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صاحبة الرسالة طفلة عمرها اآلن فوق الستني

قصة اتصال أجراه رئيس أميركي مع بابا نويل قبل مقتله

24 ديس���مبر 2007 بكارولني 
كيني���دي، وتداولت معها في 
برنام���ج »صب���اح اخلير يا 
 ABC News أمي���ركا« مبحطة
األميركية، ذكرى ما كتبته إلى 
والدها ورده عليها، وبدت ابنة 
الرئيس في حلظات ما خالل 
اللقاء وكأنها تريد البكاء على 
أب فقدت���ه يوم كان عمرها 6 
أعوام، وبعدها أصبحت كاتبة 
ومحامية ش���هيرة، وسفيرة 
عينها أوباما لدى اليابان في 
اليوم الذي مر فيه نصف قرن 

على مقتل أبيها.

اختاره األميركيون باالنتخاب 
املباشر في تاريخهم، أال تقلق 
عل���ى بابا نويل »فقد حتدثت 
إلي���ه أمس ووجدت���ه بخير، 
وسيقوم بجولته مجددا بعيد 
امليالد« طبقا ملا كتب إلى الطفلة 
املقيمة آنذاك في مدينة »مارين« 
بوالية ميتشيغن، والتي امتد 
بها العمر كما تبدو في الصورة 
التي تنشرها لها »العربية.نت« 
نقال عن »مكتبة كنيدي« بحيث 
سمح لها بأن تتزوج وتصبح 

أما ألبناء وجدة ألحفاد.
والتقت كاتبة الرسالة يوم 

43 س���نة، أنه سعيد بتسلمه 
رس���التها »حول منع الروس 
الش���مالي  القطب  من قصف 
وتهديد حياة بابا نويل« وفق 
ما ن���رى بالڤيديو املعروض 
في »العربية.نت« اآلن لنص 
الرسالة، وفيها نقرأ أنه يشاركها 
القلق »من جتارب السوفييت 
النووية، لي���س على القطب 
الشمالي فقط، إمنا على دول 
كثيرة، وأن خطرها ال يشمل 
بابا نويل وحده، بل الشعوب 

حول العالم« كما قال.
وطلب منها أصغر رئيس 

قتال بالرص���اص في نوفمبر 
1963 مبدينة داالس، ردا على 
إليه وأخبرته  رسالة كتبتها 
فيها أن عمرها 8 أعوام، وقلقة 
من قنابل االحتاد السوفييتي 
النووية »وخطرها على القطب 
الشمالي، حيث يقيم بابا نويل« 
وهي رسالة أفرجت عنها أمس 
»مؤسس���ة ج���ون كينيدي« 
ببوسطن، عبر ڤيديو بثته من 
قناتها في »يوتيوب« ليقرأها 

الراغبون.
أخبره���ا م���ن انتخب���ه 
األميركيون ح���ني كان عمره 

لندن ـ العربية

قبل مقتل���ه بعامني، كتب 
أحد أشهر الرؤساء األميركيني 
رس���الة أكد فيها ملن بعث بها 
أن بابا نويل معصوم من خطر 
القنابل الذري���ة، وأنه اتصل 
الهاتف مبوزع  شخصيا عبر 
الهدايا الشهير في أعياد امليالد، 
وحتدث إليه ووجده بخير وال 

يواجه أي خطر.
كانت رس���الة إل���ى طفلة 
اسمها ميشيل روشون، كتبها 
الرئيس جون كينيدي، الراحل 

الطفلة وكيف أصبحت بعد 61 سنة وبيدها رسالة الرئيس اليها قبل عامني من مقتله بالرصاصالرئيس الراحل كينيدي وبابا نويل

 حلوى »التفاح بالكراميل« تقتل
 4 أشخاص في الواليات املتحدة

سرقة جنل عمدة شيكاغو
 أمام منزل عائلته

ش���يكاغو � وكاالت: تعرض جنل عمدة شيكاغو 
للس���رقة أمام منزل عائلته، حسبما قالت املتحدثة 

باسم عمدة املدينة، رام إميانويل. 
وأضافت املتحدثة كيلي كوين، السبت، أن جنل 
إميانويل، زاك )17 عام���ا(، أصيب بجروح تطلبت 
عالجا طبيا، لكنه متكن من اللحاق بعائلته في رحلة 
كانت تخطط لها منذ فترة، وأكد إميانيول س���المة 
جنله، طالبا من وسائل اإلعالم احترام خصوصية 

عائلته. 
وتوجه إميانويل وعائلته لقضاء عطلة في شيلي 
نهاية هذا األس���بوع، فيما لم يعلن املتحدث باسم 
شرطة شيكاغو، توماس س���ويني، اسم الشخص 
الذي تعرض للسرقة، لكنه قال إن الشرطة حتقق 
ف���ي هجوم وقع، اجلمعة، قرب منزل عمدة املدينة. 
وأضاف أن شخصني أمسكا بالضحية وسرقا هاتفه 

والذا بالفرار.

احتفال شعبي وسياحي 
بتعامد الشمس على معبد »آمون«

»إيبوال« يقتل أكثر من 7 آالف
جنيڤ � أ.ف.پ: ارتفع ع���دد الوفيات الناجمة عن 
اإلصاب���ة بڤيروس إيبوال في غ���رب أفريقيا إلى 7373 
حالة، من إجمالي 19031 إصابة سجلت في الدول الثالث 
األكثر تعرضا للوباء، بحسب احلصيلة األخيرة ملنظمة 
الصحة العاملية التي نشرت السبت. وحتى 16 ديسمبر، 
ازداد عدد الوفيات مبقدار 458 حالة واإلصابات مبقدار 
428 حالة، عن احلصيلة السابقة التي سجلت حتى 14 

ديسمبر.
وفي سيراليون، التي يوجد فيها أكبر عدد من اإلصابات، 
سجلت 8759 حالة إصابة »مقابل 8356 سابقا«، و2477 

حالة وفاة »مقابل 2085«.
وفي ليبيريا، الت���ي كانت لفترة طويلة البلد الذي 
يشهد أكبر انتشار للوباء، س���جل تباطؤا في انتشار 
الڤيروس حيث مت إحصاء 7819 حالة »7797 سابقا« من 

بينها 3346 إصابة قاتلة »3290 سابقا«.
أما في غينيا حيث ظهر الوباء منذ قرابة العام، سجلت 
2453 حالة إصابة »2416 سابقا« حتى 16 ديسمبر، من 

بينها 1550 حالة قاتلة »مقابل 1525 سابقا«.
وباستثناء الدول الثالث األولى، لم يطرأ تغير على 
حصيلة الوفيات حيث سجلت 6 حاالت في مالي فيما 
تأكد شفاء مصاب آخر في 6 ديسمبر، وحالة واحدة في 

الواليات املتحدة و8 حاالت في نيجيريا.
وفي إسبانيا والسنغال، اللتني أعلنتا خاليتني من 
ڤيروس إيبوال، سجلت إصابة واحدة في كل منهما وال 

توجد أي حالة وفاة.

نيويورك � وكاالت: ذكرت الس���لطات الصحية 
األميركي���ة أن حلوى »التفاح بالكراميل« أو »عنبر 
الش���ام« تس���ببت في وفاة أربعة أش���خاص على 
 األقل في الواليات املتحدة، وطالبت هذه السلطات 
جمي���ع املواطن���ني بالتوقف عن تن���اول احللوى 

املذكورة.
وتش���ير بعض املعلومات إلى أن حلوى »عنبر 
الشام« أو »التفاح بالكراميل« هي مصدر تفشي داء 
اللستريات اخلطير، وتس���ببت في إصابة حوالى 
28 ش���خصا في 10 واليات مختلفة، حيث تراوحت 
أعم���ار املصابني بني 7 و92 عاما، وما زال املصابون 
يعاجلون في املستشفيات، ومن بني املصابني امرأة 
حامل وبعض األطفال الذين أصبحت حالتهم شديدة 
اخلطورة، كما أعلنت وفاة 4 أشخاص جراء اإلصابة 

بالداء.

القاهرة � أ.ش.أ: تعامدت الشمس، صباح امس على 
قدس أقداس معبد »آمون«، بحضور آالف املصريني 
والسياح األجانب، وسط عروض فنية ورقصات شعبية 
لسبع فرق للفنون الشعبية املصرية، في قلب معبد 

الكرنك الفرعوني، شرق مدينة األقصر. 
وقال عالم املصريات د.مصطفى وزيري، إن تعامد 
الشمس على قدس أقداس »آمون« أحد آلهة املصريني 
القدماء في معابد الكرنك تزامن مع تعامد مماثل للشمس 
على قدس أقداس معبد امللكة حتشبسوت غرب األقصر، 
واملعروف باس���م معبد الدير البحري، وذلك ضمن 
ثالثة أحداث متزامنة لتعامد الشمس على ثالثة معابد 
مصرية، ضمن ما يسمى ب� »يوم االنقالب الشتوي«، 

الذي يعد إيذانا ببدء فصل الشتاء. 
ويفسر علماء الفلك تلك الظاهرة الفريدة بأن محاور 
معبدي الكرنك والدير البحري تتجه ناحية األفق الذي 
تشرق منه الشمس، في يوم االنقالب الشتوي، األمر 
الذي يؤكد أن قدماء املصريني كانوا على دراية تامة 
بحركة األرض حول الش���مس، أو احلركة الظاهرية 

للشمس حول األرض. 

تعامد الشمس على معبد آمون


