
 السبت
  ٢٥  يوليو ٢٠٠٩ 

 ويستويغو ـ يو. بي. آي: أعلن مكتب التحقيق بحاالت الوفاة  31 
في جيفرسون بوالية لويزيانا األميركية ان طفلة في الشهر الثالث 
من العمر توفيت جراء نزيف حاد جنم عن عدد كبير من عضات 
اجلرذان في منــــزل عائلتها.ونقلت صحيفة «نيو أورليانز تاميز 
بيكايون» األميركية عن املسؤول عن التحقيق روبرت تروتنغ قوله 
ان الطفلة ناتالي هيل توفيت في منزل عائلتها مبدينة ويستويغو 
ألنها فقدت كمية كبيرة من الدماء إثر تعرضها لعضات كثيرة من 

اجلرذان.وذكرت السلطات ان الطفلة وجدت ميتة في مهدها في ١٥ 
يوليو املاضي وآثار العضات واضحة على أنفها وساقها اليمنى.

  ولم حتدد املدة التي نزفت فيها الطفلة أو إن كان أحد شرايينها 
قطع بأسنان أحد القوارض التي هاجمتها.

  وأشــــارت الصحيفة إلى انه على خلفية احلادث خســــر والدا 
الفتاة كايسي الين وروبي هيل حق الوصاية على ابنهما آر جاي 

البالغ من العمر ١٤ شهرا. 

 جرذان تعض طفلة حتى الموت

 أميركي يريد الزواج بحبيبته بعد ٨٥ عامًا من الفراق
  وآخر يلتقي بأخيه «الضائع» بعد ٧٠ عامًا

 أرلينغتون ـ يو.بي.آي: ينوي 
أميركي في الـ ٩٣ من العمر الزواج 
التي كانت معه  بحبيبة طفولته 
في الصف الثالــــث االبتدائي بعد 
انفصالهما عــــن بعضهما ملدة ٨٥ 
سنة.وذكرت صحيفة «أرلينغتون 
هايتــــس دايلــــي» األميركية ان 
روالن ماككيتريك (٩٣ عاما) من 
أرلينغتون هايتس تقدم بطلب يد 
لوراين بيتي (٩٢ عاما) من جورجيا 
بعد ٣ سنوات على لقائهما بعد ٨٥ 
البعاد.وقال ماككيتريك  سنة من 
«كانت حبيبتي باملدرسة في العام 
١٩٢١ حينها كنا معا ملدة سنة ثم 
وألسباب معينة فقدنا أي اتصال 

ببعضنا طوال ٨٥ سنة».
  لكــــن الرجل أوضــــح ان أخاه 
فــــي  وشــــقيق بيتــــي يقيمــــان 
كونيكتيكت وجمعت بينهما صداقة 
ساهمت في لقائهما من جديد بعد 

هذه الفترة الطويلة.
  وقــــال ماككيتريــــك «ما زلت 
أتخيلها حبيبة في الصف الثالث 
االبتدائي صورتها راسخة في ذهني 
منذ ذلك احلني»، كاشفا انه مازال 

يحمل صورة له مع بيتي يوم كانا 
طفلني.وقال «تلك الصورة بقيت 
في ذاكرتي وبقي وجهها مرسوما 

في ذهني».
  وفي سياق مشابه، انتابت رجال 

سبعينيا من مدينة سبوكاين بوالية 
واشنطن األميركية فرحة غامرة 
عندما التقى أخاه للمرة األولى منذ 
انفصالهما عن بعضهما قبل ٧٠ سنة 
في أحد دور األيتام بوالية إيداهو.
ونقلت صحيفة «ذي سبوكسمان 
ريفيو» األميركية عن جون ميلينغر 
جونيور (٧٠ سنة) قوله انه بالرغم 
من انه كان يعلم بوجود أخ له في 
مكان ما في العالــــم منذ ما يزيد 
عن ٣٠ سنة إال ان رؤية أخيه دان 
نيوبرن (٧١ سنة) شخصيا كانت 
مصدر شعور استثنائي بالفرح.

  وقال ميلينغــــر «أنا متحمس 
ولكننــــي ال أظن اننــــي أصدق ما 

أعاينه».
  أما نيوبرن الــــذي يعيش في 
نيفادا فقال ان لقاء أخيه الضائع 
منذ فترة طويلة أعطى معنى جديدا 

حلياته. 

 أنچلينا چولي في العراق.. للمرة الثالثة
 بغدادـ  د.ب.أ: وصلت املمثلة األميركية أنچلينا 
چولي إلى العراق اول من امس في زيارة مفاجئة 
ليوم واحد حيث اطلعــــت على وضع الالجئني 

هناك.
  وزارت چولي وهي سفيرة النوايا احلسنة لدى 
مفوضية األمم املتحدة العليا لشــــؤون الالجئني 

معسكرا لالجئني في شمال بغداد.
  ودعت چولي التي كانت تغطي شعرها بقبعة، 
الى املزيد من املساعدة والدعم لالجئني في البلد 
الذي يعاني أزمات احلرب.وقالت املمثلة األميركية 
احلاصلة على جائزة األوسكار: «العراقيون بحاجة 
للمزيد من املســــاعدة والدعم حتى يتمكنوا من 

إعادة بناء حياتهم».
  وهــــذه هــــي ثالث زيــــارة تقوم بهــــا چولي 

للعراق.
  وتقول مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون 
الالجئني انها عملت خالل العام املاضي على عودة 
نحو ٢٠ ألف نازح في العراق الى مدنهم التي فروا 
منها. وتعتزم املفوضية مساعدة عدد مشابه خالل 
عام ٢٠٠٩.ومن املقرر توفير أماكن إقامة لنحو ١٠ 

آالف عراقي في دول االحتاد األوروبي.
  وتأتــــي زيارة چولي للعراق بعد فترة قليلة 
من انتشار أنباء تؤكد انها كانت على خالف حاد 
مع شــــريك حياتها براد پيت تركت له على اثره 
منزلهما وذهبت لإلقامة في أحد الفنادق، ولچولي 

وپيت ستة أبناء ثالثة منهم بالتبني.  (أ.ف.پ)   أنچلينا چولي تستمع لسيدة عراقية خالل زيارتها للعراق امس األول    

 التلفزيون الصيني يطلق قناته العربية الدولية اليوم
 بيجينغ ـ يــــو بي أي: أعلن 
نائب رئيس التلفزيون الصيني 
تشانغ تشانغ مني امس انه سيتم 
اليــــوم إطالق القنــــاة العربية 
الدولية التابعة لتلفزيون الصني 

املركزي. 
أنباء الصني    وذكرت وكالة 
اجلديــــدة «شــــينخوا» ان هذه 
اخلطــــوة تأتــــي بعدمــــا فتح 

أربــــع  املركــــزي  التلفزيــــون 
قنوات دولية باللغات الصينية 
واالســــبانية  واإلجنليزيــــة 
والفرنســــية. وســــتغطي هذه 
القناة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا ومنطقة آسياـ  الباسفيك 
من خالل ثالثة أقمار صناعية. 
وبذلك سيتلقى نحو ٣٠٠ مليون 
مشــــاهد في ٢٢ دولة ومنطقة 

عربية برامج القناة بواســــطة 
الالقطة. وســــتعمل  الصحون 
القناة على خدمة مشاهدي املنطقة 
العربية بشكل رئيسي استنادا 
إلى نشــــرات أخبار باإلضافة 
إلى برامــــج ثقافيــــة وخدمية 
وترفيهية تشتمل على تسعة 
برامج رئيسية مبا فيها «احلوار» 
و«نافذة على الصني» و«أفالم 

وثائقية» و«فنــــون صينية». 
وأوضح تشانغ ان القناة ستقوم 
ببث أربع ســــاعات من البرامج 
في البداية سيتم تكرارها ست 
مرات على مدار الساعة. ويعمل 
في القناة العربية الدولية نحو 
٨٠ موظفا، وسيرتفع العدد إلى 
١٥٠ في غضون ثالث ســــنوات 

تقريبا. 

 اتحادات الشرطة في أميركا تطالب أوباما باالعتذار 
والناطق باسمه: «كان سيأسف لو عرف بانحراف تصريحه»

 وكاالت: طالبت احتادات الشـــرطة في 
أميركا الرئيس باراك أوباما باالعتذار العلني 
بعد وصفه لتصرف شـــرطة كمبريدج بـ 
«الغباء»، على خلفية اعتقال بروفيسور 
أسود يعمل في جامعة هارفارد، فيما اعترف 
املتحدث باسم الرئيس األميركي بأن أوباما 
لم يكن ليتطرق الى مسألة اعتقال صديق 
أســـود له لو علم ان أقواله ستأخذ مثل 
هذا البعد، واشار غيبس الى ان الرئيس 
كان سيأسف (على أقواله) لو علم مدى 

انحراف األمر الى قضايا أخرى.

  وقال غيبس، ردا على اسئلة خالل لقاء 
مع الصحافيني عما اذا كان اوباما يأسف 
لوصفه بـ «الغبي» تصرف رجل الشرطة 
الذي اعتقل االسبوع املاضي استاذا جامعيا 
اســـود معروفا «اعتقد انه كان سيأسف 
(على اقواله) لو علم مدى انحراف االمر 

الى قضايا اخرى وحتوله الى هاجس».
  اال ان غيبس اشار الى ان اوباما ال ينوي 

التحدث من جديد لتوضيح االمور.
  وقال «اعتقد ان الرئيس يعلم ويدرك 
مدى صعوبة مهمة الشـــرطة وهو يكن 

احترامـــا عميقا للرجال والنســـاء الذين 
يسهرون على امننا.

  واعتقـــد انه قال ما يجب ان يقوله في 
هذا املوضوع». وقد اشعل اوباما مجددا 
التوترات العرقية التي يســـعى عادة الى 
احتوائها بانتقاده مساء االربعاء املاضي 
امام املاليني من مشاهدي التلفزيون شرطة 
مدينة كمبريدج الصغيرة (ماساشوستس، 
شمال شـــرق) بعد اعتقال هنري لويس 
غيتس في حني انه وباعترافه لم يكن ملما 

بكل عناصر املوضوع. 

 مستشفى ألماني يفصل عاملة 
مطبخ بسبب ٣ قطع خبز

 ألمانياـ  د.ب.أ: قرر مستشفى في ألمانيا فصل 
عاملة في مطبخ المستشفى بعد ٢٠ عاما من العمل 
المتواصل بسبب قيامها بسرقة ثالث قطع من 
الخبز.وتقدمت المرأة (٥٩ عاما) امس بشكوى 
أمام محكمة العمل في مدينة هايلبرون بجنوب 

غرب ألمانيا ضد قرار فصلها.
  وجاء قرار فصل المرأة بعد العثور ع لى الخبز 

في الدوالب الخاص بها.
  وقالت المرأة ان احد موردي الخبز للمستشفى 
أهداها الخبز الذي عثر عليه في دوالبها، ولكن 
الرجل نفســـه نفى هذا االمر بعد ذلك عندما تم 
استجوابه.وعملت المرأة ألكثر من ٢٠ عاما في 
مطبخ المستشفى الواقع في بلدة كونتسلزاو.

  وتعيد هذه القضية للذهن قضية اخرى أثارت 
جدال واسعا في ألمانيا عندما تم فصل عاملة في 
احد المتاجـــر في برلين بعد ٣٠ عاما من العمل 
ألنها لـــم تدون وصلين رهـــن زجاجات بقيمة 

يورو و٣٠ سنتا. 

 صحتك 

 علماء أميركيون يختبرون عالجًا لخاليا القلب التالفة
 واشــــنطنـ  يو.بي.آي: قال علماء أميركيون انهم وجدوا طريقة الصالح 
القلــــب التالف بحض اخلاليا على التكاثر من جديــــد علما ان خاليا القلب 

تتوقف عن التقسيم والتكاثر لدى بلوغ صاحبها سن الرشد.
  وأفاد موقع «ساينس دايلي» العلمي بان العلماء في مستشفى بوسطن 
اجلامعي توصلوا الى تقنية حتض خاليا القلب على االنقسام والتكاثر على 
أمل أن يســــهم ذلك في خلق خاليا جديدة يستعاض بها عن تلك التالفة أو 
املشــــوهة.وأجرى العلماء جتارب على قلوب فئران وجرذان في مستشفى 
األطفال في بوسطن على أمل أن تسهم النتائج في توفير بديل من عالجات 

اخلاليا اجلذعية التي حتمل آثارا جانبية كثيرة وخطرة.
  وتوصل هؤالء الى ان حقن املرضى مبادة الـ «نوروغولني ١» احملفزة لنمو 
اخلاليا وتكاثرها ميكن ان يســــاهم في جتدد خاليا القلب اال ان االكتشــــاف 
مازال بحاجة الى الكثير من الدراســــة والتطوير لضمان ســــالمته قبل بدء 
اختباره على البشر.ويسود اعتقاد منذ فترة طويلة بأن خاليا القلب عاجزة 
عن اصالح نفســــها ألن خاليا عضلة القلــــب تتكاثر حصرا لدى اجلنني في 

الفترة التي تسبق الوالدة. 

 الشرطة تبحث في عيادة طبيب جاكسون
   عن أدلة على جريمة قتل غير متعمدة

 بي بي سي: أشارت وثائق قضائية 
أميركية الى ادراج الطبيب الشخصي 
ملايكل جاكسون ضمن الذين سيحقق 
معهم على خلفية موت املغني الشهير، 
وقد جرى تفتيش عيادة د.كونراد ماري 
في مدينة هيوستون باالضافة الى شقة 

أخرى يستأجرها األربعاء.
  وكانت مصادر الشرطة قد قالت في 
وقت سابق إن د.ماري ليس مشتبها 

ولكن اإلذن الذي حصلت عليه الشــــرطة للتفتيش سيســــاعد 
الســــلطات في البحث على أدلة على جرمية محتملة لقتل غير 
متعمد.وكان الطبيب املذكور موجودا في منزل جاكسون حني 

فقدانه الوعي وقد حاول انعاشه.

 الشقيقان دان وجون بعد لقائهما  

 أسئلة بال أجوبة بعد شهر من رحيل ملك البوب 
 لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: بعد شــــهر على 
رحيل املغني االميركي مايكل جاكسون التزال 
الشــــائعات والتكهنات تتناول أسباب وفاته 
ومصير جثمانه الذي يبقى لغزا باإلضافة الى 
مســــتقبل أمالكه ومصير أوالده فيما تتزايد 

نظريات املؤامرة.
  والتحقيق في وفاة ملك الپوپ عن خمسني 
عاما في ٢٥ يونيو في منزله الذي كان يستأجره 
في لوس اجنيليس تقدم بعض الشيء مع ظهور 

للمرة االولى األربعاء كلمة «جرمية قتل».
  وهي املرة األولى التي تستخدم فيها هذه 
الكلمة من قبل شــــخص ضالع مباشــــرة في 
القضية رغم ان العديد من املصادر غير الرسمية 
أكدت ان شرطة لوس اجنيليس قررت معاجلة 

التحقيقات باعتبار القضية «إجرامية».
  وزادت الشبهات حول طبيبه كونراد موراي 
الذي كان متواجدا مع مايكل جاكســــون عند 

وفاته والذي داهمت الشرطة احد مكاتبه.
  واكــــد محامي موراي طبيــــب القلب (٥١ 
عاما) الذي كان يتولى منذ مايو متابعة مايكل 
جاكسون صحيا للتحضير لعودته الكبيرة 
الى الساحة الغنائية في لندن في يوليو، ان 

موكله غير مذنب بأي جرم.
  لكن املقربني مــــن املغني يتهمون األطباء 
بأنهم تسببوا في وفاته عبر وصف له أدوية 
فيما قال والده جو ان ابنه كان «ضحية جرمية 

قتل».
  واشارت عدة إفادات الى إدمان «ملك الپوپ» 

على املهدئات واألدوية املسكنة.
  ويركز احملققون عملهم على الدور الذي 
قد يكون لعبه مخدر قوي هو ديبريفان الذي 

عثر عليه في منزل جاكسون.
  والديبريفان (االسم التجاري للبروبفول) 
مخدر قوي للغاية مخصص لالستخدام الطبي 

ويفترض اال يكون في منزل مريض ما.
  واليــــزال من غير املعروف ما اذا مت رصد 
هذا الدواء املخدر خالل تشــــريح جثة مايكل 

جاكسون.
  وجثمان املغني االميركي الذي لم يعرف 
مكان مثــــواه االخير اليزال مصيره مجهول، 
وقد خضــــع لعمليتي تشــــريح وينتظر ان 
تظهر نتائجهما في األيام املقبلة.وقالت «كانت 
ثروة مايكل تزيد علــــى مليار دوالر. عندما 
يساوي شــــخص هذا املبلغ الكبير من املال 
فمن الطبيعي ان يحوم حوله أشــــخاص ال 

يضمرون له اخلير».
  وينتظر املعجبون أيضا ان يعرفوا مكان 
املثوى األخير مللك الپوپ بعدما لم يتمكن احد 
من اقتفاء اثر النعش بعد انتهاء حفل تكرمي 
املغني في ٧ يوليو في ســــتايبلس سنتر في 

لوس اجنيليس. 

 د.كونراد 

 مايكل جاكسون 


