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يحمي القلب

روما ـ أ.ش.أ: قال مدير قسم 
التغذية في املعهد العالي للصحة 
في روما لويجي فونتانا »إن زيت 
الزيتون عالي اجلودة عنصر مهم 
للغاية في وجباتنا اليومية ألنه 
يحتوي على األحماض الدهنية 
غير املشبعة االحادية التي حتمي 
القلب من تصلب الشرايني، فضال 
عــــن عدد ال يحصــــى من املواد 
املضادة لألكســــدة ولاللتهابات 
والڤيتامينــــات والفينــــوالت 
وغيرها من العناصر الضرورية 

للصحة«.

صحتك

متزجلون في الهند يشكلون 2010 احتفاال بالعام اجلديد

في ساو باولو بالبرازيل احتفلوا بإطالق البالونات

وأطفال في الصني يرتدون نظارات على شكل 2010

عواصــــم ـ وكاالت: رحل عام 2009 بكل ما حمل لنا من 
ازمات على رأسها واهمها واكثرها ايالما، االزمة االقتصادية 
وتداعياتها التي لم ترحم بلدا اال وطالته، رحل غير مأسوف 
عليه، وها هو العام اجلديد يطل علينا وسط مخاوف كثيرة 
من تبعــــات العام املنصرم، غير اننا ال منلك اال ان نتفاءل 
ونقــــول »يا رب«. الكل يردد لفظ اجلاللة امال في ان يكون 

2010 اكثر سعادة واقل حزنا مما سبقه.
وكالعادة، احتفلت دول العالم باستقبال العام اجلديد، ففي 
سيدني توافد 1.5 مليون شخص على املدينة امس حلضور 
احتفاالت العام اجلديد، وتوجهوا للبحث عن مواقع مميزة 
فوق ميناء سيدني ملشاهدة االحتفاالت الصاخبة التي تشهد 
هذا العام عرضا جويا تشــــارك فيه 15 طائرة واستعراضا 

بحريا في امليناء بأســــطول صغير من 55 سفينة مزينة، 
وتتمثل اجلانب اجلذاب في احتفاالت سيدني مثل كل عام 

في عرض األلعاب النارية.
وأســــرع بعــــض الزائرين للوصول مبكــــرا فجر امس 
واالستحواذ على األماكن األفضل ملشاهدة العروض لكنهم 
فوجئوا مبن ســــبقهم إليها ممن يقومون بهذه الرحلة مرة 

في العمر مثل السائح السويسري ناتال هاميبرغ.
وعسكر هاميبرغ بداية من ليلة أمس أمام ضاحية كرميورن 
بوينت حلجز املوقع األفضل ملشاهدة إضاءة جسر امليناء 
الشهير عند إطالق 36 ألف لعبة نارية فوقه من 15 موقعا. 
ولتجنب ظاهرة تناول الكحوليات التي أفسدت االحتفاالت 
في السنوات املاضية، حذرت السلطات من يجلبون اخلمور 

معهــــم بأنه لن يســــمح لهم بدخول املناطــــق املميزة مثل 
دار األوبرا. وفي مدينة نيويورك، أعلنت الشــــرطة تعزيز 
إجراءاتها األمنية املتخذة في ساحة »التاميز« الشهيرة خالل 

االحتفاالت برأس السنة اجلديدة.
وفي مانيال، أصدرت وزارة الصحة الفلبينية بيانا أخيرا 
ناشدت فيه املواطنني عدم استخدام األلعاب النارية خالل 
احتفاالت ليلة رأس الســــنة للحيلولة دون وقوع خسائر 
بشرية. ويعرف عن الفلبينيني اعتيادهم استخدام األلعاب 
النارية وإطالق النيران من مسدســــاتهم في الهواء الثارة 
ضجيج هائل خالل احتفاالت ليلة رأس الســــنة اجلديدة 
اعتقادا منهم بأن ذلك سيبعد سوء احلظ في العام املنصرم 

ويضمن حسن الطالع للعام اجلديد.

)أ.پ ـ أ.ف.پ ـ رويترز( االلعاب النارية تضيء سماء جسر ميلبورن في سيدني 

مالحقة المتسولين ببصمة العين

نام السائق فمات أصحاب »الڤان«

عمـــان ـ يو.بي.آي: بـــدأت مديرية مكافحة التســـول في وزارة 
التنمية االجتماعية في األردن منذ مطلع الشـــهر اجلاري بتطبيق 
نظام اعتماد بصمة العني في حتديد هويات املتسولني املضبوطني 
للتعرف عليهم الحقا. واعلن مديـــر الدفاع االجتماعي في الوزارة 
محمد اخلرابشة امس ان نظام مسح بصمة العني املستحدث وتطبيقه 
منذ بداية ديســـمبر احلالي يهدف الى القضاء على ظاهرة التسول 

في العاصمة عمان.
 واشار إلى ان مديرية مكافحة التسول ضبطت خالل العام احلالي 
500 متســــول من كال اجلنسني في العاصمة عمان حول 144 منهم من 
الذكور الى مركز رعاية وتأهيل املستولني االحداث، في حني حولت 111 

فتاة متسولة الى دار الرعاية إلعادة التأهيل وفقا لقرارات احملاكم.

مانيال ـ د.ب.أ: ذكرت الشـــرطة الفلبينية أن أربعة أشـــخاص 
لقوا مصرعهم في الفلبني بعد أن غلب النعاس سائق حافلة أثناء 

القيادة ما أدى إلى اصطدامها بسيارة ڤان.
وأصيب ستة أشخاص أيضا في احلادث الذي وقع قبل الفجر 
على طريق ســـريع في بلدة جيرونا بإقليـــم تارالك على بعد 90 
كيلومترا شمالي مانيال حســـبما ذكر سالفادور ديستورا رئيس 
شـــرطة البلدة. وتابع ديستورا أن جميع الضحايا كانوا على منت 

السيارة الڤان التي كانت تسير في الطريق املقابل.
وأضاف أن ســـائق احلافلة أقر بأن النعاس غلبه أثناء القيادة 
مما أدى إلى انحراف املركبة واصطدامها بالســـيارة الڤان. وبذلك 
يرتفع عدد االشخاص الذين قتلوا في حوادث مرورية في الفلبني 
هذا االســـبوع إلى 19 بينما كان الفلبينيون يعودون إلى مســـقط 

رأسهم في األقاليم لالحتفال بالعام اجلديد.

رجل قتل 4 في مركز تجاري بهلسنكي.. وانتحر

هلســـنكي ـ أ.ف.پ: اعلنت الشرطة ان 
اربعة اشخاص قتلوا صباح امس عندما 
اقدم رجل على اطالق النار في مركز اسبو 
التجاري في ضاحية هلسنكي وعثر على 
جثة رجل أطلق علي نفســـه النار يرجح 

أنها للقاتل.
وصرح يوركي كاليو املسؤول عن شرطة 
اســـبو لوكالة »فرانس برس« أن مطلق 
النار  يدعى ابراهيم شوكبولي ويبلغ من 

العمر 43 عاما.
وقال »ميكنني تأكيد مقتل اربعة اشخاص 

بينهم امرأة. ال نعرف بعد ما اذا كان هناك 
جرحى او عددهم«.

وبـــدأ اطالق النار في الطابق االول من 
املركز التجاري بحسب الشرطة.

وذكرت وســـائل االعالم الفنلندية ان 
مطلق النار كان يحمل مسدســـا من عيار 
9 ملم، ومت اخالء املركز التجاري وهرعت 
ســـيارات االسعاف والشـــرطة الى املكان 

بحسب شهود عيان.
وقال شاهد الذاعة محلية »سادت حالة 
من الذعر الن احدا لم يفهم ما يجري. وكان 

العديد من االشخاص يبكون«.
وشـــهدت فنلندا حادثي اطالق نار في 
العامـــني املاضيني. ففـــي نوفمبر 2007، 
قتل شـــاب في الــــ 18 من العمـــر ثمانية 
اشـــخاص في مدرسة قبل ان ينتحر وفي 
ســـبتمبر 2008 قتل طالـــب في الـ 22 من 
العمر 10 اشـــخاص في مدرسة ثم انتحر. 
وساهمت هذه احلوادث في تشديد قانون 
 االســـلحة واثار قضية هواجس الشباب

الفنلندي في بلد نسبة اجلرمية فيه محدودة 
جدا.

املركز التجاري الذي شهد اجلرمية وفي االطار املتهم باطالق النار   )رويترز ـ أ.ف.پ( رجال الشرطة في موقع احلادث

أوباما وميشال.. الثنائي األفضل

ميامي ـ وكاالت: اختير الرئيــــس االميركي باراك اوباما وزوجته 
ميشال كأفضل ثنــائي لهذا العقد في حني اختير الثنائي الهوليودي 

الـسابــق بن أفلـيـك وچنـيـفر لوپيز كالثنائي االسوأ.
وأجـــــــــــرت مجموعة مواقع على االنترنــــت مختصة باملواعدة 

استطالعــا حــــول أفضل وأســوأ ثنــائي مـــشـهور لهذا العقد.
واختار 42% من املستطلعني الرئيس األميركي باراك أوباما وزوجته 

ميشال كأفضل ثنائي لهذا العقد.

اوباما وزوجته ميشال

العالم يحتفل بـ 2010
الكل يتمناه أكثر سعادة وأقل حزناً


