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31 راينبو ـ يو.بي.آي: أعرب أميركي اشترى منزال 
تاريخيا في مدينة أوشنسايد في والية كاليفورنيا 
بدوالر واحد فقط ونقله إلى عقار ميلكه في مدينة 
»راينبو« في الوالية نفســــها عن نيته بيع املنزل 
مجانا. ونقلت محطة »كاي جي تي في« األميركية 
عن هايدن بيرين قوله انــــه كان ينوي في البداية 
حتويل املنــــزل الذي بني في العام 1889 إلى امتداد 

ملنزله اخلاص لكن احلصول على رخص من مقاطعة 
ســــان دييغو التي توجد فيها املدينة التي يسكنها 
وتكاليف اإلصالحات فيه جعلت من املشروع باهظا. 
وقال بيرين »سيكلفني القيام بكل ما يلزم حوالي 60 
ألف دوالر«. يشار إلى ان الرجل اشترى هذا املنزل 
بدوالر واحد بعدما عرضت مدينة اوشنسايد العديد 

من املنازل بهذا السعر الزهيد.

اشترى منزالً تاريخياً بدوالر واحد.. وينوي بيعه مجاناً

اميلي هورنسينجاالر والنس بزي احلراسات امللكية

أوباما ونائبه بايدن يتوسطهما االستاذ غيتس والشرطي كرولي في لقاء املصاحلة       )أ.پ(

كاثرين جاكسون

الراحل مايكل جاكسون

عمير باتيجو جاكسون

والدة مايكل جاكسون تحصـل على حق حضانة أوالده الثالثة
ووالده يعترف بمغني الراب النرويجي باتي كحفيد رابع

عواصم ـ وكاالت: حصلت كاثرين 
جاكسون والدة مايكل جاكسون على 
حضانة أوالد ابنها الراحل الثالثة كما 
جاء في وصيته بعد اتفاق مت التوصل 
اليه اخلميس مع ديبي روو والدة برنس 
مايكل وباريس ما يجنب الطرفني معركة 

قضائية علنية.
 ومبوجب اتفاق كشف عنه في بيان 
مشترك اصدره ممثلو اجلانبني، سيقيم 
أوالد جاكسون الثالثة مع جدتهم كاثرين 

)79 سنة(.
 وتنازلت ديبورا روو عن حضانة 

ولديها لكنها حصلت على حق زيارتهما 
ســـتحدد ترتيباتها مبساعدة طبيب 

نفسي لألطفال.
 وروو والدة برنس مايكل )12 عاما( 
وباريس )11 عامـــا( اما برنس مايكل 
الثاني )7 سنوات( فولد من ام بديلة 

لم يكشف يوما عن هويتها.
 وكان منح حضانة األوالد الى كاثرين 
ورد في وصية ملـــك البوب الراحل. 
وفي حال لم تتمكن الوالدة لسبب ما 
من القيام بذلك اوصى جاكســـون بان 
يقيم األوالد الثالثة مع صديقته املغنية 

ديانا روس.
 وســـتمثل ديبـــي روو وكاثرين 
جاكسون امام محكمة في لوس اجنيليس 
بعد غد في جلسة يعلن خاللها القاضي 

عن االتفاق.
 وكانت حضانة أوالد جاكسون إحدى 

املسائل العالقة منذ وفاته. 
من جانبه قال جو جاكســـون والد 
ملك البوب ان مغني الراب النرويجي 
عمير باتي هو حفيده الرابع من ابنه 
الراحل مايكل  البوب األميركـــي  ملك 

جاكسون.

ونقلت صحيفـــة »لوس أجنيلس 
تاميز« األميركية عن جاكســـون األب 
قوله في ڤيديو عرض على موقع »نيوز 
وان« »نعم علمت ان لديه ابنا آخر وهو 
يبدو من عائلة جاكســـون ويتصرف 

ويرقص مثلهم«.
يذكـــر ان موقع »يـــو إس ويكلي« 
األميركي نقل في العام 2004 عن مصدر 
خاص ان جاكسون اعترف بأبوة باتي 
الفتـــا إلى انه قـــال للمقربني منه »ان 
والدة عمير هـــي نرويجية أقام معها 

عالقة لليلة واحدة«.

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: كشـــفت أوراق 
قانونية جديـــدة ان ملك البوب األميركي مايكل 
جاكسون استخدم اسم ابنه البكر برينس البالغ من 

العمر 12 سنة كي ميأل وصفات شراء األدوية.
وذكر موقع »يو إس ماغازين« األميركية ان 
أوراق احملكمـــة أكدت وجود اســـم برينس على 
وصفات أدوية خاصة بوالده باإلضافة إلى أسماء 
الطباخ اخلاص كاي شايس واملساعد الشخصي 

مايكل أمير وليامز محمد والروائي الشهير داك 
لوندون واملمثلة جوزفني بايكر. كما ذكر املوقع 
ان مذكرات تفتيش منزل ومكتب طبيب جاكسون 
الشخصي الدكتور كونراد موراي تظهر ان السلطات 
تبحـــث عن »لوائح أو صور أشـــعة أو فحوص 
مخبرية أو سجالت تسديد نفقات ووثائق تعريف 
متعلقة باملريض مايكل جوزف جاكسون« أو أي 
»أسماء« ميكن أن يكون استخدمها. وأشار املوقع 

إلى ان من بني األسماء التي ميكن أن يكون جاكسون 
استخدمها لشراء األدوية هي بول فارانس وبراين 
ســـينغلتون ومايك جاكســـون وميك جاكسون 
وجيمي نيكـــوالس وبالنكا نيكوالس وروزالني 
محمد وفهيم محمد وفرانك تايسون وفرناند دياز 
وبيتر مادوني. يشار إلى انه منذ وفاة جاكسون 
املفاجئة في 25 يونيو املاضي جتري التحقيقات 

لتحديد سبب الوفاة الرسمي.

مايكل استخدم اسم ابنه و»فهيم محمد« للحصول على أدوية محظورة

أوباما يجمع األستاذ »األسود« بالشرطي »األبيض« في البيت األبيض

جنديان من السيخ 
يحرسان الملكة 

إليزابيث

تزوجت من 4 رجال.. والمحكمة تسمح لها بالخروج حرة

لنـــدن ـ أ.ش.أ: ضـــم قصر 
باكنجهام فـــي لندن ألول مرة 
اثنني من اجلنود الهنود الذين 
ينتمـــــون الى ديانة الســـيخ 
امللكـــة  من اجـــل حراســــــة 

اليزابيــث.
املقـــرر ان يضطلع  ومـــن 
اجلنديان سينجاالر سيمراجت 
سنج )26 عاما( وزميله النس 
كوربورال سارفيت سنج )28 
عاما( ببعض مهام احلراســـة 
في كل مـــن قصـــر باكنجهام 
ووندســـور كاســــــل لعــدة 

اسابيــع.
وقد أعفى سينجاالر سنج 
من ارتداء الكاب التقليدي على 
رأســـه، وارتدى كال اجلنديني 
العمامة السيخية املعروفة، غير 
انهما وضعا شارات ملكية تدل 
امللكة  انتمائهما حلراسة  على 

اليزابيث.

لندن ـ أ.ش.أ: عارضـــة أزياء فاتنة 
ولعوب تزوجت أربع مرات ولكن احملكمة 
فـــي بريطانيا لم تقض بســـجنها، فقد 
اعترفت اميلي هـــورن )30 عاما( التي 
وصفها القاضي مشـــتاق خوخار بأنها 
»امرأة لعوب« و»قوضت مؤسسة الزواج«، 
بأنها تزوجت من 4 رجال، وحكمت عليها 

احملكمة بالسجن مع ايقاف التنفيذ.
وأشار القاضي الى أنه قرر عدم حبس 
عارضة االزياء الســـابقة النها أحرزت 
تقدما خالل االشهر الستة املاضية منذ أن 
وصفت حالتها املرضية باضطراب ثنائي 
في الشـــخصية. وأعربت إميلى، خارج 
احملكمة في مانشســـتر، عن سعادتها، 
لكنها قالت »أعتقد في املرة املقبلة يتعني 

أن أحصل على الطالق«.
كانت اميلي أبلغت آخر أزواجها بأنها 
متزوجة بالفعل وهما في طريقهما لقضاء 
شهر العسل، وقد غيرت اسمها في أوراق 

الزواج لتجنب احلبس.
وقد صدر بحق اميلي، املعروفة بأنها 
عارضة أزياء بارعة اجلمال وممثلة في 
أفالم الشباب، حكم بالسجن ملدة ستة 
أشهر من محكمة ايبسويش في عام 2004 

لتعدد األزواج.

واشنطن ـ رويترز: لعب الرئيس 
األميركي باراك أوباما دور الوســـيط 
خالل لقاء عقد في البيت األبيض حضره 
الالعبان الرئيسيان في قضية مست 
الوتر العنصري احلساس في الواليات 
املتحدة معربا عن أمله في ان يصبح 
ذلك »درسا ايجابيا« في احلوار الوطني 

حول قضية العرق.
 وقال أوباما الذي أصبح أول رئيس 
أسود للواليات املتحدة ان النقاش بني 
هنري لويس غيتس الباحث البارز في 
جامعة هارفارد وهو اســـود وضابط 
الشـــرطة جيمس كرولي وهو أبيض 
كان »وديا.. عميقا ومراعيا لشـــعور 

اآلخرين«.
 واعتقل كرولي غيتس وهو مخرج 
أفالم وثائقية معروف بســـبب سوء 
السلوك في 16 يوليو بعد مواجهة في 
منزل االستاذ اجلامعي مما فجر ضجة 
إعالمية اتهم خاللها غيتس )58 عاما( 

الضابط األميركي بأنه عنصري.
 ونفى كرولي عن نفسه هذه التهمة 
وهو الذي يعطي لصغار الضباط دورات 

وقـــال كرولي ان املناقشـــة كانت 
صريحة لكنه أضاف انه وغيتس كان 

لهما توجهان متباينان.
وسئل كرولي عن الدور الذي لعبه 
الرئيس األميركي في هذا اللقاء فقال 

مازحا »لقد قدم لنا اجلعة«.
 امـــا غيتس فقال انه هو وكرولي 
تواجدا معـــا »في مكان وزمان حادث 
مـــا« وعليهما ان يســـتفيدا من هذه 
الفرصة »لترسيخ املزيد من التعاطف 
بني األميركيني بشأن املخاطر اليومية 
التي تتعرض لها الشرطة من جانب 
واملخـــاوف احلقيقيـــة مـــن التعالي 

العنصري من جانب آخر«.
 وأظهر استطالع ملركز أبحاث بيو 
التأييد ألوباما انخفضت  ان نســـبة 
في منتصف يونيو من 61% الى %54 
بســـبب تعامله مع النزاع بني غيتس 

وكرولي.
األبيـــض على  البيت   وحـــرص 
التهوين من األمر وقال انه لن يصدر 
اي بيانات عن اللقاء الذي صوره على 
انه لقاء بني ثالثة أصدقاء على كأس 

تدريبية ضد التعالي العنصري.
 وزاد أوباما من تعقيد القضية حني 
قال ان الشرطة »تصرفت بغباء« حني 

اعتقلت صديقه االستاذ اجلامعي.
 وقال أوباما فـــي بيان بعد اللقاء 
الذي جرى الليلة املاضية في حديقة 
امام املكتب البيضاوي بالبيت األبيض 
»أؤمن دوما بأن ما يجمعنا أقوى بكثير 

مما يفرقنا.
 »أنا واثق مما حدث هنا الليلة وآمل 
ان يستطيع كل منا ان يستخلص درسا 

ايجابيا من هذه الواقعة«.
واليـــزال االختالف العرقي قضية 
حساسة في الواليات املتحدة التي كافحت 
للتخلص من إرث شـــابه االستعباد 

والتمييز والتفرقة العنصرية.

... ويصدر قواعد جديدة تخفف من قيود بحوث الخاليا الجذعية
واشنطنـ  رويترز: اصدر الرئيس األميركي باراك 
اوباما توجيهات للمؤسسات االحتادية اخلميس لسن 
قواعد جديدة حتكـــم البحوث املمولة من امليزانية 
االحتادية بشأن اخلاليا اجلذعية املأخوذة من األجنة 

البشرية.
واللوائح التي أصدرتها معاهد الصحة الوطنية في 

وقت سابق من هذا العام خففت من بعض املتطلبات 
االخالقية التي يقول بعض العلماء انها كان ميكن ان 

تضيع عليهم ثمرة عقد من اجلهود واألبحاث.
وقـــال اوباما في بيان: »أصـــدرت مبوجب ذلك 
توجيهات الى رؤساء االدارات والوكاالت التنفيذية 
التي تدعم وجترى بحوث اخلاليا اجلذعية لتبني 

هذه االرشادات الى أقصى حد ميكن اجراؤه في ضوء 
الصالحيات وااللتزامات القانونية«.

وفي مارس املاضي رفع اوباما القيود على بحوث 
اخلاليا اجلذعية املأخوذة من االجنة البشرية التي 
وضعها سلفه الرئيس جورج بوش وطلب من معاهد 

الصحة الوطنية اعداد ارشادات جديدة.

أحمر الشفاه قد يسبب
 التهابات الجلد والسرطان

فرانكفورت ـ د.ب.أ: حـــذر خبراء أملان من أن بعض 
أنواع أحمر الشفاه قد تسبب الطفح اجللدي وااللتهابات، 
ورمبا تصل أيضا إلى السرطان. وذكرت مجلة »أوكو ـ 
تســـت« األملانية املهتمة بجودة املنتجات أنه مت اختبار 
درجة جودة 306 من أنواع أحمر الشفاه وأن 121 نوعا منها 

حصل على تقييم »مقبول«، مقابل 44 نوعا »مخل«.
وأضافت املجلة في التقرير الذي سيصدر في عدد شهر 
أغسطس أن هناك بعض األنواع الفرنسية الراقية كانت 
رديئة اجلودة. وقال يورجن شـــتلبفلوج، مدير حترير 
املجلة: »ال تساوي بعض املنتجات الباهظة الثمن، قيمة 
النقود التي تدفع فيها حيث ثبت أن بعض أنواع أحمر 
الشفاه التي يبلغ ثمنها 2.49 يورو كانت أفضل في اجلودة 
من أنواع أخرى يصل ثمنها إلى نحو 30 يورو«. وأثبت 
الفحـــص وجود مواد ضارة في أحمر الشـــفاه حيث ان 
بعض املنتجات حتتوي على مادة »ترترازين« الصفراء 
التي تســـبب احلكة والطفح اجللدي. كما سجل املعمل 
املختص بعملية الفحص وجود مادة االنيلني السامة في 
بعض املنتجات والتي يشتبه في أنها قد تسبب السرطان، 

باإلضافة إلى مواد أخرى مثل البارافني والسيليكون.

صحتك


