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ل���وس أجنيليس 
� يو.ب���ي.آي: ميكن 
للنجم���ة األميركية 
ليندس���ي لوهان أن 
توف���ر على نفس���ها 
عناء السجن 90 يوما 
فتقضي 14 يوما فقط 
إذا  القضب���ان  وراء 
التصرف،  أحس���نت 
وذلك بفضل قانون 
إلى  يقضي باللجوء 
هذه اخلط���وة نظرا 
الس���جون  الكتظاظ 

األميركية.
موق���ع  ونق���ل 
»بيب���ول« األميركي 
عن املتحدث باس���م 
مأمور لوس اجنيليس 
س���تيف ويتمور ان 
لوهان »قد تخرج في 1 
أو 2 أغسطس نتيجة 
الس���جون  اكتظاظ 

وحسن التصرف«.
يشار إلى انه بفعل 
الكثيف  االكتظ���اظ 

للسجون في لوس اجنيليس تعتمد منذ فترة طويلة سياسة 
تقضي باإلفراج السريع عن مرتكبي اجلنح البسيطة إذا كانت 

تصرفاتهم حسنة ويستحقون ذلك.
ويذكر ان لوهان )24 سنة( بدأت تنفيذ عقوبتها بتهمة انتهاك 
شروط فترة اختبارها على خلفية القبض عليها بتهمة القيادة 

حتت تأثير الكحول.

القاهرة � يو.بي.آي: ذهبت س����يدة مصرية الى زيارة ش����قيقتها 
الكبرى بعد خصام دام ثالث سنوات فوجدتها جثة متحللة منذ ال يقل 
عن عامني. وقالت الش����رطة املصرية امس ان جيران املتوفاة اخبروا 
ش����قيقتها بانهم لم يشاهدوها منذ عامني عندما استفسرت منهم عن 
عدم ردها على جرس الباب. وأضافت الش����رطة ان السيدة اضطرت 
الى كس����ر باب الشقة لتجد شقيقتها جثة متفسخة داخل احلمام وان 

الفحوصات أثبتت انها توفيت منذ ما ال يقل عن عامني.

القاه���رة � د.ب.أ: جتمهر مئات من األقباط مبطرانية دير مواس 
مبحافظة املنيا جنوب مصر ملطالبة الشرطة بسرعة التحرك لكشف 
غموض اختفاء زوجة كاهن رجح أنها تعرضت لالختطاف. قال القس 
تداوس س���معان، راعي كنيس���ة مارمرقش بدير مواس  إن زوجته 
كاميليا شحاتة زاخر )25 عاما( وتعمل مدرسة، غادرت املنزل مساء 
األحد املاضي متوجهة إلى منزل والدها إال أنها اختفت منذ ذلك احلني 
وانقطع االتصال بها. وأض���اف أن زوجته اتصلت به وأبلغته أنها 
ستزور أسرتها املقيمة على مقربة من مسكن الزوجية، مشيرا إلى 
أنه )الكاهن( كان موجودا بقرية مجاورة إلجراء مراسم زواج. ذكر 
الكاهن أنه عندما عاد إلى املنزل اتصل بزوجته على هاتفها احملمول 
فوجده مغلقا، فاتصل مبنزل والدها وفوجئ بأنها ليست موجودة في 
بيت أسرتها. ونفى القس تداوس وجود خالفات بينه وبني زوجته، 
مؤكدا انه يرجح تعرض زوجته لعملية اختطاف. لكنه لم يتهم أحد 
باختطافها. وأشار إلى أنه أبلغ الشرطة، لكن سبب االختفاء لم يعرف 
حتى اآلن. وش���هد عام 2004 مظاهرات قبطية غاضبة على خلفية 
اختفاء زوجة كاهن قبطي تدعى وفاء قسطنطني وكانت أعلنت عن 
رغبتها في اعتناق اإلسالم هربا من زوجها الذي كان يسيء معاملتها، 
لكن ضغوطا مارستها الكنيسة وتطمينات أعطتها لقسطنيطني بعدم 

إعادتها إلى زوجها ما جعلها تعدل عن اعتناق اإلسالم.

القاهرة � وكاالت: لم يتمالك رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
نفس����ه وهو يقرأ خطابا لشاب حكم عليه باإلعدام في االنقالب الذي 

حدث في تركيا عام 1980، وانفجر في البكاء خالل اجتماع حزبه.
ونقل موقع أخبار العالم التركي عن أردوغان قوله، أثناء إلقائه بيانا 
عن املستجدات في مسألة مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني، 
ان االنقالب العس����كري الذي حل بتركيا في 12 سبتمبر 1980 قد راح 

ضحيته الكثير من األتراك.
وحسب »اليوم السابع« املصرية امس قرأ رئيس الوزراء التركي 
خطابا ألحد الش����باب الذين حكم عليهم باإلعدام آنذاك كان قد أرسله 
إلى أمه، وخالل قراءته لنص اخلطاب لم يتمالك نفسه وأخذ في البكاء 

لفترة طويلة خيم فيها الصمت على كل احلاضرين باالجتماع.
وكان هذا الشاب قد قبض عليه كأحد الناشطني السياسيني، وكان 
طالبا في املدرسة الثانوية آنذاك ويبلغ من العمر 19 عاما، وقال أردوغان 
انه نفس����ه آنذاك كان رئيس����ا لفرع الطالب داخل احلزب السياسي، 
وأن����ه كان يتوقع أن يحصل هذا الطالب عل����ى البراءة، وبالفعل قرر 
احلاكم براءة الطالب غير أنه مت توقيفه داخل الس����جن إلى أن بلغ ال� 

22، ومت إعدامه.

 نيويورك � رويترز: أعلن مسؤولون أميركيون اول من امس ان 
متحف ليوبولد في النمسا وافق على دفع 19 مليون دوالر إلى تركة 
امرأة يهودية منساوية مقابل لوحة سرقها النازي منها اثناء احلرب 
العاملية الثانية. وتنهي هذه اخلطوة معركة قضائية استمرت عقدا 
وبدأت بعد ان اكتش���ف ان اللوحة الزيتي���ة »بورتريه اوف والي« 
للرسام ايجون شيله اعيرت إلى متحف نيويورك للفن احلديث في 
1996. وضبط مسؤولون أميركيون اللوحة في 1999 وبدأت الواليات 
املتحدة اجراءات مدنية إلعادة اللوحة الى ممتلكات بوندي جاراي التي 
توفي���ت في 1969. وأثناء االجراءات القانونية أصر متحف ليوبولد 
على ان اللوحة لم تسرق من جاراي. لكن املتحف وافق يوم الثالثاء 
على تسوية القضية ودفع 19 مليون دوالر لتركة جاراي.\ وجادلت 
السلطات األميركية بأن النازي سرق اللوحة من جاراي في 1939 ثم 
اعيدت إلى احلكومة النمساوية بعد احلرب ثم انتهى بها املطاف ضمن 
مجموعة فنية لعاشق األعمال الفنية النمساوي رودلف ليوبولد في 

عقد اخلمسينيات من القرن املاضي.

هامبورغ � د.ب.أ: كشف تقرير أصدره نادي السيارات 
في أوروبا مؤخرا عن أن السائقني قصار القامة يواجهون 
خطرا أكبر في احلوادث املرورية، حيث تزيد عدد اإلصابات 
اخلطيرة بنسبة تقرب من 50% بني النساء مقارنة بالسائقني 

الذكور.
ونقل النادي عن سيجفرايد بروكمان، رئيس مركز أبحاث 
احلوادث لشركات التأمني األملانية، قوله: »توصلنا إلى هذه 

النتيجة مبحض الصدفة، أثناء حتليل احصاءات لألشخاص 
الذين أصيبوا بجروح خطيرة في حوادث«. وقام الباحثون 
بتحليل ما يقرب من 200 حادث أصيب فيه أشخاص بجروح 
خطيرة ومتعددة. وأوضح بروكمان أن هذه البيانات تأكدت 
في اختبارات التصادم، التي وضعت فيها دمى بالقرب من 
عجلة القيادة، حيث كان تأثير قوة الصدم أشد خمس مرات 

مقارنة بوضع الدمى في وضع طبيعي.

السائقون »قصار القامة« أكثر عرضة للحوادث

صحتك

المكتئب يرى العالم.. رماديًا
واش���نطن � يو.بي.آي: يرى املكتئب العالم رماديا 
على عكس املبتهج الذي يراه بألوان متنوعة جميلة. 
وذكر موق���ع اليف س���اينس أن الباحثني في جامعة 
فريبيرغ في أملانيا أكدوا من خالل دراس���ة سابقة أن 
الشخص الكئيب يجد صعوبة في التفريق بني اللونني 

األبيض واألسود.
وأجرى الباحثون دراسة شملت 40 مريضا يعانون من 
حالة اكتئاب شديدة و40 آخرين يتمتعون بصحة جيدة 
ثم طلبوا منهم تأمل لوحات والكشف عن التناقضات 
املختلف���ة بينها. ثم قام الباحثون في الدراس���ة التي 
نشرت في دورية التحليل النفسي البيولوجي بإخضاع 
اجلميع لفحص شبيه بتخطيط القلب »إي سي جي« 
ولكن لشبكية العينني. وفوجئ الباحثون أن املرضى 
الذين يعانون من االكتئاب كانت اس���تجابة ش���بكية 
العينني لديهم أكثر لأللوان ما بني األبيض واألس���ود 
على عكس نظرائهم االصحاء الذين كانت استجابتهم 

لأللوان أكثر تنوعا.

نظرًا الكتظاظ السجون..
أسبوعان فقط للوهان

ذهبت لزيارة أختها فوجدتها جثة.. منذ عامين!

اختفاء زوجة كاهن أثار مئات األقباط في مصر

خطاب لشاب ُأعدم في الثمانينيات
أسال دموع أردوغان بغزارة

19 مليون دوالر للوحة مسروقة!

آالف من الصينيني جتمعوا في أكبر حمام سباحة في قارة 
آسيا في مقاطعة سيشوان جنوب الصني، هربا من حرارة الصيف 
حيث وصلت احلرارة الى معدالت مرتفعة.             )أ.ف.پ(

أكبر حمام سباحة في الصين

)ا.پ(مقبرة الدكتاتور الروماني وفي االطار شاوشيسكو وزوجته إلينا

أردوغان ميسح دموعه

املذيع وزوجته ايام الوفاق

ليندسي لوهان

موقع فيس بوك غير مرغوب في آسيا

عالم الفيزياء شهرام أميري مشروع فيلم وثائقي

خبراء اإلعالم: تلفزيون الدولة سيظل قائماً في كل األقطار

سيئول � رويترز: يستعد موقع فيس بوك للتواصل 
االجتماعي لبدء حملة قوية لالنتشار في آسيا غير 
أن هذا املوقع العم����الق رمبا يتعلم أن العثور على 
األصدقاء اجليدين ليس سهال فيما يواجه مخاوف 
بشأن اخلصوصية في اليابان وكوريا ورقابة مشددة 

في الصني.
ويتوقع مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيس 
بوك أن تستخدم شركته نهجا له طابع يحمل املزيد 
م����ن اخلصائص احمللية من أج����ل غزواته في اكبر 

ثالثة أسواق لإلنترنت بقارة آسيا. لكن حتى لو كان 
هذا صحيحا فقد يجد نفس����ه في منافسة مع اسماء 
بارزة مثل ميكسي في اليابان وكيوزون في الصني. 
وموقع فيس بوك قوة ماحق����ة في مجال اإلنترنت 
اذ يبلغ عدد مستخدميه املسجلني نحو 500 مليون 
مس����تخدم على مس����توى العالم. واآلن يتوجه الى 
آس����يا حيث اليزال غير ممثل بالدرجة الكافية من 
حيث منو املستخدمني فيما بدأت أسواقه في الغرب 

والدول النامية تتباطأ.

طهران � أ.ف.پ: يعد استوديو 
ايراني قري���ب من احلكومة فيلما 
تلفزيوني���ا وثائقي���ا حول قصة 
شهرام اميري عالم الفيزياء الذي 
»خطف���ه« جواس���يس اميركيون 
حسب قول طهران، كما ذكر امس 
ه���ذا االس���توديو ووكالة فارس 
لألنباء. وقال رئيس شركة »سيما 
فيلم« امير حسني اشتييانيبور ان 

»مجموعة من الشبان املتخرجني في 
مدارس السينما« قد تعهدت بكتابة 
الس���يناريو. ولم يحدد موعد بدء 
التصوير. وذكرت وكالة فارس ان 
»سيما فيلم« سيبني الفيلم الذي 
يتمحور حول قصة اميري »بدءا 
من خطفه حتى عودته الى ايران«. 
ويؤكد شهرام اميري الذي ظهر في 
واش���نطن هذا الشهر بعد اختفاء 

استمر اكثر من س���نة، ان عمالء 
اميركيني قد خطفوه بينما كان يقوم 
بأداء فريضة احلج في املدينة املنورة 
)السعودية( في يونيو 2009. ونفى 
مسؤلون اميركيون مرارا االتهامات 
بخطف امي���ري، مؤكدين انه كان 
في الواليات املتحدة مبلء ارادته، 
لكنهم اقروا بأن واشنطن »اجرت 

اتصاالت به« خالل زيارته.

القاهرة � أ.ش.أ: أكد عدد من خبراء اإلعالم املصريني 
والعاملي����ني على أن تلفزيون الدولة س����يظل قائما 
في كل أقطار العالم وأنه لن يختفي رغم املنافس����ة 
الش����ديدة التي يواجهها من قبل القنوات الفضائية 
س����واء اخلاصة أو العابرة للق����ارات. جاء ذلك في 
الندوة التي عقدها مركز أخبار مصر اول من امس 
وأدارها اإلعالمي عبداللطيف املناوي رئيس املركز 
على هام����ش االحتفال باليوبيل الذهبي للتلفزيون 
املصري امس. وأش����اد كيلفني اوشاي رئيس قسم 
التغطية الدولية بشبكة »سكاي نيوز« البريطانية 

بالتطور الكبير واجلودة التي يش����هدها حاليا أداء 
اإلع����الم املصري خاصة التلفزي����ون بعد مرور 50 
عاما على إطالقه. وأشار اوشاي إلى أن التلفزيون 
املصري جنح في استغالل مساحة احلرية املتاحة 
له باإلضافة لتوسعه في إنشاء القنوات اإلقليمية.. 
مطالبا القائمني على التلفزيون بالعمل من أجل حتقيق 
املزيد من النجاح. وأكد خبير اإلعالم البريطاني على 
أهمية قيام التلفزيون����ات اململوكة للدولة بتطوير 
أفكار برامجها، واملواد التي تبثها حتى تنافس بها 

القنوات األخرى اخلاصة.

إخراج جثتي شاوشيسكو وزوجته من قبريهما

بوخارست � د.ب.أ: أخرجت السلطات جثتي 
الدكتاتور الشيوعي الروماني نيكوالي شاوشيسكو 
وزوجته إلينا من قبريهما في بوخارست صباح 

امس بهدف التأكد من هويتهما.
وحص���ل خبراء الطب الش���رعي على عينات 
أنس���جة من مقبرة جينسيا وسيقومون بإجراء 
فحص بناء على طلب أبناء شاوشيس���كو الذين 
ش���ككوا في أن والديهما دفن���ا حقا في املقبرتني 

اللتني حتمالن اسميهما.
وكانت محكمة في بوخارست قد وافقت على 
عملية إخراج جثتي شاوشيس���كو وزوجته عام 

2008 لكن العملية تأجلت مرارا.
وفي غضون ذلك مازال ابن واحد من بني أبناء 
شاوشيسكو الثالثة على قيد احلياة وهو فالينتني 

ويبلغ من العمر اآلن 62 عاما.
وقال ميرسيا أوبران صهر شاوشيسكو الذي 
شهد عملية إخراج اجلثتني نيابة عن األسرة لقناة 
»رياليتاتيا« التلفزيونية إنه لم يبق سوى عظام 

شاوشيسكو.
وتابع أوبران أن القبع���ة املصنوعة من وبر 
حمل التي كان يرتديها شاوشيسكو أثناء إعدامه 
في عيد الكريسماس عام 1989 كانت داخل النعش 
ومازال من املمكن مش���اهدة الثقوب في سرواله 

جراء إطالق الرصاصات.
وكان نيكوالي وإلينا شاوشيسكو قد حوكما 
وأعدما ودفنا بسرعة من قبل إحدى فرق القوات 
شبه العسكرية اخلاصة بينما كان قتال بالشوارع 

والذي أطاح بالنظام جاريا في ذلك الوقت.

للتأكد من هويتهما وبناء على رغبة أبنائهما

إيهاب صالح: اتصلت بزمالئي في التلفزيون وطلبت منهم 
يشوفوا واحد غيري لنشرة بكرة ألني قتلت مراتي

أحمد عفيفي 
»آلو.. انا املذيع إيهاب صالح.. 
بكرة الساعة 2 ظهرا عندي نشرة 
على الهواء.. من فضلكم ش����وفوا 
واحد تان����ي غيري ألن����ي قتلت 
مرات����ي«. كان وقع ه����ذه املهاتفة 
التلفونية صادم����ا لزمالء ايهاب 
صالح املذي����ع املصري الذي قتل 
زوجته برصاصة في رأسها بعد 
مش����اجرة بينهما بسبب خالفات 
ممتدة طيلة سنوات زواجهما حيث 
كانت الزوجة كما اشار ايهاب في 
حتقيقات النيابة تغار عليه بشكل 
اثارت والتزال  جنوني. اجلرمية 
تساؤالت كثيرة في الشارع املصري 
عن هذا االنفالت السلوكي الذي لم 
يعد مقص����ورا على الفقراء الذين 
باتت أعصابهم ال تتحمل أي ضغوط 
وصار القتل او االنتحار هو الوسيلة 
املثلى للخالص. الرعب بات يسكن 
قلوب الناس في مصر خاصة بعد 
جرمية سائق االتوبيس في شركة 
املقاولون العرب الذي قتل ببندقية 

القتيلة: وقد كانت الساعة تقترب 
الليل  الثانية بع����د منتصف  من 
ودخل صالح غرفة نومه وسمعت 
بعد حلظات صراخهما وانه يريد 
اخلروج والذهاب بعيدا عن البيت، 
»ولّم هدومه« من الدوالب ووضعها 
ف����ي حقيبة ولم متان����ع اختي او 
تقف ضد رغبته، اال انني منعته 
محاولة تهدئت����ه، غير انهما ظال 
الى الصالة  يتش����اجران وخرجا 
وفوجئت بإيهاب يستل مسدسه 
وامسك رأس اختي بيده اليسرى 
وصوب الى رأسها مسدسه باليد 
األخرى، فصرخت ومنعته، فحاول 
ايهامي بأنه تراجع ثم طلب مني 
بنفسه كوب يانسون فجريت الى 
املطبخ أجهزه له فسمعت صوت 
طلقة رص����اص وفوجئت بأختي 

جثة هامدة.
أكدت الشقيقة ان أختها كانت 
حتب إيهاب بجنون وتغار عليه من 
نسمة الهواء، وهذا سبب اخلالفات 
الكثيرة بينهما طيلة سنوات ليست 

7 افراد كان يقلهم الى مقر عملهم 
حتى ان البعض اآلن اصبح يخشى 
رك����وب االتوبيس، فرمبا يصيبه 
ما اص����اب الضحايا األبرياء على 
يد سائق متهور. أما قضية املذيع 
إيهاب صالح فقد احتلت مساحات 
غير قليلة في البرامج الفضائية، 
كلها تبحث عن األسباب التي تدفع 
مذيعا مشهورا ال يعاني أي ضائقة 
مالية � بل انه يسكن في ڤيال بالهرم 
� الى ارتكاب مث����ل هذه اجلرمية 
البشعة، ومهما كانت األسباب، هل 
ميكن لشخص مثقف ان ينهي حياة 
زوجته وبالتالي حياته على هذا 
النحو املؤسف؟ لقد اعترف ايهاب 
تفصيلي����ا باجلرمية ووجه لوما 
شديدا الى الشرطة حيث قال انه 
اتصل بها قب����ل ارتكاب جرميته 
لتأتي وتخلصه من زوجته وأهلها 
ذاكرا انهم يحتجزونه في البيت، 
وملا تأخرت الشرطة عن االستجابة 
كان صبره على أفعال زوجته قد 
نفد، فنفذ جرميت����ه واتصل مرة 

بالقليلة. أما إيهاب صالح فقد روى 
ما حدث أمام النيابة قائال »عدت 
من عملي الساعة الواحدة والنصف 
صباحا، وحدثت مش����ادة كالمية 
حادة بين����ي وبني زوجتي ماجدة 
في حضور شقيقتها«، وإنه فوجئ 
بزوجته تخرج مالبسه من الدوالب 
وتلقي بها على األرض وتسبه هو 
وأمه وش����قيقته بألفاظ وعبارات 

نابية وبصوت مرتفع«. 
وأضاف املته����م أثناء املعاينة 
»دخلت حجرة نومي وتركت زوجتي 
تصيح« إال أنها لم تسكت وظلت 
تسب أهلي، وهو ما جعلني أقول لها 
إذا لم تسكتي فسوف أقتلك بقصد 
إخافتها، اال انها لم تصمت فلم أجد 
غير القتل وسيلة إلسكاتها. وقد أمر 
املستشار عبداملجيد محمود النائب 
العام بإحالة املذيع إيهاب صالح 
الى محكمة جنايات  السيد سالم 
اجليزة، بتهمة القتل العمد لزوجته 
ماجدة كمال كامل حسن، مستخدما 

سالحه الناري املرخص.

ثانية: انا ايه����اب صالح.. تعالوا 
اآلن.. فقد قتلت زوجتي.

شقيقة الزوجة كانت موجودة 
ارت����كاب اجلرمي����ة وروت  وقت 
لبرنامج »90 دقيق����ة« على قناة 
احملور تفاصيل »هذا اليوم األسود« 
على حد تعبيرها، وقالت ان اختها 
ماج����دة زوجة صالح اتصلت بها 

يوم اجلرمية تطلب منها ان تأتي 
لتنام عندها، حيث قرر صالح بعد 
مشادة بينهما ان يذهب لينام في 
شقة أمه بحي القبة، لكنها فوجئت 
بصالح يع����ود بعد ان اخبرها ان 
اثناء  مفتاح ش����قة امه )انكسر( 
محاولة فتح الب����اب مما اضطره 
للعودة الى البيت. تضيف شقيقة 
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