

ضلوعها في العملية.
وكانت شـــرطة دبي اتهمت 
27 شخصا يحملون جوازات 
غربية باغتيال املبحوح، فيما 
اكدت الدول التي تنتسب اليها 
اجلوازات ان غالبيتها مزورة 

بشأن مســـؤولية اسرائيل في 
تزويرها«.

وكشـــف حتقيق عـــن ان 
جوازات سفر استرالية مزورة 
اســـتخدمت من قبل مجموعة 
الكومندوز التي قامت باغتيال 
قيادي في حركة حماس في دبي 

في يناير املاضي.
وأعربـــت وزارة اخلارجية 
االسرائيلية عن اســـفها لهذا 
االجراء. وقال املتحدث باســـم 
الوزارة ايغال باملور »نأســـف 
التخاذ استراليا مثل هذا االجراء 
الذي ال يعكس طبيعة العالقات 

بني البلدين وأهميتها«.
وفي مارس، طردت بريطانيا 
ديبلوماسيا اســـرائيليا على 
خلفية استخدام قتلة املبحوح 
جـــوازات ســـفر بريطانيـــة 

مزورة.
واتهـــم جهـــاز املوســـاد 
االســـرائيلي بالوقوف خلف 

االربعة التي اســـتخدمها قتلة 
انها  املبحوح في يناير كشف 

مزورة.
وتابع ان نوعية اجلوازات 
املزورة تشير الى ضلوع جهاز 

استخبارات رسمي فيها.
وقال »ان هـــذه التحقيقات 
بددت اي شكوك لدى احلكومة 

ســـيدني ـ أ.ف.پ: قـــررت 
اســـتراليا امس طرد مسؤول 
في السفارة االسرائيلية متهمة 
اسرائيل بتزوير جوازات سفر 
اســـترالية في قضية اغتيال 
القيـــادي في حمـــاس محمود 

املبحوح في دبي.
وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة 
االســـترالي ستيفن سميث ان 
بـــالده تبقى »صديقـــا ثابتا« 
السرائيل، مشـــيرا في الوقت 
نفســـه الى انـــه ال ميكن الي 
حكومة ان تقبل بتزوير جوازات 

سفرها.
وقال سميث في البرملان »ان 
احلكومة طلبت سحب عضو 
في الســـفارة االسرائيلية في 
كانبيرا من اســـتراليا« بدون 
كشف هويته، واضاف »طلبت 

سحبه في غضون اسبوع«.
وقـــال ســـميث ان حتقيقا 
في جوازات السفر االسترالية 

صحتك
»الفستق« يخفض مستوى الكوليسترول

الملل يساهم في زيادة وزن النساء

أ.ش.أ:  ـ  واشنطن 
ــاق  ــرى لكل عش بش
ــد  ــتق«، فـق »الـفـس
أظهرت دراسة حديثة 
ــتق«  »الفس تناول  أن 
ــل على تقليل  قد يعم
ــة  ــر اإلصـاب مـخـاط
ــراض القلب وذلك  بأم
خفض  ــق  طري ــن  ع
مستوى الكوليسترول 

ــببة في اإلصابة بأمراض  في الدم، أحد أهم العوامل املتس
القلب.

ــتق« على كميات وفيرة  وأكد الباحثون احتواء »الفس
ــن األمالح واملعادن  ــدة وعدد كبير م من مضادات األكس
ــلينيون« واحلديد باإلضافة إلى  ــات مثل »الس والڤيتامين

احتوائه على الدهون املفيدة.
ــوائية من  وكانت األبحاث قد أجريت على عينة عش
ــتق«  ــيدة مت إعطاؤهم كمية من »الفس 10 رجال و18 س
ليتم تتبعهم ملا يقرب من 3 أشهر حيث لوحظ انخفاض 
مستوى الكوليسترول في الدم في الوقت الذي ارتفع 
ــدة والڤيتامينات في  ــادات األكس ــتوى مض ــه مس في

أجسامهم.

لندنـ  يو.بي.آي: حذرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
ــبب زيادة الوزن للنساء  ــبريس من أن امللل يس ديلي إكس
ــعرات حرارية  ــوي على س ــن أطعمة حتت ــن يأكل ويجعله

زائدة.
ووجدت الدراسة أن ربع الطعام الذي يتم استهالكه كل 
يوم تأكله نساء ال يعانني من اجلوع بل امللل والذي يجعلهن 
ــي اليوم ويزدن  ــعرة حرارية ف ــن أكثر من 520 س يلتهم

بالتالي من وزنهن ومقاسات مالبسهن خالل أسابيع.
ــطائر الهامبورغر الكبيرة املفضلة  ــارت إلى أن ش وأش

لدى النساء الضجرات حتتوي على 492 سعرة حرارية.
ــال أيضا إلى األكل  ــة إن امللل يدفع الرج وقالت الدراس
ــتهالك ما يعادل 650 سعرة حرارية في اليوم غير أن  واس
النساء يبقني أكثر إقباال على األكل خاصة إذا كان مزاجهن 

متعكرا.
وأضافت أن سيطرة النساء على ما يأكلهن ليس مسألة 
ــر يتعلق بالرغبة في  ــة في حالة الضجر بل أم ارادة خاص
ــد وزيادة  ــني الغذاء الزائ ــم العالقة ب ــاول الطعام وتفه تن

الوزن.

خبير بالطب الشرعي يشكك
في أدلة »دبي« التي تدين السكري

اتباعها في رفع البصمات من 
مســـرح اجلرميـــة، ومعاينة 
الوفاة  اجلثة وحتديد توقيت 
واإلصابات املختلفة بجســـد 

املجني عليها.

الواردة من  التقارير املعملية 
دبي، والتي أجريت مبســـرح 
الطبيب ما  اجلرمية، وأبـــدى 
يقرب من 20 مالحظة بشـــأن 
اإلجراءات واخلطوات الواجب 

القاهرةـ  أ.ش.أ: أجل املستشار 
عادل عبد السالم جمعة رئيس 
محكمة جنايات جنوب القاهرة 
بجلســـة امـــس محاكمة رجل 
األعمال هشام طلعت مصطفى 
ومحسن السكري املتهمني بقتل 
املطربة اللبنانية سوزان متيم 
اليوم الستكمال  إلى جلســـة 
سماع باقي شهود اإلثبات وهم 
وكالء شركة هاني ويل للمراقبة 
األمنية بالقاهرة، مجدي منير، 
وإيهاب سعيد عياد، ومينا فائق، 
ولتقدمي املستندات الرسمية التي 
تثبت صحـــة عملهم بالقاهرة 

كوكالء بالشركة.
واستمعت احملكمة ألقوال 
الطبيب الشرعي االستشاري 
الدكتور أحمد إبراهيم أســـتاذ 
الشـــرعي بجامعة عني  الطب 
شمس بالقاهرة الذي شكك في 

محسن السكري

دينار ذهبي أموي بوادي النطرون في مصر

الجدة مشغولة بالطهي والحفيد سقط من الـ »18«

القاهرةـ  د.ب.أ: كشفت البعثة األثرية املشتركة بني 
جامعة بيل األميركية وبعثة املجلس األعلى لآلثار عن 
دينار ذهبي يرجع للعصر األموي وذلك أثناء أعمال 
التنقيــــب األثري مبنطقة مقابر دير يحنس القصير 
بوادي النطرون. وقال وزير الثقافة املصري فاروق 
حسني ان الدينار يرجع لفترة اخلليفة األموي يزيد 
بن عبدامللك بن مروان ووالية حنظلة بن صفوان على 

مصر. وحسب بيان لوزارة الثقافة املصرية، أوضح 
زاهي حواس أمني عام املجلس األعلى لآلثار أن الدينار 
بحالة جيدة من احلفظ ومزين بكتابات كوفية على 
الوجهني، نقش على منتصف أحد األوجه البســــملة 
وعلى الهامش عبارة: »ضرب هذا الدينار سنة ثالث 
ومائة« أما منتصف الوجه اآلخر فقد نقشــــت عليه 

عبارة التوحيد وعلى الهامش الرسالة احملمدية.

هونغ كونغـ  د.ب.أ: أعلنت الشرطة في هونغ كونغ 
إلقاء القبض على سيدة بعدما سقط حفيدها البالغ 
من العمر ثالثة أعوام من الطابق الـ 18 ليلقى حتفه 
على الفور. ويبدو أن الطفل كان يلهو في ممر السلم 
بني الشقق في الطابق الثامن عشر ليسقط من إحدى 

النوافذ بينما كانت جدته منشــــغلة في طهي الطعام 
في شقة العائلة مبنطقة أبيردين. وقال ناطق باسم 
الشرطة إن اجلدة )56 عاما( كانت تعتني بالطفل في 
غياب والديه، مضيفا انها اعتقلت لالشتباه في إهمالها 

رعاية الطفل قبل إطالق سراحها بكفالة مالية.

ساركوزي وبروني في عاصمة الطبيعة
في زيـــارة نظمها احتاد املزارعني الفرنســـيني الشـــباب في 
الشـــانزليزيه بباريس، ودعا فيها الرئيس ساركوزي وزوجته 
كارال بروني، اســـتمتع الزوجان )كارال وساركوزي( »بعاصمة 
الطبيعـــة« كما أطلق عليها املنظمون وراح االثنان يتجوالن في 

املزرعة ويداعبان احليوانات بسعادة بالغة.
وميثل االحتاد مزارعون دون الـ 35، وهو يهدف من وراء نقل 
احلقول والغابات واحلظائر لباريس الى توعية اجلمهور وكسب 

تأييده للقطاع الزراعي املتأزم. )أ.ف.پ(

الحريف
طائرا بطريق يلعبان كرة القدم في متنزه مائي 

في يوكوهاما باليابان. )أ.پ(


