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ـ رويترز صوت  نيويورك 
مجلس الشيوخ بوالية نيويورك 
باملوافقة على طرد السيناتور 
هيرام مونسيرات، وهي أول مرة 
يطرد فيها عضو من املجلس منذ 
نحو قرن، ذكرت ذلك صحيفة 
»نيويورك تاميز« امس األربعاء 

.2010/2/10
ووافـــق مجلس الشـــيوخ 
بأغلبية 53 صوتا مقابل ثمانية 
أصـــوات في ســـاعة متأخرة 
الليلة املاضية على اســـتبعاد 
السيناتور الدميوقراطي هـــيرام 
مونسيرات، الذي وجد أنه مذنب 

بجنحة التعدي في أكتوبـــر بعد قيامه بجر صديقته عبر رواق 
بنايته السكنية.

وذكرت الصحيفة أن الدميوقراطيني يسيطرون على مجلس 
الشيوخ بفارق صوتني فقط، وسيؤدي عزل مونسيرات إلى ترك 
التوازن الهش للقوة في مجلس الشيوخ مقسم بني 31 دميوقراطيا 

و30 جمهوريا.
وحذر محللـــون من أن طرد مونسيرات قد يسبب مأزقا ميكن 
أن يجعل من الصعــــب بشكل أكــــبر على نيويــــورك الوفـــاء 
باملوعد النهائي مليزانيتها فـــي 31 مارس، ونقلت الصحيفة عن 
مونســـيرات قوله فـــي كلمة ملتهبة أمام مجلس الشـــيوخ قبل 
التصويت مباشرة إن »األعمال التي ارتكبتها ال تصل ألن يستحق 

الطرد«.

لندنـ  يو.بي.آي: قالت اخصائية 
املكياچ اخلاصة مبلك البوب الراحل 
مايكل جاكســــون أن روح املغني 
طلبت منها ومن زوجته السابقة 

ليزا ماري بريسلي السماح.
ونقلــــت صحيفــــة »الصــــن« 
البريطانية عن كارن فاي اخصائية 
املكياچ اخلاصة بجاكســــون أنها 
الســــابقة ليزا  توجهت وزوجته 
ماري بريســــلي ابنة ملك الروك 
الراحل ألفيس بريسلي إلى وسيط 
روحي وحتدثتا من خالله إلى روح 
جاكسون. وقالت »بدا أنه كان في 
مهمة للتواصل مع الناس من حياته 

وليطلب الســــماح وقضى مايكل وقته وهو يشرح أخطاءه ويطلب منا 
الســــماح وبدا قلقا«. وأشــــارت إلى أن املغني بدا أكثر مرحا مع زوجته 
السابقة وقالت إن الوسيط الروحي استدار إليها )إلى كارن( ونقل لها 
كالم جاكســــون الذي قال »لقد اهتممت بي جيدا وأنا آسف ألنني آذيتك 

كثيرا.. وأشارت إلى أنه متنى لو أنصت إليها أكثر.
وأكدت أن الوسيط لم يكن يدري عن عالقتها بجاكسون وقد أخبرها 
مبواضيع حميمة يصعب اختالقها تضمنت تفاصيل حول حياته العائلية 

واأللم الذي كان يعاني منه وعجزه العاطفي.
وقالت إن جاكسون رفض التكلم عن توجيه تهم القتل غير املتعمد 

إلى طبيبه اخلاص كونراد موراي.
يشــــار إلى أن جاكسون وبريسلي تزوجا في العام 1994 ثم انفصال 
بعد 18 شــــهرا وفي العام 2002 أفيد أن بريسلي قصدت وسيطا روحيا 

لتتواصل مع أبيها ألفيس قبل زواجها من املمثل نيكوالس كايج.
يذكــــر أن اتهامات بالقتل غير املتعمد وجهت إلى طبيب جاكســــون 
اخلاص كونراد موراي االثنــــني املاضي بعد اعترافه بأنه أعطى املغني 
عقــــار البروبوفول الذي بينت التحقيقات أن جرعة زائدة منه ســــببت 

وفاته في يونيو املاضي.

سيدني ـ د.ب.أ شهدت محكمة في استراليا امس 
االربعاء جلسة محاكمة الم استرالية قتلت طفليها ألنه 
لم يعد مبقدورها حتمل الشعور بأن زوجها السابق 
يقضي احتفاالت أعياد امليالد معهما. وقال ممثل االدعاء 
سيمون بني إن عملية القتل كانت الفصل اخلتامي في 
معركة حضانة أطفــــال احملتدمة بني املرأة وطليقها. 
وقــــال بني »ذكرت )االم( أنها تفضل رؤية ابنيها وقد 

فارقا احلياة بدال من السماح لطليقها بأخذهما... في 
النهاية، كانت املتهمة غاضبة أشد الغضب وشعرت 
باألسى جتاه زوجها السابق.. وارتكبت أقصى جرمية 

قد تدفع اليها الكراهية لتنتزع الطفلني منه«.
وتواجه املرأة، التي رفضت احملكمة اإلفصاح عن 
اسمها، اتهاما بالبدء في التخطيط للجرمية بعد قرار 
حملكمة األسرة بالسماح لألطفال بقضاء عيد امليالد مع 

االب. وقبل شهر من عيد امليالد، عثر على جثة الولد 
)ثمانية أعوام( والبنت )10أعوام( داخل سيارة العائلة 

في مرآب املنزل بالقرب من مدينة بريزبان.
وعلمــــت احملكمة أن األم )42 عاما( أعطت أوالدها 
أقراصا مخدرة قبل وضعهما في الســــيارة وخنقهما 
بانبعاثــــات الكربــــون املتصاعــــدة مــــن فتحة عادم 

السيارة.

أسترالية تقتل أطفالها نكاية في زوجها

»مواصالت لندن« تعتذر عن صالة سائق أثارت  رعب ركاب حافلة 
دبــــيـ  العربية نت: في الوقت الذي قدمت 
فيه هيئة مواصالت لندن اعتذارا عن تصرف 
سائق مسلم من أصل صومالي ألنه أثار الذعر 
بني الركاب بعد أن أوقف احلافلة فجأة، وبسط 
سجادته في املمر حتى ال يفوته فرض الصالة، 
اعتبر مسلمو بريطانيا أن تصرفه يسيء إلى 
اإلسالم. وقال د.كمال الهلباوي، املتحدث السابق 
باســــم التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني في 
الغرب، والرئيس املؤسس للرابطة اإلسالمية 
في بريطانيا امس إن علماء اإلســــالم أجازوا 
اجلمع في الصالة بني الظهر والعصر في الغرب 
لتقارب األوقات في فصل الشتاء فليس له حجة 
أو مبرر فيمــــا فعل. وأكد أن هذا التصرف قد 
يســــهم في تشويه صورة الفروض واإلسالم 
بشكل عام حني ينظر إليه غير املسلمني على 

أنه ال يحترم الوقت وال اآلخرين.
وأضاف الهلباوي، الباحث املتخصص في 
الدراسات اإلسالمية واالستراتيجية، أن سلوك 
السائق املسلم غير مشرف لإلسالم أو املسلمني 

بل مسيء لهما.
وتناثرت عبارات خوف على لسان الركاب 
الغاضبني من قيام ســــائق احلافلة »خط 24« 
بوقف احلافلة في وســــط الطريق بضاحية 
جوسبل أوك بشمال لندن دون سابق إنذار أو 
تنبيه لهم، أو إخبارهم بالســــبب، ومضى في 
التكبير للصالة وأدائها دون أن ينبس ببنت 
شفة ليفسر لهم ما هو مقبل عليه، حتى يبدد 

مخاوفهم.
إلى ذلــــك علق راكــــب قدم شــــكوى بهذا 
اخلصوص إلى شركة لندن للنقل »كل واحد 
منا كان ينظر حوله بنظرات متتزج فيها الصدمة 
مع الدهشة، وعندما انتهى من صالته عاد إلى 
مقعد القيادة ليواصل طريقه دون أن يهتم بأن 
يفســــر لنا ما فعله، أو حتى يقدم اعتذارا عن 
تسببه في تأخيرنا عن مواعيدنا، كان تصرفا 

غريبا ومزعجا بشدة«.
وقال راكب آخر »شــــعرت لوهلة بأن هذا 
الشخص يستعد لتفجير احلافلة، فقد سمعت 
سابقا أن بعض اإلرهابيني يؤدون الصالة قبل 
قيامهم بعملياتهم اإلرهابية ليؤمنوا أنفسهم 

في العالم اآلخر بحسب معتقداتهم«.
فيما أضــــاف راكب آخر: »نحن نعيش في 
مجتمع متعدد الديانات والثقافات، ولكن أدرك 
أيضا أن للصالة أماكــــن وأوقاتا خاصة بها. 
اختيار احلافلة املليئة بالركاب، واختيار وقت 
الرحلة ليسا املكان والوقت املناسبني«. وقال 
سائق حافلة آخر إنه ســــبق أن رأى سائقني 
مســــلمني يقومون بنفس التصرف: »لم يكن 
يعجبني هذا التصرف ولم أقبله، ألنهم كانوا 
يتسببون في تأخير الركاب الذين يضطرون 
إلى انتظار السائق حتى يفرغ من صالته... هذا 
ليس عادال، فلماذا يجبر الركاب على االنتظار؟ 
إذا أراد هؤالء السائقون أداء الصالة فيجب أن 

تكون في فترات راحتهم«.

هيرام مونسيرات

حافلة اخلط 24 التي شهدت احلادث 

فييي الصورة اليسييرى كف سييارة بالن وقد كتبييت عليها كلمات »الطاقيية« و»الضريبة« و»رفع معنويات األميركين«. وفي الصورة الوسييطى كف باليين مكتوب عليها حتية 
)أ.ف.پ( لوالدتها. وفي الصورة على اليمن كف روبرت غيبس وقد كتبت عليها كلمات »بيض وحليب وأمل وتغيير« بينما شطبت كلمة »خبز«.     

ليندون باينز بارفيلد

مجلس الشيوخ األميركي يطرد 
سيناتورًا اعتدى على صديقته

»روح« مايكل جاكسون تطلب السماح! ألول مرة منذ نحو قرن 

غيبس يسخر من تدوين بالين مالحظات 
على يدها عند الرد على أسئلة الجمهور 

واشنطن ـ يو.بي.آي: ســـخر املتحدث باسم البيت األبيض 
روبرت غيبس من املرشحة اجلمهورية السابقة ملنصب نائب 
الرئيس سارة بالني وعمد إلى تقليدها فكتب الئحة باملشتريات 
على كف يده في إشارة إلى قيامها هي بتدوين بعض الكلمات 

عند الرد على أسئلة اجلمهور في مؤمترها الصحافي األخير.
وذكرت شـــبكة »فوكس نيوز« األميركيـــة انه خالل تالوة 
بيان صحافي أظهر غيبس يده اليسرى وقد كتب عليها كلمات 

واضحة هي: حليب وخبز وبيض وأمل وتغيير.
ولوحظ ان كلمة »خبز« كانت مشـــطوبة فسئل غيبس عن 

السبب وأجاب »كي أمتكن من صناعة الفطائر احملالة«.
يشار إلى ان صورا حلاكمة والية آالسكا السابقة بالني أظهرت 
انها دونت مالحظات على يدها اليسرى الستخدامها في اإلجابة 
عن أسئلة احلاضرين في مؤمتر»حفل الشاي« الذي ألقت خالله 

خطابا هاجمت فيه إدارة الرئيس باراك أوباما.

مصرع 4 أطفال أردنيين من عائلة واحدة في حريق

.. ولوحة إعالنية لحل مشكلة الخجل في عيد الحب

سقطت من الطابق 27 فقتلت امرأة في الشارع

لص يسرق خزينة باستخدام فنجان قهوة فالنتاين في هولندا.. بطعم الكوكايين

 أميركي »يسلق«.. طفله

عمانـ  أ.ش.أ: لقي أربعة أطفال أردنيني من عائلة 
واحدة تتراوح أعمارهم بني 3 و8 سنوات مصرعهم فيما 
أصيب خمسة آخرون بضيق تنفس جراء استنشاقهم 
الغازات املنبعثة من احلريق الذي شب امس األول 
»الثالثاء« في أحد املنازل مبنطقة »القويسمة« وذلك 
حســــبما أفاد املتحدث اإلعالمي في املديرية العامة 

للدفاع املدني باألردن العقيد فريد الشرع.
وقال الشرع إن فرق الدفاع املدني بالعاصمة عمان 
قامت بإخالء الوفيات وتقدمي اإلسعافات األولية الالزمة 
للمصابني ونقلهم إلى مستشفى »البشير« احلكومي 
وإخماد احلريق ومنع انتشاره إلى املناطق املجاورة، 

ووصفت حالة املصابني العامة باملتوسطة.

باريسـ  د.ب.أ: تقدم العاصمة الفرنسية باريس 
فرصة فريدة مـــن نوعها لكل من لم يجرؤ حتى 
اآلن على االفشـــاء بحبه ملن يحب مبناسبة عيد 
احلب الذي يحل في 14 اجلاري. وبهذه املناسبة 
تقدم باريس »خدمة فريدة من نوعها« للراغبني في 
اإلفصاح عن مشاعرهم الدفينة عن طريق اإلعالن 

عنها على 137 لوحة مضيئة في املدينة يوم عيد 
احلب. وأعلن مجلس املدينة عن هذه الفكرة عبر 
موقعه االلكتروني قائال: »هل تقابلينه كل صباح 
فـــي املترو. هل يضع دراجته إلى جانب دراجتك 
دائمـــا. هل تقابلينه في املخبز ولكن ليس عندك 

اجلرأة للحديث معه«.

هونغ كونغ ـ د.ب.أ: لقيت امرأة من هونغ كونغ 
حتفهــــا وهي في طريقها ملنزلها إثر ســــقوط امرأة 
أخرى فوقها من الطابق السابع والعشرين من بناية 

شاهقة االرتفاع. 
وأفادت شرطة هونغ كونغ امس بأن تشان كواي 
موي )51 عاما(،  وهي عاملة نظافة، كانت عائدة من 
عملها عندما سقطت امرأة من أصحاب الوزن الثقيل 

)74 عاما( فوقها، ولم يشــــر إليها إال باسم عائلتها 
»الم«،  ويبدو أن قدم العجوز قد انزلقت وهي جتمع 

بعض املالبس من مجفف خارج شقتها. 
وقالت الشــــرطة إن حارس أمن العقار عثر على 
السيدتني اللتني لقيتا حتفهما مكومتني فوق بعضهما 
أمام املبنى السكني في ضاحية »ما أون شان« بعد 

ظهر أول من أمس الثالثاء.

برلـــني ـ أ.ش.أ: متكن احد اللصوص في بلدة 
»هاملني« االملانية من ســـرقة اخلزينة اخلاصة 
مبدينة املالهي عن طريق تهديد املسؤولة بفنجان 

قهوة.
وذكرت شبكة تلفزيون هيئة االذاعة البريطانية 
امس ان املتحدث باســـم الشرطة أوضح في هذا 
الصدد ان اللـــص )26 عاما( كان يعتزم االعتداء 

على املســـؤولة بالفنجان، ما دفعها الى تسليم 
محتويات اخلزينة دون مقاومة.

واضافت الشبكة ان اللص استغل فرصة وجوده 
مبفرده داخل مدينة املالهي خالل الساعات االولى 
وقبل حضـــور الرواد واقدم على ارتكاب جرمية 
السرقة، ثم فر هاربا باملال، غير ان املتحدث باسم 

الشرطة لم يكشف عن حجم السرقة.

صناديق ورود مماثلــــة حتتوى أيضا على أكياس 
بــــكل منها 20 جراما من الكوكايني. وســــوف ميثل 
اثنان من املشــــتبه بهم أمام احملكمــــة اليوم بعدما 

أطلق سراح الثالث.

امستردامـ  د.ب.أ: صادرت هيئة اجلمارك مبطار 
ســــخيبول الهولندي نحو 20 ألف وردة بعدما عثر 
على مادة الكوكاين مخبأة فى الصناديق الكرتونية 

التي بها الورود.
وقال املتحدث باسم وزارة العدل إن عملية املصادرة 
وقعت يوم األحد املاضي قبل أيام قليلة من االحتفال 
بيوم فالينتاين )عيد احلب(، مضيفا أن الصناديق 

جاءت من كولومبيا.
وكانت املخدرات مخبأة في الكرتون الذي صنعت 
منه الصناديق وموضوعة فى أكياس بالســــتيكية 
صغيرة يحتوي كل منها على 20 جراما من الكوكاين. 
وتبلغ قيمة الكوكاين 1.3 مليون يورو )1.78 مليون 

دوالر(.
وألقت الشرطة القبض على ثالثة اشخاص مشتبه 
فيهم في هذا اليوم منهم الرجل الذي استورد الورود 
)41 عاما( واثنان آخران أعمارهما 43 عاما و36 عاما 
وفتشت الشرطة منازلهم وصادرت احلواسب اآللية 

اخلاصه بهم ومبلغ يقدر بـ 65 ألف يورو.
وعثرت الشرطة في منزل احد املشتبه بهم على 

أورالندوـ  يو.بي.أي: وجهت إلى رجل في والية فلوريدا 
األميركية تهمة حرق طفله البالغ من العمر 5 أشــــهر من 

خالل »سلقه« في املياه الساخنة ألنه بلل حفاضه.
وأفادت صحيفة »ذي أورالندو سانتينل« االميركية 
ان ليندون باينز بارفيلد )21 سنة( حرم من فرصة دفع 
غرامة مالية فــــي تهمة إهمال طفل والتســــبب في أذية 
جســــدية له. وعولج الطفل في مستشفى »أرنولد باملر« 

يوم االثنني.
وقال الرجل للشــــرطة انه وضــــع الطفل في حوض 
االستحمام فيما كانت املياه الساخنة جتري وذلك بعدما 
بلل الصغير حفاضه ثم تركه وذهب للرد على الهاتف.

وجاء في تقرير الشرطة انه بعد مرور دقيقة إلى 3 دقائق 
سمع الوالد الصغير يصرخ فذهب لتفقده لكنه اكتشف 
ان باب احلمــــام موصد فاضطر للبحث عن مفك لفتحه. 
وأشار الوالد إلى انه عندما رفع الطفل من احلوض كان 
ظهره »زلقا« ألن اجللدة قشرت عنه. وأوضح انه نشف 

الصغير وسارع باالتصال بخدمة الطوارئ 911. 

صحتك

عقاقير معالجة المياه الزرقاء 
تخفض من فرص الوفاة

خطأ طبي يتسبب في فقدان أردنية معدتها

واشنطن ـ أ.ش.أ: كشفت االبحاث الطبية النقاب عن أن 
عقاقير معاجلة املياه الزرقاء والتي تعرف »باجللوكوما« قد 
تسهم في تقليل فرص الوفاة بني املرضى الذين يتناولونها 
باملقارنة باملرضى الذين ال يخضعون لعالج هذه احلالة إال 

أن السبب وراء هذه الظاهرة اليزال غير معروف.
وكانت االبحاث التي أجريــــت على ما يقرب من21 ألف 
أميركــــي مت تتبعهم لقرابة أربعة أعوام ملعرفة العالقة بني 
العقاقير املختلفة لعالج املياه الزرقاء وتراجع مخاطر الوفاة 
حيث لوحظ متتع هؤالء املرضى بتراجع بنســــبة 74% في 
مخاطر الوفاة باملقارنة باملرضى الذين ال يتناولون عقاقير 
معاجلة للجلوكومــــا. ووفقا الحدث التقارير الصادرة عن 
»منظمة الصحة العاملية« يعد مرض اجللوكوما من أخطر 
االمراض التي تصيب العيون والتي تعمل على تدمير عصب 
العني لتصبح السبب الرئيسي وراء االصابة بفقدان البصر 

بني األميركيني خاصة ذوي االصول االفريقية.

عمانـ  يو بي أي: تسبب طبيب يعمل في إحدى املستشفيات اخلاصة 
في األردن بخطأ جراحي أفقد مواطنة معدتها بالكامل. ووفق شكوى تقدمت 
بها إلى وزارة الصحة رمي خرفان وأوردت تفاصيلها صحيفة »السبيل« 
امس فإن طبيبا معروفا أجرى للسيدة املذكورة الستخراج قطعة خاصة 

بالتحزمي غرست في وقت سابق داخل املعدة لغايات التنحيف.
وخالل العملية تســــببت أداة حادة بإحداث جــــرح في املعدة وقال 
الطبيب إنه ســــارع حلظتها إلى تقطيبه لكن الشــــكوى أشارت إلى أن 
املريضة وفور خروجها مــــن العملية بدأت تعاني من نزيف في املعدة 
ولم يستطع األطباء تشخيص املشكلة ما دفعها إلى االستسالم ملشراط 

األطباء وإجراء ثالث عمليات جراحية لتحديد املشكلة.
ونقلت الصحيفة عن خرفان قولها إن األطباء أجروا لها عملية قسطرة 
معتقدين وجود مشكلة في القلب كما أجروا لها عملية ثانية لتخوفهم 
من أن املشكلة ناجتة عن نزيف في الرئة وفي نهاية األمر اكتشف األطباء 

نزيف داخلي حاد أدى إلى إصابة معدتها بالغرغرينا.
وتوضح خرفان أنها »مكثت في العناية املركزة 19 يوما نتيجة النزيف 
الذي وصل إلى الرئة كما قام األطباء باستئصال معدتها وتركيب جيوب 

من املعدة ووصالت لتقوم مقام املعدة التالفة«.

مايكل جاكسون

الجسمي وأصالة لجمهور »ليالي فبراير«: انتظروا مفاجآتنا

عبدالحميد الخطيب
وصل الى مطار ســــعد العبداهلل على منت اخلطوط الوطنية 
النجم االماراتي حسني اجلسمي للمشاركة في حفل غد مع النجوم 
يارا ووائل كفوري وعبدالرحمن احلريبي حيث عّبر خالل املؤمتر 
الصحافــــي الذي أعدتــــه اللجنة املنظمة له عن ســــعادته بلقاء 
جمهوره الكويتي، وقال: سأقدم مجموعة أغاني ألبومي اجلديد 
باإلضافة الى بعض األغنيات القدمية كاشفا عن تقدميه ألغنية 
مفاجأة أثناء فقرته الغنائية. وعن الدويتو مع راشد املاجد قال: 
بالفعــــل قدمنا أغنية »غرقان« وكان عندي دويتو مع فنان آخر 
لكن لم يتم الرتباطاتنا الفنية. وبسؤاله عما قيل حول تردده في 

املشاركة في مهرجان هذا العام بسبب غياب بعض األسماء الطربية 
البارزة، أكد انه لم يتردد نهائيا متمنيا ان يشارك هؤالء النجوم 
في املهرجان األعوام املقبلة. وكشــــف اجلسمي عن ان تغييره لـ 
»اللوك« وراءه فكرة زواج وسيعلن عن التفاصيل قريبا. من جهة 
أخرى، وصلت الى الديرة مســــاء أمس النجمة السورية أصالة 
نصري والتي تشارك في حفل الليلة من مهرجان ليالي فبراير 
في صالة التزلج مع الفنان الكبير أبوبكر سالم وبلبل اخلليج، 
ونبيل شــــعيل التي عبرت عن سعادتها باملشاركة في املهرجان 
وقالت: اشــــتقت الى جمهوري وأمتنــــى ان أقدم له كل ما يحبه 

ملمحة الى انها ستقدم العديد من املفاجآت أثناء احلفل.

وصال إلى الديرة مساء أمس للمشاركة في المهرجان

النجمة أصالة نصري مدير عام تلفزيون الوطن أحمد الدوغجي مع النجم حسن اجلسمي أثناء املؤمتر الصحافي


