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لوس أجنيليس ـ رويترز: قد يصنع املوت املعجزات 50
لصورة النجم، فقد أظهر مسح ملواقع اإلنترنت أن املغني 
الراحل مايكل جاكسون واملمثل الراحل باتريك سويزي 
بني أكثر املشـــاهير الذين نالوا أكثر التعليقات إيجابية 

هذا العام.
وقامت شركة التســـويق »زيتا انتراكتيف« ومقرها 
الواليات املتحدة مبســـح تعليقات ألكثر من 100 مليون 

مدونة وموقع على االنترنت، لتحديد أي املشـــاهير نال 
أفضل وأسوأ »تعليق« في عام 2009.

فجاء ملك البوب الذي توفي عن 50 عاما في )يونيو( 
نتيجـــة جلرعة زائدة من دواء قوي، في املرتبة األولى، 
حيث إنه نال أفضل تعليقات في عام 2009، تليه صاحبة 
البرنامج احلواري أوبرا وينفري واملغنية تايلور سويفت 

وسويزي واملغنية بيونسيه.

مايكل جاكسون.. ملك اإلنترنت 2009

توقعات فلكي تونسي في 2010: محاولة اغتيال حسن نصر اهلل
ومحاكمة بوش االبن والكشف عن وفاة بن الدن في 2006

وأضاف أن »حياة حاكم إحدى الدول العربية املشرقية ستكون 
خالل العام 2010 في خطر« فيما ستشـــهد الســـاحة الفلســـطينية 
»اغتيـــال أحد كوادر حركة فتح من الذين لعبوا دورا مشـــبوها في 

مجزرة جنني«.
أما بالنسبة إلى الشأن العراقي فقد توقع الشارني اغتيال »شخصية 
سياســـية هامة سيشعل فتيل احلرب الطائفية« وذلك رغم اإلعالن 

عن حلول جديدة ملعضلة العراق.
وبالنســـبة إلى أميركا قال إن »سنة 2010 ستكون سنة املشاكل 
بالنسبة إلى الرئيس األميركي باراك أوباما الذي ستكون حياته خالل 

العام املقبل في خطر كما انه سيمر بأيام بل أسابيع سوداء«.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم خالل العام املقبل الكشف عن وثائق 
جديدة عن دور أميركا في حرب العراق وسياسة التمويه والكذب 
التي اتبعها الرئيس األميركي الســـابق جورج بوش االبن الذي 

ستتم محاكمته.
وأضاف أنه سيتم خالل العام 2010 الكشف عن أن زعيم تنظيم 
»القاعدة« أسامة بن الدن لقي مصرعه منذ العام 2006 وأن وكالة 

االستخبارات املركزية األميركية كانت »تفبرك« تصريحاته.

سيشهد في العام املقبل بعض األعمال اإلرهابية الالمسؤولة واغتيال 
شخصية سياسية مرموقة ولكن هذه األحداث األليمة لن تؤثر على 

استقرار هذا البلد«.

وقال »سيتم الكشف عن محاولة الغتيال حسن نصر اهلل تقوم بها 
عناصر من املوساد ومجموعة من اخلونة والعمالء«.

وتابع في توقعاته املتعلقة بالشـــأن اللبنانـــي قوله »إن لبنان 

تونسـ  يو.بي.آي: توقع الفلكي التونسي حسن الشارني أن يشهد 
العام 2010 اضطرابات كبيرة وزالزل وحرائق كثيرة وتعرض األمني 
العام حلزب اهلل السيد حســـن نصراهلل حملاولة اغتيال ومحاكمة 
الرئيس األميركي السابق جورج بوش االبن والكشف عن وفاة زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن إلى جانب ظهور ڤيروس جديد أخطر 

من ڤيروس انفلونزا اخلنازير.
وقال الشـــارني الذي يتولى منصب نائب رئيس االحتاد العاملي 
للفلكيني في تكهناته للعام 2010 نشـــرتها امس صحيفة »احلدث« 
التونسية إن »الدالئل الفلكية تشير إلى أن العام 2010 سيكون عام 
االضطرابات السياســـية واملناخية واحلســـم في العديد من األمور 
املتعلقة بالقضايا املصيرية حيث ستظهر شخصيات جديدة وأخرى 

ستختفي في ظروف غريبة وفجائية قد تصل حلدود مأساوية«.
واكتسب الشارني شهرة عاملية واسعة منذ أن تنبأ بوفاة أميرة 
ويلز ديانا قبل ثمانية أشهر من حادث السير الذي أودى بحياتها في 
نهاية أغسطس 1997 في باريس كما تنبأ أيضا بوفاة ياسر عرفات 

في ظروف غامضة.
وتوقع أن يشـــهد العام املقبل تعرض نصر اهلل حملاولة اغتيال 

قال إن أوباما سيمر بأسابيع سوداء وسيظهر ڤيروس جديد أشد فتكاً من إنفلونزا الخنازير

اسامة بن الدن  السيد حسن نصراهلل بوش االبن أوباما

مهاجم برلسكوني يعرب
عن أسفه العميق على فعلته

ميالنوـ  د.ب.أ: اعتذر مهاجم رئيس الوزراء 
اإليطالي سيلفيو برلسكوني على اعتدائه الدموي 

على رئيس احلكومة.
وذكرت وكالـــة األنباء اإليطالية )أنســـا( 
االثنني أن املهاجم )42 عاما( أعرب في خطاب 
لبرلســـكوني عن أسفه »العميق« عن »الفعلة 

اجلبانة والطائشة«.
وكان املهاجم قد قذف برلسكوني )73 عاما( 
في وجهه مبجســـم لكاتدرائية مدينة ميالنو 
خالل احـدى الـنـدوات االنتخابية في ميالنو، 
 مما أصـابـه بـتـمزق في شـــفتيه وكســـر في

احلاجز األنفـــي باإلضافة إلى إصابة اثنني من 
أسنانه.

واليزال برلســـكوني يخضـــع للعالج في 
املستشفى.

ويقبع املهاجم في سجن الشرطة، ووفقا لبيانات 

والده فإنه غير مستقر نفسيا منذ سنوات.
من جهة اخرى، أعلن الطبيب الشـــخصي 
لرئيس الوزراء االيطالي انه سيغادر املستشفى 
اليوم لكن عليه »االمتناع عن أي أنشطة عامة 

ألسبوعني« على األقل.
وقال الطبيب البرتو زانغريللو الذي يترأس 
ايضا قسم التخدير واالنعاش في مستشفى سان 
رافاييل الذي نقل إليه رئيس الوزراء ان األخير 
أمضى ليلة ثانية »هادئة وأوضح ان برلوسكوني 
تلقى نصيحة بالغة الوضوح: »االمتناع عن كل 

االنشطة العامة، وعن االرهاق«.
واضاف الطبيب »على املستوى اجلسدي، 
انـــه يتناول الطعام بشـــكل طبيعي ولكن مع 
بعض الصعوبة. وعلى املستوى املعنوي، اليزال 
االمر يدعو الـــى القلق النه اليزال متعبا لكنه 

بدأ يتعافى«.

رئيس الوزراء اإليطالي يغادر المستشفى اليوم ويرتاح لمدة أسبوعين

املتهم بعد ضربه لبرلسكوني وفي اإلطار املجسم الذي ألقاه في وجهه

هيفاء مع أحد االطفال املصابني بالسرطان

السجن مدى الحياة 
ألب قتل طفلته

ولينجتــــون ـ د.ب.أ: ذكــــرت 
تقاريــــر إخبارية امس أن مهاجرا 
من جنوب افريقيا في نيوزيلندا 
حكم عليه بالســــجن مدى احلياة 
لقتله طفلتــــه التي كانت تبلغ 11 
أســــبوعا والتي تعرضت للجوع 
والضرب حتى املوت. وسيتعني 
على عزيز محمد )31 عاما(، الذي 
أدانته محكمة أوكالند العليا الشهر 
املاضي، قضاء ما ال يقل عن 17 عاما 
في الســــجن قبل أن يكون مؤهال 
إلطالق سراح مشروط. وحكمت 
احملكمة على زوجته، تبسوم محمد 
)31 عاما( بالســــجن ملدة 4 أعوام 
لفشلها في توفير ضروريات احلياة 

للطفلة تهاني. 

هيفاء وهبي تزور أطفال السرطان 
وتدعم المستشفى بمبلغ كبير

القاهرةـ  وكاالت: زارت الفنانة هيفاء وهبي مستشفى سرطان األطفال 
اجلديد 57357 في القاهرة وسط حضور كثيف من العاملني والقائمني على 
املستشفى، باإلضافة إلى الكثير من األطفال املصابني والذين استقبلوها 
بالورد، معبرين عن سعادتهم بتلبية طلبهم مبقابلة هيفاء عقب انتهائها 

من تسجيل أغنيتها األخيرة والتي استهدفت األطفال.
واســــتقبلت عال غبور أمني عام املستشفى الفنانة هيفاء وهبي في 
بداية جولتها باملستشــــفى، كما رافقها كل من د.هناء فريد مدير تنمية 
املوارد باملؤسسة وهشام عبدالسالم املسؤول اإلعالمي للمؤسسة وفريق 

تنمية املوارد للمؤسسة.
وبــــدأت هيفاء جولتها داخل املستشــــفى بالتبرع مببلغ مالي كبير 
لدعم األبحاث في املؤسســــة ورفضت اإلعالن عــــن قيمته، مؤكدة على 
ضرورة حرص الفنانني على دعــــم الصروح العلمية والطبية الكبيرة 

خاصة اخليرية.
ودخلت هيفاء إلى حجرات األطفال احملتجزين لتلقى العالج بالدور 
السادس ومنه إلى الدورين الثالث واخلامس ثم ذهبت إلى زيارة عيادات 

اليوم الواحد، باإلضافة إلى العيادات اخلارجية.

الشيخ الغامدي: لم أبلغ رسمياً بهذا القرار
وكاالت: تناقل عدد مـــن املواقع على 
الشـــبكة العنكبوتية اول من امس خبر 
صدور قرار إقالة الشـــيخ د.أحمد قاسم 
الغامدي مدير عام هيئة األمر باملعروف 
والنهي عـــن املنكر مبنطقة مكة املكرمة، 
وتكليف الشيخ عبدالرحمن اجلهني مدير 
هيئة األمـــر باملعروف والنهي عن املنكر 
بالطائف كمدير للهيئة مبنطقة مكة املكرمة 

خلفا للشيخ الغامدي.
وحسب جريدة املدينة السعودية قال 
الشيخ أحمد الغامدي: انه لم يبلغ رسميا 
بـــأي قرار ولم تصله أي معلومة في هذا 
الشـــأن، مؤكدا انه ابن مـــن أبناء الوطن 

ورجل من رجال هذه الدولة قائال: »أعمل 
بأخالقي في أي موقع تكلفني قيادة هذه 

البالد الغالية بالعمل فيه«.
يذكر أن الشـــيخ عبدالرحمن بن مهنا 
اجلهنـــي، كان يعمـــل فـــي وزارة العدل 
لكتابة عدل جدة، ثم انتقل إلى هيئة األمر 
باملعـــروف والنهي عن املنكر حيث عمل 
رئيسا ملركز الرصيفة مبكة املكرمة، ثم 
مديرا للتوعيـــة والتوجيه بفرع الهيئة 
باملنطقة، وتولى رئاسة هيئة مكة بالتكليف 
في بعض األحيان، ثم رئيسا لهيئة الطائف، 
ومن ثم ترقيته حديثا إلى املرتبة الثانية 

عشرة.

بعد تصريحاته حول مشروعية االختالط وتوارد أنباء عن إقالته

الشيخ د.أحمد الغامدي

داخـــل املدينة اجلامعية نتيجة 
النقـــاب، عالوة على  ارتدائهما 
حتقيقهما جلميع الشروط التي 
وضعتها إدارة اجلامعة لاللتحاق 
بالسكن باملدينة اجلامعية، وصدر 
احلكم برئاســـة املستشار أنور 
خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، 

رئيس احملكمة«.

إذا لـــم يخـــل أو يتجاوز حدود 
النظام العام والقواعد املنصوص 
عليها دستورا وقانونا«. وأضافت 
احملكمة في أســـباب احلكم »انه 
لم يثبـــت مـــن أوراق الدعوى 
واملذكرات التي قدمتها جهة اإلدارة 
أن الطالبتـــني املدعيتني أضرتا 
بقواعد األمن أو بالنظم املتبعة 

القاهـــرة ـ العربيـــة: قضت 
القضاء  التعليم مبحكمة  دائرة 
اإلداري برفـــض قـــرار د.هاني 
العالي  التعليـــم  هالل، وزيـــر 
مبصر، ود.أحمد زكي بدر، رئيس 
جامعة عني شمس، بعدم السماح 
لطالبتني منتقبتني بدخول املدينة 

اجلامعية.
 ويعتبر قـــرار احملكمة مبدأ 
قانونيـــا يلغـــي حظـــر دخول 
إلى اجلامعات والذي  املنتقبات 
العالي قد  التعليم  كانت وزارة 
أصدرته في وقت ســـابق وأثار 

أزمة كبيرة.
 وقـــال نزار غـــراب محامي 
املنتظر أن  إنه مـــن  الطالبتني: 
تصدر محكمـــة القضاء االداري 
في 20 ديسمبر حكما مشابها لعدد 
كبير من املنتقبـــات في قضايا 

مشابهة.
 وأضاف »لقد نظمت الطالبات 
وقفات احتجاجيـــة منذ األحد 
املاضـــي أمام جامعـــة القاهرة 
احتجاجا على منعهن من دخول 
املدينة اجلامعية بالنقاب، وان 
القادمـــة تتعلق بعدم  القضية 
 السماح لهن بدخول االمتحانات«.

وأكد احلكم األخير للقضاء االداري 
والذي صـــدر اول من أمس »أن 
احملكمة اإلدارية العليا أكدت في 
أحكامها أن ارتداء النقاب يدخل 
ضمن احلرية الشخصية للفرد 

القضاء المصري يلغي قرار حظر النقاب بالجامعات »787 دريمالينر« تقلع في أول اختبار طيران

سياتل ـ د.ب.أ: أعلنت شركة بوينغ 
لصناعة الطائرات أن أول رحلة طيران 
جتريبيــــة لطائرتهــــا من طــــراز )787 
درميالينــــر( اقلعت امس، وذلك بعد أن 
أنهت اختبار الســــير على املمر بسرعة 
240 كيلومتــــرا في الســــاعة في عطلة 

األسبوع.
وتأتى هذه التجارب متأخرة عامني 

عما كان مقررا من قبل.

وإذا ما ســــمحت الظروف املناخية، 
ستقلع الرحلة التي ستستغرق خمس 
ساعات ونصف الساعة من منشأة التجارب 
اخلاصة بشركة بوينغ بالقرب من ايفريت 
بواشنطن صوب احمليط الهادئ قبل أن 

تعود مرة أخرى إلى املنشأة.
ومن املتوقع أن تكون »درميالينر« 
منافسا شرسا لطائرة ايرباص من طراز 
»إيه 350« التي من املقرر أن يتم إطالق 

إنتاجها في عام 2012.وتقول بوينغ إن 
لديها حاليا طلبات شــــراء 840 طائرة 
من هذا الطــــراز تقدر قيمتها بنحو 140 

مليار دوالر.
وجرى تعديل موعد تسليم الطائرة 
البالغ سعرها 166 مليون دوالر، والتي 
كان من احملدد اطالقهــــا في عام 2008، 
ألول عميل وهو شركة »نيبون إيروايز« 

اليابانية قبل نهاية العام املقبل.

القضاء ينتصر للمنتقبات

صحتك

ابتعد عن التلفزيون واحرق 
السعرات الحرارية

أثبتت دراســــة  ـ د.ب.أ:  هامبورغ 
حديثة ان التخلي عن مشاهدة التلفزيون 
يعد من الطــــرق الفعالة للراغبني في 
إنقاص أوزانهم وحرق كميات أكبر من 

السعرات احلرارية في أجسامهم.
التي أجريت  الدراســــة  وكشــــفت 
على مجموعة من املتطوعني ونشرت 
نتائجهــــا مجلة »فوكــــوس« األملانية 
في موقعها االلكتروني اليوم الثالثاء 
أن املتطوعــــني الذين قللــــوا من وقت 
مشاهدتهم للتلفزيون مبقدار النصف 
تقريبا صار جسمهم يحرق املزيد من 
السعرات احلرارية وذلك ألنهم صاروا 
يتحركون بشكل أكبر خالل تلك الفترة 
سواء في احلديقة أو يسبحون في حمام 

السباحة.
التي قام بها  الدراســــة  واستمرت 
علماء من جامعة فيرمونت األميركية 
3 أسابيع فقط وشــــملت 52 متطوعا 
كمــــا أن نقص وزن املتطوعني لم يكن 

واضحا بشكل كبير.
وعلى الرغم من ذلك أشادت املشرفة 
على الدراسة جنيڤر أوتني بالنتيجة، 
مشــــيرة إلى أن التخلي عن مشاهدة 
التلفزيون ســــاهم في حرق 100 سعر 

حراري إضافي يوميا.


