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 واشنطنـ  سي.ان.
ان: اعلـــن اجليـــش 
امـــس  االميركـــي 
التعـــرف على هوية 
رفـــات اول ضحاياه 
الذيـــن ســـقطوا في 
مطلع حرب اخلليج 

الثانية، عام ١٩٩١.
  واستنتج «معهد 
الباثولوجي»  علـــم 
باجليـــش االميركي 
الرفـــات تعـــود  ان 
لليفتنانت كوماندور 
مايكل سكوت سبيشر، 
الذي اسقطت طائرته 
-F/A املقاتلة من طراز

١٨ في ١٧ يناير ١٩٩١، 
يـــوم النطالق  اول 

حرب اخلليج.
  وتقطـــع النتائج تكهنات دارت على مدى نحو 
عقدين ازاء مصير سبيشر، الذي اختفى اثره بعد 

حتطم طائرته في صحراء العراق.
  وكان الپنتاغون قد اعلن مبدئيا مقتل سبيشر، 
نظرا لعدم العثور على جثته، وقام بتغيير وضع 

الطيار عدة مرات.
  وذكـــرت مصادر من الپنتاغون عن مشـــاهدة 
عراقيني لبدو يجرون مراســـم دفن جلثة الطيار 

املفقود في الصحراء.
  وتعرف احلرب التي شـــنتها الواليات املتحدة 
وحلفاؤها لتحرير الكويت من االحتالل العراقي، 
بحـــرب اخلليـــج الثانيـــة، او عمليـــة «عاصفة 

الصحراء». 

 وزير الصحة السعودي يعتذر لقريب أحد المتوفين بإنفلونزا الخنازير

 .. والسلطات السعودية تبدأ التحقيق رسميًا مع «المجاهر بالمعصية»
 العربية نت: بدأت دائرة العرض واألخالق بهيئة 
التحقيق واالدعاء امس حتقيقاتها الرسمية مع الشاب 
السعودي مازن عبداجلواد املتهم بقضية «املجاهرة 
باملعصية» عبر قناة LBC الفضائية اللبنانية الشهر 
املاضي، نقال عن تقرير لصحيفة «الوطن» السعودية. 
وقامت شرطة جدة أمس اجلمعة بتسليمه إلى هيئة 
التحقيق واالدعاء العام في مقرها مبدينة جدة على 
أن تقوم بعرضه بعد انتهــــاء التحقيقات أمام ناظر 

القضية في احملكمة اجلزئية الثانية في جدة.
  وقال الناطق االعالمي لشرطة جدة بالنيابة املقدم 
سليمان املطوع انه تأكد تسليم املتهم الى هيئة التحقيق 
بعد أن مت القاء القبض عليه في منزله بحي النعيم 
مــــع اثنني من أصدقائه اللذين ظهرا معه في برنامج 

أحمر باخلط العريض في الفضائية اللبنانية.

  من جهته، أكد مصدر مسؤول في قناة LBC الفضائية 
اللبنانية ان القناة تتعامــــل مع القضية برمتها من 
منظور إنســــاني مراعاة ملوقف املتهم أمام ســــلطات 
التحقيق القضائية في اململكة. واكد املصدر «إن القناة 
فضلت التريث في الرد حاليا على ادعاءات الشــــاب 
السعودي بفبركة مشاركته أحداث حلقة البرنامج، 

كون القضية التزال في بدايتها حاليا».
  والى ذلك، أوضح احملامــــي د.وائل بافقيه املدير 
التنفيذي لشــــركة بافقيه ونصيف للمحاماة ان هذه 
القضية متثل سابقة باعتبارها أول حالة يحاكم فيها 
شــــخص على أقوال وردت ببرنامج فضائي خارج 
االراضي الســــعودية. مؤكدا انــــه من الصعب توقع 
احلكم على املتهم بقضية «املجاهرة باملعصية» كون 

القضية في مرحلة التحقيق وجمع األدلة. 

 العربية: قدم وزير الصحة السعودي عبداهللا 
الربيعة اعتذاره امام الفضائيات الى قريب احد 
املتوفني بانفلونزا اخلنازير، نقال عن مشـــاهد 
بثتها قناة «العربية» امس وقد تسلل فهد العتيبي 
الى املؤمتر الصحافي الذي عقده الوزير السبت، 
وبث شـــكواه امام اجهزة االعـــالم، ومن جانبه 
انصت الوزير للمواطـــن قرابة اخلمس دقائق 
دون أي تدخل من املسؤولني في وزارة الصحة 

ملقاطعته.
  وكان اعتـــراض قريب املريـــض املتوفى في 
منطقة القصيـــم يكمن في ان الوزارة لم تتوخ 
الدقة في البيان الذي اصدرته حينما ذكرت بأن 
الضحية خرج من املستشـــفى على مسؤوليته 

اخلاصة حسب تقارير اعالمية.
  ومن جانبه اعتذر وزير الصحة للمواطن عن 
اي تقصير في خــدمة او عالج املريض املذكور 

الذي قضى بالوباء.
  وقال ان املعلومات التــي استـــند اليها بيان 

الوزارة وردت من املديرية العامة للشــــــؤون 
الصــحية في منطقة القصيم، مشــددا ان هذا ال 

يعني انها صحيحة.
  وامر بتشــــــكيل جلـــنة ملراجـــعة حاالت 
الوفيـــات االربع باملمـــلكة مـــن جراء االصابة 
بڤيروس «اتش١ ان١» املسبب النفلونزا اخلنازير 
للتأكد من ســـالمة اخلدمـــة الطبية التي قدمت 

اليهم.
  واكــد وزيـــر الصـــحة ان سبل التعــامــل 
مــع الوبــاء اجلــديد التزال متثل حتديا للعاملني 

في املراكز الطبية.
  وفي املؤمتر الصحافـــي اعلن وزير الصحة 
السعودية ان نســبة انتــشار ڤيــروس «اتش 
١ ان١» في اململــكة ال تدعــو الـــى القلق، معتبرا 
ان هذه النسبة وعــدد الوفيات ال يزاالن حتت 
املعدل العاملـــي، موضـــحا ان نســـبة شـــفاء 
املصابني بانفــلونزا اخلنازير في الســـعودية 

تفوق ٩٠٪. 

 صورة ارشيفية ملايكل سبيشر

 مازن عبداجلواد اثناء اعترافاته 

 العب كرة السلة األميركي شكيل أونيل مع معجبيه القصار.. والسؤال أيهما أسعد؟!

 أنچيلينا چولي و براد پيت 

 صالح اخلشرمي أول ضحية للوباء باململكة

 الجيش األميركي يحدد هوية
  أول ضحاياه في «عاصفة الصحراء»

 بعد النجاح الذي حققه مسلسل نبي اهللا يوسف 
گ والذي ال يزال تعرض حلقاته على شاشـــة 
التلفزيون حتى اآلن، انتهت اجلمهورية االسالمية 
االيرانية ومع بداية العـــام ٢٠٠٩ من انتاج فيلم 
سينمائي حمل عنوان «امللك سليمان» والذي يتناول 
السيرة التاريخية للنبي الكرمي سليمان بن داود 
عليهما الســـالم، وذلك وفق الرؤية االسالمية وما 
ذكره القرآن الكرمي عنـــه والروايات الواردة عن 
النبي گ واهل بيتـــه الطاهرين، وقد مت العمل 
على اجناز الفيلم على مدى ٩ اشـــهر وتبلغ مدته 

١١٥ دقيقة ويتوزع على جزأين.
  ويتناول اجلـــزء االول من الفيلم حياة النبي 
سليمان گ والذي يلفظ اسمه بالعبري «شلومو» 
ويترجم الى «سيلمي» املأخوذة من كلمة شالوم 
اي الســـالم، في مدينة القدس «اورشليم» التي 
ولد فيها، وكان آخر ملوك وحكام بني اســـرائيل 

قبل ان ينقسم اليهود الى قسمني، لذا كان صاحب 
ثروة وســـلطة ونفوذ امتد حتى جنوب اليمن، 
كمـــا عرف عن النبي ســـليمان حكمته واحكامه 
العادلة، ويدحض الفيلم وبالروايات املســـتندة 
على النصوص االسالمية وايضا الكتب املقدسة 
لدى اليهود يدحض فكرة بناء هيكل سليمان في 
املكان نفسه الذي يوجد به املسجد االقصى حاليا، 
كما يتناول معجزات النبي سليمان ومواقفه مع 
اجلن واحليوانات بحسب الروايات املوثقة، حيث 
عرف عن النبي ســـليمان قدرتـــه على فهم لغة 
الطيور واحلشـــرات والتخاطب معها ومعرفته 
بخبايا االمور في العالم بفضل من اهللا، وهذا ما 
ابدع مخرج الفيلم في عرضه، فيما يتناول اجلزء 
الثانـــي من هذا العمل قصة النبي ســـليمان مع 
بلقيس ملكة سبأ ويستعرض بشكل فني متقن 

مختلف االحداث التي اعقبت ذلك.

 لوس اجنيليس ـ سي.ان.ان: التزال قضية وفاة 
املغني األميركي الراحل مايكل جاكسون تزداد غموضا، 
فبعد تأجيل اصدار التقرير املتعلق بأســــباب وفاته 
اخلميس، بدأت تظهر دالئل بأن «ملك البوب» لم يكن 
بالضرورة ضحية أطبائه، اذ ابرزت التحقيقات انه 
كان يسعى للعثور، عبر إعطاء إغراءات مالية، على 
أي طبيب مستعد ان يقبل بإعطائه األدوية املسكنة 

التي اعتاد عليها.
  فعلى ســــبيل املثال، ظهر في التحقيق ان طبيب 
جاكسون آالن ميتزغر، والذي ورد اسمه في مذكرة 
تفتيتش صدرت هذا االسبوع من قبل الشرطة، كان قد 

رفض طلب جاكسون بإعطائه دواء بروبوفول املسكن، 
واملعروف باسم ديبريفان، في ابريل املاضي، أي قبل 

شهرين من وفاته. وفقا ملا ذكره محامي الطبيب.
  وذكر احملامي ان ميتزغر، وعيادته غربي هوليوود، 
كان قد اخبر جاكسون أثناء زيارته له، ان هذا الدواء 
«خطير ويحتمل ان يشكل خطرا على حياة مستخدمه، 
ألنه ال ميكن استعماله خارج املستشفى وبعيدا عن 
رقابة األطباء». وقال احملامي هارالند برون ان ميتزغر 
كان قد غير جلاكسون اسمه في بعض الوصفات الطبية 
ليصبح عمر آرنولد، اذ اعتبر ان هذا التصرف يبتغي 

حماية خصوصية املغني الشهير من الفضوليني. 

 دبـــي ـ ســـي.إن.إن: لقـــي 
شخصان مصرعهما واصيب 
اكثر من عشرة، اصابة بعضهم 
خطيرة، في هجوم مسلح على 
ناد في وسط مدينة «تل ابيب» 
مساء السبت، وفق مصادر أمنية 

اسرائيلية.
  وذكر الناطق باسم الشرطة 
االسرائيلية، ميكي روزنفيلد، 
لـ CNN ان الهجوم اســـتهدف 
ناديا للمثليني، ونفى ان تكون 
للعملية ابعاد ارهابية، دون ابداء 

املزيد من التفاصيل.
١١ شخصا بجراح    واصيب 
في الهجوم، جروح ثالثة منهم 
بليغـــة، وفق مصـــادر طبية 

اسرائيلية.
  ونقلت تقارير اســـرائيلية 
عن شـــهود عيـــان ان املهاجم 
كان يرتدي زيا اســـود، وانه 
اقتحـــم النادي وفتـــح نيران 
بندقيته االوتوماتيكية في كل 

االجتاهات.
  وبدأت الشرطة االسرائيلية 
ملطـــاردة  واســـعة  حملـــة 
اجلانـــي، وقال وزيـــر االمن 
العام االســـرائيلي، يتسحاق 

اهرونوفيتش، ان قوات األمن 
عززت االجراءات االمنية حول 
مراكز املثليني ومنشآت اخرى 

قد تشكل اهدافا محتملة.
  وبدوره قال قائد الشـــرطة 
االســـرائيلية، اجلنرال ديڤيد 
كوهني: «الشـــرطة حتقق عبر 
مصادر واسعة وسبل مختلفة 
القاتل  القبض علـــى  اللقـــاء 

واملتعاونني معه».
  وفي املاضي استهدفت تل 
ابيب اكبر مدن اسرائيل بعدد من 
الهجمات والتفجيرات االنتحارية 

نفذتها فصائل فلسطينية.
  وقـــال يانيـــف وايزمـــان 
املثلي  رئيس منظمة الشباب 
االسرائيلي: «اليوم بعث احدهم 
برسالة ان املثليني في تل ابيب 
واســـرائيل ليسوا في مأمن»، 
وفـــق صحيفـــة «جيروزاليم 

بوست».
  وبعد ســـاعات من احلادث 
جتمع املئات مـــن املثليني من 
اجلنسني وهم يحملون الشموع 
لالحتجاج على احلادث، وحملوا 
الفتات تقـــول احداها: «احلب 

مسموح والقتل محرم». 

الواليـــات املتحدة  قتلوا في 
بـــني ٢٠٠١ وحتى اغســـطس 
٢٠٠٨ بعد ان اصيبوا بصدمة 
كهربائية من تيزر. وهذا السالح 
تســـبب او اسهم في التسبب 
بالوفاة بصورة مباشـــرة في 
نحو خمســـني حالة بحسب 
اســـتنتاجات خبراء استندت 
اليهم املنظمة غير احلكومية. 

الوطنية  اجليش والشـــرطة 
والدرك في فرنسا، ومنذ ٢٠٠٨ 
ميكن استخدامه ايضا من قبل 

الشرطيني البلديني.
  وسجلت حاالت وفاة عدة 
بعد اطالق النار من مسدسات 
تيـــزر خصوصا في الواليات 
املتحدة وكندا، وتؤكد منظمة 
العفو الدولية ان ٣٣٤ شخصا 

ـ ا.ف.پ:   لوس اجنيليس 
اعلنت شركة «تيزر» املنتجة 
الكهربائي  ملســـدس الصعق 
املعـروف باســـــمها نســـخة 
جديـــدة من مسدســـها املثير 
للجـــدل ليصبح قـــادرا على 
االطـــالق على ثالثـــة اهداف 
متتالية دون االضطرار العادة 

شحنه.
املدير    وقال ريك ســـميث 
العام لـ «تيزر انترناشيونال» 
وهي شركة مقرها في اريزونا 
فـــي بيان ان  (جنوب غرب) 
«تيـــزر اكس – ٣» سيســـمح 
الفاعلية والسالمة  «بتحسني 
السابقة  الى االجيال  قياســـا 

لتيزر».
  واضاف انه السالح اليدوي 
االكثر تطورا في صنعه على 
االطالق، موضحا ان املسدس 
ميكـــن ان يســـجل مزيدا من 
املعلومات من النموذج السابق 
«تيزر اكس ٢٦» الذي اطلق في 
٢٠٠٣ واستخدم بشكل واسع 
من اجهزة الشرطة في الواليات 

املتحدة وفي اوروبا.
  و«تيزر اكس ٢٦» الذي يرسل 
الى هدفه دفعتني بشحنة ٥٠ 
الف ڤولت يجهز به منذ ٢٠٠٤ 

 «تيزر» تطلق صاعقها الجديد

 لندنـ  بريطانياـ  يو بي آي: نشـــب اخلالف مجددا بني املمثلني 
براد پيت وأنچيلينا چولي حول مكان دفن كل منهما.

  وكشفت صحيفة «ديلي مايل» البريطانية نقال عن مصدر مقرب 
من الثنائي ان چولي (٣٤ عاما) على الرغم من أفكارها غير املتدينة 
اال انها تفكر كثيرا في املوت وقد اختلفت مؤخرا مع شريكها پيت 

(٤٥ عاما) حول مكان دفنهما.
  وكانت أنچيلينا  ترغب فيما مضى في أن تدفن الى جانب زوجها 

السابق بيلي بوب ولكنها غيرت وصيتها بعد انفصالهما.
  وقال املصدر ان چولي حتاول اقناع پيت باتخاذ قرار حول مكان 
دفنهما النهائي في حني ان پيت يعتقد ان األمر برمته «مرضي».

  وكان االثنان اختلفا قبل اآلن حول مكان سكنهما ففي حني ان 
پيت يريد أن يسكن هو وشريكته چولي وأوالدهما في مكان ثابت 

تفضل چولي التنقل ألن ذلك برأيها يغني تربية األوالد.
  وأشيع ان پيت انتقل قبل اسابيع للعيش في منزل صغير مستقل 

عن چولي وأوالدهما بسبب توتر يسود العالقة بينهما. 

 خالف بين پيت وچولي على مكان دفنهما

 ســــي ان ان: يبدو ان االقدار تبتســــم في 
وجه ذوي القامات الطويلة، اذ اظهرت دراسة 
اميركية ان االشخاص الذين متتد قامتهم الى 
ما فوق املعــــدل العام، اي ما يزيد على ١٫٧٨ 
متر للذكور و١٫٦٣ لإلناث هم اكثر شــــعورا 

بالرضا عن الذات وحبا للحياة.
  وعلى عكس ذلك، اظهرت الدراســــة التي 
اجراها املعهد القومي االميركي للدراســــات 
االقتصادية ان قصار القامة من الذين شملتهم 
عينة البحث هم اكثر مــــن وصفوا حياتهم 
بأنها على اسوأ ما يكون، اذ ظهر ان الرجال 
الذين هم اقصر بنحو بوصة من املعدل العام 
والنساء االقصر بنصف بوصة مما هو متعارف 
عليه، كانوا اكثر الناس سوداوية في النظر 

الى حياتهم.
  وفي املقابل اظهرت الدراسة ان االشخاص 
الذين استجوبهم الباحثون كانوا اكثر رضا 
عن حياتهم وانفسهم واجنازاتهم، ويكونون 
اقل عرضة للمشاعر السلبية كاأللم النفسي 
واحلزن واألسى. وتفسيرا لهذه املسألة، ذكرت 
الباحثة األميركية بجامعة برنستون آنغس 
ديتون، من مؤلفي الدراسة، ان املسألة تتعلق 
بالدرجة األولى باملدخول والتحصيل العلمي 

للناس، اذ برز ان االشخاص الطوال يسعون 
عادة الى االســــتمرار في دراستهم واالرتقاء 
بدرجاتهم العلمية، وعليــــه تزداد ثرواتهم 
واموالهم وفرصهم في العمل مما يؤدي الى 
ما نراه من وجود الكثير من الناس الطوال 
الذين يبدون سعداء وناجحني في اعمالهم، 
على عكس قصار القامة الذين يكونون اكثر 

عرضة للشعور بالبؤس.
  وقالت ديتون ال شك في ان املال يشتري 
السعادة ويجعل املرء اكثر استمتاعا بحياته، 
فهو ميكن االفراد من ايجاد واستخدام وسائل 
متنع عنهم الشعور باالكتئاب والتوتر والقلق 
واأللم، ان مدخول املرء هو بالفعل العنصر 

احلاسم في هذه القضية.
  واظهرت مقابــــالت اجرتها مجلة «تامي» 
االميركية ان بعض قصار القامة شككوا في 
مثل هذه االستنتاجات، معربني عن ان شكوكهم 
في أن تكون مثل هذه النتائج حاسمة، مؤكدين 
انهم سعداء وان قصرهم ال يؤثر عليهم بصورة 
مفرطة، بينما اكد اشخاص طوال للمجلة انهم 
يالحظون ان رفاقهم القصار وخصوصا في 
مجال الرياضة يكونون اكثر حتسسا لطولهم 

ويحاولون دائما اظهار قدراتهم. 

 كي تصبح سعيدًا يجب أن تكون طويًال

 مقتل شخصين وإصابة ١١ بهجوم على نادٍ للمثليين في تل أبيب

 إيران تنتهي من إنتاج فيلم جديد عن حياة النبي سليمان گ

 دالئل على «رشوة» جاكسون األطباء إلعطائه المهدئات

 شكوك حول دور
  الـ «استروجين» في منع 

شيخوخة الجلد 
  بوســـطن ـ يو.بـــي.آي: قالت 
اختصاصية اميركية في األمراض 
اجللدية ان شـــكوكا تدور حيال 
فعاليـــة هرمون اســـتروجني في 
احملافظـــة علـــى نضـــارة اجللد 

وحمايته من الشيخوخة.
  واوضحت د.مرغريت بارسونز 
من جامعة كاليفورنيا ان الدراسات 
الكثيرة التي راجعتها، كانت نتائجها 
غير قاطعة ألنها لم تثبت ان هرمون 
استروجني ميكن ان يقي اجللد من 

الشيخوخة.
  وكانـــت تقاريـــر طبية ذكرت 
ان جلود النســـاء في سن اليأس 
تتحســـن عندمـــا يتلقـــني عالج 
الهرمونات البديلة التي ترفع معدل 

االستروجني لديهن.
  ولفتت بارسونز الى ان نتائج 
الدراسات التي اطلعت عليها والتي 
متحورت حـــول العالقة بني هذا 
الهرمون وشيخوخة اجللد ليست 

حاسمة.
  وفي عام ٢٠٠٢ اوقف اطباء عالج 
البديلة بسبب  نساء بالهرمونات 
تزايد خطر إصابتهن بســـرطان 

الثدي.

 صحتك 


