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فيها  اشترك  كثيرة،  نقاشات  و  واتهامات  تعليقات  دارت 
سياسيون وعسكريون وخبراء ، بني تصديق وتكذيب ملدى 
قدرة الصواريخ اإليرانية في اإلصابة والتأثير، وهل كانت 
الشكوك تصريحات  اتساع  ؟ وزاد في  أم محشوة  فارغة 
إيرانية حول عدم رغبة  طهران تحقيق إصابات في الجنود 
قيل عن  وما   ، األسد  قاعدة عني  مهاجمة  عند  األمريكيني 
االحتياطات  ألخذ  ساعات  قبل  الضربات  بموعد  التبليغ 
الذي ربما كان يستدعي  التصعيد  لتقليل اإلصابات ومنع 
بني  ضحايا  سقوط  حال  في  واشنطن  من  مقاباًل  ردًا 

جنودها.
وبلغت درجة اإلستهزاء في املعسكر املعادي إليران القول 
ومحشوة  صوتية  وفقاعات  مضحكة  صواريخ  بأنها 

باالسفنج.
ثمانني  اّن  بالقول  خامنئي  اهلل  آلية  املؤيد  املعسكر  وبالغ 

جنديًا أمريكيًا قتلوا ومنهم من قال أكثر.
البنتاغون  ، طلع  نفي  وقوع إصابات  أيام من  بعد مرور 
بتصريح حول اصابة أربعة وثالثني جنديًا له في قاعدة عني 

األسد بارتجاج في الدماغ.
تكون  أن  تعمد  في  الواضحة  املؤشرات  عن  النظر  بغض 
بسبب  االعتبار  لرد  الفرض  اسقاط  من  نوعا  الضربات 
عملية اغتيال سليماني إال ان الصواريخ االيرانية هي نوع 
مرجعها  والتي  زمان،  ،ايام  العراقية  للصواريخ  مشابه 
متفجرات  كتلة  عن  عبارة  وهي  وكوريا،  روسيا  جميعًا 
شديدة القوة والتشظي ، إذا سقطت في مكان رّجته، وربما 
أحالته ركامًا مثل أي رأس متفجر . هذا التوصيف الواقعي 
لحالة سقوط صاروخ في أي مكان . فكيف سيكون الحال 
من  منطلقة  العالم  في  ذكاءًا  األشد  الصواريخ  اذا سقطت 

البوارج األمريكية؟ .
 ، املتقاتلني وليس لهما فقط  خيار الحرب هو دمار ملحيط 
وهو خيار النهاية لكل شيء من اقتصاد الى نسيج اجتماعي 
الى بناء ثقافي . الحروب تعني الدمار وليس شيئًا يحتمل 

أي تأويل آخر . 
الى  تقود  فقد  كارتونية،  الصواريخ  رؤوس  كانت  لو  حتى 
حرب أكبر من كل التوقعات. من هنا نرى اّن العالم يدفع 

باتجاه عدم التصعيد. 

فنانة مصرية تضاعف شهرتها بسيكارة ومايوه  زمان جديد

رغم أن النقاش والجدل قد خف في وسائل االعالم العربية والعراقية حول 
الضربة الصاروخية للحرس الثوري اإليراني على قاعدة عني األسد العراقية 
بسبب كثرة املصائب والكوارث التي تتري تباعا على هذا البلد الجريح دون 
هوادة كما تتري اإلهانات على رؤوس زعمائه دون هوادة من داخل البالد ومن 
خارجها إال أن مواقع البحوث والتواصل والصحافة األجنبية ال زالت تكتب 

وتنظر في موضوع ضربة عني األسد،
بكل  أمريكا  ُتسقط  لم  ملاذا  حول  الكثيرة  التساؤالت  الوسائل  تلك  تطرح 
امكانياتها الصواريخ اإليرانية التي هاجمت عني األسد. هل أرادت أمريكا أن 
تسقط الصواريخ على القاعدة لتعطي لقادة إيران فرصة لإلدعاء بجبروتهم 
وهل  الثوري  الحرس  قادة  غرور  وإلرضاء  إيران  داخل  املحلي  لإلستهالك 
هناك إتفاق فرسان بني قادة الطرفني على تبادل اللكمات بما يفيد كل طرف 

والضحك على الذقون.
قاعدة عني  أن  الى  اإللتفات  الغربيني  والباحثني  الكتاب  الكثير من  فات على 
الشركات  من  مجموعة  قبل  من   7891  –  0891 األعوام  في  بنيت  األسد 
اليوغسالفية و مما الشك فيه أن حقيقة كونها قاعدة عراقية متقدمة باتجاه 
إسرائيل وأنها ستقصف بعنف شديد من إسرائيل واصدقائها في أي نزاع 
كبير مستقبلي بني العرب وإسرائيل قد أخذت بنظر االعتبار في بناء وتسليح 
على  قادرة  لتكون  فيها  االفراد  ومالجئ  واملعدات  واملخازن  الطائرات  أوكار 

تحمل تلك الضربات.
اإليراني جواد  الخارجية  وزير  اإليرانية كرر  الضربة  الذي سبق  املساء  في 
ظريف قوله باللغة اإلنكليزية مباشرة على الفضائيات االمريكية ان إيران سترد 
على أمريكا بقدر متناسب وأكد أن إيران ال تريد الحرب وما قاله ترامب بعد 
الضربة كل شيء على ما يرام وال داعي للرد شجع نظرية التفاهم مسبقا بني 

ترامب وقادة إيران.
ولكن من غير املستبعد أيضًا أن تكون إيران قد إختارت عني األسد ملعرفتها 
بتحصينها الذي سوف ال يحمل الشيطان األكبر خسائر أكثر مما يحتمل بداًل 
من سيناريو مهاجمة حاملة طائرات أمريكية في الخليج بصواريخ تنزل عليها 
كالذباب وسط زفة كبرى من الزوارق الصغيرة السريعة التي تحيط بها من كل 
جانب كما أوحي الينا من رسومات وسائل التواصل االجتماعي والذي كان 
سيكون بحق ردا مزلزاًل ولكنه كان بالتأكيد سيجنن الشيطان األكبر ومارده 

صاحب الشعر األصفر ليطلق من جوفه شررًا يحرق اليابس واألخضر.
باملحصلة كيف تم وكيف اتفق أم لم يتفق، كانت قاعدة العراق العزيز على 
قلب إيران والحليف ألمريكًا مكانأ مناسبا ليلعب الطرفان لعبتهما في عقول 
بفحص  سيطالب  أحد  من  هل  ويبقى  وغيرها  بلدانهما  داخل  في  محبيهما 
أو  نفسي  ضرر  أي  عن  القاعدة  تلك  في  الكثيرين  العراق  جنود  ومعالجة 
التي  السطحية  املرافق  سيعوض  من  وهل  أصابهم  قد  الدماغ  في  إرتجاج 
تكن  لم  إن  العراق  مللكية  آجال  أو  التي ستؤول عاجال  القاعدة  في  تضررت 

مشيدة من أموال العراق فعاًل؟
طبعا رغم وجع قلب كل عراقي من كل تلك الحكايات 

ولكن ما يوجع القلب أكثر هو 
أن الطبقة السياسية العراقية هي من هيأت امللعب. 

عبد الهادي كاظم احلميري

القاهرة -الزمان 
 فاجأت الفنانة املصرية الشابة منة عرفة 
خالل  باملايوه  جديدة  بصور  جمهورها 
رحلة استجمام بأحد املناطق السياحية.

انها  فيسبوك  في  مراقبون  قال  فيما 
ضاعفت شهرتها عدة مرات وسط الزحام 

الفني في مصر بهذه الحركة الدعائية 
إحدى  في  الشابة  الفنانة  تظهر  كما 
مواقع  عبر  انتشرت  التي  الصور، 
تمسك  وهي  االجتماعي،  التواصل 
الذي  األمر  وهو  يدها،  في  سيجارة 
املالمح  ذات  النجمة  سبب صدمة ملحبي 

البريئة.
فيها  تثير  التي  األولى  املرة  ليست  هذه 
الشائعات  مرمي  في  كانت  الجدل، حيث 
واليوتيوبر  الطبيب  نشر  بعد  أيام،  منذ 
تجمعهما،  صورة  غزالن،  علي  الشهير، 
ُمعلًقا أفضل شيء حدث لي على اإلطالق 
تساؤالت  لطرح  البعض  دفع  الذي  األمر 
وهل  بينهما،  حب  قصة  وجود  حول 
تجمعهما عالقة أو ارتباط أو تم خطبتهما 
الثنائي.  نفاه  الذي  األمر  وهو  رسميا، 
خالل  من  تأكدت  وغزالن  منة  خطوبة 
من  مجموعة  مع  فيه  ظهرا  فيديو  مقطع 
البارودي،  ريم  الفنانة  منهم  أصدقائهما 
والفنان عمرو عبد العزيز، الذي أعلن من 

خالل الفيديو خطوبة غزالن ومنة عرفة.
خالل  قال  عبدالعزيز  عمرو  الفنان 
البنت”،  خطب  البنت  “خطب  الفيديو: 
عرفة:  منة  وبجواره  غزالن  عليه  ليرد 

“اتفضحنا”.
وكان علي غزالن قد  نشر مؤخرا صورة 
على  الخاص  على حسابه  بمنة،  جمعته 
”أفضل  قائال:  وعّلق  “انستجرام”،  موقع 
شيء حدث لي على اإلطالق”، وهو ما اد 

الشكوك حول ارتباطهما.
فيما حسمت الفنانة بدرية طلبة الجدل، 
حيث  علقت على الصورة بقولها مبروك 
االرتباط،  على  لهما  منها  تهنئة  في 
فتوالت تهنئات الجمهور في التعليقات.

وكانت الفنانة املصرية الشابة منة عرفة 
قصة  تعيش  أنها  مؤخرا  صرحت  قد 
عن  تفاصيل  أي  تذكر  أن  ورفضت  حب، 

شخصية حبيبها.
الفترة  في  واجهت  املصرية  الفنانة 
وإنجابها،  زواجها  األخيرة شائعات عن 
السبب  الشائعة، وكان  ولكنها نفت هذه 
عن  الشائعة هو حديثها  هذه  في ظهور 
دورها في مسلسل رجل و6 ستات حيث 
ولديها  متزوجة  شابة  ثم  بطفلة  بدأت 
عن  تتحدث  أنها  الجمهور  فظن  طفل، 

حياتها.

شركة  أعلنت  -الزمان   نيويورك 
Charachorder تطوير لوحة مفاتيح بديلة 
لكتابة 300 كلمة في الدقيقة. وأوضحت 
املفاتيح  لوحة  أن  األمريكية  الشركة 
على  أيضا  املستخدم  تساعد  البديلة، 
االستمتاع  أو  البرمجة  أعمال  تنفيذ 
الشركة  وتروج  أسرع.  بشكل  باأللعاب 
أساس  على  البديلة  املفاتيح  للوحة 
خمس  الكتابة  على  املستخدم  مساعدة 
املفاتيح  بلوحة  الكتابة  من  أسرع  مرات 
التقليدية، علمًا أن الرقم القياسي العاملي 
املفاتيح  لوحة  على  السريعة  للكتابة 
الدقيقة.  في  كلمة   216 يبلغ  العادية 
بتحريك  البديلة  املفاتيح  لوحة  وتعمل 
أربعة  في  املختلفة  التحويل  أذرع 
رمز  مع  اتجاه  كل  ويتوافق  اتجاهات، 
أو حرف أو عدد أو عالمة، ومن الناحية 
استعمال  للمستخدم  يمكن  النظرية 

ويعالج  الوقت،  نفس  في  أصابع  عشرة 
بتحويل  الفيرموير  برمجيات  مع  املدمج 
الحروف، التي ُتدخل في الوقت نفسه إلى 

كلمات.
والعالمات  الحروف  إدخال  ويمكن 
األزرار  برمجة  مواءمة  ويمكن  بالتتابع، 
املفاتيح  لوحة  اختياري، وتحتاج  بشكل 
إلى  يصل  قد  طويل  تدريب  إلى  البديلة 

 30 ملدة  تدريبية  حصص  عبر  شهر، 
الشركة  وأعلنت  يوميًا.  دقيقة   60 إلى 
األسواق  في  الجديدة  اللوحة  طرح 
 200 بحوالي  الجاري  العام  نهاية  في 
أطلقت   ، اخرى  جهة  من  أمريكي.  دوالر 
 Flexcan EV2460 »إيزو« شاشتها  شركة 
املحترفني  متطلبات  لتلبية  الجديدة، 
الشركة  وأوضحت  املكاتب.  وموظفي 

تمتاز  الجديدة  الشاشة  أن  اليابانية 
جذاب  وتصميم  للغاية  نحيف  بإطار 
وتعمل  بوصة   23.8 قياس   IPS ولوحة 

بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل.
قنديلة/م2   250 السطوع  درجة  وتبلغ 
1000:1، في حني يبلغ  مع نسبة تباين 
ومعدل  ثانية  مللي   5 االستجابة  معدل 
نقل  ويتم  هرتز.   60 الصورة  تنشيط 
طريق  عن  الشاشة  إلى  الصورة  إشارة 
ومنفذ   HDMI ومنفذ   DisplayPort منفذ 
إلى  باإلضافة  التناظري،  املنفذ  أو   DVI
الخلفية  إضاءة  في  التحكم  يمكن  أنه 
وإضاءة  الصورة  محتويات  حسب   LED
من  الشاشة  استهالك  ويبلغ  الخلفية. 
ويمكن  فقط،  وات   10 الكهربائية  الطاقة 
االرتفاع  حيث  من  الشاشة  تعديل وضع 
محور  على  الحامل  ويشتمل  واإلمالة، 

USB يتضمن أربعة منافذ.

لوحة مفاتيح حتطم الرقم القياسي
في سرعة الكتابة 
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ووهان - ا ف ب - -لندن -روما -الزمان 
في  انتشر  الذي  كورونا  فايروس  اثار   
الصني وأدى الى وفيات واصابات باالالف 
،واستنفرت  العالم  مطار  في  ذعر  الى 
بريطانيا  مطارات  في  الطبية  الكوادر 
وايطاليا لفحص القادمني من مدن محددة 
دول  فعلت  وكذلك   ، الصني  عموم  او 
مدينة  في  أطباء  وتوقع   . اخرى  اسيوية 
ووهان الصينية املنكوبة أن يتجاوز عدد 
ستة  الجديد،  كورونا  بفيروس  اإلصابات 

آالف حالة.
بلومبرغ  وكالة  نقلت  حسبما  ذلك  جاء 
اإلعالمية  »كايشني«  مجموعة  عن  لألنباء 
وكّثفت  فيما   بكني.  ومقرها  املحلية 
انتشار  الحتواء  جهودها  الجمعة  الصني 
أكثر  فعزلت  املستجّد،  كورونا  فيروس 
إلغاء  من أربعني مليون شخص بينما تم 
مقررة  كانت  التي  االحتفاالت  من  عدد 

الجديدة،  القمرية  السنة  بمناسبة  السبت 
املواقع  من  عدد  إغالق  إلى  باإلضافة 
الشعبية التي تلقى إقبااًل كبيرًا. والجمعة، 
للمصابني  الرسمية  الحصيلة  تضاعفت 
األول/ كانون  في  ظهر  الذي  املرض  بهذا 
مع  ووهان،  مدينة  في  سوق  في  ديسمبر 
وفاة 26 شخصا بني 830 مصابا، بينهم 

177 في حال خطيرة. وغادر املستشفيات 
34 مصابا »تعافوا«، فيما أخضع للفحص 

أكثر من ألف شخص ُيشتبه بإصابتهم.
وتم اإلبالغ عن حالتي وفاة للمرة األولى 
بعيدًا عن مركز الوباء: األولى في هوباي 
والثانية  ببكني  املحيطة  املنطقة  وهي 
على  الواقعة  هايلونغجانغ  مقاطعة  في 

التي  ووهان  في  روسيا.  مع  الحدود 
بحكم  وُوضعت  نسمة  مليون   11 تعّد 
منذ  الصحي  الحجر  تحت  الواقع  األمر 
»هذا  أجرة  سيارة  سائق  يقول  الخميس، 
العام، عامنا الجديد مخيف جدًا... ال نجرؤ 

على الخروج بسبب الفيروس«.
يرتدون  املترو  موظفو  كان  العاصمة،  في 

زيًا لحماية أنفسهم وقياس حرارة أجسام 
املسافرين عند مدخل محطة بكني. ويزداد 
ملنع  املواقع  وإغالق  االحتفاالت  إلغاء 
الطويلة  العطل  وتبدأ  الفيروس.  انتشار 
للعام الصيني الجديد الجمعة عشية بدء 
الثاني/يناير.  كانون   25 في  الفأر  سنة 
املاليني،  مئات  العطلة  هذه  خالل  ويتنقل 

األمر الذي يفاقم العدوى. وفي مؤشر على 
أنحاء  جميع  في  سادت  التي  القلق  حال 
الصني، أعلنت السلطات إغالق أقسام من 
مثل  رمزية  ومواقع  العظيم  الصني  سور 
مقابر مينغ. وسُيبقي استاد بكني الوطني 
ُشّيد لأللعاب األوملبية في بكني عام  الذي 
كانون   30 حتى  مغلقة  أبوابه   ،2008
»املدينة  أغلقت  بكني،  في  الثاني/يناير. 
االمبراطوري  القصر  وهي  املحرمة« 
القديم، أبوابها منذ الخميس حتى إشعار 
آخر وُألغت احتفاالت رأس السنة الجديدة 
التي تجّمع عادًة مئات ماليني األشخاص 
شنغهاي،  في  لالحتفال.  الحدائق  في 
إغالق  الند«  »ديزني  مالهي  مدينة  أعلنت 
»سيرك دو  أبوابها. ومن مونتريال، ألغى 
سوالي« الكندي عرضا كان مقررا في بكني 

بناًء على طلب السلطات.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

فيروس الصني يثير الرعب في العالم:
عزل أربعني مليونًا واستنفار في املطارات

نيويورك- الزمان 
هواتف  مستخدمي  بعض  عاني 
أداء  بطء  مشكلة  من  الذكية  أندرويد 
التي  الخطوات  هي  فما  أجهزتهم، 
تساعد في التخلص من هذه املشكالت؟

تحديث نسخة أندرويد:
نسخة  بتحديث  دوما  الخبراء  ينصح 
أحدث  إلى  بالهاتف  الخاصة  أندرويد 
أن  يمكن  التشغيل  لنظام  نسخة 
نسخة  كل  فمع  الجهاز،  يستقبلها 
غوغل  تسعى  أندرويد  من  جديدة 
التي  التقنية  املشكالت  من  للتخلص 
أو  الهاتف  أداء  بطء  في  تتسبب  قد 
التشغيل  نظام  وتجعل  التطبيقات، 

أكثر توافقا مع مكونات الهواتف.
اتباع  يجب  أندرويد  نسخة  ولتحديث 
قائمة  إلى  االنتقال  عدة خطوات: أوال 
النقر  ثم  ومن  الهاتف،  في  اإلعدادات 

 About الهاتف«  »حول  خيار  على 
خيار  على  الضغط  وبعدها   ،Phone

.System Upgrade
في  تعمل  التي  التطبيقات  إغالق 
التطبيقات  إغالق  يساعد  الخلفية: 
أداء  تسريع  على  الخلفية  في  العاملة 
العملية  فهذه   ،iOS و  أندرويد  أجهزة 
وذواكر  املعالج  على  الضغط  من  تقلل 
الوصول العشوائي التي تعالج بيانات 

كما  معا،  آن  في  تعمل  تطبيقات  عدة 
من  التقليل  على  الخطوة  هذه  تساعد 

استهالك طاقة البطارية في الهاتف.
هواتف  في  التطبيقات  هذه  وإلغالق 
أندرويد يجب الضغط على »زر املهام« 
أسفل  في  مربع  شكل  على  املوجود 
التطبيقات  ستظهر  وبعدها  الشاشة، 
املفتوحة، ومن هناك اختيار التطبيقات 

املراد إغالقها. 

 اخلبراء ينصحون بحلول ملشاكل 
البطء في الهواتف الذكية 

القاهرة -الزمان  أثارت الفنانة املصرية يسرا قلق جمهورها 
بعد تصريحاتها حول تشخيص إصابتها بسرطان الدم. و 
طمأنت يسرا  جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها 
في  الدم  بسرطان  إصابتها  تشخيص  عن  بالفعل  تحدثت 
برنامج “الدنيا علمتني”، مؤكدة أن هذا التشخيص كان قبل 
15 عاما، وحينها شك األطباء بإصابتها بسرطان في الدم 
املصرية  الفنانة   . 3 شهور  ملدة  األمر  هذا  يعتقدون  وظلوا 
اآلن،  بخير  وهي  كان خاطيء،  األطباء  أن تشخيص  أكدت 
ووجهت الشكر لجمهورها على دعمهم ودعائهم لها. يسرا، 
قالت خالل لقائها في برنامج “الدنيا علمتني”  واملذاع عبر 
حياتها،  مجرى  غّيرت  ألزمة  تعرضت  إنها   ،mbc فضائية 
في إحدى السنوات وكانت وقتها في أقوى مراحل شهرتها 
ونجاحها كممثلة، واكتشفت وقتها إبان إجرائها لفحوصات 

طبية دورية، أنها قد تكون أصيبت بسرطان في الدم.

 يسرا تعّلق على تشخيص 
مرضها اخلاطيء 

القاهرة -الزمان 
واعترافاتها  القتل  جرائم  اغرب  في   
في  األمنية  األجهزة  تمكنت   ، املثيرة 
كشف  من  مصر  بصعيد  قنا  محافظة 
قبيل  لزوجته  رجل  قتل  حادثة  غموض 
حاول  بعدما  وذلك  دفنها،  من  لحظات 
التخلص منها في مرتني سابقتني غير 
استكمال حياتها  وقررت  أنها سامحته 
معه، غير أنه نجح في املرة الثالثة في 
آلة  »كوريك«  باستخدام  عليها  القضاء 

يستعملها الفالحون في الحفر.
املصرية،  اليوم  أخبار  صحيفة  بحسب 
بدأت الواقعة بخالفات زوجية ووصلت 
خضار  بائع  به  أنهى  »كوريك«  إلى 
حياة زوجته في حادث ال تزال أصداؤه 
تدوي بني ألسنة الرأي العام في مصر، 
قنا  بمحافظة  دشنا  مدينة  في  وخاصة 
الجاني  فيها  واقعة حاول  التي شهدت 
نجت  مرات  ثالث  عليها  املجني  قتل 

أنفاسها  ولفظت  والثانية  األولى  من 
منذ  بدأت  القصة  الثالثة.  في  األخيرة 
الزوجني،  بني  املشاكل  كثرة  مع  عام 
التخلص من زوجته  بائع الخضار  قرر 
بإلقائها من منزلهما في الطابق الثاني 
األمر  ومر  الحادث  من  نجت  والتي 

بسالم وعادا للعيش معا مرة أخرى.
الزوج الجاني يعمل بائع خضار بقرية 
فاو قبلي بمدينة دشنا في محافظة قنا، 
زوجية  حياة  عليها  املجني  مع  عاش 
أوقات  من  أكثر  فيها  الخالفات  متقلبة 
تجددت  األول  الحادث  فبعد  الصفاء، 

الخالفات بينهما أكثر من مرة.
اآلونة  في  حدتها،  عن  زادت  الخالفات 
قرابة  منذ  وصلت  حتى  األخيرة، 
بالضرب  عليها  التعدي  إلى  األسبوع 
بكدمات  فأصيبت  »كوريك«،  مستخدًما 
خطيرة متفرقة بالجسم، وتركها الجاني 
إسعافات  أي  تقديم  دون  دما  تنزف 

إلنقاذها، لكنه وضعها في غرفة وأحكم 
غلقها دون طعام أو شراب حتى فارقت 

الحياة.
للتخلص  الجاني يبحث في طريقة  بدأ 
فأعد  الجريمة،  اكتشاف  قبل  الجثة  من 
الخطة، وقام بتغسيلها وتكفينها، وأبلغ 
توفيت،  زوجته  بأن  والجيران  األهل 
النعش،  في  بوضعها  ذلك  بعد  وقام 
للبدء في مراسم تشييع الجثمان، الذي 

حضرها األهل واألقارب.
للمسجد،  طريقها  في  الجنازة  انطلقت 
بالواقعة  تبلغت  األمنية  األجهزة  لكن 
زوجها،  قتلها  منزل  ربة  هناك  بأن 
فانتقلت  تصريح،  دون  دفنها  وجاري 
حفني،  حاتم  املقدم  برئاسة  أمنية  قوة 
والنقيب  الجنائي،  البحث  فرع  وكيل 
مباحث  أول  معاون  القادر،  عبد  محمد 
أمرت  املتهم  على  القبض  فألقت  دشنا، 

بنقل الجثة إلى املستشفى.

»إن  الجاني  قال  األمنية  األجهزة  أمام 
زوجته سقطت من علو، ولم يحصل على 
تصريح دفن لجثتها، بحجة أن الجمعة 
األجهزة  واستدعت  رسمية«،  عطلة 
بعد  أكد  الذي  الصحة  مفتش  األمنية، 
بها  أن  الجثة،  على  الظاهري  الكشف 
كدمات متفرقة بالجسم وأن هناك شبهة 

جنائية في الواقعة.
وبعد عدة تحقيقات، اعترف املتهم بقتل 
بتسمع  مش  »عشان  قائال:  وزجته، 
الكالم، مشاكل كثير كانت بيني وبينها 
مستحمل  ومبقتش  اتخنقت  ما  لحد 
الوضع عشان كده عملت كده، ضربتها 
هتموت  مش  إنها  فاكر  كنت  بالكوريك 
األمن  أن  إال  هدفنها  وكنت  ماتت  لكن 

اكتشف الجريمة«.
العامة،  النيابة  أمام  اعترافاته  غير  ثم 
في  لشكه  زوجته  قتل  »إنه  ليقول: 

سلوكها،

 اعترافات غريبة في جرمية قتل زوجة بعد احملاولة الثالثة


