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واشنطن ـ يو.بي.آي: بيعت رسالة كتبها الرئيس 66
األميركي األول جورج واشـــنطن في العام 1787 في 
مزاد علني أقيم في نيويورك بســـعر قياسي بلغ 3.2 

ماليني دوالر.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية ان دار 
كريستيز للمزادات العلنية رجحت أن تباع الرسالة 
بـ 2.5 مليون دوالر فيما مت التشـــكيك بأن حتقق هذا 

املبلغ في ظل تردي الوضع االقتصادي.
وذكرت »كريســـتيز« ان الرسالة بيعت في املزاد 
بـ 2.8 مليون دوالر لكن تكاليف املزاد رفعت قيمتها 

اإلجمالية إلى 3.2 مليون دوالر.
يشار إلى آخر رقم قياسي حققه بيع غرض يخص 
واشـــنطن كان في العام 2002 يوم بيع أحد تقاريره 

العسكرية مقابل 834500 دوالر.

رسالة لجورج واشنطن بـ 3.2 ماليين دوالر في نيويورك

انتهاء عمليات البحث عن مفقودين بحادث تصادم العبارتين في النيل .. وال قتلى

مقتل أكثر من 100 شخص في حريق ملهى ليلي بروسيا
موسكو ـ أ.ف.پ: قضى 102 
شخص على االقل في حريق شب 
في مطعم مبدينة بيرم باالورال 
الروســـي )وسط( يتحول الى 
ملهى ليلي بنهاية االسبوع، ليل 
اجلمعة السبت جنم عن ألعاب 
نارية، في اسوأ كارثة من نوعها 
تشهدها روســـيا في السنوات 

االخيرة.
وقال متحدث باسم الوزارة 
االقليمية للحاالت الطارئة في 
بيرم »توفي 102 شخص واصيب 

134 شخصا بجروح«.
وما انفكت حصيلة ضحايا 
احلادث ترتفع من ســـاعة الى 
اخرى بســـبب ان عددا كبيرا 
من اجلرحـــى اصيبوا بحروق 
او اختناقات خطـــرة. وتوفي 
ســـبعة منهم في املستشـــفى، 
بحسب وزارة الصحة احمللية.

وكان نحو 230 ضيفا بينهم 
عـــدد كبير مـــن موظفي احملل 
واقاربهـــم، يحتفلون بالذكرى 
الثامنـــة لتأســـيس مطعـــم 
»احلصان االبيض« الذي يتحول 
الى ملهى ليلي نهاية االسبوع، 
حـــني وقعت الكارثة بحســـب 

الشرطة احمللية.
وقال وزير االوضاع الطارئة 

في منطقة بيرم ايغور اورلوف 
لوكالة ايتار تاس، ان »سهمني 
ناريني اطلقا واصاب احدهما 
سقفا من البالستيك ما ادى الى 
اندالع احلريق. وساد الذعر بني 
احلضور وقضى الكثير منهم 

بسبب التدافع او اختناقا«.
االنقـــاذ  ويعمـــل رجـــال 
مستخدمني اضواء كاشفة او 
اضـــواء شـــاحنات، على نقل 
املصابني في حماالت الى سيارات 

االسعاف، بحسب صور بثها 
التلفزيون الروسي.

واستبعد احملققون فرضية 
العمل االرهابي.

وقـــال فالدمييـــر ماركني 
املتحدث باسم جلنة التحقيق 
التابعة للنيابة، لقناة فيستي 
24 ان »احلادث جنم عن انتهاك 
التعليمات حول استخدام االسهم 
النارية« مضيفا »ليس بأي حال 
عمال ارهابيا، انا واثق %100«. 

وبحســـب مصادر في وزارة 
الطارئة فان االلعاب  احلاالت 
النارية التي كانت وراء الكارثة، 
مخصصة لالستخدام في الهواء 
الطلق وهي محظورة في االماكن 

املغلقة.
غير ان مصـــدرا امنيا قال 
لوكالة ريا نوفوســـتي انه ال 
يستبعد وجود نوايا اجرامية 
مضيفا »هذا ما تظهره سلسلة 

من املؤشرات«.

أعضاء فريق اإلنقاذ أثناء البحث عن املفقودين احملتملني               )أ.پ(

املركبة غارقة في النيل ولم يظهر منها إال ذيلها

العروس بجوارها صورة احلبيب املتوفى أثناء مراسم عقد القران

مجللي جورج تبكى.. بعد إمتام املراسم

ضحايا احلريق متفحمون

صحتك

الرضاعة تقي األم من السكري وأمراض القلب

قاضية تقطع الجلسة إلرضاع طفلها !
دبيـ  العربية.نت: استهجن محامون بوالية البليدة في اجلزائر 
ســـلوك قاضية في إحدى احملاكم، حيـــث كانت تعمد إلى إحضار 
طفلها معها يوميا إلى احملكمة، والغريب في سلوك القاضية، كما 
يقول هؤالء، ليس إحضارها لولدها، وإمنا جلوؤها مرارا إلى قطع 

اجللسة إلرضاع ولدها قبل أن تعود للجلسة مرة أخرى.
ونقلت صحيفة »اخلبر« احمللية عن أحد احملامني قوله إن سلوك 
القاضية أثر على سير اجللسات في هذه احملكمة، ومتنى احملامون 
أن متنح للسيدة القاضية عطلة طويلة األمد لتربية وإرضاع ولدها 
في منزلها.  وتعد اجلزائريات من أبرز النســـاء املمارسات ملهنة 
القضاء في البالد العربية، حيث يشكلن أكثر من ثلث عدد القضاة 
في وطنهن، ويتقلدن أعلى مناصب املســـؤولية في قطاع العدالة 

واملسؤوليات املمارسة من اجلهات القضائية.
وبحســـب مراقبني تتمتع القاضيات اجلزائريات مبكانة جيدة 
في املجتمـــع بعدما أثبنت كفاءتهن، ومـــن األمثلة على ذلك تولي 
فتيحة براهيمي مهمة الفصل في قضية مجمع اخلليفة أو ما يعرف 
بفضيحـــة القرن في البالد، حيث اعتبرت تلك القضية واحدة من 
كبرى القضايا في تاريخ القضاء اجلزائري نظرا حلجم اخلسائر 
التي تكبدتها البالد، ونظرا للعدد الكبير من املتهمني الذين يشغل 
غالبيتهم مناصب مسؤولة مرموقة، حيث تورط فيها مسؤولون 
من أعلى مســـتوى، يشغل بعضهم أو كان يشغل مناصب رسمية 
مهمة، ومن لم توجه له أصابع االتهام مت استدعاؤه لإلدالء بشهادته، 

مما جعل القضية على قدر عال من األهمية واحلساسية.

واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراسة أميركية 
أن إرضاع األم ألطفالها يخفف من خطر 

إصابتها بالسكري وأمراض القلب 
في املستقبل. وذكرت صحيفة 

»يو أس أيـــه تودي« أن 
أنه  الدراســـة أظهرت 

كلمـــا طالـــت الفترة 
التي ترضع فيها األم 
طفلها انخفض خطر 
إصابتها مبتالزمات 
أيض مثـــل ارتفاع 
ضغط الدم والبدانة 

املسببة ألمراض القلب 
والســـكري. وقالـــت 

املعدة الرئيسية للدراسة 
أريكا غاندرسون »قد يشكل 

احلمل آثارا سيئة على بعض 
عوامل اخلطر القلبية الوعائية«. 

وأضافت »ميكن للرضاعة أن تعكس بعض 

هذه اآلثار«. وذكرت أن الرضاعة تساعد النساء 
اللواتي يعانني من السكري أثناء احلمل 
على عدم االصابة بهذا املرض بعد 
الوالدة. واستندت الدراسة 
التي أجرتها غاندرسون 
وزمالؤها إلى دراســـة 
حكوميـــا  ممولـــة 
وشملت 704 نساء 
تتراوح أعمارهن بني 
18 و30 سنة وتتعلق 
خطـــر  بعوامـــل 
اإلصابـــة بأمراض 
الفترة  القلب خالل 
بني عامي 1985 و1986 
وظهر أنه بني النســـاء 
اللواتـــي لـــم يعانني من 
السكري أثناء احلمل خفضت 
الرضاعة خطر اإلصابة مبتالزمات 

األيض بنسبة تتراوح بني 39% و%56.

فرنسية تتزوج من حبيبها بعد وفاته!

القاهـــرة ـ وكاالت: واقعة فريـــدة من نوعها 
شهدتها مدينة »نانســـي« الفرنسية، حيث أقيم 
حفل زفاف للعروس »مجللي جورج«، وعريسها 
الذي توفي في حادثة املرور، باســـتخدام صورة 
العريس بدال منه في الزفاف الذي حضره قرابة 

الـ 30 شخصا.
وحسب صحيفة »اليوم السابع« املصرية قررت 

العروس الفرنسية أال مينعها أي شيء في الدنيا 
حتى املوت نفســـه عن زواجها من حبيبها التي 
فقدته فجأة، إال أنها ظلت تبكي بشدة طوال مراسم 
حفل الزفاف، فصـــورة احلبيب لم تعوضها عن 

وجوده إلى جانبها.
يذكر أن القانون املدني الفرنســـي ال يعارض 

هذه األشكال من الزيجات.

وفاة أكبر معمر مصري عن 136 عاماً تاركاً 120 حفيداًالطيور تحذر أصدقاءها وتنذر أعداءها

طبيب سوري يفوز بجائزة نجم األمل العالمية في كولومبيا

القاهرة ـ د.ب.أ: توفي اجلد »شرقاوي«، أكبر 
معمر مصـــري، عن 136 عاما فـــي قريته »جنع 
العبابـــدة« التابعة حملافظة قنـــا بصعيد مصر، 

تاركا خلفه أسرة كبيرة تضم 120 حفيدا.
وقال الباحـــث في شـــؤون الصعيد محمود 
الدسوقي لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( إنه عرف 
»اجلد شرقاوي« شـــخصيا وأن املعمر املصري 
الراحل كان قبل وفاته بصحة جيدة حتى أنه ظل 
ميارس عاداته القدمية وهي »شرب السمن البلدي 
على الريق«، رافضا أن يقرب األدوية أو يشـــاهد 

التليفزيون كما ظل حتى أيامه األخيرة مصرا على 
إمســـاك فأس الزراعة ليعمل بها في احلقل جنبا 

إلى جنب مع أبنائه وأحفاده.
وأوضح الدسوقي أنه حاور اجلد شرقاوي عدة 
مرات في أيامه األخيرة حول حياته املمتدة، حيث 
كان أول صعيدي يشترك في بناء سجن »ليمان 
طره« املصري الشهير وهناك شاهد امللك فاروق 
ملك مصـــر وقتها الذي دخل يعاين أعمال البناء 
مرتديا شـــورت وفانلة ليفاجأ بوجوده ويتهكم 

على شكله ولونه األسمر.

دمشق ـ أ.ش.أ: نال الطبيب السوري د.غسان 
شحرور جائزة جنم األمل 2009 عن الفئة العاملية 
في كولومبيا. وقالت صحيفة »تشرين« السورية 
في عددها الصادر اخلميس املاضي ان هذه اجلائزة 
متنح تقديرا لإلسهامات واإلجنازات في مجاالت 
اإلعاقة والتأهيل، مشـــيرة إلى أن هذه املسابقة 

نظمت في إطار مؤمتـــر املراجعة الدولي الثاني 
التفاقية أوتاوا بحضور ممثلي 170 حكومة وأكثر 
من 200 منظمة دوليـــة وإقليمية غير حكومية 
والذي اســـتضافته حكومة كولومبيا خالل املدة 
من 29 نوفمبر املاضي حتى الرابع من ديســـمبر 

اجلاري.

دايفيسـ  يو بي أي: ترســـل 
الطيور إشارات حتذيرية لبني 
جنسها عند وقوع خطر ما غير 
أن هذه اإلشارات قد تكون أيضا 

إنذارا ألعدائها.
وأوضحــــت جيسيـــكــــــا 
يورزينسكي وهي تلميذة متخرجة 
في سلوك احليوانات من جامعة 
كاليفورنيا إن الطيور رمبا تقول 
للحيوانات املفترسة »لقد رأيتك« 

من خالل هذه اإلشارات.
والتقطت يورزينسكي أنواعا 
الطيور وســـجلت  مختلفة من 
األصوات التـــي أصدرتها خالل 

24 ساعة قبل إطالق سراحها.
وحني رأت الطيور طائر البوم 
أصدرت أصواتا متعددة االجتاهات 
ما يشير إلى أنها كانت حتذر بقية 
الطيور غيـــر أن بعض الطيور 
ركزت أصواتها باجتاه البوم ما 

يشير إلى أنها كانت تنذرها.

الطيور  وأصـــدرت بعـــض 
أصواتا في اجتـــاه محدد بينما 
كان منقارهـــا موجها في اجتاه 

آخر. وتنشـــر هذه الدراسة في 
مجلة »بروسيدينغ أوف ذو رويا 

سوسايتي بي«.

ـ أف.پ: لم يسفر  القاهرة 
حـــادث التصادم بني عبارتني 
صغيرتني في نهر النيل، شمال 
مصر، مساء اجلمعة عن سقوط 
قتلى، كما أوضح مصدر أمني 
الذي أكد ان عمليات البحث عن 
ضحايا محتملـــني قد توقفت 

مساء السبت.
إنقاذ  إلى  وأشـــار املصدر 
19 شخصا وعدم العثور على 
أي جثث وكذلك عدم تلقي أي 
بالغات عن مفقودين إثر هذا 
احلادث الذي وقع في منطقة 
رشيد على بعد نحو 200 كلم 

شمال القاهرة.
من جانبه، قال أحمد زكي 
عابدين محافظ كفر الشـــيخ، 
حيث وقع احلادث اجلمعة: ان 
إحدى العبارتني كانت تقل بضع 
عشرات من الركاب في حني لم 

يكن في األخرى أي راكب.
وكان عابدين أشـــار مساء 
اجلمعة إلى إنقاذ 19 شخصا، 
مضيفا »نعتقـــد ان هناك 20 

مفقودا«.
غير ان الشرطة أكدت امس 
ان عدد ركاب العبارتني اللتني 
تنقـــالن الركاب بـــني ضفتي 

النهر، غير معروف وان عمليات 
البحث جاريـــة للعثور على 

ضحايا محتملني.
واستنادا الى شهود فإنه كان 
هناك ما بني 50 و100 راكب في 
العبارتني عند وقوع احلادث.

العبارتني  وصدمت إحدى 
األخرى من اخللف لسبب اليزال 
مجهوال، ما أدى الى غرق العبارة 

التي تعرضت للصدم.
ويبــــدو ان العبارتني كانتا 
تقــــالن مصريــــني متوجهني 

لقضاء نزهة في عطلة نهاية 
األسبوع وآخرين متجهني الى 

أعمالهــم.
وتكثر حوادث التصادم في 
مصر ومعظمها ناجم عن مشاكل 

في الصيانة واإلهمال.

مصابتان في املستشفى بعد احلادث


