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بيل غيتس احتل ذيل القائمة

أوباما على رأس قائمة فوربس لألشخاص األكثر نفوذًا في العالم
سنغافورة ـ رويترز: يستطيع الرئيس األميركي 
باراك أوباما أن يضيف لقبا جديدا إلى قائمة طويلة 
بالفعل من اجلوائز التي حصل عليها بعد أن جاء على 
رأس قائمة مجلة فوربس لألشخاص األكثر نفوذا في 
العالم لهذا العام. واحتل أوباما الذي أظهرت استطالعات 
عديدة أن شعبيته في الداخل واخلارج عززت من صورة 
الواليات املتحدة قمة قائمة املشاهير الذين يتمتعون 
ببعض النفوذ على العالم والتي تضم أيضا أســـامة 
بن الدن زعيم تنظيم القاعدة وأوبرا وينفري مقدمة 

البرامج احلوارية.
 وذكرت »فوربس« انهـــا قلصت قائمة تصنيفها 
االفتتاحي إلى 67 شـــخصا وهو »عدد يســـتند إلى 
تصور أنها ميكنها اختزال سكان العالم البالغ عددهم 
6.7 مليارات شـــخص إلى شخص واحد مهم من كل 
100 مليون في العالم، وقالت املجلة »الهدف من وضع 
هذه القائمة هو فضح القوة وليس متجيدها واثبات 
مبرور الوقـــت كيف أن فقدها يتم بســـهولة توازي 

صعوبة احلصول عليها«.
 واحتل زعماء سياسيون وصناعيون املراكز العشرة 
األولى على القائمة التي قالت فوربس إن تقييمها مت 
على أســـاس عدد من ميارس عليهم الشخص نفوذه 
وقدرته على اظهار قوته فيما يتجاوز محيط نفوذه 
املباشر وســـيطرته على املوارد املالية ومدى نشاط 

ذلك الشخص في ممارسة النفوذ.
 وضمت القائمة أيضا مسؤولني ماليني من الوزن 

الثقيـــل مثل لويد بالنكفاين الرئيس التنفيذي لبنك 
جولدمان ساكس )18( وامللياردير وارين بوفيت )14( 
باإلضافة إلى البابا بندكيت السادس عشر)11(، وجاء 

ابن الدن في املركز 37 ووينفري في املركز 45.
 واحتل غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني 
املركز 29 بينما لم تضم القائمة امللكة اليزابيث ملكة 
بريطانيا.  وجاءت املراكز العشرة األولى في القائمة 

كما يلي:
 1- الرئيس األميركي باراك أوباما.
 2- الرئيس الصيني هو جني تاو.

 3- رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني.
 4- رئيس مجلس االحتياطي االحتادي األميركي 

بن برنانكي.
 5- مؤسســـا شركة غوغل سيرجي برين والري 

بيدج.
 6- كارلوس ســـليم الرئيس التنفيذي لشـــركة 

تلمكس املكسيكية لالتصاالت.
 7- روبرت مردوخ رئيس مجلس ادارة مجموعة 

نيوز كورب االعالمية.
 8- مايكل تي. ديـــوك الرئيس التنفيذي ملتاجر 

وول مارت للتجزئة.
 9- امللـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز عاهـــل 

السعودية.
 10- بيل غيتس الرئيس املشـــارك ملؤسسة بيل 

باراك أوباماوميلندا غيتس.

 غـــزة ـ أ.ف.پ: عادة ما يتجنب الناس لســـعات 
النحل املؤملـــة لكن في غزة يتهافـــت مئات املرضى 
للحصول عليها من يد م.الزراعي راتب سمور الذي 
يدير العيادة األولى والوحيدة في قطاع غزة للتداوي 
بـ »ســـم النحل« الذي ازدهر اإلقبال عليه خصوصا 

منذ احلصار اإلسرائيلي.
ويتنقل م.راتب من مريض الى آخر داخل عيادته 
املزدحمة بعشـــرات املرضى حامال صندوقا صغيرا 
يحتوي على عشـــرات النحالت ليوجه لكل مريض 
عددا من اللســـعات في موطن األلم.  ويقول الشاب 
محمد الداية )25 عاما( الذي اصيب بشلل في اطرافه 
الســـفلية منذ 3 اعوام »كنت أتعالـــج بصفة دورية 
فـــي مصر من ضمور العضالت الذي اصابني منذ 10 
اعوام لكن لم اســـتطع السفر الستكمال عالجي بعد 
احلصار فتدهورت حالتي وفقدت القدرة على احلركة 

في اجلزء السفلي«.
ويتابع بحسرة وهو يجلس على كرسيه املتحرك 
»لو متكنت من السفر ملا أصبحت مقعدا اآلن، سيكون 

عالجي اصعب بعد ان فقدت احلركة«.
وال ميلك مرضى قطاع غزة اي خيارات للعالج في 
اخلارج بعد ان فرضت اسرائيل حصارا على القطاع 
منذ اكثر من 3 اعوام ما أدى الى تدهور القطاع الصحي 

ونقص في العقاقير الطبية بحسب وزارة الصحة.

 العالج بـ »سم النحل« 
يتفوق على الطب في غزة

صحتك

أمستردامـ  د.ب.أ: أثار موقع إلكتروني يقدم مجموعة 
من النصائح املباشرة للراغبني في إنهاء حياتهم »بطريقة 
هادئة« عن طريق العقاقير الطبية، ضجة واسعة النطاق 
في هولندا. وترغب »الرابطة الهولندية للموت االختياري« 
عبــــر املوقع املثير للجدل فــــي »احليلولة دون ان يلقي 
شــــخص بنفسه أمام قطار، أو يشــــنق نفسه،  أو ينهي 
حياتــــه بأي من تلك الطرق البشــــعة«. ونقلت صحيفة 

»فولكسكرانت« في عددها امس عن مديرة الرابطة،  بيترا 
دي يوجن، القول: »من حق كل شخص أن ميوت بكرامة« 
مشــــيرة إلى أن اللجوء لطرق عنيفة في إنهاء احلياة ال 

يؤلم املنتحر فحسب بل أسرته أيضا.
وتبحث الســــلطات في الوقت احلالي ما إذا كان هذا 
املوقع يتعارض مع القواعد القانونية التي تقنن مسألة 

تقدمي املساعدة على االنتحار.

للمكتئبين في هولندا: ال تقلقوا.. نحن نساعدكم على االنتحار!

صبي يعتقد أنه كلب ويمشي على 4 
ويأكل النمل والديدان!

2010 .. عام الموسيقار العالمي »شوبان«

مملكة األقزام في الصين

خاتما العجوز األميركية في أطنان من القمامة

بكني ـ يو.بـــي.آي: أثار صبي في الصني ذهول أهله وأصدقائه 
بعدمـــا بات يدب على يديه وقدميه معظم الوقت ويدعي انه كلب 
ويفضل تناول النمل والديدان. ونقلت صحيفة »شـــاينا دايلي« 
الصينية عن أصدقاء شياو كيانغ وهو تلميذ في املرحلة االبتدائية 
في مقاطعة تيانغني الصينية قولهم ان الصبي يسارع إلى امللعب 
ما أن يرن اجلرس في املدرسة وكل ما يفعله خالل فترة الراحة هو 
البحث عن النمل والديدان ألكلها. واستشارت والدة شياو طبيبا 
نفسيا فرجح ان ابنها يعاني من حالة طبية تعرف باسم »اضطراب 
بيكا« الذي يظهر فيه املرء شهية لتناول أشياء ال تؤكل عادة مثل 

الفحم واحلشرات واملخاط والصابون وغيرها.
وأوضح ان غياب بعض العناصر الضرورية في اجلسم للتعامل 

مع ما يؤكل تتسبب مبشاكل في النظام العصبي.

باريسـ  أ.ش.أ: خصص وزير الثقافة واالتصاالت الفرنسي »فريدريك 
ميتران« عام 2010 ليصبح عام املوسيقار العاملي »فريدريك شوبان«، 
حيث يجرى االحتفال في ذكرى مرور 200 عام على مولده، والذي ألف 
معظــــم أعماله في الفترة من عــــام 1836 حتى وفاته عام 1849. ويقام 
بهذه املناســــبة معرض وحفالت موسيقية ألشهر أعمال شوبان التي 
ألفها طوال حياته، كما تعقد ندوات ومؤمترات حول أعماله ملناقشتها 
وإلقاء الضوء عليها. وحتتفــــل پولندا كذلك - وهي املوطن األصلي 
لشوبان قبل ســــفره إلى باريس وحصوله على اجلنسية الفرنسية 
- بهذه الذكرى فتقدم 1200 حفل موســــيقي ألعمال شوبان خالل عام 

2010، باإلضافة إلى 2000 حفل في جميع أنحاء العالم.

اقيم في الصني أمس األول عرض مملكة االقزام في يانان، وكان 
العرض قد افتتح الصيف املاضي مبشـــاركة اكثر من 100 قزم من 
كل ارجاء الصني، والشرط الوحيد لالشتراك في العرض هو ان يقل 
طول املشارك او املشاركة عن 130 سم، وقد اختار املشاركون احد 
املنتزهات لتقدمي عروضهم بسبب التمييز ضدهم في املدينة وعدم 
توافر فرص العمل لهم.            )رويترز(

موريس بالينزـ  يو.بي.آي: استعادت عجوز 
أميركية خامتي اخلطبة والزواج اللذين احتفظت 
بهما منذ شــــبابها من بني أطنان من النفايات 
بعدما رمى زوجها الكوب الذي وضعتهما فيه 
ظنــــا منه أنه مجرد قمامــــة. ومتكن فريق من 
عمال التنظيفات من اســــتعادة اخلامتني بعد 
بحث مضن في حوالي عشرة أكوام من القمامة 

مبساعدة الزوج الذي أزعجه كثيرا األمر. وقالت 
بريدجيت بريكولي التي ستحتفل بعيد ميالدها 
الثامن والسبعني في شهر ديسمبر املقبل لشبكة 
»سي ان ان« اإلخبارية األميركية امس إن زوجها 
أجنلــــو بريكولي )78 ســــنة( رمى الكوب في 
كيــــس للقمامة من دون أن يدري ماذا بداخله. 
وأضافت »بحثت عــــن الكوب.. ولكنه اختفى 

فسألت زوجي عنه فقال لي: رباه.. لقد رميته 
في كيس القمامة«. واستعان الزوجان باملسؤول 
احمللي عن التخلص من القمامة مايكل بروتونز 
في منطقة موريس بالينز بوالية نيو جيرسي 
الــــذي بدأ هو ورفاقه ومبعاونة الزوج البحث 
عن اخلامتني املفقودين ولكن كان عليهم البحث 

عنهما في حوالي عشرة أطنان من القمامة.

شـــاي تي دبليـــو جي 
الســـنغافوري قد مت طرحه 
الســـابق بهدف  العـــام  في 
طرح مستويات أعلى وأجود 
للرفاهية، حيث يقدم خليطا 
من النكهات اجلديدة باإلضافة 

للمعتاد منها.
)رويترز(

شاي فاخر 
للرفاهية 

في سنغافورة

التنقيب عن الذهب يلحق أضرارًا بسور الصين العظيم

بكني ـ يو.بي.آي: حتقق الشـــرطة في منطقة 
منغوليا الداخلية في الصني بصحة تقارير أفادت 
بأن عمليات التنقيب عـــن الذهب في املناجم قد 
أضرت بحوالي مائة متر من سور الصني العظيم 

في املنطقة.
وأفادت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا« 
بأن محققني تابعني لإلدارة التراث الثقافي احلكومية 
ومحققني من الشرطة توجهوا إلى مكان االنهيار 
قـــرب مدينة هوهوت حيث حصلـــت ثقوب في 

السور التاريخي.
وقال وانغ دافانغ مديـــر التذكارات الثقافية: 

»الضرر غير قابل لإلصالح« موضحا أن شـــركة 
»هوهوت كيكاو« للمناجم جتاهلت خمسة أوامر 
من احلكومة اإلقليمية بالكف عن احلفر في اجلبل 
القريب من السور. وقد أحدثت عمليات التنقيب 
ثقبني في الســـور العظيم الذي شيد خالل عهد 

ساللة كني بني العامني 221 201 وقبل امليالد.
وميتد سور الصني العظيم ملسافة 14.48 كلم 
في منغوليا. وقد بـــدأ االمبراطور كني 259)210 
قبل امليالد( الذي وحد الصني خالل حكمه بتشييد 
السور حلماية الصني من هجمات القبائل الشمالية 

الشرسة مبا فيها املغول.


