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استقالة وزير النقل المقدوني بعد مصرع  22 شخصًا في غرق عبارة البورش هزمت البوينغ
س���نغافورة � د.ب.أ: س���بقت س���يارة رياضية من نوع بورش 911 طائرة بوينغ 747 في سباق 
ملس���افة 1.7 كيلومتر أقيم في مطار س���نغافورة امس االول للترويج لسباق اجلائزة الكبرى املقرر 

عقده الشهر اجلاري في سنغافورة.
وقال منظمون إن الس���يارة والطائرة تسابقتا على مدرجني منفصلني يبعد كل منهما عن اآلخر 
200 متر في مطار تش���انغي حيث متكنت البورش من الوصول خلط النهاية في كس���ر من الثانية 
قبل الطائرة، لكن الطائرة البوينغ كانت أس���رع في االنطالقة. ونظم هذا السباق للترويج لسباق 

فورموال 1 اجلائزة الكبرى املقرر في سنغافورة في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر اجلاري.

صوفيا � د.ب.أ: وصفت احلكومة البلغارية كارثة 
غرق عبارة في مقدونيا امس االول والتي أودت بحياة 
ما ال يقل عن 22 شخصا بأنها »مأساة رهيبة« للبالد 
وأعلنت أمس األحد يوم حداد وطني، ومن املعتقد ان 

اغلب الضحايا هم من السياح البلغاريني املسنني .
وكانت العبارة في طريقها الى دير سانت ناوم الذي 
يعود الى القرون الوس���طى عندما انقلبت، وأرسلت 
احلكومة البلغارية طائرة خاص���ة الى أوريد العادة 

الناجني.

وقال الشهود لوس���ائل اإلعالم احمللية ان الزورق 
انش���طر إلى نصفني وغرق في غضون دقيقة واحدة، 
وكان اول من تابع احلادث مجموعة أش���خاص كانوا 
في موقع مخيم ش���اطئي، ثم وصلت الشرطة ومعها 

معدات الغوص.
وقالت تقارير غير رس���مية إن الزورق كان يحمل 
ضعف عدد الركاب املس���موح به، وذكرت التقارير أن 
وزير النقل املقدوني مايل ياناكيفسكي قدم استقالته 

الحقا من منطلق »االسس االخالقية« بعد احلادث.

نانسي عجرم: أسعى لتحقيق األفضل للطفولة العربية
وال أمانع من أن يأتي اسم هيفاء قبل اسمي

تطابق صوت »زين بايكا« مع صوت ملك البوب كان وراء اإلشاعة

هل قتلت مايكل جاكسون أغنية »أشعر أن اإلسالم يجري في عروقي«؟
حسين الشمري

انتش���رت في أغلب منتديات اإلنترنت 
العربية كلمات أغنية يقال انها السبب احلقيق 
وراء مقت����ل ملك البوب مايكل جاكس����ون، 
وتنتشر كلمات األغنية بالعربية واإلجنليزية 
على أكثر من 500 منتدى وموقع عربي بل 
وحتولت إلى رس����الة ترس����ل عبر القوائم 
البريدية ملشتركي الهوت ميل والياهو واجلي 
ميل وغيرها حتى اصبحت الشغل الشاغل 

لعدد كبير من مستخدمي اإلنترنت.
وبحسب ما يش���اع في املواقع العربية 
فعن��وان األغني���ة ه���و »أنتظ����ر الن���داء« أو 

) waiting for the call( وكلماتها كالتالي:
بيننا احمليطات وآالف االميال

لم ارك الى اآلن ولكنك تسكن قلبي
حبي لك دائم ولن ميوت ابدا

حب��ي ل��ك يكب��ر وينمو...والدمع ميأل 
عيني

أنا دائما أفكر وأمتنى
متى يأتي اليوم؟

حينما اقف امامك داعيا
أن تقبل حجي 

واقفا اطوف باحرامي بني يديك

واشرب ماء البركه من بئر زمزم
التحديات واالبتالءات التي تعرضت لها

يا اهلل انني انتظر نداءك لي
انني ادعو لذلك اليوم الذي اكون فيه قرب 

الكعبة
يا اهلل انني انتظر نداءك لي

انني ادعو لذل��ك اليوم الذي اكون فيه 

قرب الكعبة
أشعر باحلياة وبالقوة

اشعر باالسالم يجري في عروقي
أتوق لرؤي��ة اخواني املس��لمني وهدفنا 

واحد
ان نتبادل التبريك ونس��بح باس��م اهلل 

األعلى
امتن��ى بصدق ان يأتي ذل��ك اليوم الذي 

يكون فيه كل الناس مسلمني
وان يذكروا اس��مك ويس��بحوك في كل 

حني
واقفا اطوف باحرامي بني يديك

واشرب ماء البركة من بئر زمزم
التحديات واالبتالءات التي تعرضت لها

زادت لهيب امياني
يا اهلل انني انتظر نداءك لي

انني ادعو لذلك اليوم الذي اكون فيه قرب 
الكعبة

يا اهلل انني انتظر نداءك لي
انني ادعو لذلك اليوم الذي اكون فيه قرب 

الكعبة
وبعد البحث لم نتمكن من التوصل إلى 
أي موقع إخباري أميركي يعتمد عليه يؤكد 

ان هذه األغنية تعود الى مايكل جاكسون 
والتي يقول كثير ممن يتداولون نص هذه 
األغنية أن مايكل جاكس����ون كان يستعد 
إلطالقها ضمن جولته الغنائية في لندن 
التي كانت مقررة قبل وفاته وأن من كتبها 
له عازف ايقاع أميركي مسلم اسمه )عمر 
ياجني( بعد ان وعده ياجني على املصحف 
بعدم االفصاح عن س����رها الى اي من كان 
غير ان االسطوانة التي توجد عليها البروفة 
االخيرة التي تفيد باتقان مايكل جاكسون 
للكلمات واتقان عمر ياجني لاليقاع سرقت 
من ياجني هذا قبل 6 ايام من وفاة مايكل 

جاكسون.
اما حقيقة هذه األغنية والتي تنتش���ر 
مغناة على ال� »يوتيوب« فهي ما يكش���فه 
موقع »اجابات ياهو« الذي يجيب عن حقيقة 
غناء مايكل جاكسون لهذه األغنية بالتالي 
»هذه األغنية ليست ملايكل جاكسون بل هي 
للمنشد االسالمي اجلنوب االفريقي الشهير 
زين بايكا والذي يشابه صوته صوت ملك 
البوب مايكل جاكسون الى حد التطابق وهو 
ما جعل االشاعة تنطلق من ان صاحب أغنية 

»انتظر النداء« هو مايكل جاكسون«.

تونس تدعو لتأجيل الحج إلى العام المقبل 

»إنفلونزا الخنازير« ينتشر في مدارس وجامعات صينية
وجامعات مصرية تقرر بث محاضراتها على اإلنترنت في حالة تفشي الوباء 
الصني، فضال عن 35 حالة إصابة داخل كلية 
الطيران املدني مبقاطعة سيتشوان جنوب 
غرب الصني، بخالف ثماني حاالت إصابة في 
كلية بتشينغداو مبقاطعة شاندونغ جنوب 

شرقي الصني.
وفي سياق متصل قررت مجالس 4 جامعات 
مصرية مد اليوم الدراسي الى 12 ساعة، مع 
تقسيم الطالب الى مجموعات لتقليل الكثافة 
الطالبية في احملاضرات، بهدف مواجهة تفشي 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير، واوصت بضرورة 
تشكيل جلان طوارئ، وتعيني طبيب مقيم 
في كل مبنى من مباني املدن اجلامعية. وقال 
نواب رؤساء جامعات »القاهرة وعني شمس 
وحلوان وسوهاج« لشؤون التعليم والطالب: 
»ان اجلامعات االربع قررت تقسيم الطالب 
الى مجموعات، ومد اليوم الدراسي الى 12 
ساعة يوميا لتكون الدراسة من الساعة الثامنة 
صباحا حتى الثامنة مساء ابتداء من العام 
اجلامعي اجلديد«. واقر مجلس جامعة عني 
شمس خطة ملواجهة العدوى في حال تفشي 
الوباء عن طريق بث احملاضرات على قناة 
تلفزيونية خاصة باجلامعة، وحتويل املناهج 
الى مقررات الكترونية، مع إلزام االس����اتذة 
بوضعها على اس����طوانات، وكذلك امكانية 
تس����جيل احملاض����رات، واذاعتها بالصوت 
والصورة على موقع اجلامعة، في الش����أن 
ذاته تعقد اللجنة املشتركة بني وزارتي التعليم 
والصحة اجتماعا مش����تركا يوم اخلميس 
املقب����ل، للنظر في خطط مديريات التعليم 

ملواجهة انفلونزا اخلنازير.

كانوا على احتكاك مباشر باملرضى املؤكدة 
إصابتهم وطلبت من باقي التالميذ البقاء في 

املنازل للمراقبة.
ال����ى جانب ذل����ك، تنامى ع����دد حاالت 
االصابة بانفلونزا »إيه/ إتش1 إن1« املؤكدة 
في اجلامع����ات الصينية منذ بداية الفصل 
الدراس����ي اخلريفي ي����وم الثالثاء املاضي، 
حيث تأكدت اليوم إصابة 16 حالة في كلية 
»تشيانغيانغ« بجامعة »تشغيانغ« للعلوم 
الطبيعية مبقاطعة »تشغيانغ« جنوب شرق 

»تشنغتشو« عاصمة مقاطعة خنان وسط 
البالد وعلقت املدرس����ة فصولها الدراسية 
للطالب كافة، كما سجلت 17 حالة إصابة في 

مدرسة تقنية مبدينة »تشنغتشو« ذاتها.
وسجلت 17 حالة إصابة في مدرسة ثانوية 
مبحافظة »ليشني« في مقاطعة »آنهوي« شرقي 
الصني وجميعهم م����ن الذكور وإن وصفت 
حالتهم باملستقرة وال يوجد بينهم أي حالة 
تشكل إصابة مهددة للحياة، وأعلنت املدرسة 
إجازة مدتها أس����بوع وعزلت أولئك الذين 

عواصم � وكاالت: دعت السلطات التونسية 
رعاياها الى ارجاء اداء مناسك احلج هذا العام 
بسبب انتشار ڤيروس االنفلونزا اتش1ان1، 

على ما علم السبت من مصدر رسمي.
واوض����ح املص����در نفس����ه ان »اللجنة 
التونس����ية للحج تدعو املواطنني الى ابداء 
التعقل واملسؤولية قبل اتخاذ قرار نهائي، 

وارجاء امتام حجهم الى العام املقبل«.
وامام خطر انتش����ار ع����دوى انفلونزا 
اخلنازير )اتش1ان1(، علقت تونس رحالت 
العمرة الى مكة املكرمة وشددت معايير اختيار 
الساعني الى احلج، بحيث حددت سن احلجاج 

القصوى ب� 65 عاما.
هذا وتتص����در البرازيل دول العالم في 
عدد وفيات انفلون����زا اخلنازير، إذ أعلنت 
وزارة الصحة في البرازيل تس����جيلها 657 
حالة وفاة إث����ر اإلصابة بڤيروس انفلونزا 
اخلنازير، لتصبح بذل����ك أكثر الدول التي 
شهدت حاالت وفاة باملرض. وذكرت شبكة 
)سي إن إن( اإلخبارية األميركية السبت نقال 
عن بيان صادر عن الوزارة: أنه مت تسجيل 
7569 حالة إصابة جديدة بالڤيروس خالل 

الفترة من 25 إلى 29 أغسطس املاضي.
في سياق متصل أبلغت خمس مدارس في 
بر الصني الرئيسي عن إندالع مرض إنفلونزا 
»إي����ه/ إتش1 إن 1« بني التالميذ حيث ثبتت 
إصابة 65 طالب����ا في هذه املدارس اخلمس 

على مدار يومي اجلمعه السبت.
فقد س����جلت 12 حالة إصابة في مدرسة 
»خن����ان« الثانوي����ة التجريبي����ة مبدينة 

تستضيف اوبرا كل جنوم العالم 
العربي مب���ن فيهم هيفاء. وفي 
محاولة نيشان الستدراجها حول 
غناء ديو معها وهل تطلب بوضع 
اسمها قبل اسم هيفاء قالت نانسي 
بذكاء: اقدم ديو مع هيفاء ال امانع 
ولتضع اسمها قبلي ألني ال أعلق 
على هذه األمور السخيفة. وأيضا 
اكدت ان ال مشكل لديها بتقدمي 
ديو مع اليسا مشيرة الى ان الديو 
يجب ان يكون مختلفا في الكلمة 
اللحن والشكل بينها وبني هيفاء 
عنه بينها وبني اليسا. مشيرة الى 
انها ال تفكر حاليا بتقدمي اي ديو 
مع اي فنان حتى شقيقها الذي 

غنت احدى أغانيه وأشارت الى 
انه »نقطة ضعفها« في احلياة 
ال���ى النجومية  وانه س���يصل 

يوميا.
نانسي التي قالت بأنها أضحت 
متزوجة وان زوجها له االولوية 
في حياتها ومن ثم ابنتها لتأتي 
هي، أكدت انها تعمل على حتصني 
ذاتها وزواجها وانها تعلمت من 
أخطاء غيرها. ورفضت االنزالق 
في متاهات ما اذا كان حس���ابها 
املصرف���ي مندمجا مع حس���اب 
زوجها وذكرت نيشان بأنها تسمع 
السؤال جيدا لكنها تختار هي ما 

اذا كانت جتيب عنه أو ال.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
النجمة نانسي عجرم  أكدت 
ستسعى لتحقيق األفضل للطفولة 
الت���ي تعتبر مس���تقبل العالم 
العربي أنها بعد اختيارها سفيرة 
حلقوق األطفال والنوايا احلسنة 
من قبل منظمة »اليونيس���يف« 
العاملية مشيرة الى انها ستسعى 
لتأمني أفضل ما ميكنها للطفولة 

العربية.
حديث نانسي جاء في إطاللتها 
التلفزيونية األولى كضيفة على 
برنامج »مايسترو« والذي أكدت 
خالل���ه انها تفخر بجنس���يتها 
اللبنانية وأنها حتب كل بلدان 
الوطن العرب���ي وبعد أن قدمت 
أغني���ة خاصة لكل م���ن لبنان، 
الكويت، مصر س���تغني لبقية 

البلدان العربية.
ورفضت نانس���ي الرد على 
املوسيقار ملحم بركات واتهامه 
له���ا انه���ا تخلت ع���ن االغنية 
اللبنانية وأنه���ا لن تعلق على 
كالمه ألن���ه مبثابة والدها وانه 
صاحب قلب طيب. وقد حضرت 
حلقته وتابعته. أما عن اتهامها 
بأنه���ا دفعت لالعالمي���ة أوبرا 
وينفري الستضافتها فأكدت انها 
تلقت اتصاال الى مكتبها طالبوا 
معلومات عنه���ا حللقة تعدها 
العالم  االعالمية حول مشاهير 
العربي وأعطت نانسي تعليماتها 
بالتالي ملكتبها للتجاوب معهم.

نانس���ي أكدت ان���ه فخر ان 

زين بايكا

نانسي عجرم خالل اللقاء

طبيبة تفحص إحدى التلميذات في مدرسة مصرية خاصة بسلطنة عمان                 )أ.ب(

مايكل جاكسون

دبي � العربية: نشر سمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس اإلمارات ورئيس 
حكومتها وحاكم دبي، على صفحتيه في موقعي 
»فيس ب���وك« و»تويتر«، ڤيديو للجولة التي 
قام بها في مترو دبي، في 20 أغسطس املاضي، 
ودشن خاللها التش���غيل التجريبي للمترو، 
الذي يفترض أن ينطلق رسميا في التاسع من 

سبتمبر اجلاري، 
وكان الش���يخ محمد استخدم جسر املشاة 
الذي يربط محطة املترو في جبل علي باجلهة 
املقابلة لشارع الش���يخ زايد، ليستقل املترو 
الذي انطلق بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، 
ثم ارتفعت س���رعته لتصل إلى 90 كيلومترا 

في الساعة.

محمد بن راشد يبث ڤيديو جولته بمترو دبي على »فيس بوك« و»تويتر«

صحتك

العالمات التجارية
 على علب السجائر »مضللة«

لندن � يو.بي.آي: تضلل الكتابات أو 
العالمات التجارية على علب السجائر 
الزبائن وتوهمهم بأن بعضها أقل ضررا 

من غيرها.
وأظهرت دراسة شملت 1300 شخص 
أعدتها جامعة نوتنغهام أن استخدام 
كلم����ات لوصف منتج����ات التبغ مثل 
»ناعم« أو »فضي« أو »ذهبي« حتمل 
على االعتقاد أنها أقل ضررا من غيرها 
وأنها قد تساعد على االقالع عن التدخني 

وهذا ليس بالضرورة صحيحا.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي 
بي س����ي« أنه عرضت على املشاركني 
في الدراسة علب سجائر وطلب منهم 
املقارن����ة بينها واختيار ما يعتقدونه 
األفضل لهم من حيث الطعم ومستويات 
القطران واملخاط����ر الصحية التي قد 
تس����ببها لهم وما إذا كان من الصعب 

اإلقالع عن التدخني وغير ذلك.
وتبني أن أكثر من نصف البالغني 
واملراهقني الذين شملتهم الدراسة ظنوا 
أن علب الدخان الثماني التي عرضت 
عليهم وكتبت عليها عبارات مثل »ناعم« 
كانت أقل ضررا من غيرها. وقال %53 
من الذين ش����ملتهم الدراسة أن علب 
السجائر الذهبية تشكل خطرا أقل من 
غيرها على الصحة ورأى 31% منهم أنها 
تس����اعد في اإلقالع عن التدخني على 
عكس ما كان األمر عليه بالنسبة إلى 

علب الدخان ذات األغلفة احلمراء.
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