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39 سيئولـ  أ.ش.أ : ذكرت النيابة العامة في سيئول أن امرأة تواجه 
االتهام بسبب ضربها قط جارها وقذفه خارج النافذة من الطابق 
العاشر في دعوى نادرة حول قسوة التعامل مع حيوان في كوريا 
اجلنوبية. كمـــا اتهمت املرأة التي تبلغ من العمر 24 عاما، عرفت 
باسمها العائلي فقط تشوى بتهمة توجيه اإلساءة لصاحب القط 

وضابط الشرطة الذي جاء الستجوابها.
ونقلـــت وكالة أنباء »يونهاب« الكوريـــة اجلنوبية عن مكتب 

النيابة العامة في سول قوله، في بيان صحافي، ان مقطع الڤيديو 
من كاميرا املراقبة يشـــير إلى أن تشوى ركلت القط مرارا ورمته 
من النافذة من الطابق العاشـــر من مبنى سكنها ومت العثور على 

القط الذي يسمى »ونبي« ميتا على األرض.
واتصل صاحب القط مبنظمة حقوق احليوانات »التعايش مع 
حقوق احليوانات في األرض« التي وضعت بدورها مقطع الڤيديو 

على االنترنت ورفعت عريضة إلى النيابة العامة.

محاكمة امرأة قتلت قطًا

هند البلوشي: ملتزمة دينيًا
وأرتدي الشيلة والعباية

دبيـ  إيالف: تشـــارك الفنانة هند البلوشـــي شـــقيقة املغنية 
واملمثلة مرام فـــي رمضان املقبل من خـــالل 4 أعمال مختلفة مت 
تصويرها جميعها في الكويت، حيث تظهر في مسلســـل »اخوان 
مرمي« مبشاركة املمثلني إبراهيم الصالل، وغامن الصالح، وغيرهما، 
واملسلسل الكوميدي »زمان مرجان« مع املمثل الكويتي الكوميدي 

طارق العلي.
كمـــا انتهت أخيرا من تصوير دورها في مسلســـل »الصراع« 
مع املخرج محمد حســـني املطيري، وتعمل حاليـــا على االنتهاء 
من تصوير املشـــاهد األخيرة من مسلسل »شر النفوس« اجلزء 
الثالث، وتقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة، وترتدي فيه الشيلة 
والعباية اخلليجية، كونها في شخصية العمل متزوجة من رجل 
ملتزم دينيا، وهي زوجة غير قنوعة ودائما تنظر إلى غيرها، مما 
يخلق لها مشاكل في العائلة، وتتمتع هذه اإلنسانة بغيرة كبيرة 

وال تقبل بالقليل.
وقد أعربت البلوشي عن انها سعيدة بهذه الكمية من املسلسالت 
التي ســـتظهر بها خالل رمضان وقالـــت: »جميع األعمال األربعة 

قوية«.

الشقيقة التي اصابها اخوها بطلق ناري ابن خالة الشقيقتني

هند البلوشي

مذبحة عائلية.. في أرض اللواء بالقاهرة 

سعودي يقتل شقيقته ويصيب األخرى بمسدس كاتم للصوت
وابن خالتهما يلحق به في المستشفى.. ويذبحه!

أحمد عفيفي 
ليس فيلما أميركيا مرعبا، لكنه 
واقع حقيقي شهدت احداثه منطقة 
ارض اللواء في القاهرة، واقع افقد 
الكثيرين عقولهم من هول ما رأوه.. 
ســــيناريو غريب رمبا يعجز اى 
مخرج عن تصوره وحبكته على 

هذا النحو.
واحلكاية ان ضابطا سعوديا 
تزوج ابوه من امرأة مصرية واجنب 
منها فتاتني، االمر الى هنا عادي.. 
احلب يجمع بني االشقاء.. الرجل 
والبنتان خاصة بعد ان توفي االب 
السعودي، حتى احس ابنه الضابط 
ان الشقيقتني كأنهما ابنتاه.. كانتا 
حتبانه كأخ وتنتظران مجيئه كل 
فترة حتى دب اخلالف بينهما وبينه 
بسبب االرث وانتهى مبذبحة هزت 
اركان ارض اللــــواء تلك املنطقة 
الشعبية في القاهرة املكتظة بعدد 

غير قليل من السكان.

املستشفى إلسعافه، وراح يبحث 
عن الغرفة التي ينام فيها الضابط 
السعودي وما ان عرفها حتى دخل 
عليه وهو نائــــم وذبحه. جرمية 
غريبــــة تدخل في اطــــار اجلرائم 
االسرية التي انتشرت مؤخرا في 
مصر وكان اخرها قبل هذه احلادثة 
مقتل زوجة على يد زوجها املذيع، 
وغيرها كثير حيرت علماء النفس 
وعلماء االجتماع لتفشيها بدرجة 
غير مسبوقة في السنوات القليلة 
املاضية. لم يفلح ابن اخلالة القاتل 
في الهروب حيث امسكت به الشرطة 
واحتجزته حلني تقدميه الى النيابة 
بتهمة القتل العمد، اما اجلثتان.. 
جثة الشقيقة والضابط السعودي 
فقد مت حتويلهما الى الطب الشرعي 
للتشــــريح وكتابة بيان تفصيلي 
ألسباب الوفاة. وسوف تظهر االيام 
القليلة القادمة تفاصيل اكثر عن 

هذه اجلرمية البشعة.

حتى مساء امس االول تناولت 
الفضائيات احداث هذه اجلرمية 
على استحياء بسبب عدم توافر 
معلومات تفصيلية عنها.. فقط وكما 
اذاع برنامج احلياة والناس على 
قناة احلياة الفضائية ان الضابط 
الســــعودي واســــمه محمد جابر 
الفهيد وهو ايضا يحمل اجلنسية 
القطرية حيث يعمل موظفا لدى 
اجليش القطري اتصل بشقيقتيه 
وابلغهما انه ات لزيارتهما صبحا 
ويريد فطورا مصريا.. عسل ابيض 
وفطير.. وذهب خال البنتني الى 
الفندق حيث ينزل الشقيق واتى 
به الى مسكن العائلة.. استقبلته 
البنتان باالحضان حيث لم تلتقيا 
به منذ عام وجلس االخ الضابط 
وتناول الفطــــور وجلس ينتظر 
الشاي املصري )التقيل(.. بعد ذلك 
دار نقاش حول االرث الذي تركه 
الوالد وطلب هذا االخ من شقيقتيه 

التوقيع على اعالم االرث الشرعي 
وهو وثيقة ميكنه بها بيع ارض 

تركها والده ميراثا للجميع.
وهنا بدأت حدة النقاش تعلو، 
التوقيع  حيث رفضت االختــــان 

وقالتا لــــه: ال نفكر في بيع ارض 
ابينــــا ال اآلن وال بعــــد مائة عام، 
فحاول الشقيق اقناع اختيه دون 
جدوى فاحتدم النقاش ووصل الى 
السب والتالسن بااللفاظ النابية 

بني اجلميع، فما كان من الفهيد اال 
ان اخرج مسدسا من جيبه وصوبه 
ناحية اخته فأرداها قتيلة، بينما 
فرت الثانية من هول الصدمة فلحق 
بها واطلق رصاصة اصابتها ولم 
تقتلها، وحتولت الشقة في حلظات 
الى بركة دماء وشعر الضابط القاتل 
بالرعب مما فعله ففر هاربا ووراءه 
اهل الشقيقتني واجليران والتفوا 
حوله بعد ابالغ املباحث واوسعوه 
ضربا حتى كاد يلفظ انفاسه بني 

اياديهم.
الى  نقلته ســــيارة اســــعاف 
املستشــــفى بني احليــــاة واملوت، 
وعرف ابن خالة االختني مبا حدث 
حيث لم يحضر التفاصيل فما كان 
منه اال ان ذهب الى املستشفى حيث 
يرقد الشقيق السعودي وبدا لرجال 
الذين يحيطون املستشفى  االمن 
انــــه ثائر فمنعوه، فغاب ســــاعة 
او يزيد وجرح نفسه ودخل الى 

صحتك

مكمالت الكالسيوم
تهدد بالذبحة الصدرية

لندن ـ كونا: كشفت دراسة حديثة امس 
عن ان االشــــخاص الذين يتناولون مكمالت 
غذائية للكالسيوم هم اكثر عرضة لالصابة 

بذبحة صدرية.
واوضحت الدراسة التي متت على 1200 
شــــخص من قبل خبراء في جامعة اوكالند 
وجامعة ابردين ان النظام الغذائي الصحي 
الــــذي يحتوي على ڤيتامني الكالســــيوم ال 
يسبب أي مخاطر على القلب ولكن املكمالت 
الغذائية التي تزيد من نســــبة الكالســــيوم 
في الدم هي التي تســــبب امكانية االصابة 

بذبحة صدرية.
الدراســــة ان »املصــــل املوجود  وبينت 
مبكمالت الكالســــيوم ويتنقل بالدم يسبب 
تصلبا بالشرايني مما يؤدي الى حاالت االصابة 

بذبحات صدرية«.
الباحثون في بريتش ميديكال  وشــــدد 
جورنال على اعادة النظر في صرف املكمالت 
الغذائية للكالسيوم لتقوية العظام موضحني 
انه »يجب اعادة تقييــــم دور هذه املكمالت 
في عــــالج التهاب املفاصل نظرا الى الفوائد 

املتواضعة التي تقدمها جلسم االنسان«.
وتصرف املكمالت الغذائية للكالســــيوم 
للنساء املتقدمات في السن لتفادي االصابة 

بالتهاب املفاصل.
ويســــاعد النظام الغذائي الذي يحتوي 
على الكالسيوم على تقوية العظام واالسنان 
وتنظيــــم تقلصــــات العضــــالت ونبضات 

القلب.

ديناصور صناعي في الصين
ديناصور صناعي صنعته الصني لتعرضه على مجموعات الزائرين ملنطقة 
في بكني حيث اكتشـــف العلماء آثار حوالـــي 3 آالف ديناصور فيها ما جعلها 

مكان جذب للسياح من مختلف أنحاء العالم )أ.ف.پ(

والد هند صبري: ابنتي ليست عانسًا!
القاهرة ـ ام.بي.ســـي: أكد الفنان أحمد فؤاد سليم، الذي يجسد 
شخصية دور والد النجمة هند صبري ضمن أحداث مسلسل »عايزة 
أجتوز« الذي تعرضه »ام بي ســـي« في رمضان، أن مشكلة ابنته 
الرئيســـية في األحداث تتمثل في عـــدم العثور على الرجل اجلاد 

واملسؤول لتتزوجه لكنها ليست عانسا.
وقال انه ضد تعبير »العنوســـة« املنتشـــر في مصر والوطن 
العربي، موضحا أن املشكلة الرئيسية ال تكمن في عدم وجود رجال 
يتزوجون ولكن األزمة في عدم وجود رجال يســـتطيعون حتمل 
املســـؤولية، وتلك هي القضية الشائكة التي تنصب عليها أحداث 

مسلسل »عايزة أجتوز«.
وأكد سليم انه ضد نظرات االتهام التي تطال الفتاة من كل حدب 
وصوب عندما تبلغ سن الثالثني دون زواج، وكأنها ارتكبت جرما 

على الرغم من أنها في احلقيقة بريئة منه.
وعن إمكانيـــة قبوله بأن يتزوج جنله من فتاة تخطت ســـن 
الثالثني، أجاب أنه بالطبع ال يعترض ما دام جنله يريد هذه الزيجة، 

بالعكس تكون الفتاة في هذه السن أكثر نضوجا.
وأوضح أن معايير الزواج تغيرت كثيرا عن املاضي، بدليل أن 
الفتيات اآلن هـــن من يرفضن الزواج، ألن املعايير اختلفت كثيرا 

لديهن.

نشر البيانات الشخصية
لـ 100 مليون مستخدم لـ »الفيسبوك«

دبي ـ العربية: اســـتطاع باحث في مجال األمن اإللكتروني احلصول على 
بيانات الصفحات الشـــخصية اخلاصة بأكثر من 100 مليون من مســـتخدمي 
موقع »الفيســـبوك« للتواصل االجتماعي في قائمة، قام بجمع معلوماتها من 
خالل البحث في الدليل العام ملســـتخدمي الفيسبوك، حسبما أفادت صحيفة 
»اإلمارات اليوم« امس. ويضم الدليل املســـتخدمني الذين يتبادلون بعضا من 

معلومات صفحتهم الشخصية مع اجلمهور العام للموقع.
ولكن القائمة التي جمعها الباحث رون بويس، الذي يعمل بشركة »سكال 
سيكيورتي«، أشـــارت إلى أنه من السهل على أي شخص أن يجمع ويصنف 
البريـــد اإللكتروني واألماكن والبيانات املتاحة األخرى ألي شـــخص آخر في 

الدليل العام.

العثور على أصغر نيزك في مصر 
القاهرة ـ ايالف: أعلن د. صالح محمود رئيس املعهد القومي 
املصـــري للبحوث الفلكية اجليوفيزيقيـــة العثور على أصغر 
نيزك وصل كامال لألرض عقب ســـقوطه من منطقة قريبة من 
املريخ وذلك في منطقة توشـــكى بجنوب مصر.  وقال د.صالح 
محمود في تصريحات اوردتها صحيفة »االخبار« املصرية امس 
ان علماء مصريني بالتعاون مع علماء إيطاليني اكتشفوا أصغر 
نيزك سقط كامال على األرض وزنه 100 طن وسقط في جبل كامل 
مبنطقة توشـــكي مبحافظة اسوان دون ان ينفجر. واوضح ان 
العلماء احتفظوا في املتحف اجليولوجي املصري بأكبر جزء منه 
وزنه 85 طنا وعمره 5 آالف سنة مشيرا الى انه يتم حاليا إجراء 

الدراسات لبيان كيفية وصوله لألرض وسرعة سقوطه.


