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عبداهلل الحداد اليوم وياكمالمستشارة الفريح اليوم وياكم

تستضيف »األنباء« 
اليوم املستشارة سعاد 
فه���د الفري���ح والت���ي 
تتناول مع القراء مرض 
واخلاص  »الس���لياك« 
اجللوتني  بحساس���ية 
البروتني املوجود  وهو 
القمح والش���عير  ف���ي 
والش���وفان وغيره���ا، 
وتوضح كيفية التعايش 
مع املرض، وس���تكون 
الس���اعة  معك���م م���ن 
السادس���ة والنص���ف 
حتى الثامنة مساء على 

الهوات���ف التالية: 24830805 � 24830979 � 24830322 � 
داخلي: 131 / 318.

تستضيف »األنباء« 
الي���وم العب وس���ط 
النادي الع����ربي لكرة 
الق���دم ع���بداهلل احلداد 
ما بني الساعتني 3 و5 
مس���اء وذلك للحديث 
العربي  عن حظ���وظ 
ف���ي املناف���س���ة على 
احمللي���ة  البط���والت 
انضمام���ه  وفرص���ة 
لألزرق في الفترة املقبلة 
وذكريات���ه في املالعب 
باالضافة الى الرد على 
اسئلة القراء وذلك على 

الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 � 24830322 
� داخلي: 131 � 318.

هاني الظفيري
ولد كالي وابن الس���د العالي س���اللة من املاعز 
الشامي معروفة بني هواة االبل، املواطن سلطان بن 
مهيليب والذي يحوز مثل الساللة فوجئ بوالدة ماعز 
صغير ب� 3 ارجل ويقول مهيليب ل� »األنباء« سبحان 
اهلل رغم االعاقة فإنه قادر على الس���ير والتعايش 

مع اي فئة بطريقة مثيرة للدهشة.
وقال ال استطيع ان استغنى عن هذا املاعز املعاق 
وس���وف اقف بجانبه واقوم بتربيته حيث ان هذه 

ارادة املولى عز وجل، ولهذا سوف اقوم بوضعه في 
مكان »محصار« خاص به بعيدا عن املاعز اآلخرى 

حتى يستطيع ان يتغذى على راحته.
واضاف انه من اش���د الناس الذين يهوون مثل 
تربية هذا النوع من املاعز، مشيرا الى ان هذه الهواية 
ليست وليدة اليوم، وامنا منذ سنوات عدة ويقوم 
بشراء مثل هذه احليوانات حتى ولو كانت بأثمان 
باهظة مؤكدا انه وجد مثل هذه الهوايات في بلدان 

خليجية مجاورة.

أشهر رجل متعدد الزوجات في العالم

زوما يتزوج للمرة الثالثة
جوهانس����برغ � د.ب.أ: أعدت الساحة في قرية نكاندال مسقط 
رأس رئيس جنوب افريقيا جاك����وب زوما امس للزيجة الثالثة 
ألشهر رجل متعدد الزوجات في العالم. ويتزوج زوما من توبيكا 
مابهيجا في حفل عرس زولو تقليدي باقليم كوازولو ناتال اليوم 
بحضور عشرات من االقارب وأعضاء املجتمع احمللي وقادة سياسيني 
ورج����ال أعمال. ومتت خطبة زوما )67 عاما( على مابهيجا وهي 
في آخر الثالثينات من العمر منذ عام 2007. ويتردد ان الزوجني 
أجنبا أطفاال بالفعل. وزوما متزوج أيضا من سويزاكيلي كومالو 
زوجته االولى التي تزوجها عام 1973 ونومبوميليلو نوتالي زوما 
التي تزوجها مطل����ع عام 2008 وهي في منتصف الثالثينات من 
العمر. والثالثة جميعا )السيدات االوليات( حضرن حفل تنصيبه 
رئيسا في مايو وأخذت كل واحدة دورها في مرافقته في االحتفال 
الرسمي. وذاعت عالقة زوما ومابهيجا قبل نحو عامني عندما دفع 

املهر السرتها جريا على تقليد محلي.
وينتش����ر تعدد الزوجات على نحو خاص بني رجال الزولو 
الريفي����ني بيد ان عددا من االثري����اء احلضريني من رجال الزولو 

لديهم عدة زوجات أيضا.

روتانا توّدع 2009 باالستغناء عن موظفيها 
ومطربيها في القاهرة وبيروت

القاهرة � د.ب.أ: في يوم العمل األول من العام اجلديد 2010 
تبدو مكاتب ش���ركة روتانا بالقاهرة وبيروت ش���به خاوية 
من العاملني وعن���د االتصال هاتفيا بعدد من هؤالء العاملني 
وبينه���م مديرون تنفيذيون على قدر من األهمية يأتيك الرد 
»الشخص املطلوب غير موجود حاليا« بينما واقع احلال أنه 

لن يكون موجودا بعد اآلن.
وكان اخلم���ي���س املاض���ي آخر أيام العمل في عام 2009 
وكان أيضا اليوم األخي���ر مل���ا يق���رب من 20 موظ����فا في 
روتان���ا القاهرة معظمهم في وظائ���ف دنيا لكن بينهم أيضا 
مدير انتاج الڤيديو كليب ومدي���ر العالقات العامة واإلعالم 

والتسويق.
وبينما تتعلل روتانا بأن تسريح هؤالء يأتي ضمن خطة 
أعلن عنها سابقا لهيكلة املؤسسة بالكامل كونها باتت مترهلة 
إداريا إال أن واقع احلال يؤكد العكس حيث ان االستغناء عن 
الس���عاة واملس���اعدين اإلداريني لن يكون احلل للخروج من 
األزمة املالية املزعوم���ة كما أن املديرين التنفيذيني الذين مت 
االس���تغناء عنهم لم يكونا باهظي األجر وتعويضهما يكلف 

الشركة عمليا أضعاف ما كانا يتقاضيانه.
ويأتي تس���ريح العاملني بحجة األزمة املالية أو الهيكلة 
متزامن���ا مع إنهاء العمل في برام���ج تلفزيونية عدة تصور 
وتبث من القاهرة إضافة إلى استديو كبير تستأجره روتانا 
ف���ي مدينة اإلنتاج اإلعالمي وهو أم���ر يثبت مجددا أن األمر 
ال عالق���ة له بأزمة مالية ألن القاهرة هي األقل تكلفة في هذا 

املجال بني العواصم العربية.
ولم يقف األمر عند حد تسريح العاملني وايقاف البرامج 
وإمنا امتد إلى االس���تغناء عن ثالثة من املطربات املصريات 
في يوم واحد هن مي كساب وزيزي عادل وأميرة أحمد بينما 
يظل موقف املطربة أنغام التي انتهى عقدها مع روتانا ملتبسا 

بني اإلنهاء والتجديد.

ماعز شامي بـ 3 أرجل

األمير وليام

)أ.پ( الطائرة بعد جتاوزها املدرج 

املاعز الشامي بـ 3 أرجل

سيدات يكسرن
حظر قيادة السيارات 

في السعودية
الرياض � د.ب.أ: فوجئ 
عدد م���ن س���الكي طريق 
محافظتي عنيزة املذنب في 
منطقة القصيم بالسعودية 
امس بقيادة ثالث نس���اء 
ملركب���ات عل���ى الطريق 
إحداهن تقود شاحنة، فيما 
تقود األخريان مركبتني من 
نوع »بيك آب« وقد توقفن 
على جانب الطريق لتناول 
طعام اإلفطار قبل مواصلة 

السير.
إلى  ومت توجيهه������ن 
الطرق الصحراوية حفاظا 
على س���المتهن وس���المة 
س���الكي الط���ري���ق، فيما 
البدو  أنهن م���ن  اتض���ح 

الرحل.
ومتنع االنظمة السعودية 
املرأة للس���يارات  ق���يادة 
رغ���م تزاي���د املط���البات 
انها  اال  الش���عبية بذل���ك 
الت���زال تص���طدم مبوق��ف 
العل���م���اء  هيئ���ة كب���ار 
التي يرأس���ها مف���تي عام 
امل��م���لكة يسانده شريحة 
من احملافظني في املجتمع 

السعودي.

الرياض � يو.بي.آي: نفى رئيس 
املؤسسة العامة للسكك احلديدية 
السعودية عبدالعزيز احلقيل وجود 
أي نية لدى املؤسسة لتغيير مسار 
قط���ار احلرمني ال���ذي مير باملدن 
الثالث:مكة وجدة واملدينة املنورة 

خوفا من خطر السيول.
وكانت وسائل إعالم ومنتديات 
إلكترونية حتدثت عن وجود بعض 
محطات القطار في مواقع معرضة 

خلطر السيول ومجاري األودية.
وأش���ار احلقيل ف���ي تصريح 
نشرته صحيفة س���عودية امس 
إلى أن أعمال اإلنش���اءات ال يزال 
مستمرة بنفس الوتيرة ولم يطرأ 
عليها أي تغيير وان موعد االنتهاء 

من أعمال املشروع التزال كما هو 
مقرر له مس���بقا في نهاية العام 

امليالدي املقبل 2011.
وأض���اف احلقي���ل »زيادة في 
احلرص والتأكيد وجهت القائمني 
عل���ى املش���روع بإعادة دراس���ة 
املواصفات املخصصة للمشروع 
وخط السير الذي مير به« مشيرا 
إلى أن »هذه الدراسات أوضحت أن 
خط السير يشهد أعلى مستوى من 
األمان وليس معرضا ألي خطر«.

اجلدير بالذكر أن مشروع قطار 
احلرمني السريع عبارة عن خط سكة 
حديدية كهربائي يربط بني منطقتي 
مكة واملدينة املنورة مرورا مبحافظتي 

جدة ورابغ بطول 450كم.

سيدني � رويترز: قالت متحدثة 
ان رئيس الوزراء االست���رالي كيفني 
رود على وش��ك أن يصبح مؤل����فا 
لكتب اطف��ال من��شورة بطرح رواية 
اثنني م���ن احل���يوانات  عن حياة 
االليفة لدى العائلة بأحد مقار اقامته 

الرسمية.
الكتاب اجلديد »جاسبر  ويأتي 
وأب���ي ومش���اجرة عيد اس���تراليا 
العظيم« بعد مغامرات جاسبر وهي 
قطة س���وداء وأبي وهو كلب صيد 
ذهبي حقيقيني وستنش���ر الرواية 

في وقت الحق من هذا الشهر.
وقالت متحدثة لرويترز ان جاسبر 
وأبي »ه���م افراد حقيقيون الى حد 

كبير في عائلة رود«.

وس���يطرح الكتاب الذي تنشره 
دار نش���ر »الني آند انوين« للبيع 
في وقت الحق من هذا الشهر بحيث 
تذهب حصيلة عائداته الى مستشفى 

ملبورن امللكي لالطفال.
وش���ارك رود في تأليف الكتاب 
مع املمث���ل رييس مول���دون وهو 
مق���دم برنامج االطفال »مدرس���ة 
التمثيل« املستمر منذ فترة طويلة 

في استراليا.
 وعيد اس���تراليا عطل���ة عامة 
ويجري االحتفال به س������نويا في 
26 ي��ناير الذي يوافق ي���وم وصول 
»االس���طول االول« الى سيدني في 
عام 1788 ليكتشف أول مستعمرة 

بريطانية في استراليا.

لندن � ي���و. بي.آي: تبدأ العام املقبل جتارب 
على سيارات »ذاتية القيادة« يأمل العلماء في أن 
تصبح حقيقة واقعة في غضون عشر سنوات.
وذكرت صحيفة »ديل���ي تلغراف« امس أن 
املشروع األوروبي الذي يتم بالتنسيق مع شركة 
بريطاني���ة هو عبارة عن قافلة من الس���يارات 
يتراوح عددها ما بني 6 و8 تتيح للمس���افرين 
االس���ترخاء فيها وتصفح جرائدهم أو التحدث 
على هواتفهم اخللوية خالل توجههم إلى أماكن 

عملهم أو غير ذلك.
وأوضح علماء أن املش���روع ممكن التحقيق 
ألن هذه السيارات ستكون مزودة بنظام إرشاد 
وتوجيه وبوحدة إرسال واستقبال لالتصال مع 
املركبة الرئيسية في مقدمة القافلة، مشيرين إلى 
أن املركبة الرئيسية والتي قد تكون سيارة تاكسي 
أو حافلة أو شاحنة سوف تسير بشكل »طبيعي« 

وفعال في الطرق وبخاصة السريعة منها.

األمير وليام: لست »ملكًا في الظل«

لندن � يو.بي.آي: قال األمير وليام جنل ولي العهد البريطاني 
األمير تشالز إنه ال يرغب في أن يكون »ملكا في الظل« وأنه ينوي 

بدال من ذلك تطوير مهاراته العسكرية خالل السنوات املقبلة.
وذكرت صحيفة »ديلي تلغراف« امس أن مالحظات األمير )27 
سنة( جاءت قبل أسبوعني من تكليفه القيام بأول رحلة خارجية 
بالنيابة عن امللكة إليزابيث الثانية إلى نيوزلندا وأستراليا ونقلت 
عنه تأكيده أنه لن يقوم بأي ش���يء ميكن أن يقوض سلطة والده 

األمير تشالز كوريث للعرش البريطاني.
وأدى تس���ريب وثيقة صادرة عن وزارة اخلزانة البريطانية 
إلى تزايد التكهنات خالل الشهر املاضي عن رغبة األمير وليام في 

تعزيز مكانته ودوره داخل العائلة املالكة في بريطانيا.

مسؤول سعودي ينفي تغيير مسار 
قطار الحرمين خوفًا من خطر السيول

رئيس الوزراء األسترالي
مؤلف لكتب أطفال

سيارات »تقود نفسها«
خالل عشر سنوات

برلني � رويترز: قالت متحدثة باس����م 
شركة اير برلني اجلوية إن نحو 165 راكبا 
وستة من أفراد الطاقم جنوا دون أن ميسهم 
س����وء بعد أن تخطت الطائرة التي تقلهم 
مدرج االقالع والهبوط في مطار دورمتوند 
في وقت مبكر من صباح امس بعد أن ألغى 

قائد الطائرة عملية اإلقالع.
 وأضافت املتحدثة »أدى مزيج من الثلوج 
والسرعة التي كانت تسير بها الطائرة إلى 
إجبار الطائرة على جتاوز املدرج« مشيرة 
إلى إنه لم تكن هناك حاجة إلخالء الطائرة 

بشكل طارئ ولم حتدث إصابات.
 وكانت الطائرة بوينج 737 التابعة إلير 
برلني متجهة إلى الس باملاس، وأغلق مطار 
دورمتوند في شمال املانيا إلى حني إشعار 

آخر ومت إرسال الركاب ملطار آخر.
وتابعت املتحدثة أن قائد الطائرة قرر 
إلغاء عملية اإلق����الع في اللحظة األخيرة 

نتيجة مشكالت فنية.
وشهدت أجزاء كبيرة من املانيا سقوطا 
كثيفا للثلوج خالل األيام القليلة املاضية 

مما جعل السفر غير آمن.

..والعثور على بقايا أول طائرة حاولت الوصول إلى القطب الجنوبي

طائرة تتجاوز المدرج في ألمانيا وسالمة جميع الركاب

أستراليا � يو.بي.آي: مت العثور على بقايا 
طائرة املستكشف االسترالي دوغالس موسون 
في القطب اجلنوبي خالل الرحلة التي قام بها 

إلى تلك القارة ما بني عامي 1911 و1912.
وذكرت وك��الة األن��باء االس���ترالية )أيه 
أيه بي( امس أن أحد أعضاء البعثة التابعة 
لقسم التراث في اس���تراليا عثر على بقايا 

الطائرة في اليوم األول من السنة اجلديدة. 
والطائرة من نوع »فايكرز« وهي مبحرك واحد 
ويعتقد أنه���ا األولى التي حتاول الوصول 
إل���ى تلك القارة املتجم���دة قبل أن تتحطم 
هناك وتفقد جناحيه���ا. وقال رئيس بعثة 
موسون هت فاوندايشن دافيد جنسني »إنه 
اكتش���اف رائع في ظروف رائعة« مضيفا 

بدأنا البحث عنها قبل نحو ثالث س���نوات 
واعتقدنا أن���ه كانت لدينا فرصة طيبة في 
العثور عليها بس���بب املعدات التي وفرتها 
لنا اجلهة الراعية لذلك«. وبعد مضي نحو 
قرن من تخلي موسون عن طائرته شوهدت 
بقايا الطائرة بني الصخور وهي غارقة بني 

بضع سنتيمترات من املاء.


