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لوس أنجيليس 
أص���در  د.ب.أ:   �
أميرك���ي  ق���اض 
قرارا بتقديم امرأة 
الممثل  هاجم���ت 
الشاب ليونارد دي 
كابري���و بزجاجة 
مكس���ورة  جعة 

للمحاكمة.
أريثا  واتهمت 
 40( ويلس���ون 
عام���ا( باالعتداء 
عل���ى دي كابريو 
بزجاج���ة جع���ة 
مكس���ورة خارج 
حفل���ة أقيمت في 
عام 2005، ما أسفر 
عن إصابته بجروح 

في وجهه.
وجرى ترحيل 

ويلس���ون، وهي مواطنة كندية، مؤخرا إل���ى الواليات المتحدة 
لمواجهة االتهامات.

وذكرت صحيفة »لوس انجيليس تايمز« ان إدموند ويلكوكس 
كالرك جني���ور، قاضي محكمة الدرجة الثانية في مقاطعة لوس 
انجيليس، خلص إلى وجود أدلة كافية لتقديم ويلسون لمحاكمة 

بتهمة االعتداء.
وأصيب الممثل بجروح في رقبته ووجهه خالل الهجوم.

 لوس اجنيليس � د.ب.أ: استمتعت املمثلة 
احلسناء ليندساي لوهان بأول أيام احلرية 
من خالل جولة حول مدينة »لوس أجنيليس« 
خلف عجلة قيادة سيارة مازيراتي. وكان جتديد 
رخصة القيادة اول ما فعلته املمثلة )24 عاما( 
بعد إطالق س���راحها من السجن الذي قضت 
فيه 13 يوما باإلضافة إلى 22 يوما في مركز 

إعادة تأهي���ل، وكانت الرخصة قد مت إيقافها 
في أعقاب حوادث سابقة للقيادة حتت تأثير 
الكحول. وذكر موقع »تي إم زد« املعني بأخبار 
املش���اهير أن لوهان قادت سيارتها من طراز 
»مازيراتي« الفاخرة حول املدينة الصطحاب 
أحد االصدقاء وذهبت لتناول الطعام في مطعم 

»ماكدونالدز«.

ليندساي لوهان تنعم بالحرية في سيارة مازيراتي وتتناول الطعام في »ماكدونالدز«

اتهام فاروق حسني بالتسبب في سرقة »زهرة الخشخاش«
الوزير يذهب من منزله إلى مكتبه بالالنش الخاص به في النيل

لوحة »زهرة اخلشخاش« وزير الثقافة املصري فاروق حسني

سكينة اشتياني

ليونارد دي كابريو

للرطوبة والعوامل الس����يئة، كما 
وجهنا امليزانية إلنهاء مخازن متحف 
اجلزيرة العاملي بأرض األوبرا وهو 
أهم كثيرا من متحف محمود خليل، 
الذي يحتوى على 260 قطعة فنية، 
بينما اجلزيرة يحتوى على 4000 
قطعة فنية نادرة ألهم األسماء في 

الفن العاملي.

خليل«.
ونفى شعالن في رسالته صحة 
ما قالته مديرة املتحف ألفت جندي 
التي قالت في التحقيق انه نسي 
إدراج متحف محمود خليل في خطة 
الصرف على املشروعات، قائال »هذا 
الكالم غريب ولم يحدث، ولكن أنا 
قلت في أقوالي: في األعوام السابقة 

كانت اخلطة موجهة لتطوير متحف 
الفنون اجلميلة باإلسكندرية متحف 

حسني صبحي«.
ولفت إلى أن متحف حس����ني 
صبحي له أهمية مثل محمود خليل 
ألن����ه يحتوي على بعض األعمال 
العاملية التي ظلت مخزنة ومهددة 
في قب����و حتت الس����لم وعرضة 

وهو مش����روع عمالق مرصود له 
مئات املاليني من اجلنيهات«.

وتابع »اال ان����ه لم يبذل أدنى 
اهتمام لتوفير أو اس����تقطاع 40 
ملي����ون جني����ه، حيث تق����دم له 
بعدة مكاتبات لتوفيرها إلصالح 
وجتديد األنظمة اإللكترونية لعدد 
من املتاحف، ومنها متحف محمود 

القاهرة � وكاالت: طالب وكيل 
وزارة الثقافة املصري احملبوس 
محسن شعالن بحاجته إلى املثول 
مرة أخ����رى أمام النيابة لإلدالء 
بأقوال جديدة يتهم فيها وزير 
الثقافة فاروق حس����ني رسميا 
باإلهمال والتس����بب في سرقة 
لوحة »زهرة اخلشخاش« لفان 
غوخ من متحف محمود خليل.

وقال شعالن في خطاب سلمه 
محاميه د.سمير صبري صباح 
أمس اجلمع����ة الى النيابة »إنه 
يريد ان يتهم فاروق حسني وزير 
الثقافة رس����ميا وفي حتقيقات 
النيابة باإلهمال وتس����ببه في 
احلالة املتردية للمتحف والتي 

أدت إلى سرقة اللوحة«.
ونقل����ت جري����دة »املصري 
اليوم« امس عن رسالة شعالن 
قوله »يتمثل إهمال الوزير في 
انصراف كل اهتمامه إلى توفير 
ماليني اجلنيهات ملشروع املتحف 
املصري الكبير ومشروع متحف 
احلضارة اجلديد في الفسطاط 

قضية اإليرانية المحكومة باإلعدام رجمًا تتصاعد
وباريس تحث األوروبيين على توجيه رسالة تهديدية إليران

 شيراك يدفع 550 ألف يورو
لبلدية باريس لتفادي المحاكمة

اعتقال امرأة ألقت بمولودتها
الجديدة من الطابق الثامن

 تولوز )فرنسا( � أ.ف.پ: توفيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 
أس����بوعني، بعدما القيت من ناف����ذة غرفتها في الطابق الثامن من 

مبنى في تولوز، في جنوب شرق فرنسا.
وقد أوقفت الشرطة والدة الطفلة الشتباهها في أنها قد تكون 
الفاعلة، وأعلن مدعي عام مدينة تولوز، ميشيل فالي للصحافيني 
بعد زيارته الش����قة »كل األدلة تش����ير الى ان االم هي التي رمت 

طفلتها من النافذة، لقد توفيت الطفلة على الفور«.
وأضاف املدعي أنه عند حصول تلك املأس����اة، قرابة الس����اعة 
الس����ابعة مساء كانت الشابة البالغة من العمر 34 عاما والعاطلة 
عن العمل مبفردها داخل الشقة مع ابنتها، وكان والد الطفلة، وهو 

طبيب، موجودا في مكان عمله.
ووفقا ملصدر مقرب من التحقيق، فإن ش����قيقة املش����تبه فيها 
كانت واقفة امام عتبة باب الشقة، وسمعت الطفلة تبكي لكنها لم 
تستطع دخول الشقة اال بعد املأساة ورأت ابنة شقيقتها مطروحة 

ارضا في الفناء اخللفي للمبنى.
فاتصلت فورا برجال االسعاف الذين حضروا الى املكان ورأوا 

أن الطفلة لم تنج بعد سقوطها عن ارتفاع نحو عشرين مترا.
وبحسب مصدر مقرب من التحقيق، فإن هذه املأساة ليست نتيجة 

للفقر ألن الزوجني يعيشان في شقة جميلة في وسط تولوز.
وقد عبر اجليران عن دهشتهم ألن الزوجني كانا يبدوان سعيدين 
لوالدة طفلتهما، وقالت س����يدة تقيم في الطابق الثالث من املبنى 
لوكال����ة فرانس برس »انهما زوجان لطيفان جدا، ال يس����عني أن 
أصدق انها اس����تطاعت القيام بأمر كهذا، انها امرأة رائعة وكانت 
مس����رورة لوالدة طفلتها، انها مولودتها االولى، البد أنها أصيبت 

باكتئاب«.

باريس � رويترز: وافق الرئيس الفرنسي السابق 
جاك شيراك على دفع مبلغ 550 ألف يورو لبلدية 
باريس مقابل إسقاط دعوى مدنية لتفادي اإلدانة 
بتهم خلق وظائف صورية عندما كان رئيسا لبلدية 

العاصمة.
ويواجه شيراك الذي سيكون أول رئيس سابق 
لفرنس���ا يواجه احملاكمة اذا وصلت القضية الى 
احملكمة بخلق 21 منصبا صوريا ألصدقاء وحلفاء 

سياس���يني عندما كان رئيس���ا لبلدية باريس في 
مطلع التس���عينيات، وينفي ش���يراك ارتكابه أي 
مخالفات. ووفقا لالتفاق الذي أكده رئيس البلدية 
الذي ينتمي للحزب االشتراكي برتران ديالنو فإن 
حزب التجمع من أجل احلركة الش���عبية احملافظ 
احلاكم والذي أسسه شيراك عام 2002 عندما كان 
رئيس���ا س���يدفع أيضا 1.65 مليون يورو لبلدية 

باريس لتسقط الدعوى املرفوعة ضده.

باريس � أ.ف.پ: دعت فرنسا الى حترك مشترك 
لدول االحتاد األوروبي لدى طهران إلنقاذ اإليرانية 
سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها باملوت رجما 
بتهمة الزنا والتواطؤ في جرمية قتل، كما طلبت إرفاق 
الرس���الة بتهديد بعقوبات. وكتب وزير اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير في رسالة وجهها الى كاثرين 
اشتون املمثلة العليا لالحتاد األوروبي »لقد أصبح 
من الضروري توجيه رس���الة مشتركة من اعضاء 
االحتاد األوروبي الى السلطات اإليرانية، انا مقتنع 
بذلك اذا ما أردنا إنقاذ هذه الشابة«. وأوصى كوشنير 
في هذه الرس���الة التي وجهت يوم األربعاء املاضي 
وحصلت وكالة »فرانس برس« على نس���خة منها، 
بدراسة إجراءات حلمل إيران على وقف انتهاك حقوق 
اإلنسان. وأضاف »يجب ان ينخرط االحتاد األوروبي 
في مبادرات جديدة لتذكير السلطات اإليرانية، كما 
هو احلال في امللف النووي، بان سلوكها االنعزالي 
وانغالقها س���يكون له ثمن وانه ميكنها جتنب ذلك 
حال اختيارها سلوكا أكثر مسؤولية وأكثر تطابقا مع 
التزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان«. وأضاف 
»يجب ان ينخرط االحتاد األوروبي في مبادرات جديدة 
لتذكير السلطات اإليرانية، كما هو احلال في امللف 
النووي، بان سلوكها االنعزالي وانغالقها سيكون له 
ثمن وانه ميكنها جتنب ذلك حال اختيارها س���لوكا 
أكثر مسؤولية وأكثر تطابقا مع التزاماتها الدولية 

في مجال حقوق اإلنسان«.

النجار: الصالة الوسطى هي »الفجر« وليست العصر
القاهرة: أكد املفكر اإلسالمي د.زغلول النجار 
رئيس جلنة اإلعج����از العلمي للقرآن الكرمي 
والس����نة النبوية باملجلس األعلى للش����ؤون 
اإلس����المية ان يوم املس����لم يبدأ مع الغروب، 
وينتهي عند الغروب الثاني، ولذلك فإن أول 
صالة يؤديها املسلم هي صالة املغرب، والثانية 
هي صالة العشاء، والثالثة هي صالة الفجر، 
وهي الصالة الوسطى، مع ان كثيرا من املفسرين 
يقولون: ان الصالة الوسطى هي صالة العصر، 
والصالة الرابعة هي صالة الظهر، واخلامسة 

ه����ي صالة العصر، وهي آخ����ر صالة يؤديها 
املسلم خالل يومه.

وأوضح ان األصل في العبادات انها ال تعد، 
والطاعة فيها واجب اسالمي، وإذا فهم املسلم 
احلكمة من وراء العبادة فانه يؤديها بش����كل 
أفضل ويستمتع بأدائها متتعا أكبر ويؤجر على 
حسن هذا األداء أجرا أوفى وأكمل، وذلك حسبما 

نشرته جريدة »املدينة« السعودية.
وأضاف خالل مش����اركته في احد أنشطة 
ملتقى الفكر اإلسالمي ان رؤية هالل رمضان 

ليست حدثا محليا ولكنها حدث عاملي اسالمي، 
وان اله����الل ال يرى اال بعد الغروب، ولو رئي 
الهالل في أي بقعة من بقاع العالم دخل شهر 
رمضان، وان الفارق الزمني بني أبعد نقطتني 
على سطح األرض 12 ساعة، اما باإليجاب او 
بالسلب فال يجوز ان يصوم املسلمون في يومني 
مختلفني، وان شهر رمضان وسيلة من وسائل 
التأكيد على وحدة األمة االسالمية، فمن املفترض 
ان يصوم املسلمون في يوم واحد، ويفطرون 

د.زغلول النجارفي يوم واحد فيكون عيدهم واحدا.

محاكمة المتهمةباالعتداء على دي كابريو

افتتاح أول مول تجاري للنساء في السعودية   نجاح أولى خطوات خدمة غوغل الهاتفية
سان فرانسيسكو � أ.ف.پ: تكللت خدمة الهاتف 
املجاني���ة عبر االنترنت الت���ي اضيفت الى خدمة 
البريد االلكتروني »جي ميل« بالنجاح، حيث أجري 
اكثر من مليون اتصال بعد 24 ساعة من اطالقها، 

حسبما اعلنت املجموعة.
واالربعاء، زودت »جي ميل« بخدمة االتصاالت 
»فويس« التي تتيح للمس���تخدمني استعمال رقم 

هاتفي واحد لكل هواتفهم.
وكانت غوغل وفرت هذه اخلدمة ملس���تخدمي 

االنترنت ف���ي الواليات املتحدة في اواخر يونيو، 
لكنها لم تضفها الى »جي ميل« اال هذا االسبوع.

وحتول هذه اخلدمة ايضا الرس���ائل الصوتية 
والرسائل القصيرة الى رسائل الكترونية وتتيح 
للمستخدمني اجراء اتصاالت مجانية بأرقام هواتف 

في الواليات املتحدة وكندا.
وتتباهى خدمة »فويس« بأسعارها املنخفضة 
جدا متحدية بذلك »س���كايب«، برنامج االتصاالت 

الهاتفية الشهير عبر االنترنت. 

لن���دن � يو.بي.آي: يأمل العلماء أن يكون 
جلد الضفدع مصدرا إلنتاج مضادات حيوية 
جديدة.وذكرت وكالة »برس أسوسييش���ن« 
البريطانية اليوم اجلمعة ان العلماء يدرسون 
إفرازات جلد أكثر من 6000 نوع من الضفادع 
أمال في العثور على مضادات حيوية جديدة، 
وحت���ى اآلن مت حتديد 100 م���ادة مفيدة في 
هذا البحث. ويأم���ل اخلبراء أن ينجحوا في 
الكيميائية للمواد املوجودة  التركيبة  نسخ 
في الضفادع إلنتاج أدوية قادرة على مقاومة 

بكتيريا قوية.
وقال اخلبير في الكيمياء احليوية د. مايكل 
كونلون الذي قاد بحثا في جامعة أبو ظبي في 
اإلمارات مؤخرا ان »جلد الضفدع هو مصدر 

ممتاز محتمل لهذه العوامل املضادة حيويا«. 
وأرس���ل زمالء كونلون له عينات من جلود 
ضفادع من أنح���اء العالم بينها أنواع نادرة 
جدا في كاليفورني���ا وأوريغن التي تواجه 

اليوم خطر االنقراض.
ويعل���م العلماء من زم���ن طويل ان جلد 
الضفدع غني باملواد الكيميائية التي ميكنها 
قتل البكتيريا والڤي���روس ولكن بدا صعبا 
استخدام هذه املواد نظرا لطبيعتها السامة. 
ولكن د.كونلون وفريقه توصلوا إلى مقاربة 
جديدة جلعل هذه املواد أقل تسميما لإلنسان 
وأكثر قدرة على قتل البكتيريا. وقدم د.كونلون 
نتائج بحثه في اللقاء 240 للمجتمع الكيميائي 

األميركي في بوسطن.

الطائ���ف � العربية: ش���هدت محافظة الطائف جلد الضفدع مصدر جديد للمضادات الحيوية
السعودية ش���رقي مكة املكرمة قبيل مطلع شهر 
رمضان املبارك احلالي افتت���اح أول مول خاص 
بالنساء، حيث يعمل بالسوق كوادر نسائية شابة 
من الس���عوديات، ومينع دخول الرجال بأي حال 
م���ن األحوال، حيث القت ه���ذه اخلطوة ارتياحا 
كبيرا لدى األسر احملافظة من املجتمع احمللي في 
الطائف، والتي ينتمي سكانها وبنسبة 95% إلى 
قبائل سعودية معروف عنها التمسك الشديد مبا 

يكفل لنسائهم احلشمة والعفاف.
وعن مدى جناح هذه اخلط���وة والتي تعتبر 
األولى في السعودية يقول مجدي العتيبي مدير 
إدارة املول الذي يضم س���وق النساء في تصريح 
خاص ل� »العربية.نت«: »إن تطبيق فكرة إنشاء 
مجمع جتاري خاص بالنس���اء في الطائف وجد 
ترحيبا ش���ديدا من املجتمع في الطائف، وكذلك 
من رجال وس���يدات األعمال، حيث يعتبر افتتاح 

هذا املول دعما للسيدات من األرامل واملطلقات من 
األسر احملتاجة، والباحثات عن عمل شريف لهن، 
حيث مت تأجير احملالت باملجمع والبالغ عددها 27 
مببالغ رمزية تت���راوح بني 5.000 �� 7.000 ريال 
س���عودي فقط في السنة الواحدة، ويتم اقتصار 
مدة عمل املول لوقت وجيز جدا«. وبني العتيبي أن 
التكلفة اإلجمالية للمول جتاوزت 40 مليون ريال. 
وأضاف: »إن السوق النسائي يشمل كذلك قاعات 
مجهزة للملتقيات الثقافية واألسرية واالقتصادية 

بني سيدات املجتمع األسري في الطائف«.
وعن تشغيل أول مول نسائي في الطائف تقول 
أم بشاير وهي من سكان الطائف ل�»العربية.نت«: 
»لقد شعرنا براحة كبيرة جدا منذ بدء العمل في 
هذه السوق اخلاصة بالنساء، حيث نستطيع اآلن 
شراء لوازمنا اخلاصة بنا دون الوقوع في حرج مع 
الباعة الرجال في احملالت العامة«. ومتنت أم بشاير 

أن تعمم هذه الفكرة على كل املدن السعودية. 

عالم ألماني يحلم بتطوير عين شبيهة
 بعين النحلة التي ترى في كل االتجاهات

 بلفيلد )ألمانيا( � د.ب.أ: يرى الفيزيائي األلماني فولفجانج 
شتورتس����ل العالم بعين النحلة، ويريد أن يستكشف سلوك 

نحل العسل بشكل أدق مستخدما عين حشرة صناعية.
وربما ساعدت األبحاث التي يجريها شتورتسل على تطوير 

طائرة دقيقة الحجم ذاتية الحركة بحجم النحلة.
يقول شتورتس����ل عن أحالمه العلمية باتجاه تصنيع هذه 
اآللة الدقيقة: »رغم صغر حجم مخ النحلة إال أنها ترى العالم 

من زوايا عديدة وتستطيع استكشافه بشكل مدهش«.
أضاف شتورتسل الذي يعمل بجامعة بلفيلد األلمانية: »إذا 
اس����تطعنا بناء آلة ذاتية الحركة صغيرة مثل النحلة وتحلق 

بشكل مستقل فسيكون هذا إنجازا علميا هائال«.
ويرى شتورتس����ل أن المهم في ذلك هو اكتشاف التوافق 
بين حركة النحل����ة وتعرفها على عالمها المحيط بها مضيفا: 
»إذا فهمنا ذلك فس����يمكننا نقل هذا التوافق إلى أجهزة طيران 

صغيرة«.
وأكثر ما يمكن أن يس����تفيد به ه����ذا الجهاز الذي يحلم به 
شتورتس����ل هو الرؤية متعددة الزوايا لحشرة النحلة حيث 
يبلغ مجال رؤيتها 300 درجة مما يجعلها تس����تطيع رؤية ما 

يدور خلف ظهرها »مما يجعلها ترى بعض جسمها نفسه«.
شتورتسل: »وبهذه الطريقة يمكن لألجهزة الدقيقة ذاتية 
الحركة أن تتفادى العوائق أثناء حركتها في غرف مغلقة، وهو 
ما يمكن أن يساعد على سبيل المثال في البحث عن مطمورين.. 
سيوفر تطوير آلة بهذا الحجم وهذه اإلمكانيات على أية حال 

إمكانية لالستكشاف ال يكلف الكثير من الجهد الحسابي«.
كم����ا أن العمل في تطوي����ر نحلة صناعية يؤدي حس����ب 
شتورتس����ل إلى الحصول على معلومات إضافية عن النحلة 
نفسها »فعندما يريد اإلنسان صناعة شيء يعمل بنفس طريقة 
عمل النموذج األصلي له ف����إن ذلك يعني أنه فهم كيفية عمل 

النموذج األصلي«.

صحتك

الخادمة السريالنكية المعذبة في غرفة العمليات
اخلادمة السريالنكية في غرفة العمليات أثناء استخراج املسامير من جسدها، 
وفي اإلطار مسمار مت استخراجه، وكانت اخلادمة قد تعرضت للتعذيب من قبل 
زوجني سعوديني بعد أن شكت لهما من كثرة أعباء العمل، فقاما بدق 24 مسمارا 
في جسدها حسب قولها.                     )أ.ف.پ(


