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57 لندن � د.ب.أ: كش����فت املغنية األسترالية 
الش����هيرة كايلي مينوغ انها قررت منذ فترة 
التوقف عن حقن نفسها بال� »بوتوكس« املضاد 
للتجاعيد. وقالت مينوغ )42 عاما( في مقابلة 
مع مجلة »هالو« البريطانية: »لدي اآلن جتاعيد 

صغيرة، لكن األمر على ما يرام«.
وفي الوقت نفسه، أكدت مينوغ انها ال حتب 

عمليات التجميل، وقالت: »عندما تخضع لهذه 
العمليات فإنك تصبح غير نفسك«. وذكرت 
مينوغ ان صديقها، عارض األزياء االسباني 
أندريس فالنكوس����و، يح����ب ان يراها على 
طبيعته����ا، وقالت: »انه يح����ب ان يراني من 
دون مساحيق جتميل عندما أرتدي الغولف 

واجلينز«.

مينوغ تتوقف عن الـ »بوتوكس«

صحتك

طريقة واعدة 
لزراعة الكبد

واشنطن � يو.بي.اي: قال 
باحثون اميركيون انهم جنحوا 
مخبريا في التوصل الى طريقة 
واعدة لزرع كبد جديد انتجته 
خاليا استؤصلت من القدمي.
وذك���ر موق���ع »هلث دي 
نيوز« االميرك���ي ان البحث 
البحث  اع���ده فري���ق  الذي 
ف���ي مستش���فى  العلم���ي 
العام مازال  ماساتشوستس 
في مرحلة »برهنة النظرية«، 
لكن يعتقد انه ابتدع بنجاح 
طريقة الس���تئصال النسيج 
الهيكلي للكبد و»اعادة زرعه« 

بخاليا كبدية جديدة.
وذكر الباحثون انه بالرغم 
من ان التقنية املعقدة اجلديدة 
مازالت في نقطة بعيدة عن 
امكانية تطبيقها على االنسان 
لكنها تعد واعدة بالنس���بة 

ملسألة زراعة الكبد.
وقال املسؤول عن البحث 
ال���ذي اجري عل���ى اجلرذان 
مارت���ن يرم���وش »هن���اك 
امكانية كبيرة لبناء كبد كامل 
يحتوي على خاليا بشرية او 

حيوانية«.

)ا.ف.پ(طاولة مزينة باملسامير في املعرض

.. وطاولة للمصمم الفرنسي باترك ضمن املعروضات

)ا.پ(احدى قريباته حتمل صورتهمظاهرات امام مبنى وزارة الداخلية اعتراضا على مقتل خالد سعيد احد املتظاهرين يحمل صورة للضحية قبل وبعد

أنچلينا چولي 

روايتان على طرفي النقيض.. »الداخلية« تقول: لفافة المخدرات قتلته 
وشاهد عيان يؤكد: »خلّصوا عليه« أمام عيني 

أحمد عفيفي 
الش����اب  احتلت قضية مقتل 
االسكندراني خالد سعيد مساحات 
كبيرة من برامج الفضائيات املصرية 
اول من امس والذي تضاربت االراء 
حول حقيقة مقتله.. هل مات كما 
الرس����مي  الداخلية  يزعم بي����ان 
بسبب ابتالعه لفافة مخدرات كانت 
بحوزته وقت ان رأى رجال االمن، 
ام انه مات كما يؤكد شهود العيان 
بس����بب الضرب املبرح من قبل 3 

من رجال الشرطة؟
سؤال على بساطته اال انه معقد 
جدا، فلو ان الشاب مات تعذيبا على 
هذا النحو املشن واملقزز واملؤلم 
فإن ذلك ميثل ادانة بالغة للداخلية 
ويفتح ملفا ال يغلق ابدا عن تعامل 
رجال الش����رطة م����ع اجلمهور او 
املتهمن ايا كانت جرائمهم.. وليس 
ببعيد ما حدث مع الس����ائق عماد 
الكبير منذ 5 سنوات تقريبا والذي 
مت هتك عرضه داخل احد اقس����ام 
الشرطة، ولوال ان امتألت مواقع 
االنترنت بصوره اثناء هتك عرضه 
ما أخذت قضيت����ه كل هذا البعد 
االنساني وملا مت احلكم على الضابط 
الذي ارتكب هذا اجلرم ب� 3 سنوات 

سجن مع الشغل والنفاذ.
لكن لنركز في القضية اجلديدة 
وهى رمبا تكون ابشع من حكاية 
عماد الكبير.. وللحكاية وجهان او 
روايتان تختلفان متاما احداهما عن 
الداخلية  األخرى.. االولى حسب 

ان 3 من رجال الش����رطة )اثنان 
م����ن املخبرين ومعهم����ا ضابط( 
اثناء تفقدهما املعتاد ألحد مقاهي 
االنترن����ت في حي س����يدي جابر 
باالس����كندرية، دخل����وا للتحري 
فرآهم ش����اب يبلغ من العمر 22 
سنة، فاضطرب اضطرابا شديدا 
واخرج لفافة من جيبه اتضح انها 
لفافة مخدرات وابتلعها فسقط ميتا 
باالختناق. واضاف بيان الداخلية 
ان هذا الشاب اتضح انه مطلوب 
عل����ى ذمة اكثر م����ن قضية وانه 
متهرب من اداء اخلدمة العسكرية 

و... و... و...
اما الرواية االخرى حسب شهود 

العيان ومنهم صاحب املقهى نفسه 
وحسب ما قال في برنامج »العاشرة 
مساء« على قناة درمي فان الشاب 
الضحية خالد سعيد كان يجلس 
ف����ي املقهى على جه����از االنترنت 
واذا بثالث����ة من رجال الش����رطة 
يقتحمون امل����كان ويتجهون اليه 
مباشرة ويس����حبونه كالذبيحة، 
وامس����ك به احدهم وضرب رأسه 
بعنف شديد في احلائط اكثر من 
مرة واملسكن يصرخ حتى »خلصوا 
عليه« بينما الرعب اسكت اجلميع 
حتى ان صاحب املقهى نفسه صرخ 
خوفا وق����ال لهم: ان كنتم ناوين 
على قتله اقتل����وه برة بعيدا عن 

هنا، فأخذوه واكملوا قسوتهم معه 
حتى مات صريعا.

اذن هناك تضارب ش����ديد بن 
الروايت����ن، فمن نص����دق.. بيان 

الداخلية ام شاهد العيان؟
االقرب الى التصديق كما يقول 
ابراهيم عيسى ومقدم  الصحافي 
برنامج »بلدن����ا باملصري« على 
قناة »اون تي في« رواية ش����هود 
العيان »وذلك ما تدلل عليه صورة 
الضحية بعد موته )صورة بشعة( 
شخص ال نقول � والكالم البراهيم 
عيسى � انه تعرض للضرب وامنا 
مت )عجنه( وسحله بطريقة غير 
آدمي����ة«، ويفت����رض عيس����ى ان 

الش����اب متهم مثال في قضية قتل 
وليس كما يدعي بيان الداخلية انه 
مسجل خطر وهارب من اخلدمة 
العسكرية، فلماذا يتم التعامل معه 
بهذه الوحشية؟! املتهم يتم القبض 
عليه ومحاكمته مع كل االحترام له 
وتوافر جميع حقوقه كمتهم، لكن 
ان ميوت تعذيبا على هذا النحو فال 

شرع وال دين يبرر هذا االمر.
ويكمل ابراهيم عيس����ى: بيان 
الداخلي����ة يقول ان����ه متهرب من 
اخلدمة العس����كرية.. ثم يعرض 
ابراهيم نفسه وثيقة اداء اخلدمة 
معتمدة وال تش����وبها ش����ائبة.. 
الداخلية  ويتساءل: لو ان وزارة 

ال تع����رف وعندها م����ن االجهزة 
التكنولوجي����ة ما يجعلها تعرف 
اين يختبئ اجلاني ولو كان في بطن 
امه، وتصدر بيانا مغلوطا مبعلومة 
خاطئة فهذا جرم يجب ان حتاسب 
عليه. ونترك ابراهيم عيسى لنسأل: 

إيه احلكاية بالضبط؟ 
ونس����معها من امه  � اقصد ام 
القتيل � التي اش����ارت الى شريط 
ابنه����ا، هذا  ڤيدي����و كان بحوزة 
الشريط مت تصويره في احد اقسام 
الشرطة ويبن واقعة فساد يشارك 
فيها رجال الشرطة حيث يتضح من 
الشريط ان هناك مخدرات )حشيش 
بالتحديد(، واحد رجال الشرطة 

يوزع نقودا على البعض، كما لو 
انه يبيع املخدرات او يقسمها على 
معاونيه. هذا الشريط حتديدا مت 
عرضه في برنامج »العاشرة مساء«، 
واحلقيقة أننا ال نستطيع ان نقطع 
بأم����ر ما جتاهه بعد مش����اهدته، 
فالصوت غير واضح واملكان ايضا 
غير محدد بحي����ث نقول انه في 
قسم شرطة، لكن وحسب مقدمة 
البرنامج منى الشاذلي، حن عرفت 
وزارة الداخلية بأمر هذا الشريط 
طلبت من البرنامج نفسه وبإحلاح 
ان تذيعه على الهواء مباشرة ألنه 
وسام فخر على صدرها، حيث ان 
االمر برمته مجرد احتفال بعض 

رجال الشرطة بضبطية مخدرات 
كبيرة، وهذا معتاد بعد كل ضبطية 

او اجناز على هذا النحو.
لكن السؤال الذي سألته الشاذلي 
وآالف غيرها بعد ان عرضت على 
الشاش����ة صورتن للضحية قبل 
التعذيب وبعد:  من الذي احدث بهذا 
التعذيبية،  الشاب كل هذه االثار 
وهل ابتالع لفافة مخدرات من شأنه 

ان يترك كل هذا االثر البشع؟
الداخلي����ة جتيب ف����ي بيانها 
املضط����رب: لقد حدث����ت مقاومة 
شديدة بن املتهم ورجال الشرطة 
بعد القبض عليه مما اضطرهم الى 
ضربه، وهذا امر طبيعي. ويبقى 
امللف مفتوحا ولن يغلق، وقد حظى 
باهتمام النائب العام املستشار عبد 
املجيد محم����ود � ومعروف أنه ال 
يخشى في احلق لومة الئم � وقد 
امر بفتح حتقيق موس����ع ملعرفة 
القضية ومحاكمة  مالبسات هذه 
املتورط����ن فيه����ا، واذا اوضحت 
التحقيقات ان الش����اب قتل فعال 
ولم ميت كما يقول بيان الداخلية 
مختنقا بعد ابتالعه لفافة املخدرات، 
وليأخ����ذ كل ذي حق حقه. والكل 
ف����ي انتظار كلم����ة احلق في هذه 
القضية التي اش����علت الش����ارع 
املصري وجعلت املظاهرات تخرج 
وتهاجم � في سابقة لم حتدث من 
قبل � مبنى وزراة الداخلية ويرفع 
املتظاهرون يافطات تطالب الوزير 

شخصيا بالرحيل.

القصة الكاملة لمقتل الشاب اإلسكندراني.. ضحية التعذيب في مصر 

أفغانستان رابضة على ألف مليار دوالر
بعد اكتشاف كميات هائلة من المعادن 

بيوت المستقبل.. الفرنسيون يعيشون في »آي باد«
باريس � أ.ف.پ: احلياة داخل 
اجليل التالي من املنازل الغربية 
ستكون أش���به بالعيش داخل 
جهاز آي باد، حسبما تبن في 
معرض حول التصميم أقيم في 

باريس هذا األسبوع.
ال داع���ي لفتح الصنبور او 
رفع غطاء املرحاض، فأجهزة 
االستش���عار الذكية س���تقوم 
بذل���ك بالنيابة عنك. كراس���ي 
املرحاض ستكون دافئة، وحوض 
االستحمام سيتذكر كيف تفضل 
حرارة املياه، وس���يتغير لون 
اجلدران وتصميمها بلمس���ة 

واحدة.
يقول فينسان بارو )27 عاما( 
وهو مهندس معماري حائز على 
عدد من اجلوائز، ويشارك في 
معرض »ديزاين���رز ديز« في 
باريس »قبل بضع س���نوات، 
عندم���ا كان الن���اس يفكرون 
في املس���تقبل، كانوا يظنون 
انه س���يكون هناك الكثير من 
املقابض واألزرار، لكن هذا غير 
صحيح. كل شيء سيتم بواسطة 

اللمس«.
ويضيف »بعد عقد من الزمن، 
س���تكون واجهات املباني مثل 
شاشات ملسية ثالثية األبعاد، 
تتواصل مع املارة او الطبيعة، 
وتتغير مع حركة الرياح ومع 

تغير األخبار«.
ب���ارو ان »الناس  وي���رى 
سيمشون على ارضيات تتغير 
أضواؤها وتنبعث فيها احلياة. 
املياه بالكامل  وسيعاد تدوير 
داخل كل منزل. وعدا عن مياه 
الش���رب، لن يك���ون هناك اي 
استهالك للماء، حتى لدى الذين 

للهندسة املعمارية 20 تصورا 
حلمامات عام 2100.

وق���ال لوكالة فرانس برس 
»اعتقد ان احلمامات س���تزداد 
أهمية في املستقبل، ألن الناس 
سيركزون اكثر على رفاهيتهم 
وصورتهم. احلمام، ذلك املكان 
اخلاص بامتياز، سيشكل قلب 

املنزل«.
وتتضمن حماماته اخليالية 
احواض اس���تحمام ش���بيهة 
بالقوقعة تس���تخدم الهواء او 
املوجات فوق الصوتية بدال من 
املاء لتنظيف اجلسم. كما انها 
تضم جدرانا ذكية وشاش���ات 
شبيهة بشاشات البالزما تخلق 
عوالم افتراضية مثل الغابات او 

الرمال بلمسة واحدة.

مصممن وعالمات جتارية بارزة 
ومدارس ومتاحف ودار بلدية 
باري���س، عرض مكت���ب بارو 

ميلكون بركا سباحة«.
الذي  التصميم  في معرض 
ايام، والذي يجمع  يدوم ستة 

كابول � أ.ف.پ: يحتمل ان تكون أفغانستان الفقيرة التي متزقها 
احل���رب منذ أكثر من 8 أعوام رابض���ة على ألف مليار دوالر بفضل 
احتياطات هائلة من املعادن أكد وجودها تقرير لعلماء جيولوجيا 

اميركين نشرته صحيفة »نيويورك تاميز« امس.
وأعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية في باريس انه من املفترض 
عرض تقييم اولي لوجود املعادن في 20 يوليو في كابول في مؤمتر 

دولي مرفق مبسودة خطة الستخراجها.
وكان الرئيس األفغاني حميد كرزاي كش���ف عن هذه املعلومات 
ورقم »ألف مليار دوالر« في اواخر يناير لكن مت انتظار تأكيد علماء 
اجليولوجيا االميركين الذين اكتشفوا عام 2004، بحسب »نيويورك 
تامي���ز«، خرائط جيولوجية وضعها زمالؤهم الس���وفييتيون عام 

.1980
ويب���دو ان هذه االحتياطات التي حت���وي على األخص النحاس 
والليثيوم واحلديد والذهب والكوبالت تكفي لترفع البالد التي دمرتها 

احلروب الى املصاف األول ملصدري املعادن في العالم، بحس���ب ما 
نقلت الصحيفة عن مسؤولن في االدارة االميركية.

وصرح املتحدث باسم وزارة املناجم والصناعة األفغاني جواد عمر 
لوكالة فرانس برس بأن »املوارد الطبيعية في افغانستان ستلعب 
دورا حاس���ما في تطوير البالد اقتصاديا«. واشار الى ان احلكومة 

األفغانية لم تطلع بعد على التقرير النهائي للعلماء االميركين.
وقدر احتياطي الليثيوم في افغانستان بأنه يوازي تقريبا احتياطات 

بوليڤيا التي تعتبر األكبر في العالم، بحسب الصحيفة.
ويش���كل الليثي���وم مكون���ا ضروريا ف���ي البطاري���ات القابلة 
للتعبئة وتس���تخدم في الهواتف والكمبيوترات النقالة والسيارات 

الكهربائية.
بالتالي قد تصبح افغانس���تان � حيث يقاتل 142 الف جندي من 
القوات الدولية متردا يزداد قوة واتساعا � »مملكة الليثيوم« بحسب 

مذكرة داخلية للپنتاغون نقلتها الصحيفة االميركية.

صرعات في عالم التصميم

أنچلينا تكشف ألوبرا سر غرف »عبودية« النساء
انتقدت النجمة االميركية 
أنچلين���ا چول���ي إجب���ار 
الفتيات على جتارة اجلنس 
في كمبودي���ا، وحذرت من 
العبودية اجلنسية  انتشار 
بصورة كبيرة في تلك الدولة 
اآلس���يوية بعد ان زارتها، 
وش���اهدت فيه���ا كثيرا من 
الفتيات الالتي يجبرن على 
ممارسة اجلنس، في غرف 

خاصة يتم فيها تعذيبهن.
وذلك في حلقة من برنامج 
»اوبرا« على MBC4 للمذيعة 
الش���هيرة اوبرا  االميركية 

وينفري.
وقال���ت چول���ي – وهي 
سفيرة ايضا للنوايا احلسنة 
لالمم املتحدة – انها قابلت فتاة 
مراهقة في كمبوديا اسمها 
لوجن بروس، وعمرها 13 عاما، 
ارغمت عل���ى دخول جتارة 
اجلنس، وعندما رفضت ذلك 
االمر، مت صعقها بالكهرباء، 

كما روت لها.
واشارت النجمة االميركية 
ال���ى انها ذهب���ت مع لوجن، 
وشاهدت غرف التعذيب التي 
مات فيها كثير من الفتيات، 
الفتة ال���ى ان الفتاة حملت 
مرتن واجهضت، ولم يرحمها 
احد عندم���ا طلبت الراحة، 
بل قاموا بتشويه عينها، ثم 

رموها في الشارع.

ابن الـ »17« يهدد  
بتفجير مدرسته!

أ.ف.پ: هدد تلميذ   � برلن 
في الس���ابعة عشرة من عمره 
بتفجير مدرسته في غرمرينغ 
جنوب املانيا قب���ل ان توقفه 

الشرطة.
وجاء في بيان للشرطة في 
بافاريا ان التلميذ اتصل بصديقه 
وابلغه انه يعتزم تفجير مبنى 
املدرس���ة، فقام صديقه بابالغ 
الش���رطة الت���ي اوقفته قبيل 
الى  الليل ثم حولته  منتصف 

مستشفى لالمراض النفسية.
وس���جل في أملاني���ا العام 
العنف  املاضي عدد من اعمال 

التي استهدفت املدارس.
فق���د حاولت تلمي���ذة في 
السادس���ة عش���رة من عمرها 
احراق مدرستها باستخدام قنابل 
مولوت���وف،  واصابت طالبة 
بجروح طفيفة جراء محاولة 

طعنها بسكن.
كما اقدم مراهق في السابعة 
عشرة من عمره مولع بالعاب 
الڤيديو، على قتل 15 شخصا 
معظمهم في مدرسته القدمية، 

قبل ان ينتحر.

ميدان محمود 
درويش في باريس

الرئيس الفلسطيني محمود 
عب���اس وابنه ياس���ر )مين( 
وعمدة باريس يزيحون الستار 
عن لوحة حتمل اس���م ميدان 

محمود درويش في باريس.


