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 فرانكفورت � أ.ش.أ: ألقت الش���رطة األملانية 58
القبض على مواطن أجنولي مبطار فرانكفورت 
أثناء محاولته تهريب ماس���ة خ���ام وزنها 86.7 

قيراطا.
ويعتقد أن اجلوهرة التي يتجاوز ثمنها مليوني 
جنيه استرليني تنتمي إلى فصيل »ماسة الدم« 
النادرة، كانت قد أخذت من إحدى مناطق الصراع 

في افريقيا.
وكان املهرب البالغ من العمر 38 عاما قد وصل 
إلى أملاني���ا على منت طائرة نامبيا، مزودا بجواز 

سفر مزيف.
وأخبر الرجل األجنولي موظفي اجلمارك في 
املطار عن اعتزامه استخدام هذه املاسة، وهى بحجم 

كرة البنغ بونغ، لشراء سيارات من البرتغال.

 إحباط تهريب »ماسة الدم« النادرة

بان كي مون يتفقد حجم الدمار وفي اإلطار اجلنازة الرسمية لهادي العنابي

)رويترز( إحدى الناجيات من حتت األنقاض 

)ا.ف.پ( أهالي أسوان في دهشة مما حل ببلدتهم 

)ا.ف.پ( املخرج جيمس كاميرون الثاني من اليسار مع فريق العمل في فيلم »آفاتار« 

رعب في هاييتي من عودة األموات لمعاقبة األحياء
حسب معتقدات كهنة »الفودو« حول المدافن الجماعية

وقال كبي���ر كهنة الفودو في 
الب���الد ماكس بوفوار خالل لقاء 
مع الرئيس بريف���ال انه »ليس 
في ثقافتن���ا او م���ن عادتنا ان 
نتخلص من جثث امواتنا بتلك 

الطريقة«.
ويذكر أن حوالي نصف سكان 

هاييت���ي البالغ عددهم 9 ماليني 
ميارس���ون الفودو، كما أن %80 
منهم يدينون باملسيحية أيضا، 
حيث ال ي���رون مانعا من اجلمع 

بني الديانتني.
م���ن ناحي���ة اخ���رى يعكف 
الفرنسيون في معهد  الباحثون 

عواصم � وكاالت: في الوقت 
الذي أكدت فيه سلطات هاييتي أنه 
مت انتشال 70 ألف جثة ودفنها في 
مقابر جماعية منذ الزلزال املدمر 
الذي ضرب البالد الثالثاء املاضي، 
وفرض حالة الطوارئ حتى نهاية 
يناير اجلاري، ارتفعت أصوات 
االحتجاج على طريقة الدفن خوفا 
من عودة »الزومبي« أو »األحياء 

األموات« ملعاقبة األحياء.
وعبر كهنة ديانة »الفودو« في 
هاييتي عن رفضهم لدفن ضحايا 
الزلزال في مقابر جماعية بعشرات 
اآلالف، وتقدم���وا باحتجاج الى 
الرئيس الهاييتي رينيه بريفال.

وينظر أتب���اع الفودو، وهو 
مذهب ديني توفيقي ميارس في 
أجزاء من منطقة الكاريبي، خاصة 
في هاييتي، ال���ى ان وضع عدد 
من اجلثث التي يجهل أصحابها 
مجتمعة في مقابر جماعية شكال 
من أشكال التدنيس، خاصة أنهم 
يؤمنون بعودة ال� »الزومبي« أو 
»األحياء األم���وات«، وهم أموات 
تبث فيهم قوى ش���ريرة احلياة 

من جديد ملعاقبة األحياء.

الفيزياء على دراسة توصلهم إلى 
اس���تخدام نظام حديث للكشف 
املبكر عن وقوع الزلزال حلماية 
أرواح البش���ر، خاصة أن هناك 
حالي���ا العديد م���ن املناطق في 
العالم مهددة مبثل الزلزال الذي 
حدث اخي���را في هاييتي. ويأمل 
الغواصات  العلماء عن طري���ق 
البحرية واألقمار الصناعية مراقبة 
التطور الذي يحدث في القشرة 
األرضية ونشاط البراكني وذلك عن 
طريق مالحظة الشعب املرجانية 
والرواسب وبالتالي ميكن التصرف 
السريع بحيث يتم وقف القطارات 
وقطع الكهرباء لتفادي احلوادث 

واحلرائق.
وفي نفس السياق تفقد األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
حجم الدمار الذي أحدثه الزلزال 
الذي ضرب عاصمة هاييتي بعدما 
وصل األحد إل���ى هناك. وقد مت 
العنابي  تش���ييع جثمان هادي 
مبعوث االمم املتحدة في هاييتي 
في جنازة رسمية. كما مت انتشال 
سيدة من حتت االنقاض حية بعد 

5 ايام من وقوع الزلزال.

صحتك

 ممارسة الرياضة بأنواعها
تساعد على حماية المخ

نيويورك � أ.ش.أ: أثبتت األبحاث الطبية احلديثة أن 
ممارسة الرياضة ومتارين األيروبكس بصورة منتظمة 
ويومية ال يساعد فقط على الوقاية من املشكالت التي 
تؤثر على كفاءة الذاكرة والقدرات اإلدراكية مع التقدم 
ف���ي العمر بل تعمل على حتس���ينها ف���ي حال تأثرها 

وتراجعها في مرحلة الكبر.
وأكد الباحثون أن انخراط اإلنسان في نشاط رياضي 
منتظم كاملشي أو السباحة أو اخلضوع جللسات اليوجا 
في مرحلة منتصف العمر يساعد بصورة كبيرة على 
خفض مخاطر اإلصابة بتراجع القدرات اإلدراكية والتفكير 

في الكبر.
وأش���ارت األبحاث إلى أن عددا من كبار السن ممن 
يعانون من مشكالت إدراكية مبعدالت طفيفة وانخرطوا 
في نشاط رياضي منتظم لنحو ستة أسابيع متواصلة 
لوحظ حتس���ن قدراتهم اإلدراكي���ة والنمط التفكيري 

لهم.
من ناحية أخرى، كشفت األبحاث النقاب عن أن ما 
بني 10 و15% من األشخاص الذين يعانون من مشكالت 
طفيفة في الذاكرة معرضون بصورة كبيرة للمعاناة من 

خرف الشيخوخة في مراحل متقدمة من العمر.
كان���ت األبحاث قد أجريت عل���ى مجموعة من كبار 
السن يعانون من ضعف بسيط في القدرات اإلدراكية 
والذاكرة حيث مت تقسيمهم إلى مجموعتني مارس أفراد 
األولى الرياضة كاملش���ي واجل���ري وركوب الدراجات 
الرياضي���ة ملدة ما بني 45 إل���ى 60 دقيقة لنحو أربعة 
أيام في األس���بوع ملدة ستة أشهر متواصلة في الوقت 
الذي مارس فيه أفراد املجموعة الثانية مجرد متارين 

رياضية خفيفة.
وأشارت املتابعة إلى حدوث حتسن ملموس بني أفراد 
املجموعة األولى في قدراتهم اإلدراكية وقدرة أجسامهم 
على متثيل االنسولني بصورة سليمة في مقابل حتسن 

طفيف ألفراد املجموعة الثانية.

السيول تقتل 3 وتدمر 41 منزالً بأسوان بعد زواج ثمانيني من ابنة الثانية عشرة

جهات رسمية سعودية تتدخل إلنهاء القضية
دبي � العربية: بعد أيام من عودة اجلدل حول 
»زواج القاصرات« في الس���عودية، بزواج رجل 
ثمانيني من فتاة صغيرة في منطقة بريدة )شمال 
السعودية(، ذكرت تقارير أن جهات رسمية بدأت 

تتدخل في القضية إلنهاء معاناة أسرة الطفلة.
وتعود تفاصيل القصة إلى اجلدل الذي أثير 
مجددا بزواج رجل سعودي يبلغ من العمر ثمانني 
عاما من فتاة قاصر في الثانية عشرة من عمرها، 

في بريدة، وما أثاره من ردود فعل واسعة.
وكان ال���زوج دافع عن زواجه معتبرا أنه »لم 
يخالف الشرع، وتزوج زواجا شرعيا«، في حني 
قالت والدة الفتاة إن الزوج قدم لها دمى وألعابا من 
أجل إغرائها باملوافقة، بينما اعتبر مأذون األنكحة 
أنه »ال توجد تعليمات واضحة وصريحة تنص 
على عدم عقد نكاح أي فتاة دون سن 18«، مشيرا 
إلى أنه اس���تدعى الفتاة أمامه، وسألها عن رأيها 
الشرعي في الزواج ومدى قبولها بالزوج، ووافقت 

برضا تام منها، ووقعت على ذلك باملوافقة.

وقالت صحيفة »احلياة« امس ان جهات رسمية 
بدأت التدخل ف���ي قضية طفلة في بريدة زوجها 
والدها لرجل ثمانيني. وأكد مصدر مطلع أن »جهات 
رسمية تستكمل تفاصيل القضية كافة للتدخل 
فيه���ا، وإنهاء معاناة األس���رة التي وقعت حتت 

ضغط نفسي كبير«.
من جهت���ه، قال عضو مجل���س هيئة حقوق 
اإلنسان املشرف العام على مركز اإلعالم والنشر 
د.عثمان املنيع »شكلت الهيئة جلنة ملتابعة قضية 
طفل���ة بريدة مكونة من أعض���اء مجلس الهيئة 
ذوي التخصصات الشرعية ملتابعة هذه القضية 
واالتص���ال باألطراف املعني���ة للتأكد من جميع 

املعلومات واتخاذ اإلجراءات املناسبة«.
وتوقع مصدر مطلع في وزارة العدل أن تتخذ 
الوزارة إجراء قضائيا بحق مأذون األنكحة، وأن 

حتيل والد الطفلة إلى احملكمة.
وكانت الطفلة ارتبطت بالزوج الثمانيني في 

عقد نكاح حرر في رمضان املاضي.

سعودي يطلق زوجته الستئصالها الزائدة الدودية!
الرياض � د.ب.أ: طلق س���عودي زوجته في 
القطيف بس���بب إجرائها عملي���ة زائدة دودية 
دون علمه. وذكرت صحيفة »عكاظ« السعودية 
في عددها الصادر امس أن الش���اب عقد قرانه 
على الفتاة األسبوع املاضي وفي زيارته األولى 
لعروسه الحظ عليها عالمات تعب وإرهاق، ما 
دفعه لسؤالها عن السبب، فأخبرته أنها خضعت 
لعملية استئصال زائدة دودية أخيرا وما زالت 
تعاني من آثارها، ولم يتمالك حينها الزوج نفسه 

وغادر منزل أسرتها ملوحا بطالقها.

وحسب الشاب، فإنه اتخذ قرار الطالق بحجة 
خداع م���ن أهلها الذين أخفوا عن���ه أن ابنتهم 
»ناقصة« كما يعتقد، مشيرا إلى أنه ال يريد أن 
ينتقل اس���تئصال الزائدة الدودية إلى أبنائه، 

باعتبارها مرضا وراثيا، على حد اعتقاده.
وأشارت الصحيفة الى أنه رغم محاوالت أهل 
العروس���ني احتواء املوقف، وطمأنة الزوج أن 
الزائدة ليست وراثية وتصيب كثيرا من الناس، 
أصر على قرار الطالق رافضا كل املبررات التي 

اعتبرها »متأخرة«.

� وكاالت: تعرض  القاهرة 
نح���و 41 منزال لالنهيار جراء 
السيول التي ضربت محافظة 
أسوان جنوب مصر صباح امس 
في قرى أبو الريش، والعقب 
والقطارة، كما لقي 3 أشخاص 
مصرعهم منهم سائح اجنليزي 

انقلب بهم مركب شراعي. 
السابع«  وحس���ب »اليوم 
انتقل اللواء مصطفى الس���يد 
محافظ أسوان على الفور إلى 
املنكوبة، حيث يجرى  القرى 
إعان���ات عاجلة  حاليا دف���ع 
الس���يول،  للمتضرري���ن من 
وبدء إجراءات احلصر لتحديد 

التعويضات. 
وأشار محمد حسن املسؤول 
اإلعالم���ي مبحافظة أس���وان 
ال���ى أنه ج���ار حاليا جتميع 
املتضررين في مراكز الشباب 
املوجودة بالقرى حتى يتم بحث 

أمر نقلهم إلى أماكن آمنة. 
إغ���الق مطاري  كما تقرر 

أسوان ومطار أبو سمبل الدوليني 
بسبب سوء األحوال اجلوية حيث 
أصيبت محافظة أسوان بالشلل 
الكامل، وش���هدت هطول أمطار 

غزيرة، وكرات ثلج، ورياح شديدة 
تسببت في انقطاع التيار الكهربي 
عن احملافظ���ة بالكامل وأغرقت 

العديد من الشوارع باملياه. سيجار تشرشل.. للبيع!
لن���دن � يو.ب���ي.آي: يعرض 
س���يجار دخن رئي���س الوزراء 
الراحل وينس���تون  البريطاني 
تشرش���ل نصفه خالل اجتماع 
حلكومته في الع���ام 1941 للبيع 
في مزاد علني يقام في لندن في 

أواخر الشهر اجلاري.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
البريطاني���ة ان أندو بولوك من 
دار »كيز« للمزادات العلنية في 
نوفولك توقع أن يباع السيجار 
الذي يبلغ طوله 10 سنتيمترات 
بنحو 500 دوالر. يشار إلى ان املزاد 

سيقام في 29 يناير اجلاري.

تدافع بني نواب من احلزب التقدمي الدميوقراطي واحلزب الوطني خالل جلسة للبرملان 
في العاصمة التايوانية تايبيه، واندلع الشجار بعد االخفاق في االتفاق على مشروع لتعديل 
قانون احلكم احمللي.                  )رويترز(

 مشاجرة حامية
في البرلمان التايواني

1000 ريال بدياًل عن كل يوم سجن!
الرياض � د.ب.أ: أصدر قاض سعودي حكما بديال على مواطن 
أدين بالتهديد واالعتداء على آخر بالسجن 25 يوما على أن يتمكن 

من »شراء« أيام سجنه مببلغ ألف ريال لكل يوم.
وأوضحت صحيفة »الوطن« السعودية أن املبلغ سيودع في 
بيت املال ويكون التصرف فيه على األيتام واألرامل ومستحقي 

الزكاة.
وجاء احلكم الصادر األسبوع املاضي بعد قيام مواطن بحمل 
الس���الح بقصد التهديد واالعتداء على مواط���ن آخر، فيما قام 
األخير برفع دعوى حاول املدعى عليه إنكارها، إال أنه اعترف بعد 
مواجهته باألدلة القوية، ومنها مقطع ڤيديو قام املدعي بتصويره 

للمدعى عليه أثناء إشهاره السالح في وجهه.
واش���تهر هذا القاضي ويدعى ياسر البلوي بإصدار األحكام 
البديلة، إذ يصدر حكما ويصدر آخر بديال له يلغيه في حال قام 

احملكوم بتنفيذ احلكم األول.

في حفل توزيع جوائز الـ »غولدن غلوب«

»آفاتار« أفضل فيلم والكرة الذهبية لـ »المجانين«
بفرلي هيلز � وكاالت: فاز فيلم 
»آفاتار« للمخرج الكندي جيمس 
كاميرون مساء األحد بجائزة افضل 
فيلم درام����ي، وذلك خالل احلفل 
السابع والستني لتوزيع جوائز 
غول����دن غلوب ف����ي بفرلي هيلز 
)كاليفورنيا(. وأتت هذه اجلائزة، 
األهم على اإلطالق بني جميع جوائز 
غولدن غلوب، لتضاف الى تلك التي 
فاز بها قبل قليل جيمس كاميرون 

»عن مجمل أعماله«.
وتطلب اجناز افاتار وهو ملحمة 
خيالية علمية تعتمد تقنية األبعاد 
الثالثية، أكثر من عشر سنوات من 
التحضي����ر. ويعتبر من اآلن من 
اكبر جناحات السينما من حيث 
اإليرادات مع حصده أكثر من 1.3 

مليار دوالر في العالم.
وفاز مسلسل »رجال مجانني« 
الذهبية كأفضل  الك����رة  بجائزة 
مسلس����ل تلفزيون����ي درام����ي. 
ويتناول املسلس����ل حياة رجال 
ونساء يعملون في وكالة ماديسون 

لالعالنات.
وفازت املمثلة مونيك بجائزة 
أفضل ممثلة مساعدة عن جتسيدها 
لدور ام سيئة على عكس ما عرف 
عنها كممثل����ة كوميدية في فيلم 

الدراما السوداء )ثمني(.
ونال����ت جوليانا مارجوليس 

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني 
كومي����دي ع����ن دوره ف����ي »30 

روك«.
وف����ازت املمثلة توني كوليت 
بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل 
كوميدي عن دورها في املسلسل 

جائزة أفضل ممثل����ة في الدراما 
التلفزيونية عن دورها في »الزوجة 
الصاحلة« وفاز مايكل سي هول 
بجائزة أفضل ممثل عن دوره في 

مسلسل »ديكستر«.
الي����ك بالدوين بجائزة  وفاز 

»حياة تارا«.
ونال الفيلم األملاني »الشريط 
األبيض« جائزة أفضل فيلم أجنبي. 
ويتناول الفيلم حوادث غريبة في 
قرية صغيرة عشية احلرب العاملية 

األولى.


