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25 تامباـ  يو.بي.آي: حكم على أميركي في الـ 21 من عمره بالسجن 3 سنوات 
إلدانته بتهديد الرئيس األميركي باراك أوباما في اليوم التالي لالنتخابات 
الرئاســــية. وذكرت صحيفة »تامبا تريبيون« األميركية ان القاضية في 
احملكمة االحتادية األميركية ســــوزان باكلو أصدرت احلكم بسجن ناثان 
ناين، مشــــيرة إلى انه يعاني من مــــرض عقلي. وقالت باكلو »ال أحد منا 
يعلم من سينفذ تهديداته ومن ال ينفذها لكن هدف احملكمة على الدوام هو 
حماية املجتمع«. وأصدرت القاضية حكمها الذي شمل باإلضافة إلى عقوبة 

السجن 3 سنوات إضافية من املراقبة بعد إطالق سراحه كما أمرت بعالجه 
من اإلدمان ومن املرض العقلي خالل تنفيذ العقوبة وبعدها.

يشار إلى ان واين أرسل في 5 نوفمبر 2008 رسالة إلكترونية إلى قيادة 
التجنيد باجليش األميركي في فوالرت نوكس هدد فيها بقتل أوباما رميا 

بالرصاص قائال ان: »دم أوباما سيسيل في الشوارع«.
واعترف واين لعمالء اخلدمة السرية بأنه وجه الرسالة املليئة بالكالم 

العنصري وأقر بذنبه أمام احملكمة في أغسطس املاضي.

السجن 3 سنوات ألميركي هدد بقتل أوباما

هند رستم وفي اإلطار سامح عبدالعزيزالميتا

مسافران يجران عربتهما بصعوبة وسط اجلليد

مانيال ـ د.ب.أ: قال خبير في احلكومة الفلبينية امس 
إن مزيــــدا من احلمم البركانيــــة التزال تتدفق من فوهة 
بركان ثائر شــــرقي الفلبني في داللة على كثافة نشــــاط 
البركان. وقال ريناتو سوليدوم مدير معهد الفلبني لعلوم 
البراكني والزالزل، إن معهده يعيش حالة من االستنفار 
تخوفا من احتمال ثوران عنيف لبركان مايون في إقليم 

الباي جنوب مانيال.
وقال املعهد إنه ســــجل 197 زلزاال و15 انفجارا للرماد 

البركاني اول من أمس.
وقال املعهد في بيان »نتج عن هذه االنفجارات أعمدة 
من الرماد )البركانــــي( بيضاء إلى رمادية بلغ ارتفاعها 
100 إلى 2000 متر فوق القمة..وتدفقت احلمم البركانية 

منحدرة ملسافة أربعة كيلومترات تقريبا من الفوهة«.
وحذر املعهد من أن »هناك احتماال كبيرا حلدوث انفجار 
بركاني خطير« ودعا األفراد ملغادرة منطقة البركان في 

محيط قطره ثمانية كيلومترات وإخالء منازلهم.
وقال مسؤولو اإلغاثة إن أكثر من أربعني ألف شخص مت 
إجالؤهم بالفعل إلى 25 مركز إيواء في 8 بلديات مجاورة 

جلبل مايون الذي يشتهر بفوهته املخروطية الرائعة.
يذكر أن بركان جبل مايون الذي يبلغ ارتفاعه 2472 

مترا ثار أكثر من 50 مرة منذ عام 1616.
وكانت آخر مرة ثار فيها البركان في يوليو عام 2006 ما 

أرغم أكثر من 30 ألف شخص على الفرار من منازلهم.
وكانت أعنف ثورة بركانية ملايون في عام 1814 عندما 
قتل أكثر من 1200 شــــخص ودفنت البلدة حتت الطمي 
البركانــــي. وأودت ثورة البركان عــــام 1993 بحياة 79 

شخصا.

بركان مايون يجبر 40 ألف شخص على اللجوء لـ»اإليواء«

اختار اللبنانية الميتا لبطولة فيلمه الجديد وسأل: فين أيام هند رستم؟

مخرج »كباريه«: نجمات مصر مسترجالت!

القاهرةـ  وكاالت: »جنمات مصر يفتقدن االنوثة وكلهن )مسترجالت( 
فنحن نفتقد في النجمة املصرية األنوثة السينمائية التي تلمع على 
الشاشة، ولم يأت إلى اآلن امتداد هند رستم أو نادية لطفي أو سعاد 

حسني وميرفت أمني وجنالء فتحي«.
هذا ما قاله املخرج ســــامح عبدالعزيز الذي ملع اســــمه بعد فيلم 
»كباريه« و»الفرح« ويعرض له حاليا حســــب جريدة اليوم السابع 

فيلمه الثالث »حد ســــامع حاجة« الذي اختار لــــه النجمة اللبنانية 
الميتا قائال انها تتمتع بسحر انثوي جذاب ومعها في البطولة املمثل 
الشاب رامز جالل، واعترف سامح بأن الفيلم اجلديد مأخوذ عن فيلم 
23 جليم كاري موضحا ان االقتباس ليس عيبا، فاملهم أن تكون لدينا 
رؤية شخصية، ونأخذ الفكرة ونخرجها بروح مصرية، ويكون هناك 

منطق في اإلخراج والسيناريو.

إلغاء حفل تكريم جاكسون في لندن بريطاني يقتل  بالـ »ريموت كونترول«

 الجليد يغلق المدارس في إنجلترا

سوري ينتحر بعد خسارته
250 مليون دوالر بأسواق المال 

لندنـ  أ.ش.أ: تسبب تساقط 
اجلليد بكثافة في حدوث حالة 
من الفوضى في بعض املناطق 
مبقاطعة إجنلترا البريطانية.

وذكـــرت هيئـــة اإلذاعـــة 
البريطانيـــة »بي.بي.ســـي«، 
أن كثافة تســـاقط اجلليد أدت 
إلى عرقلة سفر املسافرين في 
العديد من  املطارات وإجبـــار 
املـــدارس على إغـــالق أبوابها 

وقطع إمدادات الطاقة.
وتفيـــد التقارير االخبارية 

بأن السلطات باملقاطعة، حذرت 
من استمرار تساقط اجلليد في 
شـــرق وجنوب شرق اجنلترا 
وشرق ميدالندز ويوركشاير 

وهامبر.
يذكر أن قيادة السيارات في 
هذه الظروف أصبحـــت محفوفة 
باملخاطر في بعض املناطق، وأن 
ســـفر الركاب فـــي مطـــارات 
غاتويـــك والتـــون وهيثـــرو 
ومانشيســـتر وستانستيد قد 

تتعطل أيضا.

دبيـ  سي. إن. إن: قالت مصادر 
في دمشق إن رجل أعمال سوريا في 
اخلمسني من عمره، انتحر مبدينة 
حلب اثر خسارته نحو 250 مليون 
دوالر في تعامالت مالية مع أسواق 
املال الدولية. وقالت وكالة األنباء 
السورية الرسمية إن »املواطن أحمد 
عادل شويحنة البالغ من العمر 50 
عاما أقدم على االنتحار في منزله 
وذلك بإطالق الرصاص على رأسه 
من مسدس حربي«. ووفقا للوكالة 
فقد أقدم شــــويحنة على االنتحار 
»بعد تركه رسالة مكتوبة إضافة 
إلى تسجيل صوتي له على املوبايل 
يشــــير فيه إلى أنه أقدم على هذه 
اخلطــــوة بعد حالة اليــــأس التي 

أصابته نتيجة معاناته النفســــية 
بعد اإلفالس واخلسارة«. وأوضحت 
الوكالة أن الرجل تعرض خلسارات 
متتالية »في تعامالته مع البورصات 
اخلارجية عن طريق وكالء تبني أنهم 
غير مرخص لهم ويتقاضون فوائد 
كبيرة، حيث خسر زهاء 250 مليون 
دوالر على مدى الســــنوات األربع 
املاضية. وكان الرجل اشترى كميات 
كبيرة من الذهــــب والدوالرات ثم 
تتالت خسائره، »فلم يستطع حتمل 
اآلثار املادية وال املعنوية أمام أسرته 
وعائلته وال أمام املجتمع وأصحاب 
الفعاليات االقتصادية الذين كانوا 
يعتبرونه أحد أبرز رجال املال في 

مدينة حلب«. وفقا للوكالة.

    أميركي يقتل 3 من عائلة واحدة 

دبي ـ ســــي.إن.إن: أوضحت شركة »وورلد أووردز ميديا«، أن حفال 
لتكرمي جنم الغناء الراحل مايكل جاكسون كان نقل من ڤيينا إلى لندن 
ألغي بعد إغالق الشــــركة املنظمة للحــــدث. وكان املنظمون وجيرمني 
جاكسون شقيق مايكل قد ألغوا حفل ڤيينا في 26 سبتمبر بعد أن قالوا 
إنهم لم يتمكنوا من تنظيمه بالصورة الالئقة، ولم يســــتطيعوا جلب 
جنــــوم كبار للغناء في احلفل، كما أعلن جيرمني جاكســــون أن احلفل 
ســــيقام في يونيو من العام املقبل في ستاد وميبلي بلندن، حيث كان 
مقررا إقامة مجموعة حفالت يحييها جاكســــون كحفالت اعتزال يتوج 
بها مشواره قبل أن تفاجئه الوفاة. وفي نوفمبر املاضي، كرمت جوائز 
»أما« املوسيقية ملك البوب الراحل بعدة جوائز منها أفضل مؤد ملوسيقى 
الســــول/اإليقاع وألغاني البلوز باإلضافة إلى أفضل مغني بوب/روك، 
ليرفع إجمالي جوائز »أما« التي حازها )جاكســــون( حتى اللحظة إلى 

23، محطما بذلك أيضا الرقم القياسي.

لندنـ  يو.بي.آي: أصدر قاض بريطاني أمرا بسجن رجل لثالثة أعوام 
ألنه تسبب في قتل زوجته عندما رماها بجهاز التحكم بالتلفزيون 

عن بعد »رميوت كونترول« خالل حلظة غضب.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« أن بول هارفي )46 سنة( الذي يعمل 
مهندسا كهربائيا كان يتعاطى الكوكايني مع زوجته غلوريا الغونا 

)48 سنة( في مارس املاضي عندما وقع احلادث.
وأضافت أن الزوجني دخال وقتها في جدال لســـبب غير معروف 

فما كان من هارفي إال أن رشقها بالرميوت كونترول فماتت.
وتبني أن الغونا وهي ديبلوماسية أميركية سابقة تعاني من عيب 
خلقي في الشرايني وان أي ضربة مهما كانت »خفيفة« على منطقة 
الرقبـــة والرأس ميكن أن تقتلها وهذا مـــا حدث فعال بعد تعرضها 

للضربة بالرميوت كونترول.

نيويوركـ  يو.بي.آي: أقدم أميركي على إطالق النار على اثنني من أفراد 
عائلة واحدة وطعن ثالثا فأرداهم جميعا قبل أن يسقط خالل فراره من 
شــــقة في نيويورك في الطابق الثالث ما أدى الى مقتله. ونقلت صحيفة 
»نيويورك بوست« األميركية عن الشرطة قولها ان كارلوس رودريغيز 
جونيور )24 سنة( ووالده البالغ من العمر 52 سنة قتال رميا بالرصاص 
على يد هيكتور كينونيس في شقة العائلة بالطابق الثالث من أحد مباني 
نيويورك. وأضافت الشرطة ان كينونيس الذي اقتحم الشقة طعن اجلد 
فرناندو غونزاليس )87 سنة( ما تسبب مبقتله. وأطلق كينونيس النار 
على الوالدة جيزيال )57 سنة( بعدما وصلت إلى الشقة مع ابنتها ليانيس 
ثم الحق الفتاة املذعورة التي فرت من املنزل من مخرج النجاة من احلرائق 

وصرخت طالبة مساعدة عمال البناء في مكان مجاور.

فتيات مصريات.. 
»بودي جارد« للنجوم والمشاهير

 القاهرةـ  سي.ان.ان: تصطف مجموعة 
من الفتيات وهن على أهبة االستعداد ملواجهة 
رجل يتقدم منهن بخطوات قتالية، وبقفزات 
سريعة يطبقن تعليمات مدربهن، فيطرحن 
املهاجم أرضا، باالعتماد على تقنيات من 

رياضة األيكيدو اليابانية القتالية.
وال تــــدور هــــذه األحــــداث فــــي أحد 
أفــــالم احلركة الهوليووديــــة، بل في حي 
هيليوبوليس بالعاصمة املصرية القاهرة، 
حيث تتدرب فتيات لالنضمام إلى شركة 
أمنية تقدم خدمات »احلارسات الشخصيات« 
للنجوم، في أحــــدث صيحة من صيحات 

املهن املصرية.
وتقول دولت سامي، 21 عاما، وهي إحدى 
املتدربات ضمن البرنامج الذي أطلقته شركة 
»فالكون«، التي تقدم خدمات احلماية في 
مصر ودول أخرى، ضمن ما تصفه بـ »جيش 
احلارسات الشخصيات املتعاظم«، إن دخولها 
هذا امليدان لم يكن باألمر السهل في املجتمع 

املصري احملافظ.

اشـــتركت أكثر من مائة متســـابقة )من البدينات( في برنامج الواقع األميركي )اخسر وزنك 
رقصا( في موســـمه الثاني، وهو البرنامج الذي يعتمد على اشراك البدينات فيقمن خالل حلقاته 

بتعليمهن فنون الرقص وذلك كوسيلة مثلى لفقدان الوزن.

اخسر وزنك رقصًا!

صحتك

أمستردامـ  يو.بي.آي: أطلق علماء هولنديون سالحا جديدا 
حملاربة البدانة باستخدام روائح الطعام خاصة الشواء.

ويقول اخلبير ريان رويتسشوب من معهد أبحاث الطعام 
)نيزو( في مدينة ادي في هولندا في دراسة نشرت في مجلة 
»كيمياء الزراعة والطعــــام« ان بعض روائح الطعام التي 
تنتشر بينما ميضغ الناس املأكوالت قد تشبعهم ومتنعهم 

من االفراط في األكل.
وافاد العلماء أن اجلزيئيــــات من الرائحة التي تنطلق 
خالل عملية املضغ حترك مناطق في الدماغ تشير الى الشبع 
ما يساهم في الشعور بالتخمة ويخول الناس اتخاذ قرار 

التوقف عن األكل.
ويشــــير التقرير الى عدة تطبيقــــات محتملة مبا فيها 
تصنيع مأكــــوالت تطلق املزيد مــــن الرائحة خالل عملية 
الهضم او تطوير روائح تتمتع بقدرة أكبر على منح الشعور 

بالتخمة.

حافظ على رشاقتك برائحة الشواء


