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هايدي كلوم

ابنة ألينغام في اجلنازةهنري ألينغام

الضحية دارلني هاينس

پاريس هيلتون

مشاهدات األطباق الطائرة ال تزال تثير حيرة العلماء

القمر اإلماراتي الصناعي »دبي سات ـ 1« دار حول األرض مرتين قبل تثبيت مداره
دبي � كونا: اعلنت مؤسس����ة االمارات للعلوم والتقنية 
املتقدمة امس ان القمر الصناعي )دبي سات � 1( الذي اطلق 
الى الفضاء اخلارجي الليلة املاضية من قاعدته في كازاخستان 

أخذ موقعه في املدار املخصص له حول الكرة األرضية.
وقالت املؤسسة في بيان لها ان احملطة األرضية للرصد 
واملتابع����ة متكنت من مقرها في دبي من التواصل مع القمر 
الصناعي وحتديد مساره بدقة حيث بدأت بذلك عملية تدقيق 
وتبادل البيانات في اطار املرحلة التمهيدية لبدء التشغيل 

الفعلي له.
واضافت أن فريق املهندسني والعلماء االماراتيني العاملني 
في احملطة األرضية بدبي قد متكن من تثبيت املوقع النهائي 
ل� )دبي سات � 1( على ارتفاع 680 كيلومترا وذلك بعد امتام 
القمر الصناعي لدورتني كاملت����ني حول الكرة األرضية في 

متام الساعة الثالثة والنصف صباحا.
كما جنح فريق العمل أيضا بفتح ألواح الطاقة الشمسية 
اخلاصة بالقمر الصناعي والتي س����يكون لها دور مهم في 
امداده بالطاقة الكهربائية خالل فترة تش����غيله في الفضاء 

اخلارجي والتي متتد الى خمس سنوات من تاريخ االطالق 
كما ذكر البيان.

ونقل البيان عن مدير عام مؤسسة االمارات للعلوم والتقنية 
املتقدمة أحمد املنصوري ان هذا االجناز يعد سبقا تاريخيا 
بالنسبة لالمارات باعتباره »ثمرة عزم وتصميم العلماء من 
مواطني دولة االمارات العربية املتحدة الذين ساهموا بشكل 

فعال في بناء وتطوير واطالق هذا املشروع التاريخي.
واضاف ان اطالق القمر الصناعي يشكل حدثا بالغ األهمية 
من شأنه االرتقاء مبكانة الدولة بشكل عام وامارة دبي بشكل 
خاص على خارطة التفوق والتميز في مجال التطور واالبتكار 
التقني. وقال ان اطالق القمر اجلديد سيفسح الطريق الطالق 
سلس����لة من املش����اريع املهمة التي يجري االعداد لها تباعا 
مشيرا الى الرؤى ورسالة املؤسسة التي تتمثل في ترويج 
ثقافة األبحاث العلمية املتط����ورة واالبتكار التقني كقاعدة 
تنافس عاملية لتطوير املوارد البشرية واملساهمة في جعل 
دبي ودولة االمارات مركزا رائدا للعلوم والتقنية بني سائر 

فريق عمل احملطة األرضية يتابعون من دبي القمر الصناعي )دبي سات ـ 1(الدول املتقدمة.

هايدي: لست قلقة على رشاقتي 
بسبب الحمل المتكرر

پاريس هيلتون: شريطي
الفاضح.. جعلني امرأة قوية

لوس أجنيليس � د.ب.أ: أكدت عارضة األزياء املعروفة هايدي 
كلوم أنها ال تش���عر بأي ذرة قلق من أن تفقد قوامها الرشيق 

املثالي بسبب احلمل املتكرر.
وقالت عارضة األزياء األملاني���ة � التي تعيش في الواليات 
املتحدة واحلبلى حاليا في ش���هرها السابع � إنها تتوق بشدة 
لرؤية الطفلة التي حتملها والتي ستنضم ألسرتها املكونة من 

ثالثة أطفال.
وقالت جنمة االعالنات والبرامج التلفزيونية في تصريحات 
نشرت أمس على شبكة اإلنترنت »يعتاد املرء مع الوقت على 
التغيرات التي حتدث في جس���ده«، مشيرة إلى أنها تستمتع 
بتجربة احلمل رغم أنها تس���اعد في زيادة نس���بة الدهون في 

جسمها.
وتعد كلوم منوذجا حيا على استعادة الرشاقة بعد احلمل، 
حيث بهرت اجلميع عندما عادت ملمش���ى عروض األزياء وهي 

في أبهى صورة بعد أسابيع قليلة من والدة ابنها الثالث.
وكشفت كلوم عن سر استعادة رشاقتها عقب الوالدة واملتمثلة 
في التغذية الصحية وممارسة الرياضة واستنشاق الكثير من 

الهواء النقي.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: خرجت فتاة املجتمع األميركية الش����هيرة 
پاريس هيلتون عن صمتها الطويل إزاء واقعة قيام صديقها السابق 
ريك ساملون بنشر شريط فاضح لها بعد انفصالهما ونصحت جميع 
الشابات بتوخي احلذر الشديد. وعلى الرغم من أن تاريخ هذه الواقعة 
يعود لعام 2003 عندما قام س����املون بنشر الشريط على االنترنت ثم 
توزيعه بعد ذلك على أقراص مدمجة بعنوان »ليلة في باريس« إال أن 
وريثة سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة لم تتحدث عن املوضوع مطلقا 
منذ هذا التاريخ. وحاولت هيلتون وقف تداول الش����ريط عبر الطرق 
القانونية، كما حصلت على تعويض ضخم. وأكدت في برنامج وثائقي 
أعدته محطة »إم تي ڤي« بعنوان »باريس وليس فرنسا« والذي يحكي 
مشوارها مع الشهرة، أنها التزال تعاني من اآلثار السيئة لنشر الشريط 
حت����ى اآلن. وقالت هيلتون أمس إنها تأمل أال تقع فتيات أخريات في 
نفس املأزق وأوضحت: »ال أرغب في أن تتعرض أي فتاة لهذا املوقف 
الذي تعرضت له وأال تسمح ألي شخص بإقناعها بالقيام بأمر ال ترغب 
فيه، حتى وإن كانت حتبه وتثق به«. وأضافت فتاة املجتمع الشقراء: 
»شعرت باأللم والصدمة ولكن األسوأ من ذلك كان خيبة األمل«. بيد أن 
پاريس أكدت أن هذه التجربة كان لها بعض اجلوانب اإليجابية وقالت: 

»تعلمت أن أكون امرأة قوية، ال ميكن ألي شيء أن يجرحني اآلن«.

العثور على رضيعة حية سرقت من أحشاء أمها!

كلبة تعود إلى صاحبتها بعد غياب تسع سنوات
سيدني � د.ب.أ: أعلنت جماعة 
أسترالية معنية برعاية احليوان 
أمس أن كلبة تدعى موفي سطرت 
قص����ة مثي����رة قد تدف����ع منتجي 
هوليوود لفتح دفاتر ش����يكاتهم 

من أجل احلصول عليها.
وبدأت القصة عام 2000 عندما 
امتلكت كليو روشبي كلبة خالل 
االحتفال بعيد ميالدها الثامن، لكن 

الكلبة ضلت طريقها وظلت شاردة 
تسع س����نوات، وستنتهي القصة 
األسبوع املقبل وسط مشهد درامي 
مليء بالدموع تتخله عودة موفي 
للفتاة وهي حتتفل بعيد ميالدها 

السابع عشر.
وموف����ي وحدها تعلم ما حدث 
طوال رحلتها التي بلغت ثالثة آالف 
كيلومتر من املنزل الذي أحبته في 

غولد كوست إلى شوارع ملبورن 
الباردة حيث كانت شاردة.

وقال����ت جماع����ة »آر.اس.بي.
سي.آي��ه« املعنية برعاية احليوان 
إن وجود رقاقة صغيرة في عنق 
موفي أثار اهتمامها وجعلها تدرك 
أن هذا احليوان الهزيل ليس مجرد 

كلبة ضلت الطريق.
وقالت والدة روش����بي »عندما 

أعلن����ت جماعة رعاي����ة احليوان 
أوصاف الكلبة أبلغتهم باس����مها، 
شعرت على الفور أنها كلبتنا موفي، 
إنه أمر ال يصدق، كنت اعتقد أنها 

لن تعود بعد تسع سنوات«.
وسيتم وضع موفي األسبوع 
املقبل على منت طائرة في ملبورن 
إل����ى منزلها  لتعود م����رة أخرى 

القدمي.

معه حتديد نوعها على الفور.
وذكرت الش����رطة أن املرأة املعتقلة، والتي 
تدعى جولي كوري، تنحدر من مدينة ورسيستر، 

حيث كانت تعيش الضحية.
وذك����رت محط����ة »دابليو.س����ي.في.بي« 
التلفزيونية األميركية أنه من احملتمل أن توجه 
للم����رأة تهمة القتل بعدما اتهمت في أول األمر 
بخطف الطفلة. وأضافت احملطة أن كوري )35 

كونكورد � د.ب.أ: عثرت الشرطة األميركية 
على رضيعة امرأة حامل القت حتفها بعدما مت فتح 

بطنها وسرقة اجلنني من داخل أحشائها.
وذك����رت محطة »إيه.بي.س����ي« األميركية 
التلفزيوني����ة أمس أن الش����رطة عثرت على 
الرضيعة حية وألقت القبض على رجل وامرأة 
مبدينة كونكورد عاصمة والية نيوهامبشير 
شرقي البالد عندما كانا يقالن سيارة ومعهما 
الطفلة. وذكرت احملطة أنه مت نقل الرضيعة إلى 

أحد املستشفيات في مدينة بليموث.
وأعلن متحدث باسم الشرطة أن الطفلة في 
حالة صحية جيدة. وكان قد عثر على جثة أم 
الطفلة دارلني هاينس التي كانت حامال في الشهر 

الثامن في شقتها يوم االثنني املاضي.
وشوهدت هاينس )23 عاما( التي تعيش في 
مدينة ورسيستر بوالية ماساتشوستس شرقي 

الواليات املتحدة آخر مرة في 23 اجلاري.
وأبلغ اجليران صاحب العقار بوجود رائحة 
تعفن تنبعث من شقة هاينس، حيث عثر على 
جثتها ملفوفة في مالءة سرير داخل خزانة حائط 
في غرفة نومها. ووفقا لبيانات الشرطة، كانت 
جثة الضحية متعفنة ومشوهة بشكل يصعب 

عاما( أخبرت أصدقاءها أنها أجنبت طفلة، إال 
أنهم تعجبوا من سرعة عودتها للمنزل عقب 

الوالدة فأبلغوا الشرطة.
يذكر أن هذه ليست احلادثة األولى من نوعها 
في الوالي����ات املتحدة، حيث فتحت امرأة )27 
عاما( في والية أوريغون غربي البالد بطن امرأة 
حامل وأخرجت اجلنني من بطنها وادعت أنه 

طفلها في يونيو املاضي.
والقت املرأة احلامل حتفها جراء هذا العمل 
العنيف، ثم مات رضيعها بعدها بأيام قليلة.

وفي عام 2008 اتصلت امرأة )23 عاما( في 
والية واش����نطن بقوات الطوارئ وقالت إنها 

وضعت طفال في سيارتها.
وعثرت فرق اإلنقاذ عل����ى املرأة في مقعد 
القيادة بسيارتها وبيدها احلبل السري، بينما 

كان الرضيع في املقعد اخللفي.
وبعد فترة قصيرة عثرت الشرطة في حديقة 
مجاورة على جثة امرأة حامل وفي بطنها جرح 
عميق. وفي أبريل عام 2008 قضت محكمة في 
والية ميزوري وسط البالد بإعدام امرأة )39 
عاما( لقتلها امرأة بعدما فتحت بطنها و»سرقت« 

طفلها من أحشائها.

طائرات الحرب العالمية األولى فوق جنازة أكبر معّمر في العالم

أقيمت في العاصمة البريطانية أمس 
مراس��م جن��ازة هن��ري ألينغ��ام الذي 
توف��ي قب��ل اس���بوعي��ن مبشارك��ة 
ع��دد كبي��ر م�����ن أصدقائ�ه وأف��راد 

عائلت��ه كم��ا شارك في حتيته مجموعة 
الذي��ن اس���تقل��وا  الطي��ارين  م�����ن 
طائ�����رات ISE5A وط���اروا بها ف��وق 
بح�����ر برنيغت��ون كن���وع من إحياء 

ذكري الينغهام الذي كان يعتبر وحتى 
وفاته أكبر معمر ف���ي العالم كما أنه 
آخر جندي بريطان���ي عاصر احلرب 

العاملية األولى.

موسكو تكشف عن مواجهات ضد أجسام طائرة مجهولة

سي.إن.إن: رفع سالح البحرية الروسي مؤخرا 
طابع الس����رية عن وثائق تتعل����ق بالعديد من 
املشاهدات واملواجهات مع أجسام طائرة مجهولة، 
وقع معظمها داخل أو حول البحار، وفق تقرير. 
وقال موقع »روسيا اليوم« اإلجنليزي إن تاريخ 
تلك الوثائق يعود إلى حقبة االحتاد السوفييتي 
سابقا، جرى جمعها بواسطة مجموعة خاصة 
من البحرية عن تقارير تقدمت بها سفن حربية 
أو غواصات عن أحداث ومش����اهدات لم يوجد 
لها تفس����يرا. ووصف فالدميير أزازها، ضابط 
بالبحرية الروسية وخبير في األجسام الطائرة 
املجهولة، أن الوثائق التي كشف عنها ذات قيمة 
كبيرة، مضيفا: »50% من مش����اهدات األجسام 
الطائرة املجهولة لها ارتباط باحمليطات، و%15 
أخرى، بالبحيرات«. ومن األحداث التي كشفت 
عنها املستندات، مطاردة ستة أجسام مجهولة، 
لغواصة نووية، كانت في مهمة قتالية باحمليط 
الهادي. وبعد أن فشل الطاقم في املناورة والفرار 
من األجسام املجهولة التي كانت تطاردهم، أمر 
القبطان بطفو الغواصة على سطح املياه، إال أن 
األجسام الغريبة حذت حذوها قبيل أن ترتفع 
في الهواء وتتالشى بعيدا. واسترجع األدميرال 
السابق، يوري بيكتوف، قائد غواصة متقاعد، 
ذكريات العديد من األحداث الغامضة في منطقة 
»مثلث برمودا« منها عطل مفاجئ يصيب األجهزة 

دون أسباب واضحة أو رصد تشويش قوي.
وعزا بيكتوف ذلك التش����ويش املتعمد إلى 
»األجسام املجهولة الطائرة« قائال: »في عدد من 
املناسبات أظهرت األجهزة قراءات ألجسام تتحرك 
بسرعة فائقة ال ميكن حتقيقها حتى في سطح 

املياه.. أنها كأجسام تتحدى قوانني الفيزياء«. 
وبدوره قال الكابنت املتقاعد، إيغور باركلي، من 
االستخبارات البحرية: »أطباق احمليطات الطائرة 
عادة ما تظهر حيثما تتركز أس����اطيلنا أو تلك 
التابعة للناتو.. غالبا ما حتدث املشاهدات قرب 
أعمق مناطق احمليط األطلسي، أو جنوبي مثلث 
برمودا، والكاريب����ي كذلك«. ومن املناطق التي 
وقعت فيها عدد من املشاهدات ألجسام طائرة 
مجهولة هي بحيرة »بايكال«، أعمق بحيرة مياه 
عذبة في العالم، حيث يتحدث صيادون عن أنوار 
ساطعة تشق طريقها من قلب البحيرة وأخرى 
تقلع طائرة من هناك. وفي عام 1982، صادفت 
مجموعة غواصني تابع����ني للبحرية، عددا من 
املخلوقات تبدو بش����رية ترتدي بزات فضية، 
على عمق 50 مترا في البحيرة. ولقي ثالثة من 
البقية بجراح  الغواصني مصرعهم، وأصي����ب 
خطيرة أثناء محاولة اصطياد تلك املخلوقات. 
واختت����م أزازها بقوله »أفك����ر في قواعد حتت 
املياه، وأقول لنفس����ي: لم ال؟ ال يجب استبعاد 
أي فرضية، التش����كيك أسهل الوسائل.. ال تثق 
بشيء.. ال تقم بشيء.. الناس نادرا ما يغوصون 
ألبع����اد عميقة ومن املهم حتليل ما يش����هدونه 

هناك«، وفق ما أورد التقرير.
ويشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية بدأت 
العام املاضي كذلك كشف مستندات سرية تتعلق 
مبئات املشاهدات ألطباق طائرة في إجنلترا تعود 
إلى فترة السبعينيات. وجاءت اخلطوة في إطار 
برنامج، مدته أربع سنوات، لنقل جميع املستندات 
املتعلقة باألجسام الطائرة املجهولة إلى »األرشيف 

القومي« إلتاحتها للجمهور الفضولي.

صحتك

الفراولة مفيدة 
للقلب والذاكرة

ش���يكاغو � يو.بي.آي: 
قال باحث���ون أميركيون 
الفراولة مفيدة للقلب  إن 
وتخفض خط���ر اإلصابة 
بالس���رطان وهي مضادة 
لاللتهابات وقد تكون مفيدة 
للدماغ ومنع تدهور القوى 

العقلية.
الباحثون في  ووج���د 
العجائز  مش���روع صحة 
في ش���يكاغو أن املسنني 
الذين يأكلون الفراولة على 
األقل ملرة واحدة في الشهر 
ينخف���ض لديهم التدهور 
العقلية بشكل  في قواهم 

ملموس.
وبحسب الدراسة التي 
نوقشت في »ندوة باري 
الصحية« في ش���يكاغو 
أخيرا، فإن النساء الالتي 
يتناولن أكثر من حصة من 
الفراولة شهريا ينخفض 
التراجع في  لديهن خطر 
 %16.2 بنس���بة  اإلدراك 
مقارنة بنظيراتهن الالتي 

ال يتناولن هذه الفاكهة.
وأوض���ح األطب���اء أن 
الكثي���ر من األمراض تبدأ 
التهابات في  على ش���كل 
اجلسم تؤثر على خالياه 
إل���ى تدميرها،  وت���ؤدي 
مش���يرين إل���ى دور هذه 
الفاكهة ف���ي احلفاظ على 
أغشية اخلاليا العصبية 
للدماغ واجلهاز العصبي.

متحف عن حياة الشيخ 
زايد بتصميم بريطاني

لندن � أ.ش.أ: وقع املسؤولون في 
أبوظبي اتفاقية مع املسؤولني باملتحف 
البريطاني في لن����دن يتم مبقتضاها 
إنشاء متحف عن حياة الشيخ الراحل 
زايد بن سلطان آل نهيان، ومن املقرر 
افتتاح����ه في ع����ام 2013. وينتظر ان 
يضع تصميم املتحف الفنان البريطاني 
املعاصر نورمان فوستر على مساحة 

12 ألف متر مربع.

)أ.پ(سرب من طائرات ISE5A في عرضها أمس

لندن � د.ب.أ: كشف جنم كرة القدم 
االجنلي����زي ديڤيد بيكام أنه ميتلك 
موهبة أخ����رى غير براعته في كرة 

القدم، اال وهي »الرسم«.
وذكر تقرير إخباري أمس أن العب 
فريق »لوس اجنيليس جاالكسي« 
)34عاما( أكد أنه كان من املمكن أن 

يصبح رس����اما إذا لم يحترف كرة 
القدم.

ونقل التقرير االخباري عن بيكام 
قوله: »كنت شديد التعلق بالرسم.. 
لذا كان من املمكن أن أصبح رساما«، 
مشيرا إلى أن »أبنائي دائما يطلبون 

مني أن أرسم لهم بعض االشياء«.

بيكام: لو لم أكن العب كرة لصرت »رسامًا«


