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أوتاوا ـ أ.ش.أ: 
مطربـــة  لقيـــت 
كندية شـــابة )19 
مصرعها  عامـــا( 
بأنياب ذئبني من 
ذئاب البراري قاما 
مبهاجمتهـــا فـــي 
حديقـــة عامة في 

شرق كندا.
وقال املسؤولون 
إن تيلور ميتشيل، 
وهي موســـيقية 
واعـــــــدة مــــــن 
تورنتـــو، توفيت 
فـــي املستشـــفى 
بعدما هاجمها ذئبا 
البراري عندما كانت 
تقوم بنزهة طويلة 
سيرا على األقدام 
مبفردها في حديقة 
كيب بريتون في 
نوفا سكوتيا هذا 

األسبوع.
يذكـــر أن هذا 
الذئاب  النوع من 

الصغيرة واملسمى »القيوط« الذي يعيش في البراري والسهول، 
نادرا ما يهاجم البشر ألنه عادة ما يقتنص الغزالن واألرانب البرية، 
وقد جاءت تلك األنواع من أميركا الوســـطى إلى الواليات املتحدة 
وكندا. ونزفت املطربة واملوســـيقية وكاتبة األغاني كثيرا، وكانت 
قد نقلت جوا إلى مستشـــفى هاليفاكس بيد أنها توفيت من جراء 
جروحها، حسبما ذكرت شبكة »بي.بي.سي« البريطانية. يشار إلى 
أن ميتشيل كانت جنمة صاعدة في سماء املوسيقى واختيرت هذا 

العام لنيل جائزة املوسيقى الشعبية الكندية في فئة الشباب.

لوس اجنيليس 
ـ د.ب.أ: اظهـــرت 
اســـتطالع اجراه 
موقـــع »جي اس 
واي كيه« املوجه 
أنه  للمراهقـــني، 
املمثلة  مت اختيار 
الشـــابة مايلـــي 
كأسوأ  سايروس 
جنـــوم هوليوود 
تأثيـــرا لعـــــــام 

.2009
وحصـــــلـــت 
سايـــــروس )16 
عامـــا( على %42 
في  األصوات  من 
االســـتطالع غير 
لتدفع  العلمـــي، 
سپيرز  ببريتني 
الـــراب  وجنـــم 
كينـــي  األســـمر 
ويست للمركزين 
الثانـــي والثالث 

على التوالي.
نتائج  اعلنت 

االستطالع بعد ان تصدرت النجمة املراهقة عناوين االخبار مبواعدتها 
عارض أزياء يبلغ من العمر عشرين عاما، وظهرت في صورة غير 

تبدو فيها عيناها »مائلتني« وكأنها تسخر من اآلسيويني.
كما تأتي نتائج االســـتطالع وســـط انتقادات حادة لـ »نواه«، 
الشـــقيقة الصغرى، ملايلي والتي حضرت حفال خيريا في لوس 

اجنيليس وهي ترتدي زيا فاضحا.
يذكر أن ما يلي سايروس اشتهرت بأداء شخصية هانا مونتانا 

في املسلسل الذي تنتجه شركة ديزني.

الرباط ـ أ.ش.أ: دعت املنظمة اإلســـالمية للتربية 
والعلوم والثقافة )إيسيســـكو( املسلمني إلى احترام 
قدسية احلج وعدم اســـتغالله في أي أعمال منافية 
للمقاصد الشـــرعية التي نص عليهـــا القرآن الكرمي 

والسنة النبوية املطهرة.
وقالت املنظمة ـ التي تتخذ من العاصمة املغربية 
الربـــاط مقرا لها في بيـــان أصدرته اليومـ  إن احلج 

ركن من أركان اإلسالم وشعيرة من أعظم شعائر اهلل، 
أمر بأدائها في سكينة وخشوع، ونهى عن ارتكاب ما 

يبطلها أو ينقص من كمالها.
وأكدت أن الرسول محمد ژ، هو األسوة احلسنة 
للمســـلمني جميعا،  وأن أي سلوك أو عمل في احلج 
يخالف ما فعله الرسول الكرمي، يعد خروجا عن اجلادة 

الصحيحة والنهج القومي.

»إيسيسكو« تدعو المسلمين إلى احترام قدسية الحج

الشرطة اإليطالية تبحث عن القاتل »الهادئ« أنجب توأمًا في الـ 71 من عمره

طائرة ولي عهد بلجيكا تهبط اضطراريًا في القاهرة

أكبر كرة مطاطية في العالم تزن 4236 كيلوغرامًا

متاجر »وول مارت« تخدم زبائنها حتى بعد وفاتهم

القيادة المتهورة ربما تكون.. جينية

لندنـ  يو. بي. آي: احتفل البريطاني ريتشارد 
رودن مبنحه لقب »أكبر أب في بريطانيا« بعد والدة 

ابنتيه التوأم بعدما بلغ 71 عاما من العمر.
وذكرت صحيفة »الصن« البريطانية ان رودن 
متـــزوج بامرأة تدعى ليزا في الــــ 25 من العمر 
وأجنب مؤخرا توأمـــا متطابقا وأطلق الزوجان 

على طفلتيهما اسمي إمييلي وروبي.
وأشـــارت الصحيفة إلى ان رودن بدأ يتأقلم 

مع نظرات الدهشـــة التي ترتســـم في عيون من 
يقابلهم ويحاول التفسير بأن الطفلتني هما ابنتاه 

وليستا حفيدتيه.
يشـــار إلى ان للوالد الفخور ابنا في العاشرة 

من العمر من زواج آخر.
ونقلت الصحيفة عن رودن قوله »ســـنحاول 
إجناب صبي خالل ســـنتني فليس لدي سوى 3 

أوالد وأرغب كثيرا في إجناب ابن آخر«.

القاهرة ـ د.ب.أ: أعلنت سلطات مطار القاهرة 
الدولي حالة االستعداد امس الستقبال طائرة ولي 
عهد بلجيكا األمير فيليب بعد بالغ من قائد الطائرة 
بقرب نفاد وقودها خالل رحلتها من االمارات الى 
بلجيكا. وقالت مصادر مالحية مبطار القاهرة ان برج 
املراقبة باملطار فوجئ بقائد الطائرة يخبره مبنحه 
أولوية للهبوط القتراب نفاد وقود طائرته، »فتم 
تخصيص املمر لهبوطه، ورفع حالة االستعداد الى 

درجته األولى، وهي احدى مراحل الطوارئ«.
وأشـــارت املصادر الـــى ان الطائرة كان مقررا 
هبوطهـــا باملطار أصـــال، غيـــر ان قائدها فوجئ 
باقتراب نفاد الوقود، ومن ثم طلب منحه أولوية 

للهبوط.
وأوضحت انه مت استضافة األمير والوفد املرافق 
له في صالة كبار الزوار باملطار حلني تزويد الطائرة 

بالوقود، حيث أقلعت بعد ساعة الى بروكسل.

لودرهيل ـ يو.بـــي.آي: صنع رجل من والية 
فلوريدا االميركية كرة مطاطية هي االكبر في العالم 

وتزن 4236 كيلوغراما وقطرها متران.
وأفادت صحيفة »ميامي تاميز« االميركية بأن 
جويل وول من مدينة لودرهيل استخدم في الكرة 

الكبيرة 720 الف رباط مطاطي.
ونقلت عن وول قوله ان موســـوعة غينيس 
لالرقام القياسية عاينت الكرة في اغسطس 2008 
عندما كانت تـــزن 3719 كيلوغراما، لكنه اضاف 

اليها املزيد من املطاط منذ ذلك احلني وباتت تزن 
اآلن 4236 كيلوغراما.

وباع وول ابتكاره الى برنامج »ريبلي صدق 
أو ال تصدق« مقابل مبلغ مالي لم يكشـــف عنه، 
وسيستخدم املال لتســـديد تكاليف التعليم في 

مدرسة ستانت الدولية في سياتل.
وقال وول انه يخطط لتحقيق رقم قياســـي 
جديد هو أطول وقت ميكن متضيته على شـــكل 

كرة نار بشرية.

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: قررت اكبر سلسلة 
متاجر بيع بالتجزئة في العالم »وول مارت« خدمة 
زبائنها حتى بعد موتهم فبدأ ببيع توابيت عبر موقعها 

على االنترنت واالسعار تبدأ من 895 دوالرا.
وذكرت صحيفة »لوس اجنيليس تاميز« االميركية 
ان تصاميم التوابيت تتضمن واحدا مخصصا لألم 
ويتميز بالقمــــاش الزهري باالضافة الى كلمة »أم« 

املطرزة في داخله. وتقدم املتاجر مجموعة متنوعة من 
التوابيت والقوارير املخصصة حلفظ رماد املوتى.

واشارت الصحيفة الى ان اسعار التوابيت تبدأ 
من 895 دوالرا ومعظمها ال يتعدى ســــعرها 2000 
دوالر فيما عدا تابوت واحد ثمنه 2899 دينارا وثمة 
تابوت حفرت عليه لوحة »العشاء السري« للرسام 

ليوناردو دافنشي.

إيرفاينـ  يو.بي.آي: قال علماء إن هناك أســــبابا 
جينية أو مواد في الدماغ حتفز السائق على القيادة 
املتهورة والتي قد تتســــبب في الكثير من األحيان 

بحوادث خطيرة كان ميكن جتنبها.
وأوضح علماء األعصاب في جامعة كاليفورنيا 
مبقاطعة ايرفني األميركية ان بعض السائقني الذين 
لديهم جينات معينة أو مواد كيميائية في الدماغ مثل 
»دوبامني« مييلون إلى اإلثارة واملغامرات وممارسة 
الرياضة اخلطرة مثــــل ركوب الدراجات النارية أو 
السيارات الســــريعة، مشــــيرين إلى أن هذه املادة 

)دوبامني( هي إحدى الناقالت العصبية التي حتمل 
الرســــائل الكيميائية بني خاليا املخ وحتدد كيفية 

تصرف السائق.
وقال د.ستيڤن كرامير وهو أستاذ مساعد في علم 
األعصاب إن نحو 30% من األميركيني لديهم جينات 
تختلف عن تلك التي للسائقني اآلخرين املتزنني في 

قيادتهم ولكن من دون يحددها بالضبط.
وأضاف ان هؤالء السائقني يرتكبون أخطاء أكثر 
من غيرهم خالل القيادة وينســــون ما تعلموه عن 

أصول القيادة بعد مضي بعض الوقت.

روما- أ.پ: حتى في اعراف رجال 
عصابات املافيا يعتبر اعدام رجل في 
شـــارع مزدحم في وضح النهار امرا 
صاعقا، وهو االمر الذي شهدته مدينة 
نابلس جنوب ايطاليـــا، اذ اقدم قاتل 
»مجهول الهويـــة« في 11 مايو املاضي 
على اطالق النار في وضح النهار على 
رجل خمســـيني خارج من احد بارات 
املدينة، واطلق االدعاء االيطالي اول من 
امس مقاطع ڤيديو عن حادثه االغتيال 
املروعة التـــي ذهب ضحيتها ماريانو 
باتشياريشنو امال في ان يتعرف احد 
على القاتل الذي صورته كاميرا مراقبة 
امنية اثناء قيامه بقتل ماريانو في وضح 
النهار. وتظهر لقطـــات ڤيديو كاميرا 
املراقبة القاتل الذي يرتدي قبعة يتوجه 
ببرود الى خارج البار ويستل مسدسا 
من بني طيات مالبســـه ويضع فوهته 
خلف رأس الضحية ويطلق رصاصة 
ليرديه قتيال قبل ان يغادر القاتل بخطى 
هادئة موقع احلادث، وتبحث الشرطة 
االيطالية منذ مايو املاضي عن هوية 
القاتل، وعندما فشلت في التوصل الى 
هويته قامت باطالق مقطع الڤيديو عن 
طريق االدعاء العام االيطالي الذي يتابع 
القضية، وان كانت مصادر في الشرطة 
االيطالية تعتقد ان وراء اجلرمية عائلة 
مافيا تعرف باسم كامورا، وهو ما ايده 
الصحافي االيطالي روبيرتو سافيانو 
قائال »اجلرمية حتمل طابع اغتياالت 
كامورا، لكن ما يبعث على الدهشة هو 
الهدوء الغريب في تصرف القاتل بعد 

)أ.پ(اجلرمية«. 4 لقطات من كاميرا املراقبة التي تبني كيفية قيام القاتل »الهادئ« بارتكاب جرميته ومغادرة املوقع بهدوء غريب      

السبعيني ريتشارد رودن محتضنا ابنتيه التوأم

جاك شيراك

تيلور ميتشيل مايلي سايروس

جويل وول بجانب كرته املطاطية االكبر في العالم

صحتك

إبرة بـ 5 دوالرات تقضي على الشخير
لندن ـ يو.بـــي.آي: وأخيرا توصل العلماء إلى حل 
ملشكلة الشخير التي يعاني منها ماليني البشر وأدت 
في مرات كثيرة للجفاء بـــني األزواج، وحتى الطالق 
وذلك بصنع إبرة ثمنها 5 دوالرات تنهي هذه املشكلة 

وتعيد الصفاء املعهود إلى احلياة الزوجية.
واإلبرة اجلديدة اسمها »سنور بالستي« حتتوي على 
مادة كيميائية اسمها »صوديوم تتراديسي« حتقن في 
سقف احللق ومتنع األنسجة الرخوة في اجلزء اخللفي 

من الفم من االهتزاز وبالتالي متنع الشخير.
وذكرت صحيفة الدايلي مايل امس أن عملية احلقن 
ال تستغرق أكثر من دقيقتني، مشيرة إلى أن د.هادي 
اجلاسمي الذي يترأس فريقا طبيا في مستشفى مبدينة 
ليڤربول قد عالج نحو 400 مريض يعانون من الشخير 

هناك حتى اآلن.
وقال د.اجلاسمي وهو خبير في طب األنف واألذن 
واحلنجرة ويعمل لدى قسم اخلدمات الطبية الوطنية 
في منطقتي ســـاوث بورت وأورمسكيرك »كما يعلم 
اجلميع فإن الشخير قد يسبب مشاكل كثيرة للمرضى 

وبخاصة لشركائهم أو أزواجهم«.
وأضـــاف »الرجال هم الذين يشـــخرون في معظم 
األوقات ولكن النســـاء يشخرن أيضا وهذا يؤدي إلى 
حرمان أحدهم من النوم« مشيرا إلى أن الشخير »يسبب 
الكثير من املشـــاكل بني األزواج ويـــؤدي أحيانا إلى 

الطالق«.
وتابع »إني سعيد بهذه الطريقة العالجية اجلديدة ألن 

البديل عنها هو إخضاع املريض لعملية جراحية«.
ويلقي د.اجلاسمي محاضرات في مختلف املناطق 
البريطانية حول هذه اإلبرة ويقول إن العملية اجلراحية 
ملنع الشخير »مؤملة جدا وال يستعيد املريض نشاطه 
وعافيته إال بعد عدة أسابيع من ذلك«، مشيرا إلى أن 
»مرضاي ال يرغبون باخلضوع للعملية اجلراحية إما 
ألنه ليس لديهم وقت كاف لذلك أو ألنهم ال يتمتعون 

بصحة جيدة للخضوع لها«.

استدعاء شيراك للمحاكمة بتهمة االختالس

أوباما لم يخَتر هيالري نائبة له خوفًا من زوجها!
واشنطنـ  أ.ف.پ: أعلن أحد مساعدي الرئيس 
األميركي باراك أوباما في كتاب سينشر قريبا ان 
األخير كان ينوي حقا اختيار هيالري كلينتون 
نائبة له خالل حملته االنتخابية ســــنة 2008 
لكنه عدل عن ذلك خشــــية من الدور الذي قد 
يلعبه زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون. 
وأكد مدير حملة أوباما ديڤيد بلوف في كتاب 

يروي فوز أوباما التاريخي، انه استغرب خالل 
االجتماع األول الذي خصص الختيار مرشح 
ملنصب نائب أو نائبة الرئيس، كيف ان أوباما 
كان يفكر جديا في هيالري كلينتون. واوضح 
بلوف في كتابــــه وعنوانه »جرأة االنتصار«، 
على منوال »جرأة األمل« الذي كتبه أوباما، انه 
كلما تقلصت الئحة نواب الرئيس احملتملني كان 

أوباما يقول ملستشاريه »مازلت أعتقد ان لدى 
هيالري الكثير مما أبحث عنه من مزايا نائب 

الرئيس، الذكاء واالنضباط والصرامة«.
لكن بلوف تابع ان أوباما كان يضيف »أظن 
ان بيل قد يشكل مشــــكلة كبيرة، فإذا عينتها 
أخشى أال تقوم بيننا عالقة اثنني«، كما جاء في 

مقتطفات من الكتاب نشرتها مجلة »تاميز«.

الن املدعي العام في باريس جان كلود مارين 
قال من قبل انه ال توجد قضية ضده.

ومن املرجح ان يستأنف مارين القرار الذي 
يتلخص دوره في التحقيق في القضايا ليقرر 
مــــا اذا كانت هناك حاجة لتقدمي املشــــتبه به 

الى احملكمة.
وفي هذه احلالة ســــتبت محكمة استئناف 
في االمر وتتخذ القرار النهائي خالل عام آخر 

أو نحو ذلك.
ولم يحاكم أي رئيس فرنســــي في السابق 
في قضايا فساد وستكون احملاكمة إهانة علنية 
لرجل كان في معمعة السياسة الفرنسية على 
مدى أربعة عقود من الزمن. وأثارت املشكالت 
القانونية التي يواجهها شيراك ردود فعل متباينة 
في الطبقة السياســــية الفرنسية. فاألصدقاء 
واخلصوم على حد سواء ممزقون فيما يبدو 
بني حرج ذكر مساوئ املاضي وبني احلاجة إلى 

تأكيد مبدأ أن ال أحد فوق القانون.

باريسـ  رويترز: صدر أمر قضائي مبحاكمة 
جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق في تهم 
اختالس تعود للفترة التي شغل فيها منصب 
رئيس بلدية العاصمة الفرنســــية باريس في 
خطوة غير مســــبوقة ضد رئيس دولة سابق 
في فرنسا. وأصدر القاضي إجزافييه سيميوني 
األمر بخصوص اتهامات بأن بلدية باريس منحت 
عقودا على أعمال وهمية حلساب أناس من ذوي 

املصالح السياسية لدى شيراك.
وقال مكتب شــــيراك في بيان امس إن أمرا 
صدر مبثول شيراك وتسعة آخرين للمحاكمة 
فــــي اتهامات تخص 21 عقــــدا. وأضاف البيان 
»الرئيس شيراك واثق... ومصمم على أن يثبت 
للمحكمة أن أيا من املهام التي يدور جدل حولها 

لم تكن مهمات وهمية«.
ولم يتأكد بعد أن شــــيراك )76 عاما( الذي 
شغل منصب رئيس بلدية باريس من عام 1977 
حتى انتخابه رئيسا عام 1995 سيحاكم بالفعل 

الذئاب تقتل مطربة كندية شابة هانا مونتانا.. األسوأ تأثيرًا لـ 2009


