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ـ  برلـــن 
رويترز: اعتقلت 
الشرطة االملانية 
ثالثـــة رجـــال 
فـــي  يشـــتبه 
أنهـــم حاولـــوا 
ابتزاز ســـوزان 
اغنـــى  كالتـــن 
املانيا  امرأة في 
بزعم ان لديهم 
شريطا مصورا 
لعالقتها  سريا 
مـــع مـــرافـــق 

سويسري.
وقال املدعي 
فــــي  العـــــام 
ان  ميــونيــــخ 
الشرطة اعتقلت 
الثالثة االسبوع 
املاضي في بلدة 
غ  ر يســـبو و د

لالشتباه في محاولتهم ابتزاز 800 الف يورو وسيارة »بي ام دبليو« 
فاخرة ذات مواصفات رياضية مـــن كالتن وريثة امبراطورية »بي 

ام دبليو«.
وقال توماس شتاينكر اوس كوش لوريترز »ارسلوا خطابا اليها 
يهددونها بتقدمي شريط الڤيديو اجلنسي الذي يزعمونه الى االعالم 

االيطالي اذا لم تعطهم 800 الف يورو وسيارة بي ام دبليو«.
نفترض ان القصة املتعلقة بشريط الڤيديو مختلقة، فعلى االقل، 
لم جند اي دليل على شـــريط ڤيديو مثل هذا بعد تفتيش وحداتهم 
السكنية واجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم، فال يوجد ما يشير الى انه 

يوجد في حوزتهم على االطالق شريط جنسي كهذا.
وقال ان الرجال الثالثة الذين تتراوح اعمارهم بن 33 و46 بينهم 
املاني وصربي اتصل بهم ضابط شرطة قدم نفسه على انه احد معارف 

كالتن، فقدموا اليه رقما هاتفيا للمبتزين وقاد هذا الى اعتقالهم.

صحتك

الفاكهة مفيدة للقلب والدماغ
ڤييناـ  وكاالت: قال باحثون أميركيون إن تناول 
الفواكه التي حتتوي على مكونات غذائية صحية 
وممارســـة التمارين الرياضية باعتدال، مفيدان 
للقلب والدماغ. وأجرى الباحث هايدي وزمالؤه 
من جامعة يوتاه ستايت دراسة ملعرفة العالقة 
بن التقيد باحلمية الغذائية لوقف ارتفاع ضغط 
الدم وخطر تراجع القـــدرات العقلية واإلصابة 

باخلرف بن املسنن. 
ومأل 3831 شخصا في الـ 65 من العمر وما فوق 
في عام 1995 استمارات بشأن عاداتهم الغذائية 
وأسلوب حياتهم بناء على طلب الباحثن الذين 
أرادوا معرفـــة العالقة بن األغذيـــة والتمارين 
الرياضية املعتدلـــة من جهة، والصحة العقلية 

والقلبية من جهة أخرى.
 وتابع الباحثون ألكثر من 11 ســـنة القدرات 
العقلية للمشـــاركن في الدراســـة ملعرفة مدى 
تقيدهم باحلمية الغذائية السليمة، ومنها تناول 
الفاكهة واخلضار والفستق والقمح غير املقشور 
ومنتجات احلليب املنخفضة الدسم والصوديوم 
واالســـماك واللحوم التي حتتوي على الدهون. 
وتبن للباحثن أن املشـــاركن في الدراسة التي 
تناولوا هذه املأكوالت، كانت قدراتهم العقلية أفضل 

من تلك التي لنظرائهم الذين لم يأكلوها.

بريتني سپيرز

سالم فياض وعدد من الوزراء أثناء تناول الكنافة               )رويترز(

هنري ألينغهام

سوزان كالتن

براد پيت

نانسي عجرم: مللت البيت و»جمهوري واحشني«

تهديد بريتني سپيرز بالقتلبراد پيت: الكذب هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا 

ابتزاز  أغنى امرأة في ألمانيا
فلسطين تدخل »غينيس« بأكبر صينية كنافة 

نابلسـ  رويترز: جنح الفلسطينيون في دخول موسوعة 
»غينيس« لألرقام القياسية عبر اعداد اكبر طبق من الكنافة 
بلـــغ طوله 74 مترا وعرضه 110 ســـنتيمترات ووزنه 1765 

كيلوغراما.
 وخالل االحتفال باالنتهاء من صنع طبق الكنافة بحضور 
آالف املواطنن اضافة الى رئيس احلكومة الفلسطينية سالم 

فيـــاض وعدد من الوزراء وممثلي البعثات الديبلوماســـية 
لدى الســـلطة الفلســـطينية قال حازم الشنار رئيس جلنة 
املواصفات واملقاييس الفلسطينية في وسط مدينة نابلس 
ان طبق الكنافة بلغ طوله 74 مترا بعرض 110 سنتيمترات 
ووزنه 1765 كيلوغراما وبناء على ذلك يكون هذا اكبر سدر 

كنافة في العالم.

وفاة أكبر معمر في العالم

لندن ـ أ.ش.أ: توفى البريطاني هنـــري ألينغهام أكبر معمر في 
العالم وأكبر من ظلوا على قيد احلياة ممن شاركوا في احلرب العاملية 

األولى وذلك عن عمر 113 عاما.
وقد خدم ألينغهام مع القـــوات امللكية للطيران من البحر خالل 
احلرب العاملية األولى ثم انتقل إلى سالح اجلو امللكي عند إنشائه، 
وكان نشيطا للغاية حتى أيامه األخيرة، حيث احتفل بعيد ميالده 
الثالث عشر بعد املائة على منت السفينة امللكية »بريزيدنت« وسط 
أفراد عائلته وكان يتسم بروح مرحة، مشيرا إلى أنه ميثل آخر عضو 

في جيل قدم الكثير لبريطانيا.
وكان ألينغهام قد ولد في عام 1896 وأصبح في الشـــهر املاضي 

أكبر معمر في العالم.

 لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: ترفض 
البـــوب األميركيـــة بريتني  جنمة 
ســـپيرز اصطحاب ابنيها معها في 
اجلولة املوســـيقية التي من املقرر 
أن تقدمها في روســـيا، وذلك عقب 
تلقيها تهديدات بالقتل في سلسلة 

من الرسائل االلكترونية.
وأفادت صحيفة »صن« البريطانية 
الشعبية في عددها الصادر امس بأن 
»أميرة البوب« الســـابقة )27 عاما( 
ستتخذ من فنلندا مقرا لها وستشارك 
في إحدى احلفلتن املقررتن لها في 
سانت بطرسبرغ وموسكو بروسيا 

االسبوع املقبل.
ومن املقـــرر ان تتوجه بريتني 
مباشـــرة إلى العاصمة البريطانية 
فـــي طائرتهـــا اخلاصة فور  لندن 
االنتهاء من حفل موسكو، لكي جتتمع 
مجددا بابنيها شون بريستون )ثالث 
سنوات( وجيدن جيمس )سنتان(.

إلـــى أن  وأشـــارت الصحيفـــة 
هوية صاحب الرسائل االلكترونية 

مجهولة.
وقـــال املتحـــدث باســـم جولة 
»سيركس« املوســـيقية التي بدأتها 
بريتني في مارس املاضي: »في البداية 
كان مـــن املقـــرر أن يرافق الطفالن 
بريتني،  إال أنها رفضت ذلك بسبب 

هذه التهديدات الدائمة«.

نيويوركـ  يو.بي.آي: أوضح النجم الهوليوودي 
بـــراد پيت ملجلة »وايـــرد« ان الكذب هو احلقيقة 
الوحيدة في حياتنا وذلك في اجابته عن ســـؤال 
»إذا كان يفترض بشـــخص ما أن يعترف إذا بالغ 
في احلديث عن قيمة راتبه الشهري عند التعرف 
على صديقته على اإلنترنت« بالقول: »ال، فاجلميع 
يكذبون على اإلنترنت والواقع ان القراء يتوقعون 

منك أن تكذب وإذا لم تفعل فسيظنون انك جتني أقل 
مما تفعل في احلقيقة، ولذا فإن الطريقة الوحيدة 
لقول احلقيقة هي الكذب«. من جهة أخرى، نصح 
پيت الناس بعدم استعمال احملمول في احلمامات 
العامة، موضحا بقوله »ال ميكنكم الكالم عبر الهاتف 
هل تريدون أن يستمع الشخص املوجود في احلمام 

املجاور إلى محادثتكم بالكامل«

القاهرةـ  ام بي ســـي: أعربت املطربة اللبنانية نانسي عجرم عن اشتياقها للعودة 
جلمهورها واغانيها بعد االبتعاد االضطراري بسبب الوالدة. وقالت جلريدة »الشروق« 
املصرية - انها ملت اجللوس في البيت، معربة عن تشوقها للوقوف أمام امليكروفون 
والعودة مرة أخرى ســـواء كان هذا داخل االســـتوديوهات، لتسجيل أغنيات ألبومها 

املقبل، أو في احلفالت لتتواصل مع جمهورها.
وأضافت نانســـي أنها ستقوم عند عودتها مباشرة بتصوير أغنية »زمان كان لي 
قلب«، من ألبومها األخير »بتفكر في إيه«، ليكون الكليب الرابع لها في األلبوم نفسه، 
حيث سبق لنانسي تصوير ثالث أغنيات من األلبوم هي: »بتفكر في إيه« مع املخرج 
ســـعيد املاروق، و»ملســـة إيد« مع املخرجة ليلى كنعان، و»ابن اجليران« مع املخرج 
الفرنســـي ميك هاريس، الذي بدأ بثه في الفضائيات في نفس اليوم الذي شهد وضع 

نانسي مولودتها.

أول ظهور لها منذ 5 سنوات وانتقلت من الخيول إلى الكالب

»إنفلونزا الكالب« ترعب أميركا ومخاوف من انتقالها لإلنسان
أعراض االنفلونزا العادية، ومنها 
احلمى والصــــداع والتعب، ثم 
تتطور ألعراض متاثل ما يظهر 
جراء إصابة اجلهاز التنفســــي 
واجلهاز املعدي املعوي أو اجلهاز 
العصبي املركزي. وفي املرحلة 
احلادة تطغى على تلك األعراض 
عالمات فرط النشاط أو عالمات 
الشــــلل الصامت، ثــــم تتطور 
األعراض لدى املصابن بالنوعن 
على حد سواء إلى شلل تام في 
آخر املطــــاف، تعقبه الغيبوبة 
والوفاة في جميع احلاالت جراء 

فشل تنفسي«.
الكالب  انفلونــــزا  وتصيب 
)إتــــش 3 إن 8( كالب الصيــــد 
بصفــــة خاصة. وتــــؤدي إلى 
أمراض اجلهاز التنفســــي وقد 
تفضي إلى موت الكلب. وظهر 
الواليات  املرض ومت عزله في 
املتحدة األميركية، وبالتحديد 

في فلوريدا عام 2004.
العلمــــاء واملؤرخون  وكان 
توقعــــوا أن هــــذا النــــوع من 
االنفلونزا قد تسبب وباء بشريا، 
إمــــا في عام 1989 أو عام 1900، 
وتختلــــف أقوال املصادر حول 
هذا التاريخ، إال أن الالفت للنظر 
أن دراسة أجريت في عام 1997 
أثبتت أن عدوى هذه االنفلونزا 
أصابت ربع عــــدد طيور البط 

املوجودة في العالم.
وذكرت الدراسة أن العدوى 
ميكن أن تنتقل بســــهولة بن 
حيوانات معينة، مثل اخليول 

أو الطيور.

تقرير صادر عن منظمة الصحة 
العاملية إلى انتشار وباء الكالب 
في شمال الصن، مما أدى للجوء 
الصن للقضاء على 37 ألف كلب 
في الشهر املاضي، حملاربة الوباء، 
بعد أن أدى لوفاة 13 شخصا منذ 

مطلع العام احلالي«.
وأشارت املنظمة، في تقريرها، 
إلى أن »داء الكلب يودي بحياة 
أكثر من 55 ألف شخص سنويا 

في العالــــم، وأن أكثر من %95 
من تلك الوفيات تقع في آسيا 
وافريقيا. كما أن معظم الوفيات 
البشرية الناجمة عن داء الكلب 
حتدث جراء التعرض لعضات 
الكالب املوبــــوءة، وأن األطفال 
دون ســــن اخلامســــة عشــــرة 
ميثلون نسبة من 30 إلى %60 

من الضحايا«.
وتتشابه أعراض املرض مع 

وأضافــــت أنــــه ممــــا يزيد 
املخاوف مــــن انتقال الڤيروس 
إلى البشر أن »ڤيروس إتش 3 
إن 8 يتحول خمس مرات، كي 
يسمح له باالنتقال إلى الكالب من 
اخليول، وإذا ما حدث له حتول 
أو حتوالن آخران، فإنه قد يصبح 

غاية في اخلطورة«.
ويأتي احلديث عن انفلونزا 
الكالب في الوقت الذي أشار فيه 

دبي العربية.نت: ظهر نوع 
جديد من االنفلونزا يعرف باسم 
انفلونزا الــــكالب أو ما يعرف 
اختصارا بڤيروس »إتش 3 إن 
8«. وجاء اإلعــــالن عن املرض 
أميركيا، ومن خالل إحدى شركات 
الدواء، بعــــد أن أعلنت وزارة 
الزراعــــة األميركية مصادقتها 
على أول عقار معالج للڤيروس، 
مشــــيرة إلى أن »أول ظهور له 
كان منذ خمس ســــنوات، وأنه 
رمبا يكون قد انتقل من اخليول 
إلى الكالب، دون أن حتدث أي 
إصابة للبشر حتى اآلن«، نقال 
عن تقرير لصحيفة »الوطن« 

السعودية أمس.
وحســــب تقريــــر نشــــرته 
صحيفة »نيوزويك« األميركية، 
فإن »ثمة مخاوف من أن تنتقل 
اإلصابة باملرض إلى اإلنسان«، 
إلى أن »املرض ينتقل  مشيرة 
بصورة خفية منذ ظهوره في 
الواليات املتحــــدة األميركية، 
وأنه يظهر على صورة سعال 
غامض والتهاب رئوي يتسبب 
في هالك جميع أنواع سالالت 
الكالب، مبا فيها كالب الصيد، 
وأنه ينتقل بواسطة الكالب، التي 
تقوم بحك أنوفها في الشوارع، 
أو تتقاسم شرب املياه مع غيرها 

من الكالب«.
وكان أخطر ما نشرته اجلريدة 
األميركية الشــــهيرة أن »فريق 
العلماء األميركين اكتشفوا أن 
البشر قد يحملون هذا الڤيروس 

على مالبسهم«.


