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عّمانـ  يو.بي.آي: لم يجد أحد الطالب األردنيني من وسيلة 54
للنجاة من العقاب الذي ينتظره في املنزل جراء سلوكه املشاكس 
في املدرسة سوى استئجار والد بديل قدمه ملدير املدرسة على 

أنه ولي أمره احلقيقي وبسعر 30 دوالرا.
وأوردت الصحـــف األردنية امس أن يـــزن )15 عاما( نفذ 
تعليمات مدير مدرســـته اإلعدادية في مدينة الزرقاء شـــرق 
عمان وأحضر والده »املزيف« الذي اســـتأجره للتحايل على 

رغبة املدير الذي أصر عليه بإحضار ولي أمره جراء تصرفاته 
املشاكسة والتدخني في املدرسة.

وألن يزن يخشى ردة فعل والده »احلقيقي« على أفعاله طلب 
من سائق سيارة أجرة مرافقته إلى املدرسة وانتحال صفة األب 
مقابل 15 دوالرا لكن السائق رفض العرض ما اضطر الطالب 
لرفعه إلى 30 دوالرا فوافق السائق ورافقه الى املدرسة وقابل 

املدير وتعهد له بعدم تكرار )ابنه( للتصرفات السابقة.

استئجار »أب« بـ 30 دوالرًا

ميشيل أمام فستانها باملتحف الوطني          )أ.پ(

كولني محجبة                                 )أ.ف.پ( كولني منتقبة كولني الروز الشقراء

مدير صندوق النقد 
الدولي.. الحّريف!

دومينيك ســـتروس مديـــر صندوق النقـــد الدولي 
يســـتعرض مهاراته في لعبة كرة القدم ضمن برنامج 
لتدريب األطفال على اللعب في والية ســـويتو بجنوب 
أفريقيا حيث شارك في اجتماع إلنشاء صندوق جلمع 100 
مليار دوالر لبرنامج مكافحة التغير املناخي. )أ.ف.پ(

جينا لولو بريجيدا أثناء جتولها باملعرض                        )أ.ف.پ(

أنغام

شقراء أميركية متهمة بتجنيد اإلرهابيين في أوروبا وآسيا

أ.ف.پ: أعلنت وزارة  ـ  واشـــنطن 
العدل األميركيـــة أن االتهام وجه إلى 
مواطنة أميركية شـــقراء بالتآمر عبر 
جتنيد عمالء إرهابيني من رجال ونساء 

في أوروبا وآسيا.
ويشتبه في أن هذه األميركية املقيمة 
في ضاحية فيالدلفيا والبالغة من العمر 
57 عاما، قدمت عام 2009 »دعما ماديا« 
لإلرهاب يشمل »تقدمي خدمات جتنيد 
ووثائق هوية ودعما بشريا ولوجستيا 
وماليا« مبا يســـاعد علـــى التحضير 
العتداءات في دول في أوروبا وجنوب 

آسيا، بحسب قرار االتهام.
وقال املصدر نفسه إنها »جندت رجاال 

عبر اإلنترنت للجهاد العنيف في أوروبا 
وجنوب آســـيا«، كما جندت بالطريقة 
نفسها »نســـاء يحملن جوازات سفر 
وبإمكانهن السفر إلى وعبر أوروبا لدعم 

جهاد عنيف«.
وقالت وزارة العدل إن املؤامرة كانت 
تنص أيضا »على االستشهاد وجمع أموال 
لإلرهابيني وطلب جوازات وااللتفاف على 
قوانني السفر عبر الزواج أو جمع عدة 

جوازات«.
التي اعتقلت  واتهمت كولني الروز 
في شهر أكتوبر بأنها اجرت اتصاالت 
مع ما ال يقل عن أربعة رجال ونســـاء 
في أوروبا وآســـيا والواليات املتحدة، 

وأنها وافقت على أمر أحدهم بالزواج 
منه كي تتمكن من السفر إلى السويد 

وارتكاب جرمية قتل هناك.
ولم يكشف النقاب عن هوية الشخص 
املستهدف وال عن ظروف اعتقال الروز. 
ولم تعلن الـــوزارة توجيه االتهام لها 
إال األربعاء، ولم توجه التهمة بعد إلى 

أفراد الشبكة اآلخرين.
وخالل تبادل رسائل إلكترونية باسم 
مستعار هو »اجلهاد«، قالت إنها تريد أن 
تستشهد، وقالت إن طبيعتها اجلسدية 
تسمح لها بـ »االنتقال بشكل غير ملحوظ« 
إلى أوروبا كي »تقوم مبا تضمره في قلبها 

وتعتقد أنها ستنجح به«.

واتهمت أخيرا بالكذب على الشرطة 
الفدرالية عندما استجوبتها في يوليو 
2009 حول نشاطاتها لتمويل اإلرهاب، 
وأكـــدت حينها أنهـــا لم ترســـل أبدا 
رســـائل إلى موقـــع إلكتروني إرهابي 
وأنها لم تستعمل أبدا االسم املستعار 

»اجلهاد«.
وقـــال املدعـــي العـــام مايكل ليفي 
إن »هذه القضية تظهـــر أن بإمكـــان 
اإلرهابيـــني أن يصنعـــوا إنترنــت«، 
معتبـــرا أيضا أن هذه القضية »تظهر 
إلى أي حد يســـعـــى اإلرهابيون إلى 
ضـــم أميركيــــــني إلـــى صفوفهم في 

معركتهم«.

أنغام: لن أسمح لفهد برؤية ابنه خارج منزليتزوجت أحد العمالء واتفقت معه على ارتكاب جريمة قتل في السويد 

سيارة إسعاف خاصة للبدناء

فستان ميشيل أوباما في متحف التاريخ األميركي
واشنطن ـ يو.بي.آي: قدمت 
الســـيدة األولى ميشيل أوباما 
ارتدته  الذي  الفستان  بأميركا 
في حفل تنصيب زوجها رئيسا 
للواليـــات املتحدة إلى املتحف 
الوطني للتاريخ األميركي حيث 

سيتم عرضه هناك.
وقالت أوباما »ها نحن اآلن 
الفستان، وأنا أشعر  وهذا هو 
بشـــرف كبير، لكـــن يجب أن 
أقول انني أشعر ببعض احلرج 
من الضجـــة التي أثيرت حول 
فستاني، فأنا كالكثير منكم لست 
معتادة علـــى رغبة الناس في 
عرض شيء ارتديته، وهذا غريب 

بالنسبة إلّي، لذا سامحوني«.
لكنها أضافـــت »في الوقت 
عينه: أعتـــرف بالفعل بأهمية 
هذا اليوم وهذا الفســـتان وكل 
األشياء التي ســـنراها في هذا 
املعرض الرائع ستساعدنا على 
االرتباط بلحظـــة في التاريخ 

بطريقة واقعية جدا«.
فـــي متحـــف  وتعـــرض 
سميثونيان أيضا أغراض تخص 
السيدات األميركيات السابقات 
مثل جاكي كينيدي وماري تود 

لينكولن.
وقالت أوباما »التفصيل في 
كل فستان النسيج واللون يقول 
لنا شـــيئا عن كل سيدة أولى 
وهذا تذكير بصري بأننا أتينا 
من خلفيات مختلفة ومن أجيال 
مختلفة ومـــن نواحي مختلفة 

في احلياة«.

منحوتات جينا 
لولو في قطر

نظمت وزارة الثقافة 
والفنون والتراث في قطر 
معرض منحوتات الفنانة 
واملمثلة اإليطالية جينا 
لولو بريجيدا في فندق 
الفورسيزونز وذلك ضمن 
احتفال الدوحة عاصمة 
العربية 2010  الثقافـــة 
ويستمر املعرض ليوم 

16من الشهر اجلاري.
أعمـــاال  ويضـــم 
مســـتوحاة من جتربة 
االنســـانية  جينـــا 
اجلماليـــة  وخبرتهـــا 
الســـينمائية  وذاكرتها 
ومنهـــا منحوتة رقصة 
امييرالدا املستوحاة من 
فيلم )أحدب نوتردام( 
وأخرى مـــن أفالم مثل 
العالم(  )أجمل نســـاء 

و)ملكة سبأ(.
الى  وجتدر االشارة 
ان الفنانـــة جينا لولو 
بريجيـــدا منحـــت من 
موسكو وباريس امليدالية 
الرفيعة/فارس الفنون.

 القاهرة ـ سعيد محمود
»لم أمنع فهد مطلقا من رؤية ابننا، ولكنني منعته 
من رؤيته خــــارج البيت، وهذا ما قابله هو برفض 
غير مبرر، واعتقد ان األمر واضح وضوح الشمس، 
ففهد يأخذ من قضية ابننا سالحا يحاربني به، فأنا 
املقصودة وليس عبدالرحمن، وهو آخر من يهم فهد«. 
بهذه الكلمات بدأت انغــــام تصريحها لـ »األنباء«، 
واضافت انها ترفض ان يرى زوجها السابق ابنهما 
خارج منزلها وهو ما دعا فهد الى اللجوء الى القضاء 
الكويتي الذي أصدر قرارا يلزم أنغام بالسماح لفهد 

برؤية ابنهما مرة اســــبوعيا، وهو ما اســــتعان به 
فهد ايضا ليقــــدم محضرا ضد أنغام في أحد مراكز 
الشرطة في مصر. وقالت أنغام حول املوضوع ايضا: 
»لــــو كان فهد يحب ابنه، فبالتأكيد لن يهمه املكان، 
وأؤكد انني لن افتح املوضوع مرة اخرى، وكالمي 
نهائي ال رجعة فيه، كما اعتبر ما حدث امرا عائليا 
لن يتم حســــمه إال في إطار عائلي بعيدا عن أقسام 
الشرطة ووسائل اإلعالم، وانا مندهشة من إصراره 
على مضايقتي برفضه حلل يرضي جميع األطراف 

يعتمد على أسلوب متحضر في التصرف«.

كنداـ  يو.بي.آي: أصدر املسؤولون في مدينة 
وينبيغ الكندية أمرا بتجهيز ســـيارة إسعاف 
خاصـــة لنقل املرضى الذيـــن يزيد وزنهم عن 

180 كيلوغراما.
وأفادت صحيفة »وينبيغ فري برس« الكندية 
ان الشاحنة التي يبلغ ثمنها 130 ألف دوالر مجهزة 
برافعة هيدروليكية حلمل وإنزال املرضى من 
ذوي الوزن الثقيل املسجلني في خدمة اإلسعاف 
في قســـم اإلطفاء باملدينة التي شهدت ارتفاعا 
في عدد االتصاالت لنقـــل مرضى يعانون من 

البدانة املفرطة.

وقال رئيس قســـم اإلطفاء جيم برينان ان 
سيارة اإلسعاف مجهزة أيضا بأدوات فريدة من 
نوعها من حمالة واسعة وأجهزة كبيرة ملراقبة 

ضغط الدم وإبر أطول من العادة.
وأضاف برينان ان التخطيط مستمر لتحضير 
جتهيزات تســـمح بإخراج املرضى البدناء من 

دون احلاجة إلى مصاعد.
وافادت وكالة اإلحصاء الفيدرالية بكندا في 
يناير املاضي ان موجة البدانة تشـــهد ارتفاعا 
ملحوظا وأكثر من ثلث الكنديني تخطوا الوزن 

الطبيعي فيما 25% منهم يعتبرون بدناء.

امرأة صينية بـ »قرن« شيطان
القاهرةـ  وكاالت: 
رصـــدت صحيفة 
»الديلـــي ميرور« 
بروز  البريطانية 
قرن الشيطان من 
جبهة امرأة صينية 
املائة عام،  ناهزت 
وهو أمر خرج عن 
التكوين  طبيعـــة 
البشرى وعجز عن 

تفسيره األطباء.
القرن الغريب 
أدهـــش عائلـــة 
اجلـــدة »زانـــغ 
روفانغ« من قرية 
»لينلـــوى«، من 
مقاطعة هينان، 
آخر  وقد وصل 
طـــول للبـــروز 
االنحنـــاء  ذي 
الغريب اخلارج 

من جبهتها إلى 2.4 بوصة، وهو شـــكل عجيب يشـــبه قرن 
املاعز.

وحسب جريدة »اليوم الســـابع« فإن ابنها زانغ جوزان، 
الذي بلغ عمره الستني، وهو أصغر أبنائها الستة، بأن نشوء 
هذا القرن بدأ برقعـــة صغيرة جافة لم تعر اهتمام أحد، ثم 
استمرت الرقعة في البروز تدريجيا مبرور الوقت حتى صار 

بروزا وصل حتى اآلن الى 6 سنتيمترات.
وأكد »زانغ« أن هناك بروزا آخر مستمرا في النمو باجلانب 

اآلخر، األمين، من جبهتها وهو قرن آخر ينمو.
ووصف املتخصصـــون هذه احلالة بأنهـــا قرون جلدية 
تتكون من مادة الكيراتني، وهي نوع من البروتني، تســـاعد 
في تكوين الشعر واألظافر عند البشر، وتساعد في تكوين 

الريش والقرون عند احليوانات.

قرن شيطان في جبهة الصينية

صحتك

 جين وحشي يحمى من السل والبرص
نيويـــورك ـ أ.ش.أ: اكتشـــف فريق 
الباحثني األميركيني )جينا( يعرف  من 
باســـم »ال ـ تى ـ ايه 4 اتش« مســـؤول 
عن حماية الســـمـــك الوحشي املخطط 
الذي يشبه احلمار الوحشي من االصابة 
بالبكتريا املسببـــة ملرض الســـل ومرض 

البرص.
وقد أشـــارت االبحاث بان هذا اجلني 
يوجد في اليرقـــات اخلاصة بهذا النوع 
من االسماك وقد وجد مثيله لدى االنسان 
بعد الدراسة التي اجريت على مجموعات 

من البشر في ڤيتنام املعرضني لالصابة 
مبرض الســـل ومرضى مـــن نيبال من 

املصابني مبرض البرص. 
وأوضحت الدراسة ان االشخاص الذين 
يحملون هذا اجلني يستفيدون بحمايتهم 
من مرض الســـل والبرص لقدرته على 

محاربه البكتريا املسببة له.
يذكر أن هذا االكتشـــاف من شأنه ان 
يفتح آفاقا جديدة لعالج السل والبرص 
بعد ان اصبحت طبقات البكتريا قادرة 

على مقاومه كل املضادات.


