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لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: أعربت مقدمة 46
برنامج »توب شيف« املمثلة بادما الكشمي 
وهي مطلقة الكاتب البريطاني سلمان رشدي 
عن فرحتها الكبيرة باالمومة بعد قرابة شهر 
على والدة طفلتها »كريشنا«. وذكرت مجلة 
»أوكي« االميركية ان الكشمي التي عانت من 
مرض سبب لها حالة من العقم تستمتع بحمل 

طفلتها بني ذراعيها »وتشعر بأنها محظوظة«.
وقالت الكشــــمي للمجلة خالل تواجدها في 
حفل بنيويورك »األمر أكثر عمقا من احلماسة 
فقد غيرت )األمومة( حياتي بطرق ال حتصى 
والوضع مؤثر جدا«. وقالت االم البالغة من 
العمر 39 سنة ان االمومة »متعبة وممتعة في 
آن معا« مؤكدة ان حمل طفلتها بني ذراعيها 

هو االمر االجمل في كل ما حصل. يشار الى ان 
الكشمي ولدت طفلتها في 20 فبراير املاضي 
وهي تؤكد انها باتت تتمتع »بشخصية وهوية 

خاصة وهي ممتعة وجميلة جدا«.
وشددت على انها تفاجأ كثيرا مبا تقوم 
به طفلتها وتشعر باحلماسة لرؤيتها وهي 

تنمو.

طليقة سلمان رشدي: األمومة غّيرت حياتي

نفى تعرضه لالنهيار ونقله إلى المستشفى الواليات المتحدة تتهمه باالختالس والتآمر المالي الدولي 

اإلنتربول يالحق »أشهر مغترب لبناني« 
عبر 181 دولة

وزير الدولة البحريني ينفي توقيفه ومطمئن لسالمة موقفه 
لندن ـ العربية: وضع اإلنتربول الدولي اول من 
أمس واحدا من أشهر اللبنانيني املغتربني، إن لم يكن 
أشـــهرهم، على الالئحة احلمراء للمطلوبني برسم 
االعتقـــال، بعد مذكرة قضائية أميركية صدرت في 
حق النائب االحتادي البرازيلي اللبناني األصل باولو 
سليم معلوف، بتهمة التحايل واالختالس والتآمر 

املالي الدولي.
وتشير الالئحة احلمراء، وهي املرفقة عادة بالشعار 
األحمر للشرطة الدولية، إلى أن اعتقال معلوف، الذي 
كاد أن يصبـــح في إحدى املرات رئيســـا للبرازيل، 
»مطلوب سريعا« ويلزم الدول األعضاء في منظمة 
الشرطة الدولية، وهي 181 دولة، باحتجازه حال وصوله 

إليها عبر أي مطار أو مرفأ أو نقطة عبور برية.
ومعلـــوف هو مهندس مدني في الســـبعني من 
العمر، وسياسي مثير للجدل منذ عشرات السنني 
في البرازيل. يتحدر من عائلة هاجرت في عشرينيات 
القرن املاضي من مدينة زحلة اللبنانية، إال أنه ولد 
في البرازيل، حيث هو نائـــب احتادي في مجلس 
النواب حاليا، وكان قبلها عضوا في مجلس الشيوخ 
ورئيسا لبلدية مدينة ســـان باولو من العام 1969 

حتى العام 1971.
كما تولى معروف منصب حاكم والية سان باولو 
من عام 1979 حتى عام 1982، إلى جانب توليه منصب 
رئيس بلدية ســـان باولو ثانية من عام 1993 حتى 
عام 1996. وخاض االنتخابات الرئاسية في البرازيل 
ثالث مرات طوال نشاطه السياسي املستمر منذ 40 
سنة، دون أن ينجح بالوصول إلى الرئاسة األولى 
في البالد التي يقيم فيها أكثر من ستة ماليني لبناني 
بني مغترب ومتحدر، ممن يعتمد على أصواتهم في 

أي انتخابات.
وبحسب املذكرة القضائية األميركية الصادرة عن 

املدعي االحتادي العام في الواليات املتحدة روبرت 
مارغنثاو، فإن التهم املوجهة إلى معلوف الذي زار 
لبنان أكثر من أربع مرات، تتلخص في إقدامه على 
اختالس أموال عامة في البرازيل، واستخدامها في 
عمليات غسيل مالي ضخمة في نيويورك للتمويه 
على مصدرها، إضافة إلى عمليات اختالس وحتايل 
مالي وتآمر مصرفي داخل الواليات املتحدة نفسها 
»ســـببت ضررا كبيرا لالقتصاد األميركي« بحسب 

املذكرة القضائية الصادرة في حقه لإلنتربول.
وأثيرت في السابق شبهات واتهامات متنوعة بحق 
معلوف داخل البرازيل خالل السنوات العشر املاضية، 
حتى أصبح مضرب مثل في الرشوة والفساد، إلى 
درجة أن وســـائل اإلعالم البرازيلية استمدت من 
اسمه فعل »اعتلف« باللغة البرتغالية والذي يعني 
»الشخص الذي تورط بعملية رشوة أو فساد«. إال 
أن معلوف كان دائما ما يخرج بريئا من أي محاكمة 
قضائية في البرازيل.ومازال إلى اآلن ينفي أي تورط 

مالي له في أي عملية غير قانونية .

اليوم العالمي للنوم.. في الصين!
 بكنيـ  أ.ش.أ: مبناسبة 
اليوم العاملي للنوم الذي 
يصادف يوم 21 مارس من 
كل عام، ذكـــرت صحيفة 
»تشـــاينا ديلي« أن قرابة 
440 مليون صيني يعانون 
مـــن اضطرابـــات تتعلق 

بالنوم.
 واســـتقت الصحيفة 
معلوماتها في هذا الصدد 
من أحدث مســـح أجرته 
اجلمعية الطبية الصينية 
وغطـــى جميـــع املدن في 
شتى أنحاء البر الرئيسي 
وأظهرت نتائجه أن حوالي 
38 % من سكان املدن يعانون 
النوم  من اضطرابات في 
مثل األرق واالســـتيقاظ 
فجأة والتعرق ليال وسرعة 
نبضات القلب والشخير.

 وحسب االستطالع ذاته 
فإن 60 % من مواطني الصني 
البالغني يعانون اضطرابات 
خطيرة في النوم غالبيتهم 
ممن ميارسون مهنا تتطلب 
عمال ذهنيا يتصدرهم رجال 

االعالم واألعمال.

الكلب.. أدان صاحبه

صيني يقطع
 رأس أمه.. وينتحر!

أميركية تنفق 75 ألف دوالر على عالج ببغائها من السرطان!
لندنـ  يو.بي.آي: نفق الببغاء »أريبا« 
بعد معركة دامت ســـنة مع السرطان 
الذي كلف عالجه الكيميائي صاحبته 

حوالي 75 ألف دوالر.
وأفـــادت صحيفة »دايلـــي مايل« 
البريطانيـــة ان الببغاء »أريبا« تلقى 
عالجا كيميائيا أســـبوعيا طوال سنة 
كاملة بعد تشخيص إصابته بالسرطان 

في العام 2009.
وأوضحت الصحيفة ان مالكة الببغاء 
آن لويري الحظت في البداية متزقا في 
منقار »أريبـــا« ومنذ ذلك احلني بدأت 
املعركة مع السرطان، وبالرغم من انه 

لم يقدر له أن يبقى أكثر من شـــهرين 
على قيد احلياة ناضل الببغاء 9 أشهر 

إضافية.
وأوضحت لويري »عندما قال األطباء 
في تامبا ان أريبا مصاب بالســـرطان 
توقعوا أال يعيش أكثر من شـــهرين 
لكننا حصلنا على 9 أشهر إضافية وبات 

املوظفون يحبونه بقدر ما أحبه«.
يشار إلى ان الببغاء كان مع لويري 
طيلة 30 ســـنة. وأضافت املرأة التي 
تهتم بإنقاذ احليوانات ولديها 11 ببغاء 
آخـــر انها أنفقت 75 ألـــف دوالر على 

عالج أريبا.

ـ يو.بــــي.آي: متكنت  لنــــدن 
الشــــرطة البريطانية من توقيف 
شــــخص ارتكب جرمية قتل بعد 
حتليل احلمــــض النووي الريبي 
لكلبه الذي أمره مبهاجمة الضحية 
بعد أن أجهز عليه بســــكني أودت 
بحياته.وذكرت صحيفة تاميز أوف 
لندن أن محكمــــة في لندن أدانت 
كريسديان جونسون )22 سنة( 
وذلك بعد مداوالت دامت شــــهرا 
كامــــال توصلت خاللها إلى إدانته 
بقتل كريستوفر أوغيونيمي طعنا 
حتى املــــوت ومبحاولة قتل أحد 
أصدقائــــه الذي تلقى هو اآلخر 9 

طعنات ولكنه لم ميت.
وقالت الشرطة إن جونسون 
وهو عضو في عصابة محلية في 
جنوب لندن اســــمها »أوق تراي« 
هاجم مع حوالي عشرين من رفاقه 
أوغيونيمي الذي ينتمي إلى عصابة 
منافسة وأوسعوه هو ورفاقه الذين 
كانوا معه ضربا وطعنا خالل عراك 
نشــــب بني املجموعتني في أبريل 

عام 2009.
وقال جانب اإلدعاء إن جونسون 
أمر كلبه مبهاجمــــة أوغيونيمي 
خالل محاولته الفرار ونهشه في 
أماكن مختلفة من جسمه ما أدى 

إلى وفاته.

اســــتيقظ  أ.ش.أ:  ـ  بكــــني 
مواطنو حي جيولونغبو ببلدية 
تشونغتشــــينغ جنــــوب غــــرب 
الصني على جرمية مروعه، حيث 
عثروا على رأس سيدة ملقى أمام 
العمارة التــــي تقطنها وبجوارها 

جثة ابنها.
وأظهرت حتقيقات الشرطة أن 
ابن هذه السيدة ويبلغ من العمر 35 
عاما هو الذي قتلها وفصل رأسها 
عن جسدها ثم ألقى به من شرفة 
منزلهما الكائن بالطابق الـ16، وبعد 
ثوان معدودة أقدم على االنتحار 

بأن قفز من الشرفة ذاتها.
وأكد جيران السيدة املغدورة أن 
ابنها كان يعانى من حالة اكتئاب 
حادة بســــبب فشــــله فى العمل 

والزواج وضيق أحواله املادية.

املنامةـ  وكاالت: نفى وزير الدولة 
منصور بن رجب ما تناقلته وسائل 
اإلعالم احمللية واخلارجية بشأن 
القبض عليه وتوقيفه بتهمة غسيل 
األموال، معتبرا ذلك أخبارا »عارية 
عن الصحة جملة وتفصيال«. كما 
نفى بشكل قاطع إحالته إلى النيابة 
العامة، معتبرا أن »تعامل وزارة 

الداخلية كان راقيا وحضاريا«.
في اشارة الى ما تناقلته وكاالت 
االنباء عن انه »مت القبض على أحد 
املسؤولني بتهمة غسيل أموال في 

الداخل واخلارج«.
وردا على ذلك قال الوزير بن 
رجب: »في احلقيقــــة ليس لدي 
ما أخفيــــه أو أخافه، وأنا مطمئن 
لسالمة موقفي وبراءة ساحتي من 
أية اتهامــــات غير صحيحة، وفي 
الوقت ذاته نحن نؤكد أنه في ظل 
دولة القانون واملؤسســــات فإنه 
ال أحد فوق احملاســــبة سواء كان 
وزيرا أو غير ذلك«.وأشار الوزير 
بن رجب بحسب صحيفة »الوسط« 
البحرينية إلى أنه »في عهد عاهل 
البالد جاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة وحكومته بقيادة رئيس 
الوزراء صاحب السمو امللكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة وبدعم 
العهد صاحب  ومساندة من ولي 
الســــمو امللكي األمير سلمان بن 
العدالة والشفافية  حمد تســــود 

ودولة القانون وإن على اجلميع 
أن يتعاملوا مع األجهزة الرسمية 
باحتــــرام وتعاون تام«، الفتا إلى 

»أن ذلك هو عني ما حدث«.
وقال الوزير بــــن رجب: »لقد 
مت االتصــــال بي من قبــــل إدارة 
التحقيقات طالبة مني احلضور 
لــــدى اإلدارة لإلجابة على بعض 
التساؤالت اخلاصة بي وفي أمور 
تتعلق مبوظفي وزارتي وقد قمت 
بتلبية الدعوة باحلضور واإلجابة 
عن جميع التساؤالت التي وجهت 

إلي التزاما مني باألنظمة والقوانني 
املرعية فــــي البالد، واعتزازا مني 

بدولة القانون«.
وأضاف »كما وجهت املوظفني 
لدي بناء على طلب إدارة التحقيقات 
للتعاون مــــع اإلدارة التزاما مني 
إنني وهلل  باألنظمة والقوانــــني. 
احلمد بصحة جيدة وأمارس مهامي 
بكامل صالحياتي ولم أغادر منزلي 
إال لوقت بسيط تلبية لدعوة اإلدارة 
املعنية، ومن ثم عدت إليه معززا 
مكرما وأنا بني أهلي وضيوفي في 

مجلسي املعتاد كل يوم جمعة«.
ونفــــى الوزيــــر صلتــــه بأية 
قضية تتعلق بعمليات غســــيل 
األمــــوال، مضيفا أنــــه »ال صحة 
لهذه القضية، وتلقيت اتصاال من 
التحقيقات اجلنائية، واستجبت 
لطلب االستفسار، ومت توجيه لي 
بعض األسئلة وطلبوا مني تفتيش 
بعض املكاتب«.وأشار الوزير بن 
رجب إلى »أن تعامل وزارة الداخلية 
كان تعامال راقيا وحضاريا، وأنا 
متفهم متاما لدور األجهزة األمنية 

التي تعتبر املسؤولة عن سالمة هذا 
الوطن من جميع اجلوانب، ولكن 
بعض الصحف ووســــائل اإلعالم 
قامت بالتشهير وتضخيم األمور 
الدعايات  لغايات أخرى في إطار 

املغرضة مع األسف الشديد«.
ولفت الوزير »إلى ضرورة تعامل 
اجلميع مع وزارة الداخلية التي هي 
معنية بأمن الوطن وتقوم بواجبها 
والقانون ال يســــتثني أحدا سواء 
كان وزيرا أو غفيرا أو أي شخص 
والكل سواســــية أمام الدستور«. 
وقال الوزير بن رجب لـ »الوسط«: 
اليوم أمامكم أمارس واجبي  »أنا 
الوطني واالجتماعي، واستقبل زوار 
مجلسي األســــبوعي من مختلف 
التوجهــــات والفئات والشــــرائح 
االجتماعيــــة، ولم أعقــــد مؤمترا 
صحافيا وإمنا أجبت عن استفسار 

الصحافيني في مجلسي«
ونفــــى الوزير ما ذكر بشــــأن 
تعرضه لالنهيــــار أمام التحقيق 
ونقله إلى املستشــــفى قائال: »ال 
صحة لهذه املزاعم، ولم أنهر ولم 
أذهب إلى املستشفى، بل عدت إلى 
املنزل بشكل طبيعي، أما بالنسبة 
ملا تناقلته وسائل اإلعالم فإننا في 
دولة القانون التي تكفل حرية الرأي 
والتعبير والنشر، إال أن اإلساءة 
والتعدي والتعريض باآلخرين من 

دون وجه حق أمر غير مقبول«.

وزير الدولة البحريني منصور بن رجب يتحدث في مجلسه إلى الصحافيني امس األول )نقال عن صحيفة الوسط البحرينية(

صينيون نيام ..نيام

 الببغاء مع صاحبته قبل موته

صحتك

ضمادة جديدة للتخلص بهدوء من التدخين

.. وخفض ضغط الدم يقي من خرف الشيخوخة

باريس ـ أ.ش.أ: وافقت الوكالة الفرنسية 
لالمن الصحي على طرح الضمادة اجلديدة التي 
تساعد على اإلقالع عن التدخني بعد أن ثبتت 

فاعليتها، وقد أطلق عليها اسم »نيكيتني«.
 واجلديد في هذه الضمادة أنها تعد الشخص 

لالقالع عن التدخني بهدوء وعلى مراحل ففي 
خالل اخلمسة عشر يوما االولى لوضعها على 
الكتف يخفض املدخن من استهالكه للتبغ، ثم 
يتوقف بعد ذلك عن التدخني نهائيا لكنه يستمر 

على وضع الضمادة مع تخفيف اجلرعات.

نيويوركـ  أ.ش.أ: في ظل السعي املتواصل 
اليجاد عالج فعال خلرف الشيخوخة، أشارت 
االبحاث احلديثة إلــــى أن خفض ضغط الدم 
املرتفع قد يصبح سالحا فاعال ملكافحة خرف 

الشيخوخة جنبا إلى جنب مع العقاقير املعاجلة 
لهذه احلالة. وأوضح الباحثون أن خفض معدالت 
الضغط حتت الضوابط الطبية املتعارف عليها 

يساعد في الوقاية من خرف الشيخوخة.

بقرة هاربة!
بقرة شـــاردة في أحد شـــوارع مدينة إميز 
بوالية أيـــوا األميركية بعـــد هربها من مبنى 
الطب البيطري في جامعة ايوا. وقامت الشرطة 
مبطاردة البقرة احلامل ملدة أكثر من ساعتني 
واطلقت عليها اربع نبال من املســـكنات قبل 
التمكن من الســـيطرة عليها واعادتها لتضع 

مولودها في املستشفى.          )أ.پ(

األمير هاري مع مجموعة من اجلنود البريطانيني الذين فقدوا أطرافهم في اعمال قتالية. ويتدرب هؤالء اجلنود على القيام برحلة الى القطب 
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