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37 نيويورك: س����يعرض القبر الواقع مباشرة فوق قبر جنمة 
اإلغراء السينمائية األميركية الراحلة مارلني مونرو للبيع على 

موقع إي باي للمزادات العلنية بدءا بنصف مليون دوالر.
وذكرت صحيف����ة لوس اجنيليس تاميز أن القبر املعروض 
للبيع في مقبرة ويس����توود فيل����دج ميموريال بارك في لوس 
اجنيليس كان ميلكه الزوج السابق ملنرو العب البيسبول جو 

دمياغيو.

قبر فوق قبر مارلين مونرو للبيع بالمزاد

الشاي األبيض قد يكافح األمراض والتجاعيد
لندن � سي إن إن: كشفت دراسة علمية بريطانية حديثة 
أن للشاي األبيض فوائد صحية جمة منها خفض احتماالت 
اإلصابة بالسرطان، والتهاب املفاصل الروماتويدي، وحتى 

مكافحة جتاعيد البشرة املالزمة للتقدم بالسن.
وتفوق الشاي األبيض بفوائده على 21 نوعا مختلفا من 
النباتات واألعشاب العطرية، أخضعها باحثون من جامعة 
كينغستون البريطانية بالتعاون مع »نيلس يارد رمديس« 

الختبارات مخبرية لتحديد فوائدها.
وقال بروفيسور ديكالن نوتون، من جامعة كينغستون، 
جنوب غربي لندن، إن للش����اي األبيض فوائد في مكافحة 
مظاهر الش����يخوخة ويحتوي على معدالت عالية مضادة 

للتأكسد، قد حتمي من السرطان وأمراض القلب.
وأضاف: »أجرينا جتارب لتحديد أي خالصات النباتات 
حتمي البروتينات البنوية للجلد، حتديدا االستني والكوالجني« 
فاألول يدعم املرونة الطبيعة للجس����م ويس����اعد الرئتني، 
واملفاصل، واجللد على العمل، كما يس����اعد أنسجة اجلسم 

على التعافي عند اإلصابة بجروح ومنع ارتخاء اجللد«.
أما الكوالجني، فهوي بروتني يوجد في األنسجة الضامة 
وهو مهم للغاية لقوة ومرونة اجللد، وفق البروفيس����ور 
نوتون. وأظهرت االختبارات أن الشاي األبيض منع تفاعل 
االنزميات املسؤولة عن حتلل إالستني والكوالجني، املسببة 
 oxidants لظهور التجاعيد، تؤدي تلك األنزميات مع األكسدة

اللتهابات املفاصل.

صحتك

الشثري يحّرم »العمرة« على المصابين بإنفلونزا الخنازير
والصين تفرض إجراءات مشددة في مدارسها الحتواء الوباء

إيقاف »خان« في مطار أميركي بسبب اسمه المسلم

األمير ويليام وصديقته كيت يتفقان على الزواج

مشلول يحصل على حكم بالموت الرحيم سقط عن علو 300 متر وخرج بجراح في الرقبة
ويتش تشيرش � يو.بي.آي: جنا البريطاني 
بول لويس بأعجوبة بعدما اخفق في فتح مظلته 
خالل هبوطه من علو الف قدم )حوالي 300 متر( 

وارتطامه بسطح حظيرة للطائرات.
وذكرت صحيفة »الدايلي تلغراف« امس انه 
بعد معاينة رجال االطفاء الذين هرعوا لنجدة 
لويس )40 سنة( اثر سقوطه على سطح حظيرة 
الطائرات في ويتش تشيرش مبنطقة شروبشاير 
تبني لهم ان اصابته كانت طفيفة. وقال صاحب 
مركز املظالت اجلوية في ويتش تشيرش كولن 
فيتزموري����س انه ش����اهد عملية هبوط لويس 
والحظ ان مظلته الرئيسية لم تفتح وان خلال 

اصاب مظلته االحتياطية.
ووقع احلادث عندما كان لويس يصور فيلما 
ترويجي����ا عن الهبوط من اجلو بناء على طلب 

شركة للقفز من اجلو باملظالت.
ونقل لويس بعد احلادث إلى مستشفى جامعة 
نورث ستافوردشاير في منطقة ستوك أو ترنت 

إلجراء كشف طبي عليه.
وقال متحدث باس����م املستشفى إن الطبيعة 
املرنة لسقف حظيرة الطائرات هي التي أنقذت 
حي����اة لويس عند ارتطامه ب����ه وانه لم يصب 
بأي كسور في العظام بل مبجرد جراح طفيفة 

في الرقبة.

انتحار 20 مزارعًا في جنوب الهند 
نيودلهي � د.ب.ا: انتحر 20 مزارعا على االقل في 
مناطق في والية اندرا براديش الواقعة في جنوب 
الهند امس. وذكرت صحيفة تاميز أوف انديا أن معظم 
املنتحرين ينتمون ملنطقتي تيلينجانا ورايالسيما 
حيث يعتمد املزارعون بصورة كبيرة على االمطار 

املوسمية التي ندر سقوطها هذا العام.
وقالت س����لطات الوالية ان 20 مزارعا انتحروا 
خالل فترة 40 يوما ويجري اآلن التأكد من اسباب 
االنتحار. وأضافت الصحيفة أن الس����بب الذي دفع 

املزارعني لالنتحار هو الديون الكبيرة فلقد حصلوا 
على قروض من أجل احلفر الستخراج مياه جوفية 
لري محاصيل القطن واخلضراوات بديال عن االمطار 
ولكن انخفاض مس����توى املياه بسبب عدم سقوط 

االمطار زاد االمر سوءا.
وأعلنت حكومة الوالية أنها تساعد املزارعني عن 

طريق تقدمي تأمني وقروض للمحاصيل.
وستحصل أسر املنتحرين على تعويض قيمته 
150 ألف روبية )حوالى 3107 دوالرات( لكل أسرة.

اإلنسان األول الحديث 
عاش قبل 72 ألف سنة

واش�������نطن 
يو.ب�����ي.آي:   �
استخدم اإلنسان 
القدمي الذي عاش 
على الس���واحل 
اجلنوبية ألفريقيا 
قبل نحو 72 ألف 
سنة النار لصنع 
وأدوات  شفرات 
م���ن احلج���ارة 
اس���تخدام  ذات 

مزدوج.
فريق  وق���ال 
يض���م  دول���ي 
باحثني من معهد 
أصول االنسان في 
والية أريزونا إن 
األدوات احلجرية 

التي استخدمها اإلنسان الذي عاش في تلك املنطقة من العالم 
خالل تلك احلقبة أظهرت أنه استخدم النار لصناعة أدوات ذات 

ألوان متعددة الستخداماته املختلفة.
ونقل موقع س���اينس دايلي عن هؤالء قولهم إنه عثر على 
هذه األدوات احلجرية على بعد حوالي 5 كيلومترات من موقع 
التنقيب في بايناكيل بوينت بخليج موس���يل جنوب أفريقيا 

اجلنوبية.
وق���ال الباحث كي�����لي براون م���ن جام���عة كيب تاون إن 
االنس���ان االول كان يع�����لم طريقة امل������عاجلة احل����رارية 
مضيفا »أظهرنا أن األن�����سان األول احلديث الذي ع�����اش قبل 
نحو 72 ألف س���نة ورمبا في مرحلة أبكر من ذلك أي قبل 164 
ألف سنة كان يست������خدم النار بعناية لتسخني احلجارة على 
س��������احل أفريقيا اجل�����نوبية في عملية معقدة بغية تغيير 
خواص���ه���ا وهو ما يعرف باملع������اجلة بواس���طة احلرارة«، 
وأضاف إن »هذه املعرفة انتقلت بطريقة فريدة إلى اإلنس���ان« 

فيما بعد. 

لندن � يو ب���ي آي: اتفق األمير ويليام املصنف ثانيا على عرش 
بريطانيا بعد والده ولي العهد األمير تشالز مع صديقته كيت مديليتون 
على الزواج عام 2012. وقالت صحيفة »نيوز أوف ذي وورلد« الصادرة 
أمس أن ويليام وكيت وكالهما في الس���ابعة والعشرين من العمر 
توصال إلى تفاهم بأن يتوجا عالقتهما الغرامية البالغ عمرها ثماني 
سنوات بالزواج على أن يتم ذلك عام 2012 حني حتتفل جدته امللكة 

إليزابيث الثانية باليوبيل املاسي جللوسها على عرش بريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن االتفاق على الزواج يبرر 
احتفاظ كيت اآلن ببرودة أعصابها حول مس���تقبل عالقاتها باألمير 
الش���اب بعد أن كان تردد من قبل أنها خيرته بني الفراق أو الزواج 
كما أنها على علم أيضا بأن ميثاقا س���ريا مت اعتماده من قبل قصر 
باكنغهام املقر الرسمي مللكة بريطانيا من أجل تخصيص لقبني لألمير 

ويليام وكيت بعد الزواج.
واش���ارت املصادر إلى أن مستشاري ويليام وعلى رأسهم والده 
األمير تشالز وضعوا خطط زواج األمير الشاب من كيت الفتاة التي 

سحرت قلبه حني التقاها عام 2001 في جامعة سانت أدروز.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر وصفته بالبارز قوله »إن االهتمام 
األكبر لألمير ويليام سيكون حماية كيت ألنه يعرف في قرارة نفسه 

بأن حياتهما ستتغير على نحو كبير بعد اإلعالن عن زواجهما«.
وكانت الصحيفة نفسها قد أوردت األسبوع املاضي أن البرنامج 
املزدحم لألمير ويليام يعني أنه وصديقته كيت لن يكون مبقدورهما 

الزواج قبل بلوغهما سن الثالثني.

للمقعدين أمام احملكمة من انه ال 
يستطيع التخلص من البلغم في 
حلقه أو حتى مسح دموعه أو 
القيام بواجباته اليومية األساسية 

ولذا يرغب باملوت بكرامة.
وقال القاضي مارتن انه أصدر 
حكمه بالس����ماح لروسيس����تر 
باملوت الرحي����م بعدما تبني له 
أنه يتمتع بق����واه العقلية وأن 

له حق إب����داء الرأي في طريقة 
عالجه.

وقال ج����ون هاموند محامي 
روسيس����تر إن ق����رار القاضي 
سجل سابقة قانونية في غرب 

استراليا.
وأض����اف هاموند »إن القرار 
يعطي احلق للمريض في اختيار 

أو رفض العالج املتوافر له«.

نيويورك � يو.بي.آي: قال 
النجم الس����ينمائي الهندي 
ش����اه روح خان ان توقيف 
رجال األمن االميركيني له في 
مطار اميركي يعود الى اسمه 
االسالمي. ونقلت صحيفة »ذا 
نيويورك دايلي نيوز« امس 
عن خان الذي يعد احد كبار 
جنوم شركة بوليوود الهندية 
السينمائية قوله ان رجال 
االمن االميركيني احتجزوه 
حلوالي س����اعتني في مطار 
الدولي. وقال خان  نيوارك 
»تعرضت للمضايقات رمبا 
ألن اسم عائلتي خان«، مضيفا 
لم يسمحوا لي باملرور. وقام 
خام اخيرا ب����دور البطولة 
في فيلم »اسمي خان« حول 
رجل مسلم اعتقدت الشرطة 
االميركية خطأ بأنه ارهابي 
امي����ركا لتنفيذ  ال����ى  جاء 
هجمات فيه����ا. ووقع خان 
خ����الل وجوده ف����ي اميركا 
عقدا مع »استديوهات فوكس 
ستار« لتوزيع الفيلم. وكانت 
مجلة نيوزويك صنفت خان 
االس����بوع املاضي بأنه احد 
الرج����ال اخلمس����ني االكثر 
نفوذا ف����ي العالم. ويعتقد 
خان بأنه كان ضحية التمييز 
العنصري خالل احتجازه في 
انه  محيط املطار لكنه قال 
لم يحتج على هذه املعاملة 
السيئة النه لم يرد ان يجعل 

االمور اكثر سوءا.

األمير ويليام وصديقته كيت

كريستيان روسيستر

الضابط الروسي املنشق قسطنطني بريوبراجنسكي 

النجم الهندي شاه روح خان

كوريا اجلنوبية شددت من إجراءات استقبال املسافرين في املطار مع إعالن الوفاة الثانية بالڤيروس امس                     )رويترز(

الرياض � ي����و بي آي: أفتى 
د.سعد بن ناصر الشثري عضو 
هيئ����ة كبار العلم����اء واللجنة 
الدائمة لإلفتاء السعودية بحرمة 
الذهاب إلى أماكن التجمعات مثل 
املقدسة على املصابني  األماكن 

بإنفلونزا اخلنازير.
وقال الش����ثري في تصريح 
نشرته صحيفة »عكاظ« أمس 
»من علم أنه مصاب مبرض معد 
كإنفلونزا اخلنازير أو كان ناقال 
له فإنه يحرم عليه الذهاب إلى 
أماكن التجمع����ات العامة ومن 

ذلك أماكن العمرة«.
وأضاف »أن ذهاب املصابني 
إلى هذه األماكن قد يؤدي إلى صد 
املؤمنني عن اإلتيان بالطاعات 
ولذلك فإنه يحرم على اإلنسان 
أن يذهب إلى مواطن التجمعات 

العامة«.
واستشهد عضو هيئة كبار 
العلماء السعودية بنهي النبي 
ژ ع����ن إي����ذاء اآلخرين فقال 
»املس����لم من س����لم املسلمون 
من لس����انه ويده« وما جاء في 
القرآن )والذين يؤذون املؤمنني 
واملؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 

احتملوا بهتانا وإثما مبينا(.
م����ن جهتها أعلن����ت كوريا 
اجلنوبية أمس عن ثاني حالة 
وفاة ج����راء اإلصابة بڤيروس 
)اتش 1 ان 1( املعروف باس����م 
إنفلونزا اخلنازير اليوم األحد 

دبي � العربية نت: أكد ضابط 
اس����تخبارات روس����ي منشق أن 
موسكو تسعى لتأجيج األوضاع 
في الش����رق األوسط لكي حتافظ 
على أسعار النفط مرتفعة، مؤكدا 
وجود عميالت روسيات يسعني 
للحصول على معلومات في دول 
إسالمية عبر زواجهن من مسؤولني 
محليني، وكان الضابط الروس����ي 
السابق قسطنطني بريوبراجنسكي 
قد عقد مؤمت����را صحافيا مؤخرا 
في الواليات املتحدة كان عنوانه 
»التجسس الروسي في دول العالم 
االسالمي«، وعمل بريوبراجنسكي 
في عام 1976 في قسم االستخبارات 
اخلارجية في جهاز االستخبارات 
الروسي »كي جي بي« املنحل، وبني 
عامي 1980 إلى 1985 كان مسؤول 
محطتها األمنية في طوكيو حتت 
غطاء مراسل صحافي، وفي عام 1991 
غادر »كي جي بي« وعمل صحافيا 
في »موسكو تاميز«، وانشق عام 
2003 وسافر إلى الواليات املتحدة 
حيث منح اللجوء السياسي. وكانت 
له لقاءات عديدة مع اجلاس����وس 
الروسي الشهير الكسندر ليتيفنكو 
قبل مقتل األخير في لندن، وعلق في 
وسائل االعالم الغربية على عملية 
االغتيال متهما احلكومة الروسية. 
يذكر أنه بعد حل جهاز »كي جي 
بي« ع����ام 1991 انتقل عمالؤه إلى 
جهازين آخري����ن هما جهاز األمن 
الفيدرال����ي )إف إس بي( وجهاز 

االستخبارات اخلارجية.

عميالت في بالد المسلمين

إن  ويقول بريوبراجنس���كي 

مع النس���اء احملليات الناشطات 
في مجال السياسة ودعمهن في 
أنش���طة مؤيدة لروسيا ثم تبدأ 
عملية كسب االصدقاء والزواج 
أو  من ضباط مخابرات محليني 
مسؤولني في احلكومات واألحزاب 
السياسية«.  وأضاف أن املخابرات 
الروس���ية هي عبارة عن تنظيم 
عسكري، لذلك فإن جميع النساء 

فيه لهن رتب عسكرية.
وميز العميل الروسي املنشق 
ب���ني نوعني م���ن العم���الء لدى 
اس���تخبارات روسيا: عميل غير 
نظامي يلغي جنس���يته ويتخذ 

جنسية أخرى.
وعمي���ل نظام���ي يحتف���ظ 
بجنس���يته وهؤالء يعملون في 
الس���فارات ومعظهم من الرجال 
ولكن المينع وجود نساء مساعدات 

لهم ليس لهن دور مهم.
ويقول بريوبراجنس���كي إن 
»قيادة االس���تخبارات الروسية 
مطلعة بشكل كبير على أحوال 
املس���لمني من خ���الل اجلماعات 
املسلمة في روسيا، وهم يعرفون 
أن نشاط العميالت الروسيات في 
أوس���اط العالم االسالمي يواجه 
صعوبات أبرزها أنه ال يتم عادة 
دعوة نساء مسلمات إلى اجتماعات 

ولقاءات سياسية«. 
ويشير إلى أنه »ال يوجد قسم 
خاص بالنساء داخل االستخبارات 
الروسية التي تبني أقسامها وفق 
الوظائ���ف واملناطق اجلغرافية، 
مثال لديهم قس���م لالستخبارات 
السياس���ية خ���اص مبنطق���ة 

املغرب«.

املفترض أنها تعمل في »كي جي 
بي« كجاسوسة غير نظامية وهذا 
يعني أن عليها أن تنهي جنسيتها 
الروس���ية وتختار جنسية بلد 

آخر«. 
وتاب���ع »أؤك���د أن روس���يا 
تستخدم النساء اجلميالت خاصة 
في هذه االيام. في حقبة االحتاد 
الس���وفييتي معظم الضباط في 
الرجال،  االستخبارات كانوا من 
ولكن خالل فترة حكم فالدميير 
بوتني حصل اعتماد على النساء 
اجلميالت، وهن ينشطن في العالم 

اإلسالمي«.
ويوضح أن »العميالت ينشطن 
عادة في العالم االسالمي حتت ستار 
العمل الديبلوماسي او الصحافي، 
ولكن في حال كانت عميلة غير 
نظامية مبعنى أنها متتلك جنسية 
غير روسية فإنها تقوم باالتصال 

كانبيرا � يو.بي.آي: في قرار 
غير مسبوق حصل االسترالي 
كريس����تيان روسيستر الذي 
يعاني من الشلل التشنجي في 
أطرافه األربعة على قرار من 
احملكمة العليا في غرب البالد 
بوقف تغذيته وحقه باملوت 

الرحيم.
وقال روسيس����تر الذي ال 
أمل بشفائه من مرضه ويصف 
حياته باجلحيم لصحيفة »ذي 
إنه سعيد ملنحه  أستراليان« 
احلق برفض تغذيته وباملوت 
الرحيم بعد القرار الذي أصدره 
القاض����ي وايني مارتني أمس 

األول. 
وأضاف »إني سعيد ألني 
حصلت على حق����ي باملوت« 
مثنيا على قرار القاضي واين 
مارتن »ألنه س����جل س����ابقة 
في القانون االس����ترالي تتيح 
للمصابني بالشلل في االطراف 
األربع����ة تقرير م����ا إذا كانوا 
يريدون املوت أو االس����تمرار 

في احلياة«.
وشكا روسيستر )49سنة( 
الذي كان يجلس على كرسي 

»التجسس الروس���ي في العالم 
االس���المي له تاريخ طويل وقد 
الذي  الدرس  تعلموا جيدا م���ن 
تلقوه في الثمانينيات وهو خطأ 
ساسة االحتاد السوفييتي الذين 
سمحوا بانهيار أسعار النفط، لذلك 
هم يس���عون اآلن لكي ال يتكرر 
ه���ذا االنهيار، ولهذا هم مهتمون 
جدا باحلفاظ على استمرار التوتر 
في الشرق األوسط من أجل هذا 

الهدف«. 
ويروي العميل الروسي السابق 
أنه في نهاية السبعينيات »كنت 
ضابطا صغيرا وتعرفت على امرأة 
جميلة ش���ابة من األوزبك تعمل 
في »كي جي بي«، وكانت خريجة 
حديثة في معهد آس���يا وأفريقيا 
في جامعة موسكو حيث تخرجت 

أنا أيضا«.
وأضاف »كنت أعرف أنها من 

الوباء في شكل جدي ارجاء بدء 
السنة الدراسية.

واضافت الوكالة الصينية ان 
التالميذ الذين يظهرون اعراض 
إنفلونزا اخلنازير قبل سبعة 
ايام من بدء العام الدراسي، لن 
يسمح لهم بالعودة الى املدارس 

اال بعد تعافيهم متاما.
كذلك، دعت الوزارتان املدارس 
الرقابة  الى حتس����ني تدابي����ر 
الوب����اء، وطلبتا  والوقاية من 
منه����ا إجراء فح����وص يومية 

للتالميذ.
املدارس  وطلب ايضا م����ن 
تفادي االكتظاظ داخل مبانيها 
وخفض عدد التالميذ في صفوفها 

لتفادي انتشار الڤيروس.
وبحسب اخر احصاء لوزارة 
الصح����ة، فان ع����دد االصابات 
بڤيروس إنفلونزا اخلنازير في 
الصني بلغ 2537 اصابة من دون 

تسجيل أي وفاة.
إلى ذلك قالت مصادر في مطار 
القاهرة الدولي إن ارتباكا حدث 
في رحالت العمرة أمس بسبب 
تطبيق مفاجئ لقرار أصدرته 

احلكومة.
وق����ررت احلكوم����ة نهاية 
األس����بوع املاضي منع من هم 
أقل م����ن 25 عاما وأكثر من 65 
العمرة  الس����فر ألداء  عاما من 
ضمن إجراءات تستهدف احلد 

من انتشار الوباء في البالد.

واوردت وكالة انباء الصني 
اجلدي����دة ان وزارتي الصحة 
والتربية اصدرتا تعميما حضتا 
فيه جميع التالميذ الذين سبق 
ان احتكوا باش����خاص اصيبوا 
بالڤيروس ان يالزموا منازلهم 

سبعة ايام على االقل.
وقبل اسبوعني من بدء العام 
الدراس����ي املقرر في االول من 
س����بتمبر، طلب من السلطات 
التربوية في املناطق التي يهددها 

ورم في الرئة.
ولم تقم املريضة بالس����فر 
الى اخل����ارج، حي����ث يحتمل 
انها أصيبت عن طريق عدوى 

محلية.
فيما فرض����ت الصني قواعد 
مش����ددة على املدارس الحتواء 
انتشار الوباء داعية بعضها الى 
ارجاء بدء العام الدراسي، وفق 
ما ذكرت أمس وس����ائل االعالم 

الرسمية.

بع����د أن س����جلت أول حال����ة 
السبت.

وق����ال مركز صح����ي تابع 
إنفلونزا اخلنازير  إدارة  ملركز 
التابع لوزارة الصحة والرعاية 
أن  االجتماعية وشؤون االسر 
مريضة تبلغ من العمر 63 عاما 
مصابة بامل����رض كانت تتلقى 
عالجا في مستش����فى بس����ول 
توفيت صباح اليوم بسبب تلف 
عديد من أجهزة اجلسم وظهور 

ضابط روسي منشق: حسناوات  يقدن عمليات تجنيد بدول إسالمية


