
حـــــولالعـالم
االربعاء

17  مارس 2010

جوهانسبورغ – يو.بي.آي: حرصت 54
امرأة من سوازيالند على تطبيق قرارات 
القاضي املتعلق���ة بطالقها بحذافيرها 
فاس���ترجعت كل ممتلكاتها من منزل 

طليقها مبا فيها سقف املنزل.
وذكر موقع »سوازي أوبسورفر« 
أن بوسيسيوي جينيندزا توجهت مع 

عناصر من الشرطة احمللية في مدينتها 
ونفذت األمر الصادر عن القاضي فأزالت 
كل مقتنياتها من منزل طليقها مبا فيها 

سقف املنزل.
وأش���ارت جينيندزا إلى أن زوجها 
طردها من املنزل ف���ي يوليو املاضي 
ولم يس���مح لها بأخذ مقتنياتها على 

الرغم من أنها ابتاعت معظمها مبالها 
اخلاص.

وأوضح���ت أنها تركت ابنها البالغ 
من العمر 14 عاما مع زوجها الس���ابق 
غير أنه مؤخرا لم يتمكن من الذهاب 
إلى املدرسة ألن والده احتجزه خارج 

املنزل.

بعد الطالق.. لم تترك لزوجها حتى سقف البيت!

كريغ يحمل اجلهاز بني يديه اجلهاز في فم كريغ

بينغ بينغ مع سلطان كوزن أطول رجل في العالم

مشهد من املسلسل يوضح االنتهاكات اإلسرائيلية للفلسطينيني

جندي أعمى.. »يـرى« بلسـانه!
لن����دن � يو.ب����ي.آي: ق����ال جندي 
بريطاني أصي����ب بالعمى في انفجار 
قنبلة بالعراق ان حياته انقلبت رأسا 
على عقب بفضل تكنولوجيا تسمح له 
بالرؤية بلسانه، وذكرت هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي سي« ان اجلندي 
كريغ لوندبرغ )24 عاما( ميكنه اآلن 
أن يقرأ ويحدد األش����كال والسير من 
دون مس����اعدة بواسطة جهاز »براين 
بورت« الذي يحول الصور البصرية 
الكهربائية  إلى سلسلة من النبضات 

ترسل إلى اللسان.
وق����ال اجلن����دي ان اجلهاز يعطي 
»إحساس����ا بأنك تلعق بطارية بقوة 
9 فولت«، وفقد لوندبرغ بصره أثناء 
اخلدمة في العراق عام 2007 في انفجار 
قنبلة يدوية، واختارت وزارة الدفاع 
البريطانية لوندبرغ لتجربة اجلهاز الذي 

يتضمن آلتي تصوير ڤيديو صغيرتني 
جدا موصولتني إلى نظارات شمسية 
موصولة بدورها إلى »مصاصة« من 
البالستيك يضعها املستخدم على لسانه 

لقراءة النبضات الكهربائية.
وقال لوندبرغ »حتصل على خطوط 
وأش����كال لألش����ياء والصورة تكون 
باألبيض واألسود وثنائية األبعاد على 
لسانك، وتشعر كأن هناك مسامير وإبرا 
على لس����انك«. وأشارت وزارة الدفاع 
البريطانية انها قد تدفع 18 ألف جنيه 
إسترليني ثمن اجلهاز والتدريب عليه، 
وال ميكن ملستخدمي اجلهاز أن يأكلوا 
أو يتحدثوا أثناء اس����تخدامه علما ان 
مصمميه يس����عون إلى تطوير جهاز 
أصغر يثبت وراء األسنان أو في سقف 
احللق مبا يسمح للمستخدم بالكالم 

على األقل. 

 التكنولوجيا الحديثة قلبت حياته رأسًا على عقب

اعتقال جزائري وليبي بتهمة 
محاولة اغتيال رسام سويدي 

 صمم رسمًا كاريكاتيريًا للرسول ژ

دبل����ن � أ.ف.پ: اتهم جزائري وليبي بارتكاب جتاوزات وتوقيفهما، 
وذلك بعدما اعتقال في ايرلندا في إطار التحقيق حول مؤامرة تهدف الى 
اغتيال رسام سويدي سبق أن صمم رسما كاريكاتيريا للرسول محمد 
ژ، بحس����ب ما ذكره تلفزيون »ار تي اي« امس. واتهم اجلزائري علي 
شرف دماش )44 عاما( بإطالق تهديدات عبر الهاتف، فيما اتهم الليبي 
عبدالس����الم منصور خليل اجلهاني )33 عاما( بتجاوز قانون الهجرة، 

وفق املصدر نفسه.
ومت توقيف الرجلني احتياطيا ف����ي انتظار مثولهما مجددا اجلمعة 
القادمة. واملتهمان ينتميان الى مجموعة من س����بعة أش����خاص كانت 
اعتقلت في التاسع من مارس في ايرلندا في إطار التحقيق حول مؤامرة 
تستهدف اغتيال الرس فيلك، الرسام السويدي الذي نفذ رسما كاريكاتيريا 

للنبي محمد ژ.
وبعد اعتقال ثالث نساء ورجلني مع اجلزائري والليبي، مت اإلفراج 
عنهم تدريجيا م����ن دون توجيه اتهام اليهم حت����ى اآلن، وكان مصدر 
في الش����رطة قال ل� »فرانس برس« إن ثالثة م����ن املجموعة جزائريو 
اجلنسية فيما الباقون ليبي وفلسطينية وكرواتي وأميركي، الفتا الى 

أنهم جميعا مسلمون.

وفاة أقصر رجل في العالم 
بكني � رويترز: قالت موسوعة 
القياسية ان  غينيس لالرقام 
أقصر رجل ف���ي العالم وهو 
صين���ي يدعى هي بينغ بينغ 
طول���ه 74 س���نتيمترا توفي 
وهو في احلادية والعشرين 
من العمر بس���بب مشاكل في 
القل���ب. وحمل بين���غ بينغ 

الذي يعاني من حالة ابتدائية 
من القزام���ة لقب أقصر رجل 
في العالم ع���ام 2008 وتوفي 
ف���ي العاصمة االيطالية روما 
حيث كان يشارك في برنامج 
تلفزيوني. وقال كريج جلينداي 
رئيس حترير موسوعة غينيس 
التي تتخذ من لندن مقرا لها 

»رغم صغر حجمه كان له تأثير 
كبي���ر«، وأعلنت غينيس عن 

وفاته الليلة املاضية.
وهو من مواليد عام 1988 
الداخلية بشمال  في منغوليا 
الص���ني، وقالت اس���رته انه 
توقف ع���ن النمو بعد ان بلغ 

18 عاما.

صحتك

تنوع الخضراوات يزيد مناعة األطفال

القاه���رة � وكاالت: للحفاظ على صحة 
الطفل يقول د.شريف عبد العال استشاري 
طب األطفال واألمني العام املساعد باجلمعية 
املصري���ة لطب األطفال إن دور األم أن تهتم 
بأمري���ن ضروري���ني، أوال ان تعطي للطفل 
األكل املناسب الذي يساعده على النمو، ثانيا 
ان تقوم بتنظي���م فترات الغذاء لدى الطفل 
فالبد أن يتناول الطفل 3 وجبات أساسية كل 
خمس ساعات على مدار اليوم حتى يشعر 

الطفل باجلوع.
وأضاف د.عبد العال ان األم البد ان تهتم 
أوال بالفواكه الطبيعية واخلضراوات، حيث إن 
اختالف ألوان املنتجات النباتية من اخلضار 
والفاكهة، هو أمر ذو فائدة عملية وصحية 
كما أن تناولها يس���اعد عل���ى زيادة مناعة 
الطفل، ثم البروتينات مثل اللحوم والدواجن 
واألسماك، ويليها الكربوهيدرات مثل األرز 

واملكرونة والبطاطس.

دبي � العربية: أثار املسلس���ل الترك���ي »صرخة حجر« الذي 
ستعرضه قناة »ام بي سي« السبت املقبل غضب احلكومة اإلسرائيلية 
وتسبب بأزمة بني أنقرة وتل أبيب بعد أن ادعت األخيرة أن املسلسل 
يشكل حتريضا »على مستوى خطير جدا« عليها، ما حدا بها إلى 

استدعاء السفير التركي.
ويظهر املسلسل جنودا إسرائيليني يقتلون األطفال مع سبق 
اإلصرار والترصد، ويتضمن أحد املشاهد بعضا من عناصر اجليش 
يقتلون طفال رضيعا عند حاجز على إحدى الطرق، ويظهر مشهد 
آخر رصاص���ة بالتصوير البطيء تطارد صبي���ا يفر في الوقت 
الذي يقوم فيه اجلنود بتفريق مظاهرة بالذخيرة احلية وتصيب 

الرصاصة الصبي في الظهر ويسقط على األرض.
ويحوي املسلسل أيضا مشاهد حتاكي ما يحدث للفلسطينيات 
احلوامل من تنكيل على احلواجز ومن ضرب للشيوخ والعجزة، 
ويظهر مشاهد من االشتباكات بني الفلسطينيني العزل واجليش 
اإلسرائيلي تنتهي بقيام جندي بدهس جثمان شهيد فلسطيني.

يشار إلى أن اسرائيل احتجت مرة أخرى بعد ذلك على مسلسل 
آخر يدعى »وادي الذئاب«، الذي مت بثه أصال على تلفزيون حكومي 
وأعيد بثه على تلفزيون خاص، وقالت تل أبيب وقتها إن املسلسل 

يظهر عمالء من جهاز املوساد اإلسرائيلي في صورة سيئة.

عبدالناصر في دبي

اللبناني موظف 
سوسييتيه جنرال

 بعد نجاته

رجل األعمال اللبناني مازن الزين املوظف السابق في شركة تابعة 
ملصرف سوس����ييتيه جنرال في مكتبه في بيروت بعد الشفاء، وكان 
قد أصيب بجروح جراء إطالق نار الش����هر املاضي في ملهى ليلي في 
بيروت. وقد أصدر القض����اء اللبناني مذكرات إلقاء قبض بحق مدير 
سوسييتيه جنرال انطون صحناوي بتهمة الشروع في القتل. ويعتقد 
ان الصحناوي غادر الى خارج لبنان بعد احلادث.         )أ.ف.پ(

أقيم بدبي معرض للفنون ش���ارك فيه الفنان املصري االرمني تشانت اڤيدبسيان بأكثر 
م���ن عمل فني بديع من لوحة للزعيم املصري الراحل جمال عبدالناصر. ويعد هذا املعرض 
)رويترز( اجلزائري دماش حلظة اعتقالهمن أكبر معارض الفن املعاصر في الشرق االوسط.   

»صرخة حجر« يثير أزمة 
بين تركيا وإسرائيل 

 قلم جاف يقتل تلميذًا في تونس
 تونس � كونا: توفي تلميذ في السابعة من عمره في إحدى املدارس 
مبنطقة سيدي بوزيد بوسط البالد التونسية اثر ابتالعه للغطاء اخللفي 

لقلم حبر جاف عندما كان يتابع الدرس في الفصل.
وذكرت صحيفة )الصباح( التونسية ان التلميذ الذي »قتله قلم« 
ق���ام اثناء حصة الدرس العادية ي���وم اجلمعة املاضي بحركة عفوية 
وغير مقصودة متثلت في وضع مؤخرة القلم داخل فمه وفجأة ابتلع 
غط���اءه اخللفي فأحس بأوجاع حادة وآالم ش���ديدة دفعته الى إبالغ 
مدرسه باحلادثة. وأضافت الصحيفة انه مت نقل التلميذ الى املستشفى 
احمللي باملنطق���ة لكنه فارق احلياة قبل الوصول اليه ليثبت التقرير 
الطبي الشرعي ان ابتالع الطفل لغطاء القلم أدى الى اختناقه ووفاته 

بعد ان استقر الغطاء في الرئة.

تعرضه الـ »إم بي سي« بدءًا من السبت المقبل


