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القاهرة: قضت محكمة جنايات 
اجليزة بس���جن املذيع املصري 
إيهاب صالح 15 عاما مع األشغال 
لقتله زوجته وحيازة املخدرات.
يأتي احلكم بعدما تس���لمت 
احملكمة تقرير مستشفى األمراض 
العقلية التي مت إيداع املتهم فيها، 
حيث أكد التقرير أنه يتمتع بكامل 
قواه العقلية وأنه مس���ؤول عن 
تصرفاته وأفعاله بش���كل كامل، 
مؤك���دا أن���ه ال يعان���ي من أي 

اضطرابات نفسية أو عصبية.
وقالت احملكم���ة ان تخفيف 
احلكم جاء ملراع���اة ما نتج عن 

استفزاز الزوجة لزوجها حيث تطورت املشادة الكالمية إلى تعدي كل 
منهما على اآلخر، حيث قامت الزوجة بطرد املذيع من الغرفة وألقت 

مبالبسه خارجا األمر الذي دفعه إلى قتلها.
واستمعت احملكمة في اجللسة إلى مرافعة النيابة التي طالبت بإنزال 
أقصى عقوبة على املتهم نظرا الرتكابه جرمية القتل، مؤكدة أن املتهم 

اترضى لنفسه أن يعيش مع زوجته وأن تقوم هي باإلنفاق عليه.
وأوضحت النيابة في مرافعتها أن مطالبتها جاءت من منطلق أن 

املتهم ارتكب جرمية القتل العمد وكانت بحوزته مخدرات.
من جهته، قال املستش���ار بهاء أبو شقة ان موكله كان حتت تأثير 
املخدر وقت ارتكاب اجلرمية وأن تأثيره استمر حلني اإلدالء بأقواله 

في النيابة مطالبا بعدم األخذ بأقواله في التحقيقات.

تقدمت مؤسسة »اخبار اليوم« 
الصحافية مبصر ببالغ ضد االعالمي 
عماد اديب بتهم تتعلق باصداره 
شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها 

خمسة ماليني جنيه.
وتق����دم املستش����ار القانوني 
للمؤسسة ببالغ الى قسم الدقي 
ادي����ب بصفته رئيس  يتهم فيه 
مجلس ادارة شركة »جود نيوز« 
باصدار شيكات دون رصيد حلساب 
مؤسسة اخبار اليوم، فيما احيلت 

الشكوى الى النيابة للتحقيق.
وقال املستش����ار القانوني في 
بالغه � بحسب موقع شبكة محيط 

� ان اديب حرر خمس����ة شيكات كل شيك بقيمة 135 الف جنيه حلساب 
املؤسسة، اال انه عندما بدأت املؤسسة في حتصيل هذه الشيكات تبني 

انها دون رصيد.
ونقلت صحيفة »الدستور« املصرية عن مصدر امني انه مت استدعاء 
عماد الدين اديب لس����ماع اقواله في البالغ املقدم ضده في قسم الدقي 
واذا لم يحضر فستتم احالة احملضر للنيابة الستدعائه وبدء التحقيق 

في القضية.
وميتلك اديب مؤسس����ة صحافية وشركة »جود نيوز« التي تقوم 

بانتاج االفالم السينمائية كما متتلك عددا من دور السينما.

ليزا بريسلي: طالقي من مايكل جاكسون كان غباًء
اعتبرت مغني����ة الروك ليزا ماري 
بريسلي � ابنة ملك الروك الراحل ألفيس 
بريسلي طالقها من ملك البوب الراحل 
مايكل جاكسون � غباء منها، وقالت إنها 
كانت تريد تهديده ليترك العقاقير، كما 
إنها تذكرت نهاية أبيها عندما وجدت 
جاكسون محاطا باألطباء. عندما سقط 

على املسرح.
وقالت ليزا إنها كانت ترى جاكسون 
أشبه بقزم صغير خالل الليل، وأنها 
لم تكن تخفي هذا الرأي عنه، كما كان 
ال يس����تطيع النوم فيركض من مكان 

الى مكان.
وأضافت: »كان يوقظني ليسألني 
عن أشياء بسيطة، ولم أكن أتضايق.. 
كنت أريد أن أبقى إلى جانبه، عش����ت 
معه أه����م أيام حياتي وأنا اآلن أفهمه 
أكثر من أي وقت مضى، وبدأت أشعر 

بكل هذا احلب مجددا.
وقالت ليزا � خالل لقائها ب� »أوبرا 
وينفري«، في احللقة 39، األربعاء، 9 

نوفمبر 2010: إن زوجها السابق مايكل 
جاكسون كان يجيد التالعب باإلعالم، 
وأن ذلك جعلها تظن أنه ال يحبها، وأنه 
تزوجها � كما زعمت الصحافة � ملجرد 

الدعاية اإلعالمية.
وأكدت مطلقة مايكل جاكسون أنهما 
بقيا على اتصال ملدة 4 س����نوات بعد 
الطالق، كانا يعودان لبعضهما خاللها 
ثم ينفصالن، ثم انفصال نهائيا، مشيرة 
إلى أنه بكى عندما أجابته بأنها ال تبالي 
به عندما سألها إن كانت مازالت حتبه، 

وانتهت عالقتهما عند ذلك.
واعترفت ليزا ماري بأنها لم تكن 
تفهمه وقتها، مؤكدة أن زواجهما كان 
عن حب حقيقي، كاشفة عن حالة من 
هيس����تريا البكاء أصابتها طوال يوم 
وفاته وقبل أن تعرف بها، وأنها علمت 
باخلبر من النجم جون ترافولتا، مشيرة 
إلى أن اخلبر أصابها بصدمة جتاوزت 

بها بكاءها.
وأكدت أنها لم تعرف أن »جاكسون« 

مدمن للعقاقير خالل زواجهما، لكنها 
ش����كت في األمر، عندما س����قط على 
املسرح، قبل طالقهما واحتار األطباء 
في تش����خيص حالته، معترفة بأنها 
ش����عرت بالندم بعد وفات����ه ألنها لم 
تس����اعده. وأضافت أنها كانت تشعر 
بنشوة مع جاكسون متاما مثل نشوة 
املخدر، وهو إحساس لم تشعر به إال 

مع والدها.
وعن انفصالهما، قالت: »كنا متحدين 
ثم جاءت فترة كان عليه أن يختار بيني 
وبني مصاصي الدماء، هؤالء العناكب 
الذين كانوا يحيطون به ويستغلونه، 

فما كان اال أن دفعني بعيدا«.
وأش����ارت إلى أن والده����ا ألفيس 
بريسلي ومايكل جاكسون كانا يتشابهان 
في قدرتهما على خل����ق الواقع الذي 
يريدان����ه، وجذب من حولهما، وقالت 
إن جاكسون كان يس����ألها كثيرا عن 
طريقة وفاة والدها وأسبابها، ثم مات 

بالطريقة نفسها.

وكش����فت أن جاكسون طلب يدها 
داخل مكتبة، وأم����ام نار مدفأة، وأنه 
جثا على ركبتي����ه ليطلب يدها، وملا 
وافقت أخرج خامتا ماس����يا ووضعه 

في إصبعها.
وفس����رت ليزا حمل ديبي رو من 
جاكس����ون بعد أيام قليلة من طالق 
ليزا منه، بأنه كان انتقاما منها، ألنها 
رفضت إجناب طفل منه، مشيرة إلى 
أن ديبي كان����ت قريبة منه وأنه كان 
يقول للي����زا: إذا لم تنجبي مني فهذه 

املرأة ستفعل.
وأوضحت أن رفضها لإلجناب من 
جاكسون سببه أنها كانت مجروحة، 
وتسببت في جرحه، بسبب تشتتها، 
حيث تركت داني زوجها األول ووالد 
ابنيها الكبيرين بس����ببه، كاشفة أنها 
لم تكن قد نس����يت داني، وأن األخير 
كان يرافقها خالل بعض رحالتها مع 
جاكسون، مشيرة إلى أن جاكسون كان 

مايكل جاكسونيبعدها ببروده حني يغضب منها. ليزا ماري بريسلي

انضمام أول مجند من السيخ إلى صفوف الجيش 
األميركي مع إعفائه من حلق الشعر واللحية

براءة طه حسين من االتهام بالسرقة
بعد 82 عامًا

لوحة »كوكاكوال« تباع بـ 35 مليون دوالر

واش���نطن � أ.ش.أ: انضم الى صفوف الجيش األميركي اول 
مجند من السيخ من ذوي األصول الهندية.

وذكرت شبكة »سي.بي.اس« اإلخبارية األميركية ان قيادة 
الجيش األميركي وافقت على إعفاء المجند سيمران المبا )26 
عاما( من ش���رط االلتزام بحلق الشعر واللحية، حيث يعتبر 

إطالقهما من تقاليد السيخ الراسخة.
وأشارت الشبكة الى ان الجيش األميركي وافق على استثناء 
المبا � الذي هاجر في األصل من نيودلهي � من حظر تجنيد السيخ 
والمطبق من���ذ عام 1984، وذلك نظرا لحاجة القوات األميركية 

الى أشخاص يتحدثون بلغتي الهندوس والبنجاب.
وتمكن المبا األربع�اء الم�اض�ي من اج�ت�ياز آخ��ر ال�ت��دري�بات 
ف�ي قاعدة »فورت جاك��س����ون« ال�واقعة بضواحي كولومبيا، 
والتح����ق بس����الح ال�خ�دم���ات الطب�ي���ة وأصب����ح م�واطنا 

املجند سيمران المباأمي�ركيا.

طه حسني

السنعوسي: عبدالحليم حافظ ليس سعوديًا
باألجواء والتجربة.

وأضاف:
 ان عبداحلليم حافظ كان 
قد صّور أول أغنياته اخلليجية 
التي حملت اسم »يا هلي«، من 
العياف، وأحلان  كلمات خالد 
عبداحلمي���د الس���يد، وتولى 
اخراجها الكويتي خالد الصديق، 
ومت تصويرها في اس���تديو 
داخل���ي، وحينها ارتدى الزي 
اخلليجي »الدشداشة والغترة 

والعقال«.
وأكد السنعوسي ان األغنية 
اخلليجية الثالثة التي صورها 
العندلي���ب كانت م���ن اخراج 
الراحل يوسف شاهني، ومخرج 

مساعد خالد الصديق.

وأش���ار الى ان العندليب لم 
يس���بق ان تطرق ال���ى انتمائه 
جل���ذور خليجية، بل كان كثير 
احلديث عن أصوله املصرية وانه 

»فالح« وابن بلد.
وعاد السنعوسي بالذاكرة الى 
ع���ام 1969 عندما قام العندليب 
بزيارة الكوي���ت، حيث تصدى 
لتصوير أول أغني���ة خليجية 
بعنوان »يا فرحة الس���مار« من 
العدواني، وأحلان  كلمات احمد 

حمد الرجيب.
وأوض���ح: كن���ت أصحب���ه 
بس���يارتي من منزلي، ونذهب 
الى مقر التصوير، حيث اخترت 
ش���اطئ اخلليج العربي موقعا 
للتصوير، وكان العندليب سعيدا 

أعتبره أحد أفراد أسرتي، وكان 
أكثر م���ا يلفت انتباهي تفاخره 

الدائم واعتزازه ببلده مصر.

باب املداعبة«. وتابع السنعوسي 
متحدثا عن العندليب: جمعتني 
به عالقة أسرية وطيدة، وكنت 

إم بي س���ي.نت: دخل وزير 
اإلعالم الكويتي األس���بق محمد 
السنعوس���ي على خط اجلدل 
الدائر حول التصريحات األخيرة 
حملمد شبانة، ابن شقيق العندليب 
األسمر عبداحلليم حافظ، والتي 
قال فيه���ا انه ينتمي الى أصول 
س���عودية جندي���ة، نافيا تلك 

املعلومات جملة وتفصيال.
وقال السنعوسي ان ما أثير من 
تصريحات حول ان جذور الفنان 
عبداحلليم حافظ خليجية عارية 
عن الصحة، ومنافية للحقيقة، 
مضيفا انه كان على عالقة وثيقة 
بالعندليب ال���ذي كان كلما زار 
الكويت اقام في منزله، ولم يسبق 
ان ذكر العندليب ذلك حتى »لو من 

عبداحلليم حافظ

إيهاب صالح

عماد اديب

محمد السنعوسي

سجن المذيع قاتل زوجته 15 عامًا عماد أديب متهم بإصدار شيكات 
دون رصيد لـ »أخبار اليوم«

بريطانيا.. عاصمة الكوكايين في أوروبا
واتضح، بحس���ب ما ورد في 
التقري���ر، أن هن���اك 434 ألف 
مستخدم للهيروين في اململكة 
املتح���دة، وهو أكب���ر رقم في 

أوروبا.
ووجد التقرير أيضا أن واحدا 
من كل عشرين تلميذا بريطانيا 
تتراوح أعمارهم ما بني 15 و16 
عاما، قد حاولوا جتربة الكوكايني 

مرة واحدة على األقل.
كما تبني أن ثالثة أفراد تقريبا 
من أصل عشرة قد استخدموا 
القنب م���رة واحدة على األقل، 
في حني حاول 4% الوصول إلى 
اإلحساس بالنشوة. وحول تلك 
الكشوفات الصادمة التي فجرها 
تقرير األمم املتحدة، قال كريس 
الداخلية في  جرايلينج، وزير 
حكومة الظل: »هذه لقطة محزنة 
بالفعل ملش���كلة املخدرات في 
اململكة املتح���دة، وتأكيد على 
مدى افتقاد اإلستراتيجية التي 
تنتهجها احلكومة للفاعلية في 
التعامل مع مشكلة املخدرات«.

1لندن: كش���ف تقرير مثير 
صادر عن األمم املتحدة النقاب 
عن أن بريطانيا قد حتولت إلى 
عاصمة للكوكاي���ني في القارة 

األوروبية.
وتبني � بحس���ب م���ا ورد 
ف���ي التقري���ر الذي س���لطت 
عليه الض���وء اليوم الصحافة 
البريطانية � أن أكثر من مليون 
بريطاني يستخدمون املخدرات 
بانتظام، وهو ما يجعل اململكة 
أكبر سوق للمخدرات  املتحدة 

في أوروبا.
وقال���ت صحيفة »ذا صن« 
البريطانية في تقرير لها اليوم 
إن أسعار الكوكايني قد انخفضت 
بصورة حادة على مدار ال� 20 
عاما املنقضية، رغم أن األسعار 
قد ع���اودت االرتف���اع في آخر 

عامني.
وفي الوقت الذي كان يقدر 
الكوكايني عام 1990  فيه سعر 
ب� 131 دوالرا للغرام في شوارع 
بريطانيا، إال أنه بلغ 91 دوالرا 

اململكة املتح���دة ألن تكون أكبر 
سوق للكوكايني في أوروبا، من 
حيث األرقام املطلقة، في الوقت 
الذي وج���د بها ثاني أعلى معدل 

انتشار الستخدام الكوكايني«.
كما كشف تقرير األمم املتحدة، 
الذي أعده مكتبها املعني باملخدرات 
واجلرمية، عن أن بريطانيا تعتبر 
واحد من أكبر األسواق األوروبية 
ملجموعة من املواد املخدرة األخرى. 

حس���ني. فمرجليوث ينكر أن 
يكون اجلاهليون قد عرفوا نظم 
الشعر وأن ما وصل إلينا منه 
من صنع شعراء املسلمني الذين 

احتذوا حذو القرآن.
على حني يذهب طه حسني 
إلى الثقة في وجود شعر جاهلي 
ولكنه يتشكك في صحة كثير 
من نصوصه التي وصلت إلينا 
وكانت بسبب ان الرواة عرضة 

للوضع والتحريف.
ويوضح أن���ه في حني كان 
مرجليوث يفكر في كتابة البحث 
الذي نش���رته مجلة اجلمعية 
امللكية اآلسيوية في يوليو 1925 
كان العميد يفكر أيضا في إعداد 
محاضرات عن القضية نفسها 
وألقاها عل���ى طالبه بداية من 
أكتوبر 1925 »لتظهر في كتاب 
في أول عام 1926« مضيفا أن 
أس���اتذة بارزين منهم حسني 
نصار وشوقي ضيف ينفون 

هذا السطو املزعوم.
والكتاب ال���ذي صدر امس 
في القاهرة عن )الدار املصرية 
اللبنانية( يقع في 420 صفحة 
كبيرة القط���ع ويحمل عنوان 
»في الش���عر اجلاهلي. تأليف 
د.طه حس���ني. تقدمي ودراسة 
وحتليل سامح كرمي« وشغلت 
الدراسة 195 صفحة إلى جانب 
نشر صورة ضوئية من كتاب 

طه حسني.

الدوافع املختلفة لتحريف الشعر 
في العصور اإلسالمية ونسبته 
إلى شعراء جاهليني يعتبرهم 
هو بح���ق ش���عراء من صنع 

اخليال«.
وقال مرجليوث فيما يشبه 
الشهادة التاريخية »توصل كل 
منا � مستقال عن اآلخر متاما � 

إلى نتائج متشابهة«.
ويثب���ت الكات���ب املصري 
س���امح كرمي في كتاب جديد 
ع���ن العميد وقضية الش���عر 
اجلاهلي نص مقال مرجليوث 
الذي يب���رئ العميد من تهمة 
السرقة كما ينشر أيضا بحث 
مرجليوث عن الشعر اجلاهلي. 
ويقول كرمي »آراء مرجليوث 
في الش���عر تناق���ض آراء طه 

لوحة زجاجة الكوكاكوال كما رسمها الفنان آندي وارهول

نيوي���ورك � د.ب.أ: حصدت 
لوحة لزجاجة كوكاكوال رسمها 
قطب فنان البوب آندي وارهول 

35 مليون دوالر في مزاد.
وبيع���ت لوح���ة الكوكاكوال 
الكبيرة »الرج كوكاكوال« في دار 
سوذبي للمزادات في نيويورك 

مساء أمس الثالثاء.
وكان اخلب���راء قدروا لها أن 
تب���اع مبا ب���ني 20 مليونا و25 

مليون دوالر.

وش���هد مزاد الف���ن املعاصر 
عرض أعمال لصالح مارك روتكو 
وروي ليشتنشتاين وجيرهارد 

ريشتر.
وبيع���ت لوحة ملارك روتكو 
مقابل 22.5 ملي���ون دوالر كما 
بيعت لوحة »آيس كرمي صودا« 
ل� ليشتنشتاين بسعر 14 مليون 
دوالر وبيعت لوحة لريشتر باسم 
»ماتروسني« )بحارة( بسعر 2.13 

مليون دوالر.

وس���جل عمل للفنانة جولي 
مهريتو رقما قياسيا جديدا حيث 
بيعت لها لوحة »س���فن أكتس 
أوف ميرس���ي« التي رسمت في 
عام 2004 مقابل 2.3 مليون دوالر 
محطمة رقما قياسيا سابقا حققته 
الفنانة وهو مليون دوالر في دار 

مزادات سوذبي.
املزاد مبيعات بقيمة  وحقق 
222.4 ملي���ون دوالر متجاوزا 

توقعات ب� 214 مليون دوالر.

القاه���رة � رويت���رز: يبدو 
احلجر الذي ألقاه عميد األدب 
العربي طه حسني قبل 82 عاما 
في كتابه »في الشعر اجلاهلي« 
كقنبلة قابلة لالنفجار في أكثر 
م���ن عصر ول���دى فريقني من 
الباحثني وهذا يفسر الطبعات 
املتع���ددة للكتاب واملصحوبة 
بجديد من وثائق أو دراس���ات 
بعضها ميتدح جسارة العميد 
وريادت���ه وبعضها يتهمه في 
دينه أو في ضمي���ره العلمي 
بزعم أنه سرق فكرة الكتاب من 
املستشرق البريطاني صمويل 

مرجليوث.
وكأن العميد حسني قال في 
الكتاب ال���ذي صدر عام 1926 
»نح���ن لم نكتب ه���ذا الكتاب 
هازلني وال العبني« كان يتنبأ 
بأن يظل الكتاب موضع جدل 

عابر لألجيال.
ففي الثمانينيات وصف كاتب 
مصري ينتمي للتيار اإلسالمي 
هذا الكتاب بأنه »حاش���ية طه 
حس���ني على منت مرجليوث« 
الذي نشر بحثا  املستش���رق 
باإلجنليزية عنوانه »نش���أة 
الشعر اجلاهلي« قبيل ظهور 

كتاب »في الشعر اجلاهلي«.
ولكن مرجلي���وث )1858-
1940( برأ طه حسني في مقال 
نشر عام 1927 وشهد له بأنه 
»استطاع مبهارة فائقة أن يرصد 

القراءة تفرض على الدماغ
تغيير طريقته في العمل

باري����س � أ.ف.پ: تعلم القراءة ظاه����رة حديثة جدا في تاريخ 
التطور البشري لها تأثير كبير على الدماغ الذي يتكيف ويستعمل 
مناطق مخصصة لوظائف اخرى، مهما كانت السن التي يبدأ فيها 

املرء بتعلم القراءة والكتابة.
يقول لوران كوهني احد املس����ؤولني عن الدراس����ة التي نشرت 
نتائجها اخلميس على املوقع االلكتروني للمجلة األميركية ساينس 
»ليس لدينا نظام دماغي فطري مختص بالقراءة، بل علينا االستعانة 

بأنظمة اخرى موجودة أصال«.
في هذه الدراس����ة التي أعدها كوهني مع ستانيسالس ديهني من 
كوليج دو فرانس، استعان الباحثون بأجهزة مسح بالرنني املغناطيسي 

الوظيفي لقياس النشاط الدماغي ألشخاص راشدين متطوعني.
وش����ارك في الدراسة 63 راش����دا: 10 أميني، و22 شخصا تعلموا 
القراءة والكتابة في سن الرش����د، و31 شخصا بدأوا بتعلم القراءة 

والكتابة في طفولتهم.
وأجريت األبحاث في البرتغال والبرازيل،  وهما بلدان حيث كان 
»شائعا نسبيا« قبل بضعة عقود أنه ال يذهب األطفال الى املدرسة. 
وعرضت على هؤالء الراشدين محفزات مختلفة مثل جمل محكية 

ومكتوبة، وكلمات، ووجوه.
ثم قارن الباحثون النشاط الدماغي للراشدين األميني مع النشاط 
الدماغي لدى الراشدين الذين تعلموا القراءة والكتابة في الطفولة 

او في سن الرشد، وقاسوا تأثير تعلم القراءة على الدماغ.
والحظوا أن تأثيرات تعلم القراءة والكتابة »أوس����ع بكثير مما 
كانت تشير إليه الدراسات السابقة«، وأنها تطول املناطق الدماغية 

املعنية بالبصر بقدر املناطق املعنية باللغة احملكية.
وأوضح لوران كوهني لوكالة فرانس برس ان »تعلم القراءة ينشط 
النظام البصري في املناطق املختصة بالشكل املكتوب لألحرف، وهذا 
أمر طبيعي، كما انه ينش����ط املناطق البصرية البدائية حيث تصل 

كل املعلومات البصرية«.
ويشير في هذا الصدد الى انه لدى الناس الذين يتعلمون القراءة، 
يزداد النشاط أيضا في هذه املناطق البدائية »عندما تعرض عليهم 
رق����ع داما أفقية ألن قراءتنا أفقية ولكن ليس عندما تعرض عليهم 

رقع داما عمودية«.
املناطق املختصة باللغة احملكية تنشط أيضا ألن القراءة »تنشط 
النظام اللغوي« وتتيح »اقامة روابط بني النظام البصري والنظام 

اللغوي، واألحرف املكتوبة واألصوات«، كما يقول الباحث.

فقط بحلول عام 2007. 
ولفتت الصحيفة في اإلطار ذاته 
إلى أن جودة املخدرات قد تراجعت 
أيضا بعد أن بدأ التجار يعملون 
على متييعها مع مواد كيميائية 
أخرى لكسب املزيد من األموال. 
ويحظى ثلث الكوكايني املتحفظ 
عليه اآلن في اململكة املتحدة بدرجة 
نقاء تقل نسبتها عن 9%، وورد 
بالتقرير كذلك: »وهكذا تس���تمر 


