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جنيڤر هدسون في البيت األبيض

صحتك

الشاي يسيطر على نسبة السكر في الدم
داالس ـ يو.بي.آي: قال باحث أميركي انه فيما 
يجري احلديث دائما عن التأثيرات اإليجابية للشاي 
على صحة القلـــب وقدرته على تخفيض مخاطر 
اإلصابة بالسرطان فقد تبني ان له فائدة إضافية 
تكمن في املساعدة في السيطرة على نسبة السكر 

في الدم.
وقال د.جو آت كارسون استاذ التغذية السريرية 
في املركز الطبي بجامعة تكســـاس في داالس، ان 
دراسات في العديد من الدول تشير إلى ان شرب 
ما ال يقل عن كوبني إلى 4 أكواب شاي يوميا طوال 
فترة احلياة والشاي األسود بشكل خاص يقلص 

احتماالت اإلصابة مبرض السكري من النوع 2.

لـــوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: غنت النجمة 
األميركية جنيڤر هدسون في أول عشاء رسمي 
تقيمه إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما في 

البيت األبيض مساء امس.
ونقل موقع »بوليتيكو« األميركي عن مصادر 
أميركيـــة عديدة ان هدســـون وهي من مواليد 
شيكاغو وســـبق أن غنت في املؤمتر الوطني 
الدميوقراطي في أغسطس 2008 غنت أمام ضيوف 

يقدر عددهم بـ 320 شخصا.
ولفت املوقع إلى ان الرئيس أوباما وزوجته 
ميشيل سبق ان استدعيا عددا من املغنني للغناء 

في البيت األبيض.
يشار إلى ان هدسون عانت من مأساة عائلية 
في العام املاضي عندما قتلت والدتها وشقيقها 
وابن شقيقتها وأعرب أوباما الذي كان يخوض 

حملته االنتخابية آنذاك عن تعازيه لها.

)رويترز( طفلة أثناء تطعيمها باللقاح  

لقاحات إنفلونزا الخنازير تتسبب في حاالت حساسية شديدة بكندا
عواصم ـ وكاالت: قالت منظمة الصحة العاملية امس انه مت تســـجيل 
عدد غير معتاد من حاالت احلساسية الشديدة كرد فعل على لقاح انفلونزا 

اخلنازير في كندا.
وقال الناطق باســـم منظمة الصحة العامليـــة توماس ابراهام لوكالة 
»فرانس برس« ان »عددا غير معتاد من حاالت احلساســـية الشديدة كرد 

فعل على اللقاح سجلت في كندا«.
واضاف ان »السلطات الكندية ســـحبت مجموعة من لقاحات شركة 
غالكسو ســـميث كالين وجتري االبحاث« الالزمة عليها لتحديد اسباب 

هذه احلساسية، دون توضيح العدد الدقيق لهذه احلاالت.
واكد ان منظمة الصحة العاملية لم تغير في الوضع الراهن توصياتها 

بخصوص اللقاح، وقال »يجب ان نفهم اوال ما حصل في كندا«.
من جهة اخرى تســـلمت املكسيك أول شحنة مكونة من 865 ألفا من 
العقـــار املضاد للڤيروس متهيدا لبدء عملية التطعيم في وقت الحق من 

األسبوع اجلاري.
جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة املكسيكي »خوسيه أجنيل كوردوفا« 
نقلته شبكة »سي إن إن« األميركية وقال ان األشخاص العاملني في مجال 
الصحة والسيدات احلوامل سيكونون من أوائل األشخاص الذين سيتم 
تطعيمهم بالعقار. يذكر أن عدد حاالت اإلصابة بڤيروس االنفلونزا اجلديدة 
في املكســـيك وصل إلى أكثر من 64 ألف حالة فضال عن 573 حالة وفاة، 

وذلك وفقا إلحصاءات رسمية باملكسيك.

المكسيك تسّلمت أول شحنة لبدء عملية التطعيم

الموسيقى السمفونية سفيرة قطر عبر العالم
الدوحةـ  أ.ف.پ: تسعى اوركسترا قطر الفلهارمونية حتت اشراف 
املؤلف اللبناني مارسيل خليفة لتكون سفيرة للدولة الطموح والثرية 
وإن كانت ال تضم اي عازف قطري، اال انها مازالت تصقل هويتها واسس 
استمراريتها. وعازفو االوركسترا الذين ينتمون الى اكثر من ثالثني 
جنسية ابدوا حيوية الفتة في مترينهم االخير استعدادا حلفل ضخم 
استضافته قبل اســــبوع »مؤسسة قطر« بحضور السيدة الفرنسية 
االولى كارال ساركوزي وسيدة قطر االولى الشيخة موزة بنت ناصر 
املسند، عرابة االوركسترا. فمعدل االعمار املنخفض والرواتب املرتفعة 
وعملية اختيار العازفني بدقة بالغة فضال عن ريبيرتوار موســــيقي 
غير تقليدي في معظــــم االحيان، كلها عوامل تنعكس ديناميكية في 

اداء شبان وشابات االوركسترا املتحدرين من ثقافات مختلفة.
وقال املؤلف اللبناني مارسيل خليفة املدير املوسيقي للفرقة الذي 
ادى معها على العود في احلفل الذي اســــتضافته مؤسسة قطر عمله 
»متتالية اندلسية«، »ان االوركسترا حملت قطر والعالم العربي الى 
محافل عاملية مهمة« مشيرا بشكل خاص الى قاعة كارنيغي النيويوركية 

ومسرح سكاال في ميالنو.
وذكر في حديث مع وكالة فرانس برس ان االوركسترا قدمت منذ 
اطالقها قبل 13 شهرا عمله »الكونشرتو العربي« الذي »يشمل مقاربة 
هارمونية جديدة تدخل »ربع الصوت« العربي بشكل كامل في التوزيع 
الهارموني السمفوني«، االمر الذي كان يشكل بالنسبة لكثيرين زواجا 
مستحيال. اال ان خليفة الذي عمل شخصيا على تشكيل االوركسترا 
ال يخفي التحديات التي تواجهها، علما انها اول اوركسترا سمفونية 
محترفة في منطقة اخلليج. وقال ان »االستمرارية هي التحدي االكبر« 
اذ ان االوركسترا التي حتظى باملوارد الالزمة وتتفوق بعازفيها على 
اوركسترات اخرى في املنطقة العربية، مازال يتحتم عليها ان تشكل 
شخصيتها وجتد »دعوتها«، خصوصا انها ال حتظى حتى اآلن بقائد 
دائم. وقال خليفة في هذا السياق انه من املفترض ان يكون لالوركسترا 

)ا.ف.پ(قائد دائم بدال من استقبالها قادة اوركسترا لفترات قصيرة. موسيقية تعزف على القيثارة ضمن اوركسترا قطر الفلهارمونية  

أم تقتل طفلها
وابنة أختها

القاهــــرة ـ وكاالت: نفذت ربة 
منزل في القاهرة مذبحة، أنهت حياة 
طفلها وطفلة شــــقيقتها، وأنقذت 
الشرطة ضحية ثالثة من بني يديها، 
أن  التحقيقات األولية  وأوضحت 
املتهمة أصيبت بأزمة نفسية دفعتها 
إلى ارتكاب الواقعة، ألقي القبض 
عليها وعثر على أشالء الضحيتني 
النيابة  داخل مسكنها. وأخطرت 
التي انتقلت ملعاينة موقع احلادث 
وتولت التحقيق. وحسب صحيفة 
»املصري اليوم« بدأت التفاصيل 
البشــــعة منذ أيــــام عندما الحظ 
الطباخ عنتــــر صبحي تغيرا في 
سلوك زوجته حيث ساءت حالتها 
النفسية، وقبل ان يغادر إلى عمله، 
اتصل بشقيقها حسنني، املقيم في 
حي إمبابة وطالبه باحلضور إلى 
املنزل ملعرفة ما أصاب شقيقته، ثم 

انصرف الزوج إلى عمله.
وصل شقيق الزوجة إلى شارع 
املزرعة في عزبة الهجانة ـ حيث 
تقيم ـ فوجد البــــاب مغلقا، وفي 
الداخل صوت صراخ واســــتغاثة 
من طفل صغيــــر، وأثناء تفتيش 
املكان عثر على جثة طفلها مفصول 
الرأس والذراعني، وإلى جوارها جثة 
طفلة شــــقيقتها مفصولة الرأس 

والذراعني.

حبس أميركي 14 عامًا لحرقه مسجدًا
واشـــنطن ـ أف.پ: أعلنت وزارة العدل األميركية أمس األول أن 
محكمة في تينسي حكمت على أميركي بالسجن ملدة 14 عاما بتهمة 

إحراق مسجد محلي في فبراير من عام 2008.
وقالت الـــوزارة ان احملكمة حكمت على مايـــكل كوراي جولدن 
)24 عاما( بالســـجن 14 عاما و3 أشهر بعد أن اعترف بنهب وحرق 

املسجد.
واعترف بأنه اســـتعمل زجاجات حارقة من أجل تدمير املسجد، 
في حني أقدم أحد شركائه على رسم صلبان معقوفة وكتابة عبارة 

»السلطة للبيض« على جدرانه.
وقال مساعد املدعي العام للحقوق املدنية توماس بيريز ان »حق 
ممارســـة الديانة دون اخلوف من هذا النوع من التدخالت العنيفة 
هو جزء من حقوقنا األساسية«، مؤكدا »سنالحق بشدة من يسعى 
إلى تهديد أو جرح أي فئة بسبب معتقداتها وممارساتها الدينية أو 

الذين تتألف منهم«.
وأوضحت وزارة العدل األميركية ان شريكني له في هذه القضية 
هما جوناثان ادوارد ستون واريك ايان بيكر، اعترفا مبا نسب إليهما 

وسوف يصدر احلكم بحقهما في ديسمبر املقبل.

لوس أجنيليسـ  رويترز: ستطرح للبيع في مزاد 
الشهر القادم نســــخة من كتاب »عبر املرآة.. وماذا 
وجدت أليس هناك« ترجع ملكيته لفتاة بريطانية 
ألهمت الكاتب لويس كارول روايته الشهيرة »أليس 

في بالد العجائب«.
وفي املزاد الذي ســــيقام في السادس عشر من 
ديسمبر املقبل ستقوم شركة بروفيلز إن هيستري 
ايضا ببيع نســــخة من كتاب »حكاية األرنب بيتر« 

تعود لكاتبته بياتريكس بوتر.

»أليس في بالد العجائب« بمزاد علني وفاة »الكي« أكبر نعجة في العالم
 سيدني د.ب.أ: توفيت النعجة »الكي« التي 
مت تسجيلها قبل عامني في موسوعة »غينيس« 
لألرقام القياســــية كأكبر نعجة في العالم، في 
مزرعتها التي ولدت فيها في أســــتراليا أمس 

االثنني عن عمر يناهز 23 عاما.
ويعادل عمر »الكي« بذلك عمر إنسان بلغ 180 
عاما، وكانت امرأة تدعى ديلرا ويستجارث قد 
قامت »بتبني« النعجة قبل 23 عاما في مزرعتها 
في مدينة باالرات بوالية فيكتوريا األسترالية، 
بعدما هجرتها أمها. وقالت ويســــتجارث في 
تصريحات إلذاعة »إيه.بي.ســــي« األسترالية 
اليوم الثالثاء إن »الكي« كانت جزءا من العائلة، 

ولم تكن وحدها عندما ماتت.

طفل عمره 4 أعوام يعتدي على معلميه!
لندن ـ د.ب.أ: بعد أسابيع قليلة من ذهابه للمدرسة للمرة 
األولى فصل طفل )4 أعوام( بسبب التعدي على معلميه، وذكرت 
صحيفة »ميرور« البريطانية الشعبية امس أن الطفل ماك كينزي 
دونكلي فصل من املدرسة بعدما قال معلموه إنه مييل للعنف 
ويرفض طاعتهم ويثير الفوضى في حجرة الدراسة ويرهب 

األطفال اآلخرين كما حاول الفرار من حجرة الدراسة.

وبلغ األمر أقصى حد بعدما ذكر معلمو ماك كينزي )أحد 
أصغــــر األطفال الذين فصلوا من املدرســــة على اإلطالق( أنه 
تعــــدى عليهم للمرة الثانية. وأعيــــد الطفل الذي ذهب للمرة 
األولى إلى مدرسة ســــاكريد هارت الكاثوليكية االبتدائية في 
مدينة بريستون مبقاطعة النكشاير في سبتمبر املاضي إلى 

منزله أربع مرات سابقة وأخيرا صدر القرار بفصله.

شيشاني يأتي إلى مكة للحج مشياً على األقدام

ملياردير روسي يشتري سيارة هتلر

معجزة طبية.. التوأمان المفصولتان 
تأكالن وتنامان وتلعبان

الرياض ـ يو.بي.آي: قطع حاج من الشيشان 
مســـافة تقدر بنحو 5000 كيلومتر في 89 يوما 
ســـيرا على األقدام من بالده حتى وصل إلى مكة 
املكرمة ألداء فريضة احلج مرورا بتركيا وسورية 
ثم األردن وصوال إلى احلدود السعودية التي تبلغ 

املسافة منها الى مكة نحو 1500 كيلومتر.
وقال احلاج أبوبكر الشيشـــاني الذي نذر أن 
يحج في هذا العام مشـــيا علـــى األقدام من بلده 
الشيشان لصحيفة »املدينة« السعودية انه كان 
يقطع يوميا 100 كيلومترا من دون توقف وغير 

مبال بوعورة الطريق ومخاطر السفر.

وأضاف إن زاده الوحيد أثناء املشي كان »تالوة 
القرآن«، مشيرا الى أن جميع الدول التي مر عليها 
ســـاعدته وهيأت له الطريق حيث كانت ترافقه 
بعض سيارات الدولة التي يعبرها حتى يفارق 

حدودها للحدود األخرى.
ورفض احلاج أبوبكر أي مساعدة لنقله بالسيارة 
وأصر على أن يكمل نذره وهو أن يدخل مكة سيرا 
على األقدام إلحياء مسيرة احلج عندما كان يأتي 
احلجاج من بالدهم سيرا على األقدام في مجموعات 

قوافل قاصدين مكة املكرمة واملدينة املنورة.
يذكر أن الشيشان تقع في منطقة القوقاز.

السيارة التي تصل قيمتها إلى 
عدة ماليني مـــن الدوالرات إلى 
موسكو، وأن يشتري امللياردير 
الروسي كل سيارات »املرسيدس« 

التي كانت تعود لهتلر.

كان ميتلك مـــن هذه املوديالت 
النادرة ست سيارات.

وتقرر خالل املفاوضات مع 
ممثلي رجل األعمال الروسي الذي 
لم يتم الكشف عن اسمه، إرسال 

موســـكو ـ أ.ش.أ: اشـــترى 
مليارديـــر روســـي ســـيارة 
»مرســـيدس 770 ك« كانـــت 
تعود للمستشار االملاني أدولف 

هتلر.
ونقلـــت وكالة نوفوســـتي 
الروســـية عـــن مصادرها ان 
»املرســـيدس 770 ك« السوداء 
متثل »درة مجموعـــة« هتلر، 
وواحـــدة من أندر الســـيارات 
الست، وقد انتقلت ملكيتها بعد 
وفاة الفوهرر وســـقوط أملانيا 
النازية، من هاوي جمع سيارات 

إلى آخر.
وفي عام 2008 حصل عليها بائع 
السيارات القدمية مايكل فروليخ 

البالغ من العمر 59 عاما.
وأشارت الوكالة إلى أن هتلر 

ســـيدنيـ  د.ب.أ: صرح أطباء من »املستشفى 
امللكي لألطفال« في ملبورن باستراليا بأن حالة 
التوأمني البنغالديشيتني اللتني مت فصلهما األسبوع 
املاضي في أستراليا في عملية ماراثونية تتحسن 
حيث أمستا تأكالن وتشاهدان الڤيديو وتلعبان 

مثلهما مثل أي أطفال في عمرهما.
وقال ليو دونان رئيس الفريق الطبي املشرف 
على اجلراحة: »هما في حالة رائعة.. األمر املثير 

أنهما بدأتا تلعبان«.
وكانت الطفلتان كريشـــنا وتريشـــنا اللتان 
ســـتكمالن عامهما الثالث الشهر املقبل متصلتني 
من الرأس، وكانت تقيمان في دار لأليام بدكا قبل 

قدومهما إلى أستراليا قبل عامني.

وأوضح الفحص الذي أجري لهما سالمة مخيهما 
بعد اجلراحة التي استمرت 31 ساعة، ومن ثم زاد 

التفاؤل في احتمال شفائهما متاما.
وقال دونان ان »تريشنا التي كانت حتصل على 
غذائها بصورة كبيرة من شقيقتها على مدار سنوات 
عمرها بدأت تأكل اآلن في ممارسة لم تفعلها بنفسها 
من قبل، وهذا يوضح التغييرات املذهلة التي حدثت 

للفتاتني في هذه الفترة القصيرة جدا«.
ومن املقرر أن تظل الصغيرتان في أستراليا. 
وكان والداهما، اللذان خسرا حقهما في رعايتهما 
بعد أن أودعاهما دار األيتام، لوسائل االعالم في 
بنغالديش مطلع األسبوع أنهما يودان أن تبقى 

الطفلتان في ملبورن.

الرحلة استغرقت 89 يومًا والمسافة 5000 كم

صورة أرشيفية لهتلر على سيارته املرسيدس

)أ.پ( كريشنا وتريشنا تبتسمان بعد العملية  

ا )أ.ف.پ( النعجة »الكي« مع املرأة التي تبنتها قبل 23 عاما 

)رويترز( نسخة الكتاب التي ستعرض في املزاد  


