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بيروت: بدأ وفد بريطاني متخصص اعمال احلفر في بلدة عيتا46
الفخار )قضاء راشيا( بحثا عن رفاة الصحافي البريطاني الك 
س���ولت الذي خطف عام 1982 بينما كان يعم���ل مع منظمة االمم 

املتحدة.
وكان الوفد وصل السبت املاضي الى عيتا الفخار وباشر استكشافات 
بواسطة آالت متخصصة استكشاف البقايا البشرية الحد املواقع 

بعدما توافرت معلومات عن احتمال وجود رفاته فيها.

وفد للتنقيب عن رفاة صحافي بريطاني في لبنان

فتاة العالم العربي الثقافية: 6 عمليات
تجميل تجعلني ملكة جمال العالم 

اكتشاف 113 حالة إصابة جديدة في مصر .. والفرنسيون يرفضون التطعيم

»إنفلونزا الخنازير« يرفع أسعار الثوم في صربيا
عواص����م � وكاالت: ادى الذعر من 
انفلونزا اخلنازير في  انتشار مرض 
صربيا الى التهافت على شراء الثوم 
مما رفع سعره بدرجة هائلة من شدة 
االقبال عليه اعتقادا من الصربيني ان 
الثوم ثبت انه يقي بدرجة كبيرة من 
االصابة بامل����رض. والطريف ان زوار 
صربيا ش����موا رائح����ة الثوم مبجرد 
التنزه في الش����وارع واالماكن العامة 
حيث يأكل الصربيون الثوم كما يأكل 

األميركان التفاح.
من جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة 
عن اكتشاف 113 حالة جديدة مصابة 
بانفلونزا اخلنازي����ر ليصل إجمالي 
احلاالت في مص����ر منذ ظهور املرض 

وحتى اآلن الى 2607 حاالت.
وذك����ر بيان لل����وزارة أنه من بني 
احل����االت اجلديدة 65 حالة بني طالب 
امل����دارس في محافظ����ات القاهرة و6 
أكتوبر واالسكندرية واجليزة والغربية 
والقليوبية وحلوان وس����وهاج وكفر 
الشيخ، وبذلك يبلغ إجمالي اإلصابات 

بني طلبة املدارس 927 حالة.
وأوضح البيان أنه من بني احلاالت 
اجلديدة 11 حالة بني طلبة اجلامعات 
مبحافظات القاهرة واجليزة و6 أكتوبر 
والدقهلية ودمياط وبذلك يبلغ إجمالي 

حاالت اإلصابة ب����ني طلبة اجلامعات 
102 حالة.

وفي نفس السياق أظهر استطالع 
للرأي نشرته امس صحيفة »ويست 
فرانس« أن أغلبية الفرنسيني يرفضون 

التطعيم ضد انفلونزا اخلنازير.
وحسب االس����تطالع الذي يتزامن 
مع بدء حملة التطعيم في فرنسا ضد 
انفلونزا اخلنازير، فإن 20% فقط من 
الفرنسيني أعربوا عن نيتهم أخذ هذا 
التطعيم، في حني أكد 79% من املشاركني 
في االستطالع أنهم ال ينوون احلصول 

على التطعيم.
وأش����ار ثالثة ارباع الفرنس����يني 
املشاركني في االستطالع إلى أنهم ال 
يشعرون بكثير من القلق على أنفسهم 
أو أسرهم من االصابة بڤيروس انفلونزا 

اخلنازير.
وكانت حملة التطعيم ضد انفلونزا 
اخلنازي����ر قد بدأت في فرنس����ا يوم 
اخلميس املاضي، حيث متت دعوة 6 
ماليني مواطن إلى التطعيم في املرحلة 
األولى ومن بينهم العاملون في مجال 
الصحة واالشخاص الذين يعانون من 
مشاكل صحية واالشخاص احمليطون 
بالرضع الذين تقل اعمارهم عن ستة 

أشهر.

رفيدة ياسني 

القاهرة � ايالف: فازت الصحافية 
السودانية رفيدة ياسني بلقب فتاة 
العالم العربي الثقافية وذلك في 
مسابقة فتاة العرب املثالية التي 
أقيمت مؤخرا في القاهرة، رفيدة 
هي إحدى الصحافيات املتخصصات 
في الشأن السوداني املقيمات في 
مصر ودائمة التواجد داخل إقليم 
دارف����ور في األوق����ات العصيبة 

وأوقات احلروب األهلية.
رفيدة قالت إن عملها كمراسلة 
حربية أكسبها خبرة كبيرة مشيرة 
إلى أنها تتخلى عن أنوثتها خالل 
العمل، وتضيف: علمت من خالل 
عمل����ي صحافية أن هناك تقدميا 
املثالية  الس����ودان  الختيار فتاة 
للمشاركة في املسابقة حيث تقدمت 
آالف الفتيات السودانيات الالئي 
تنطبق عليهن ش����روط املسابقة 
سواء من خالل موقع املسابقة أو 
من خالل السفارة السودانية في 
القاهرة فقدمت أوراقي في السفارة 
وكانوا متحمسني لي جدا وبعد أن 
مت إج����راء مقابالت مع املتقدمات 
مت اختياري ورشحتني السفارة 

للمسابقة ألمثل السودان.
وفكرة املسابقة مختلفة فهي 
ليست مسابقة تعتمد على اجلمال 

وفاة أردني تشعل معركة بين الشرطة وأهله
عمان � رويترز: قالت مصادر أمنية أردنية أن مصادمات محدودة 
اندلعت مس���اء السبت املاضي بني عشرات املواطنني وعناصر من 
األمن العام إثر وفاة مواط���ن بعد تعرضه للضرب من قبل رجل 
ش���رطة. وقالت املصادر أن عائلة املتوفى فخري عناني كريشان 
الذي كان يبلغ من العمر 47 عاما أضرموا النار في كشك شرطة في 
مدينة معان لدى تلقيهم نبأ وفاته نتيجة تعرضه للضرب بهراوة 

على رأسه من رجل شرطة يوم اخلميس املاضي.
ولم يتس���ن احلصول على تصريح رسمي من وزارة الداخلية 
حول تفاصيل احلادث إال أن أفرادا من الشرطة أكدوا أنه مت إيقاف 
أحد رجال األمن العام لالش���تباه بتورطه في عملية االعتداء وأن 
التحقيق جار في مالبس���ات احلادث. وهذه هي املرة الثانية خالل 
أسبوع التي تندلع فيها أعمال عنف إثر وفاة مواطن على أيدي رجال 
األمن العام، إذ وقعت األسبوع املاضي اشتباكات في حي الطفايلة 

بعمان أصيب فيها أربعة من رجال الشرطة بأعيرة نارية.

ومن الحب ما قتل 

تونسية تذبح صديقها من الوريد للوريد
تونس � يو.بي.آي: عمدت س���يدة تونسية متزوجة إلى طعن 
عش���يقها 16 طعنة س���كني ثم أجهزت عليه بذبحه من الوريد إلى 
الوريد وحاولت التنصل من جرميتها بإلصاقها بعشيق آخر لها.

وذكرت صحيفة »الصريح« التونسية امس ان هذه »اجلرمية 
البش���عة وقعت في ضاحية رادس جنوب تونس العاصمة حيث 
عثرت الس���لطات األمنية على جثة عارية لرجل في مقتبل العمر 

ملقاة داخل مجمع ترفيهي وهي حتمل عدة طعنات بآلة حادة«.
وكشف التحقيق أن امرأة متزوجة تربطها عالقة مع القتيل هي 
التي نفذت هذه اجلرمية، وقد اعترفت بأنها كانت عشيقة للقتيل 

وأنها قتلته داخل املجمع الترفيهي بسبب خالفات معه.

لصان »رقيقان« سرقا العائلة وأطعما الرضيع
إنديانابوليس � س���ي.إن.إن: تبحث الشرطة في إنديانابوليس 
بالوالي���ات املتحدة األميركية عن س���ارقني »رقيقني« لم متنعهما 
خطورة اجلرمية التي نفذاها، عبر السطو املسلح على منزل إحدى 

العائالت، من املساعدة في إعداد وجبة طعام لطفلها الرضيع.
وقالت الش���رطة إن السارقني دخال منزل العائلة بقوة السالح 
وقاما بتقييد أيدي أفرادها الذين صادفوهما، وهم األب واألم وطفل 

في الثامنة من عمره.
وحاول األب التحرك، لكن أحد الس���ارقني عاجله بضربة على 
رأسه أفقدته الوعي، وانصرف السارقان بعد ذلك إلى قلب املنزل 

رأسا على عقب للتفتيش عن أغراض ثمينة.
وفي هذه األثناء، استيقظ الطفل الرضيع غايلن، الذي لم يكن 
اللصوص على معرفة بوج���وده، وبدأ بالصراخ، فطلبت األم من 

السارقني السماح البنها األكبر بإطعامه.
ورغم قسوة اللصني، إال أنهما حال قيود االبن األكبر، بل ساهم 
أحدهما في إطعام الرضيع بعد أن قام بتس���خني قارورة احلليب 

بنفسه في جهاز املايكروويف.
واعتبرت الشرطة أن هذه املالبس���ات جعلت اجلرمية غريبة 
للغاية، إلى جانب أن الس���ارقني كانا على قدر كبير من اجلرأة، إذ 

نفذا جرميتها في وضح النهار ومبنزل يقع في منطقة مزدحمة.
وقالت األم إن الواقعة أذهلتها بس���بب »رقة قلب« الس���ارقني، 
مضيفة: »في البداية اعتقدت أننا س���نموت، ثم قلت لنفسي إنهما 
طيبان، وقد سخن أحدهما قارورة احلليب بنفسه.. ال أعرف كيف 

ميكنني أن أكون فكرة دقيقة عنهما«.
ورغم هذه »املبادرة اإلنس���انية«، إال أن شرطة إنديانابوليس 
صنفت السارقني في خانة املجرمني اخلطرين واملسلحني، وعممت 

مذكرات للبحث عنهما وتوقيفهما.

لحم آدمي بمحل كباب في موسكو
موسكو � د.ب.أ: ألقي القبض على ثالثة رجال مشردين لالشتباه 
بأنهم باعوا حلما آدميا ملنفذ لوجبات كباب مجانية في مدينة بيرم 
في روسيا بعدما أكلوا جزءا من جسد الضحية. وقال مكتب املدعي 
العام في موقعه على االنترنت إنه جرى إلقاء القبض على آكلي حلوم 
البش���ر املزعومني بتهمة قتل شاب )25 عاما( بالسكاكني واملطارق. 
وذكرت وسائل اإلعالم الروسية امس أن الثالثة اتهموا بأكل جزء من 
جسد الضحية وبيع الباقي ملنفذ وجبات الكباب السريعة املجانية 
حيث قدم حلمه للزبائن. واستدعي احملققون بعد العثور على بقايا 

الضحية في موقف للحافالت. والتحقيق مازال جاريا في الواقعة.

خمسيني مع جثة أمه 5 أشهر
لويسفيل � يو.بي.آي: كشفت الشرطة في مدينة لويسفيل بوالية 
كنتاكي األميركية أن رجال خمس���ينيا أقام في منزل مع جثة والدته 
ملدة 5 أشهر. ونقلت صحيفة »كوريير جورنال« احمللية عن املتحدثة 
باسم شرطة املدينة أليشا سمايلي قولها ان املدعو جوليومس هاريس 
)52 عاما( اتهم باإلساءة إلى جثة والسرقة عن طريق اخلداع بعدما 
مت العثور على جثة والدته س���ينا بي هاريس )89 عاما( في منزله 
يوم اجلمعة املاضي. وأفاد الطبيب الشرعي جيم ويسلي بأن تشريح 
اجلثة يش���ير إلى أن األم توفيت في مايو املاضي موضحا أن أدوية 
مرض القلب التي عثر عليها في املكان الذي وجدت فيه جثتها يشير 

إلى أنها توفيت على األرجح نتيجة سكتة قلبية.

� رويترز: صاحب  البندقي����ة 
موكب م����ن زوارق اجلندول التي 
تشتهر بها مدينة البندقية نعشا 
وردي اللون بامتداد القناة الكبرى 
في جنازة وهمية احتجاجا على 
التراجع احلاد في عدد سكان املدينة. 
النعش املتشحون  ورافق حاملو 
بالسواد السبت الصندوق املزين 
بالزهور وال����ذي يرمز إلى موت 
»ملك����ة البحر األدرياتي« على يد 
النشاط السياحي وارتفاع منسوب 
الباهظة  املياه وتكاليف اإلسكان 
املواليد ونقص  وتراجع معدالت 
اخلدمات. ونقل النعش إلى مجلس 
البلدية حيث تليت رسالة تأبني 
وقصيدة بلهجة البندقية وبينما 
كان السائحون واملراقبون يلتقطون 

الصور ويفتحون زجاجات النبيذ 
خرج من النعش علم يحمل صورة 
طائر العنقاء في رمز إلعادة ميالد 
املدينة املهددة. وجاء هذا االحتجاج 
الذي نظمه موقع محلي في البندقية 
بوح����ي من تقرير صدر الش����هر 
املاضي عن أن عدد سكان املدينة 
تراجع ليقل عن 60 ألف نس����مة 
وهو أقل عدد للس����كان بني املدن 

اإليطالية.  
تراجع عدد سكان البندقية إلى 
النصف منذ عام 1966 نظرا ملغادرة 
السكان له سعيا وراء فرص عمل 
في مناطق أخ���رى كما ارتفعت 
تكاليف اإلسكان ملستويات كبيرة 
بسبب حتويل املنازل إلى فنادق 

أو دور ضيافة.

تناول األطعمة بكثرة
ال يزيد الوزن 

لندن � يو بي آي: بات بإمكان الذين 
يتبعون حمية غذائية خلفض أوزانهم 
تناول ش���ريحة من كعكة حلوى أو 
سندويتش إضافية وذلك بعدما توصل 
باحثون إلى قياس أدق للس���عرات 

احلرارية التي يستهلكونها يوميا.
وذكرت صحيفة »التاميز« اللندنية 
أن اختصاصيي التغذية يقولون اآلن 
إنه باإلمكان زيادة السعرات احلرارية 
بنسبة 16% خالفا للتوصيات التقليدية 
التي تقول إن على املرأة استهالك 2000 
سعرة حرارية والرجل 2500 سعرة 

في اليوم.
وه���ذا يعني أن بإم���كان بعض 
البالغني استهالك 400 سعرة حرارية 
إضافية في اليوم من دون أن تزداد 
أوزانهم وذلك بحسب الدراسة التي 
أعدتها جمعية التغذية االستشارية 
العلمية البريطانية. وتشير تقديرات 
إل���ى أن 60% من البريطانيني زائدو 
الوزن بسبب النهم وقلة النشاطات 
الرياضية وهو ما يرتب على اخلدمات 
الصحية الوطنية حوالي 4.2 مليارات 
جنيه استرليني )حوالي 7 مليارات 

دوالر أميركي سنويا(.

مثل مس����ابقات مل����كات اجلمال 
االخرى التي تقام ولكنها مسابقة 
مختلفة ف����ال تعتمد على اجلمال 
وحده. فمن املمك����ن أن أجرى 6 
عمليات جتميل وأكون أجمل فتاة 

في العالم ولكن ماذا عن االخالق 
والثقافة فاجلمال ليس كل شيء 
الثقافة واألخالق هما أهم  ولكن 
بكثير من اجلمال وهو ما حمسني 

على االشتراك في املسابقة. 

النعش الوهمي على أحد الزوارق                   )أ.ف.پ(

إقبال غير مسبوق على الثوم في صربيا                )أ.پ(

الثوم يقي من انفلونزا اخلنازير

صحتك
انقلبت العبارة اليابانية .. ونجا الركاب

العبارة اليابانية التي انقلبت قبالة ساحل مدينة ميهاماشو 
اليابانية بسبب س���وء توزيع حمولتها من السيارات ولكن لم 
يصب أحد من ركاب السفينة ال��28 بأذى.               )أ.پ(

نادي النخبة يجذب 
هواة الـ »بينغو«

ن���ادي علوية في بغ���داد وال�ذي كان قد فقد مكانته كناد للنخبة بس���بب األح���داث األمنية التي 
شهدها العراق، ولكنه أخ��ذ يستعي��د أمجاده حي���ث تشهد أمسي��ات السبت املئ���ات م���ن ه���واة 
لعبة ال� »بينغو«.                  )أ.پ(

العثور على ختم منقوش باألحرف المسمارية يعود للعصر البابلي

جنازة وهمية في إيطاليا احتجاجًا على تراجع عدد السكان

القاهرة � د.ب.أ: كشفت البعثة 
التابع���ة للمعهد  النمس���اوية 
النمساوي لآلثار بالقاهرة ومعهد 
التابع جلامعة ڤيينا  املصريات 
عن بقايا طابعة ختم من الطني 
احملروق محفور عليها بالكتابة 
املسمارية تعود للعصر البابلي 
القدمي في منطقة تل ضبعة في 
محافظة الش���رقية. وأكد االمني 
الع���ام للمجل���س االعلى لالثار 
املصري د.زاهي حواس أن »هذه 
القطعة حفر عليها اسم احد كبار 
املوظفني ف���ي الدولة وميكن ان 
يع���ود تأريخها للعصر البابلي 
القدمي وخاصة فترة حكم امللك 
حاموراب���ي )1792 � 1750 قب���ل 
امليالد(«. وأضاف أن »هذا اخلتم 

هو الثاني من نوعه حيث عثرت 
البعثة في العام املاضي على ختم 
امللك خايان  مشابه داخل قصر 
ملك الهكسوس )1653 � 1614 قبل 
امليالد( وال���ذي يرجع للعصر 

البابلي املتأخر«.
ومن جهته قال مانفرد بيتاك 
مدير البعثة النمساوية إن »هذين 
اخلتمني لهما اهمية اثرية كبيرة 
حيث انهما اقدم االختام البابلية 
التي يتم العثور عليها في مصر 
فهم���ا يؤرخان الى 150 عام قبل 
اكتش���اف اختام مشابهة داخل 
انهما  العمارن���ة كما  مدينة تل 
دليالن على أن الهكسوس كانت 
لهم عالقات جتارية مع الشرق 

االدنى وصلت الى بابل«. )أ.ف.پ( بقايا طابعة من الطني تعود للعصر البابلي   


