
 الجمعة
  ٧  اغسطس ٢٠٠٩ 

 داالسـ  يو.بي.آي: اختارت منظمة غير ربحية محاميا في داالس بلغ  25 
١٠١ عام من العمر ومازال يزاول مهنته ليكون الفائز بلقب «أكبر عامل 
مذهــــل في العام ٢٠٠٩» في الواليــــات املتحدة تكرميا له على عطاءاته 
وعملــــه اجلاد.ونقلت صحيفة «داالس مورننــــغ نيوز» األميركية عن 
ســــينثيا ميتزلر رئيسة مجموعة «إكســــبيرينس ووركس» قولها ان 
احملامي جاك بوردن كان اخليار املثالي بسبب إخالصه لعمله وحقيقة 
تخطيه الـ ١٠٠.وقالت ميتزلر «مازال يتمتع بالطاقة واحلماسة والرغبة» 

في العمل «وهو النموذج الذي نبحث عنه».
  يشار إلى ان بوردن الذي يحمل آلة إلكترونية تساعده على املشي 
ويضــــع غطاء على عينيه يصحح نظره حتــــدث بإيجاز عن إخالصه 
الكبير لعمله وتكريس حياته له.وقال «يسألني الناس ملاذا مازلت أعمل 
واحلقيقة هي انني عندما كنت في اخلامســــة من العمر سلمني والدي 
مجرفــــة وقال لي ان علي أن أزرع البــــذرة وهكذا بدأت األمور».ولفتت 
الصحيفة إلى انه في تكساس ٣ محامني آخرين أكبر سنا من بوردن. 

 محام عمره ١٠١ عام ويعمل بجد 

 مقتنيات الشيخ زايد الشخصية «النادرة» ُتعرض في مركز خاص

 قميص ملطخ بالدماء في خزانة ثياب مايكل جاكسون
  وأغنيات جديدة لملك البوب على أقراص صلبة مفقودة 

 ٤ بيضات في بيضة واحدة
 

 المعاقة.. تركض في إيطاليا

 الصنيـ  يو.بي.آي: يجذب مخبز 
في تشانغشــــا عاصمــــة مقاطعة 
هونان الصينية أعدادا كبيرة من 
الناس ليس بسبب مذاق احللوى 
التي يخبزها وإمنا ألن مالكه كسر 
بيضة مؤخرا ليكتشف وجود ٤ 

بيضات بداخلها.
  وذكرت صحيفة «شاينا دايلي» 
الصينية انه ما أن كسر مالك املخبز 
البيضــــة حتى خرجت ٤ بيضات 
منها.ولفتت إلى ان شكل البيضة 
كان طبيعيا وال يختلف بتاتا عن 
اي بيضة أخرى، لكن الفارق هو 
وجود أربع بيضات صغيرة تشبه 
بيض طائر الفرعي في داخلها بدال 

من الصفار.
  وقال مالك املخبز انه يكســــر 
عادة أكثر من ٣ آالف بيضة يوميا 
لتحضير الكعك واحللوى ولكن لم 
يســــبق أن حصل معه أمر مماثل 

يوما ما. 

 رومـــا ـ يو.بـــي.آي: أعلنت 
السلطات اإليطالية انها كشفت 
احتيـــال امـــرأة تتقاضى راتب 
إعاقة شـــهري من الدولة ألنها 
انها عاجزة متاما بعدما  زعمت 
وجدتها تركض مع كلبها.ونقلت 
وكالة األنباء اإليطالية (أنسا) 
عن شرطة مدينة مونتيفورتي 
إربينـــو قولها انها كانت تراقب 
املرأة البالغة من العمر (٦٢ سنة) 

منذ فترة قبل توقيفها.
  وأوضحت ان املرأة شوهدت 
مـــرارا وهي تركض مـــع كلبها 

وحترث األرض في مزرعتها.
  ووجهـــت إلـــى املـــرأة التي 
تقبض راتب إعاقة باإلضافة إلى 
تخصيص الدولة لها شخصا يهتم 

بها بشكل دائم تهمة االحتيال. 

 عمدة هيروشيما: ندعم أوباما لعالم خاٍل من األسلحة النووية
 طوكيوـ  يو.بي.آي: متسك رئيس وزراء 
اليابان تارو آسو أمسـ  الذي يصادف الذكرى 
٦٤ للقصـــف األميركي ملدينة هيروشـــيما 
اليابانية بقنبلة ذرية ـ مببادئ عدم إنتاج 
أو امتالك أو السماح بدخول أسلحة نووية 
إلى بالده في حني دعا عمدة مدينة هيروشيما 
تاداتوشي أكيبا إلى التخلص من األسلحة 

النووية.
  ونسبت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية 
إلى تعهده خالل مراسم إحياء ذكرى القصف 
الذري بأن اليابان ستلتزم مببادئها الثالثة 
«ال إنتاج ال امتالك ال سماح بدخول أسلحة 
نووية» األمـــر الذي يجعل اليابان تتصدر 
اجلهود الدولية للتخلص من األسلحة النووية 

وحتقيق سالم دائم.
  ونقلت وكالة األنباء اليابانية (كيودو) 
عن عمدة هيروشيما إعرابه عن تأييده لدعوة 
الرئيس األميركي باراك أوباما إليجاد عالم 

خال من األسلحة النووية.
  وقـــال أكيبا «نحن ندعم الرئيس أوباما 
وأمامنا مسؤولية أخالقية للتحرك من أجل 
التخلص من األسلحة النووية» مكررا رسالة 
هيروشيما وهي انه «البد من القضاء على 

الدور الوحيد لألسلحة النووية».
  واعتبر انه يفترض بالعالم أن يحدد هدفا 
هو التخلص من األسلحة النووية مع حلول 
العام ٢٠٢٠ الفتا إلى أن «جوهر هذه الفكرة 
موجود في الدســـتور الياباني الذي يلقى 

احتراما متزايدا في جميع أنحاء العالم».
  وشارك نحو ٥٠ ألف شخص أبرزهم آسو 
واكيبا وممثلني عن ٥٩ دولة في املراســـم 
التذكارية التي بدأت في متام الساعة الثامنة 
بالتوقيت احمللي في حديقة السالم التذكارية 
باملدينة ووقفوا دقيقة صمت عند الساعة 
الثامنة والربع وهو الوقت نفسه الذي ألقيت 
فيه القنبلة الذرية في العام ١٩٤٥ وتسببت 

مبقتل حوالي ١٤٠ ألف شخص.
  وأضيفت إلى النصـــب التذكاري قائمة 
بخمسة آالف وســـتمائة وخمسة وثالثني 
اسما لضحايا وناجني مت التأكد منهم حديثا 
وتوفوا على مدار الســـنة املاضية ويحمل 
النصب حاليا قائمة مبائتني وأربعة وستني 

ألف اسم. 

 أبوظبيـ  كونا: تعرض في 
«مركز زايد العدل» املقتنيات 
الشــــخصية لرئيــــس دولة 
االمارات الراحــــل املغفور له 
الشــــيخ زايد بن ســــلطان آل 
نهيان التي تشمل العطورات 
والساعات والهدايا الشخصية 
وآخر السيارات التي استخدمها 
في حياتــــه احلافلة بالعطاء 

لبالده وشعبه.
  وميثل املعرض الذي يقام في 
نادي االمارات للتراث التعريف 
بحياة الرئيس الراحل من خالل 
مشاهدة املقتنيات اخلاصة به 
والصور التي تعرض مراحل 
تاريخه واألنشطة التي يهتم 
بها كالصيد بالصقور واالهتمام 

بالبيئة.
  وقال مدير مركز زايد العدل 
اإلعــــالم جمعة  ادارة  مديــــر 
الدرمكــــي ان املعرض يحظى 
بدعم من ديوان الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان بهدف استقبال 

الزوار لالطــــالع على مرحلة 
مهمة من تاريخ دولة االمارات 
والتعرف الى اجنازات املغفور 
له الشــــيخ زايد في تأسيس 

وبناء دولة االمارات.
  ويعتبــــر املعــــرض األول 
من نوعه فــــي العالم العربي 
في عرض املقتنيات اخلاصة 
لرئيــــس راحل، مشــــيرا الى 
اشــــتياق اجلماهيــــر ملعرفة 
املزيد عن الشــــيخ زايد وعن 
حياته ومقتنياته املعروضة 
وتذكير الناس بتاريخه احلافل 

بالعطاء.
  وقال ان املعرض قدم صورة 
مختلفة عن املعارض السابقة 
التي عرفت بالشيخ زايد رحمه 
اهللا والتي جتسدت بالصور او 
األفالم حيث فوجئت اجلماهير 
العطــــور والهدايا  بعــــرض 
اخلاصة والسيارات واملقتنيات 
الشخصية والهدايا واألوسمة 
التي  والشــــهادات واجلوائز 

حصل عليها من املؤسســــات 
الدولية والعربية  واملنظمات 
تقديرا منها لدوره في البيئة 
والتنمية واإلغاثة واملساعدات 

اإلنسانية.
  وذكر الدرمكــــي ان املركز 

يشهد في األيام املقبلة عملية 
تطوير كبيرة جتعل منه املزار 
الســــياحي األول في االمارات 
مــــع هيئة  وذلــــك بالتعاون 
أبوظبي للسياحة واملؤسسات 
الرسمية في البالد الستضافة 

السواح والزائرين وإقامة مركز 
لألبحاث والدراسات ومكتبة 
تتناول ســــيرة الشيخ زايد 

الذاتية.
املعروضــــات  ان    وقــــال 
اخلاصة باملغفــــور له تضم 

عددا من القطع النفيسة التي 
تعرض للمــــرة االولى حيث 
تعد هــــذه القطع هدايا نادرة 
قدمت له وانه سيتم حتديث 
وتدوير املقتنيات والصور كل 

٣ اشهر.

  واضاف ان املركز يحتوي 
على نحو ٢٠٠ صورة نادرة 
للشــــيخ زايد والتي تعرض 
كذلك للمرة االولى منها صور 
فوتوغرافية ومتحركة التقطها 
املصور خالد موسى اخلالدي 
طوال الـ ٣٠ سنة املاضية اثناء 
جوالته وزياراتــــه ورحالته 

للصيد والقنص.
ان  الدرمكــــي    وأوضــــح 
املركز افتتح في ٢٢ من ابريل 
املاضي وقسمت معروضاته 
الشــــخصية  املقتنيات  الــــى 
واألســــلحة  والســــيارات 
والهدايــــا وقســــم اهتمامات 
الراحل الشخصية في مجال 
الرياضــــات التراثية كالصيد 
بالصقور وســــباقات اخليل 
والهجن ومكتبة خاصة تشمل 
الكتب واملجالت التي حتدثت 

عنه ووثقت مسيرته.
  وتضمــــن املعرض نوعية 
بخور البان الذي كان يشعل 

للمغفــــور له في اليوم مرتني 
ونوع العود والعنبر الذي كان 
يفضل استخدامه واألسلحة 
القدمية التي اقتناها ونوعية 
السيوف التي أحبها والهاتف 
الذي  الدولة  اخلاص برئيس 
كان يخاطب به نظرائه في دول 
العالم والسيارة التي استعرض 
بها جيش االمارات املشارك في 
حرب حترير الكويت في عام 

.١٩٩٠
  يذكر ان من ابــــرز الهدايا 
الشخصية التي يضمها املعرض 
هو أطول قرنيني فيل من كينيا 
وقطعة أملنيوم من املستخدم 
في تغليــــف قبــــة الصخرة 
املشرفة في املسجد األقصى بعد 
إثر  القدس  إعادة ترميمه في 
احتراقه والكاميرا الشخصية 
التي استخدمها الراحل وأنواع 
احليوانات املفترسة احملنطة 
والكراسي التي استخدمت في 

مجالسه الرسمية. 

 جانب من املقتنيات التي يضمها «مركز زايد العدل» التي تعود لرئيس دولة االمارات الراحل الشيخ زايد آل نهيان 

 جانب من االحتفال في الذكرى الـ ٦٤ للقصف األميركي على مدينة هيروشيما وسط املدينة امس         (أ.پ) 

 وفاة ٨ أشخاص على قارب مهاجرين متجه إلى دبي

 قطعة طائرة تسقط على كتف رجل  

   دبيـ  رويترز: قال ديبلوماسي باكستاني أمس ان ٨ اشخاص في 
قارب يقل ٢٥ شخصا يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين لقوا 

حتفهم وهم في طريقهم الى دبي بعد ان نفد الطعام والشراب.
  وقال فيصل نيازترمذي من الســــفارة الباكستانية في االمارات 
العربيــــة المتحدة ان ٧ من القتلى باكســــتانيون والثامن هو قائد 

القارب ايراني الجنسية.
  واضاف انهم تقطعت بهم الســــبل في البحر لمدة اسبوع بعدما 

تعطل محرك القارب. وانقذ بحارة ايرانيون الناجين.
    

 ديربورنـ  يو.بي.آي: أعرب رجل من والية ميشيغن األميركية 
عن انه شعر بدهشة كبيرة عندما علم ان الشيء الذي سقط على 
كتفـــه فيما كان يتنزه مع زوجته أمام منزلهما هو قطعة وقعت 

من طائرة كانت متر في األجواء.
  ونقلت صحيفة «ديترويت فري برس» األميركية عن وسام 
بيضون (٤١ ســـنة) من ديربورن قوله انه ظـــن في البداية ان 
زوجته رمته بشيء ما عندما أحس بشيء يرتطم بكتفه ما خلف 

ورما بسيطا فقط.
  وقال «فكرت في انه شيء تطاير من غطاء املدفأة ولذا أخذت 
أبحث على سطح بيتي وبيت اجليران قبل أن أنظر إلى القطعة 

وكدت أرميها عندما الحظت بعض الكتابات».
  وأوضـــح انه تفحص القطعة املصنوعـــة من األملنيوم جيدا 
ووجدت عبارة خاصة بوزن الطائرات ورقما تسلسليا مطبوعا 

عليها.
  وأبلغ الرجل إدارة الطيران الفيدرالي مبا حصل خوفا منه على 

سالمة ركاب الطائرة التي سقطت منها هذه القطعة.
  وقال «كان همي الوحيد هو اإلشارة إلى ان هذه الطائرة تشكل 
خطرا إذا كانت ســـتطير فالظاهر هـــو ان هذه القطعة لها عالقة 

بعمل الدواليب والدواليب مهمة جدا عند هبوط الطائرة». 

 االحتجاج على
   الطريقة اإلندونيسية

 محتج إندونيسي يدفن نفســـه حتى رقبته في الرمال 
وذلك ضمن حركة احتجاجية على االنتخابات الرئاسية 
األخيرة.               (أ.ف.پ) 

 تقليم األظافر.. 
  رغم الفيضان

 لـــم متنع مياه الفيضان رجال صينيا من أن يســـتمتع بخدمة تقليم 
األظافر (البديكير) وسط حديقة مألتها املياه بعد فيضان نهر يانغتزي 
جنوب غربي الصني، وكانت الفيضانات قد أدت الى مقتل ما ال يقل عن 
١٠ أشخاص في األيام األربعة األخيرة.             (رويترز) 

 لندنـ  يو.بي.آي: أضاف وجود 
قميص نســـائي أبيـــض مضرج 
بالدمـــاء في خزانـــة ملك البوب 
األميركي الراحل مايكل جاكسون 
مزيدا من الغموض على مالبسات 
وفاتـــه المفاجئة فـــي ٢٥ يونيو 

الماضي.
  وكشـــفت صحيفـــة «الصن» 
البريطانية ان سعر القميص مازال 
موجودا عليه ما يشير إلى ان أحدا 
لم يرتده ويمكن أن يكون استخدمه 

لمسح وتنظيف آثار الدماء.
  وأوضحت ان صورة القميص 
كانت بين مجموعة من الصور التي 
ظهرت األربعاء والتقطت بعد أيام 

من وفاة جاكسون.
  ولفتت إلى ان الشرطة لم تحجز 
القميص رغـــم وجوده في  على 
خزانة مالبس جاكسون بالمنزل 

المستأجر في لوس أنجيليس.
  ونقلت عن المحامي األميركي 
كريغ سيلفرمان الذي ال عالقة له 
بقضية وفاة جاكسون قوله «من 
المستغرب فعال أال يعتبر قميص 

مضرج بالدماء دليال».
  وأضاف سيلفرمان ان القميص 
قد يكون مؤشرا على ما حصل خالل 
عالج د.كونراد موراي لجاكسون أو 
على محاوالت الطبيب الشخصي 

إلنعاش النجم الراحل.
القميص أبيض  ان  إلى    يشار 
وكتـــب على ورقة الســـعر ٣٫٩٩ 
دوالرات. وردا علـــى ســـؤال عن 
السبب الذي دفع المحققين لترك 
القميص أجاب متحدث باسمهم «ال 
أعلم لماذا». وأضاف «ال يتحدث 
مفتشونا إلى وسائل اإلعالم عن 
التحقيق ولذا ال جواب لدينا في 
الوقت الراهن. وال أظن ان جوابا 

سيصدر في القريب العاجل».
  إلى ذلك ظهرت حلقة جديدة من 

حلقات اإلثارة في األحداث المعقدة 
التي أعقبت وفاة المغني الشهير 

مايكل جاكسون.
  فوفقا لما ذكرته مجلة «رولنج 
ســـتون» أخذت التويا جاكسون 
شقيقة مايكل أقراص حاسب آلي 
صلبة تحتوي علـــى كنز دفين 
من األغاني غيـــر المطروحة في 
األسواق التي سجلها مع مغنيين 
من الفئة األولى مثل ني يو واكون 
وويل.آي.ام عضو فريق «بالك ايد 

بيز».
  وأضافت المجلة نقال عن فرانك 
ديلو مدير أعمال المغني الراحل 
قوله إن األقراص كانت في منزل 
جاكسون المستأجر في هولمبي 

هيلز بوالية كاليفورنيا حين توفي 
وذهبت عائلة جاكسون بعد ذلك 
بساعات لجمع جميع محتوياته 

وأخذت التويا األقراص.
  وقال فرانك ديلو في مقابلة مع 
رويترز في وقت الحق إنه «متأكد 
تماما» مـــن أن األقراص الصلبة 
نقلـــت إلى مجمـــع هيفنهيرتس 
الخـــاص بعائلة جاكســـون في 

انسينو بوالية كاليفورنيا.
  وأضاف أن «محامي الممتلكات 
سيبعثون بخطابات» الستعادة 
األقـــراص كـــي يمكن تســـجيل 
المحتويات. وقالت متحدثة باسم 
ويـــل.آي.ام: إن المغني لم يكرر 

أعماله مع جاكسون. 
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