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الرياض ـ د.ب.أ: انهال سعودي على زوجته بعصا 54
ضاربا إياها ضربا مبرحا بأحد األســـواق في الطائف، 
غربي اململكة، ولم يستطع أحد التدخل إلنقاذ الزوجة 
فيما قام البعض باالتصال بالشرطة التي حضرت للموقع 
باإلضافة للهالل األحمر الذي قدم إســـعافات للزوجة 
التي أصيبت بكدمات وجروح بسبب الضرب املبرح. 
وقالت صحيفة »الرياض« السعودية امس ان الزوج كان 

على خالف كبير مع زوجته الثانية، وبسبب املشاكل 
املستمرة بينهما قررت الذهاب إلى منزل أهلها بصحبة 
أطفالها وعندما كانت الزوجة ووالدتها بالسوق شاهدها 
الزوج بأحد احملالت، فينهال عليها بالضرب بعصا. مت 
نقل الزوجة وهي في حالة سيئة، إلى املستشفى لتلقي 
العـــالج الالزم فيما مت نقل الزوج إلى مركز الشـــرطة 

للتحقيق معه ومعرفة مالبسات ما فعل.

سعودي يجلد زوجته وسط السوق

قبل قرن من الزمان.. البركان استمر سنة كاملة

استمرار ثوران بركان آيسلندا قد يغلق األجواء البريطانية أليام أو أسابيع

)أ.ف.پ( قلق وتذمر في مطار شارل ديغول في فرنسا   

لندن ـ عاصم علي
عزز استمرار ثوران البركان 
التقديرات بتعطيل  اآليسلندي 
الرحالت اجلوية في أنحاء أوروبا، 
السيما في بريطانيا،  حيث رجح 
خبراء استمرار احلظر اجلوي 
أليام عدة على األقل وألســـابيع 
على األكثر، وطلبت الســـلطات 
البريطانية من املسافرين عدم 
التوجه الى املطارات واالتصال 
بشركات الطيران لتبديل مواعيد 
ســـفرهم، فيما بدأت الشركات 
حتذر من مواجهتها مشكلة في 
اســـتيراد البضائع وتصديرها 
جوا، ما ســـينعكس سلبا على 
الذي مازالت معدالت  االقتصاد 
منـــوه بالكاد تتجـــاوز الصفر، 
تزامن ذلك مع ازدياد الضغط على 
البريطانية  القطاعات واملرافئ 
التي باتت تطلب حجزا مسبقا 
قبل التوجه إليها للســـفر، ومع 
حتذير السلطات الصحية مرضى 
الربو من مغادرة منازلهم نظرا 
البركاني  الرماد  الى بدء هبوط 

في أنحاء اململكة املتحدة.
وتوقع خبـــراء بريطانيون 
حتدثوا الى محطة »سكاي نيوز« 
اســـتمرار احلظر ألسابيع على 
الثوران  ان  الى  األقل، مشيرين 
قبل األخير للبركان قبل قرن من 
الزمن استمر سنة كاملة، ويتوقع 
ان تصل غيوم جديدة من الرماد 
البركاني الذي يحوي جسيمات 
زجاج تلحق ضـــررا مبحركات 
الطائرات، الى األجواء البريطانية 
خالل اليومني املقبلني، ما يعني 
انه من املستبعد السماح بإطالق 
رحالت حتـــى األربعاء في حال 

توقف ثوران البركان.
وأعلنـــت الهيئة البريطانية 
للمراقبة اجلوية )ناتس( متديد 
حظرها للساعة الواحدة صباح 
اليوم األحد، ويتوقع ان متدده 
الحقا حتى الواحدة بعد الظهر 

)تصدر اعالنا كل 12 ساعة(.
مـــن جهـــة اخـــرى، أعلـــن 

جيولوجي بجامعة آيسلندا امس 
عن زيادة نشاط البركان، وقال 
ماجنس تومي جودموندسوون 
اجليولوجي بجامعة آيسلندا في 
تصريحات صحافية نقلتها شبكة 
»ان بي سي« األميركية امس ان 

الرياح ساعدت في توضيح الرؤية 
للعلماء وانهم سيتمكنون للمرة 
األولى من التحليق فوق البركان 

لتقييم نشاطه بشكل دقيق.
وأوضـــح انـــه مبجـــرد ان 
العلماء حتديد مقدار  يستطيع 

اجلليـــد الذي ذاب جـــراء ثورة 
البركان فإنه سيكون من السهل 
عليهم حتديد الفترة التي سيظل 
فيها البركان نشطا، مشيرا الى 
التي  البركاني  الرماد  ان سحب 
تسببت في عرقلة حركة الطيران 
في أوروبـــا ناجمة عن تعرض 
احلمم البركانية للتبريد السريع 

في اجلليد املذاب.
وأضاف قائال انه مادام هناك 
قدر كاف من اجلليد، فإنه ميكن 
تشكيل املزيد من سحب الرماد 
البركاني التي ستؤدي الى توقف 

حركة الطيران لفترة أطول.
الى  البركاني  الرماد  ويؤدي 
توقف محركات الطائرات حيث 
يحتوي على جسيمات صغيرة 
متكونـــة مـــن بقايـــا الصخور 
والزجاج والرمـــال وهي كافية 
لتعطيـــل محـــركات الطيـــران 
وإيقافها، وهو ما ميثل خطورة 
كبيرة على املالحة اجلوية وعلى 

كل الطائرات. أحد الركاب يغط في نوم عميق مبطار هيثرو في لندن

الطائرات في احد املطارات الفرنسية في انتظار انتهاء األزمة

على نهج »أفاتار« .. أجهزة تلفزيونية ثالثية األبعاد
وكاالت: حظيت األفالم ثالثية األبعاد بنجاح في دور السينما 
في الواليات املتحدة خالل عقد اخلمسينيات من القرن املاضي، 
وبقيت غير رائجـــة حتى جرى إطالق فيلم »أفاتار« في عام 
2009، الـــذي حقق أكثر من 2.6 مليار دوالر في جميع أنحاء 
العالم. سرعان ما حذت استديوهات هوليوود األخرى حذوه، 
مع أفالم ثالثية األبعاد مثل أليس في بالد العجائب الذي نال 
جناحا كبيـــرا. ومن خالل حرصهم على احلفاظ على اإلثارة 
التي ولدتها هـــذه األفالم أعلن مصنعو أجهـــزة التلفزيون 

أنهم ســـيطلقون أجهزة مجهـــزة بتكنولوجيا عرض ثالثية 
األبعاد ستمكن املشاهدين من التمتع بعروض ثالثية األبعاد 
في غرف معيشتهم. ففي األســـابيع القليلة املاضية، أعلنت 
»سوني« و»سامسونغ« و»باناســـونيك« عن خطط لتقدمي 
أجهزة تلفزيون مجهزة بهـــذه التكنولوجيا، حيث أفصحت 
»ســـوني« عن خطط إلطالق أجهزة التلفاز وألعاب الڤيديو 
مجهـــزة بتكنولوجيا عرض ثالثي األبعـــاد في جميع أنحاء 

منطقة اخلليج هذا العام.

أبوالليف: لو كانت األغنية سيئة ما اكتسحت السوق بهذا الشكل

الجدل يتواصل على »أنا مش خرونج« في الشارع المصري
أحمد عفيفي

ألبومه أحدث صدمة في الشارع املصري، الكثيرون 
اســــتقبلوه بحفاوة بالغة والبعض ابدوا استياءهم 
الشديد من مستواه املتدني، الفتني الى ان القصد من 
طرح هذا االلبوم في هذا الوقت هو شغل الناس بكل 
ما هو هزلي البعادهم عن مشاكلهم الكثيرة وللتغطية 
ايضا على انشغال البعض باحلراك السياسي احلادث 
اآلن في مصر مبناسبة قرب انتخابات مجلس الشعب 

وانتخابات الرئاسة املصرية في 2011.
احتدث عن ابوالليف، هذا املطرب الذي اكتســــح 
السوق الغنائي بالبوم غريب وعجيب يحمل عنوان 
»انا مش خــــروجن«، واللفظ في حد ذاته غريب على 
االســــماع رغم معرفة مدلول الكلمة، وهي تعني »انا 

مش عبيط او اهبل« او شيء من هذا القبيل، وقد سبق ان استعمل الكلمة 
نفسها النجم الكبير عادل امام في مسرحيته الشهيرة »شاهد ماشفش 
حاجة«، وكانت في السياق الدرامي للمسرحية مقبولة ومضحكة، لكن 
خروج مطرب بأغنية حتمل هذا العنوان اثار البعض في مصر خاصة من 

يهتمون او يحملون على عاتقهم مسؤولية النهوض بالفن املصري.
الالفــــت للنظر ان كاتب كلمات االغنية هــــو امين بهجت قمر، وهو 
مؤلف شاب له ابداعاته الكثيرة واملوحية، خاصة في تترات املسلسالت 
الرمضانية الكثيرة، فهو مثال كاتب كلمات مسلســــل »يتربى في عزو« 
و»سكة الهاللي«، غير األغاني الكثيرة التي كتبها لكبار املطربني امثال 
عمرو دياب ومنير واحللو، فكيف من وجهة نظر املعترضني يهوي الى 
هذا املســــتوى من الكلمات التي تساهم في تغييب الشعب املصري عن 

مشاكله وكأنها مقصودة في هذا الوقت بالذات؟
ابوالليف يدافع عن البومه اجلديد قائال: لو كان 
االلبوم سيئا ملا اكتسح سوق الكاسيتات بهذا الشكل 
الالفت، ولست اول من قال كلمة خروجن، فقد سبقني 
عــــادل امام وقالها في مســــرحية له واضحك الناس 
كثيرا، فكلمــــات االغنية تقول »انا مش خروجن.. انا 
كينــــغ كونغ.. د هوانا رابط ايدي بلعب بنغ بونغ«، 
مبعنــــىـ  يكمــــل ابوالليفـ  انني مــــش اي كالم وال 
ينضحك علي بســــهولة. واعتقد ان هذا املعنى ليس 

سيئا ويجري على لسان كثيرين.
وقد تنــــاول احد البرامج الفضائية التعليق على 
هذا االسفاف، حيث اســــتضاف مطربا ليس له حظ 
وافر من الشهرة بسبب اغانيه التي حتفز الناس على 
التغيير وعلى التمرد، هذا املطرب اسمه مأمون املليجي الذي علق على 
»اخلروجن« قائال: هذا ليس غناء وال ميت للفن بصلة، وعتب كثيرا على 
جلوء امين بهجت قمر الى هذا النوع من الكلمات وهو من كتب قبل ذلك 
تترا رائعا في مسلسل سكة الهاللي ضاربا بكل قسوة وقوة السلبيات 

الكثيرة التي يعاني منها الشعب املصري.
ويعتبر أبوالليف أحدث مغن على الساحة الفنية في مصر، وحقق 
ألبومه في أيامه األولى أرقاما قياسية وصلت إلى 40 ألف نسخة، إال أن 
هذا لم مينع اجلدل الذي أثارته كلمات األغنية للشــــاعر املعروف أمين 
بهجت قمر، التي اتســــمت بالسوقية الشديدة حسب رأي البعض. وفي 
حديثه للزميلة راندة أبوالعزم في برنامج »صباح العربية« نفى أبوالليف 

البالغ من العمر 42 عاما خروجه عن اآلداب العامة.

الرياض ـ وكاالت: ابتكر مهندس طيران 
سعودي برنامج كمبيوتر يساعد في تنظيم 
احلمل، وحتديد يوم الوالدة، وحتديد جنس 
اجلنني، والوقت املناسب لإلخصاب بعد رحلة 

بحث استمرت نحو 20 عاما.
وذكر تقرير خاص لبرنامج »MBC في 
أســــبوع« أن املبتكر مبارك الرشيدي عانى 
فــــي بداية زواجه من تكرار إجناب البنات، 
لكنه لم يطلق زوجته، بل على العكس بحث 
وتقصى ليخــــرج بهذا االبتكار املذهل الذي 
ينتظر إجازته من قبــــل اجلهات املختصة 
في السعودية في غضون أيام. وتقوم فكرة 
البرنامج على حتديد يوم نزول البويضة في 
رحم املرأة بدقة، ولزيادة فرص إجناب اإلناث، 

يجب أن يتم اجلماع قبل نزول البويضة مبا 
ال يقل عن 48 ساعة، ثم يتوقف اجلماع ملدة 
6 أيام، حتى ال يكون هناك حمل بعكس ما 
خطط له، أما لزيادة فرص إجناب الذكور، 
ويفضل أن يكون اجلماع يوم نزول البويضة 

واأليام التي تليها.
ويشرح الرشــــيدي ابتكاره بالقول: إذا 
أدخــــل في بيانات البرنامــــج أن يوم بداية 
الدورة الشهرية لدى املرأة هو 1 فبراير، فإن 
النتيجة ستظهر له على الشاشة بأن تاريخ 
نزول البويضة ســــيكون يــــوم 17 فبراير، 
وعليه فإن احلمل بأنثى يعني اجلماع يوم 
الـ15 مــــن فبراير والتوقف عن اجلماع ملدة 

6 أيام بعد هذا اليوم.

مهندس سعودي يبتكر برنامجًا
يحدد جنس المولود قبل الجماع

ملك تورو .. ابن الـ 18 عامًا
ملك مملكة تورو األوغندية خالل االحتفال بعيد ميالده الثامن عشـــر في مراسم جرت لتسليمه مهامه كملك تورو وتبدو 

معه ملكة غانا ماما أغبالتو )أ.پ(

أبوالليف

خسائر بالماليين لموردي الزهور بكينيا
نيروبيـ  د.ب.أ: تكبد مصدرو الزهور في كينيا خسائر ماليني 
الدوالرات جراء اضطراب حركة النقل اجلوي في أوروبا بسبب 

نشاط بركاني في أيسلندا.
ــور بقيمة مليوني دوالر في  ــت نحو 500 طن من الزه وعلق
ــالت الطيران في أكثر مناطق  ــار نيروبي في ظل توقف رح مط

أوروبا اجلمعة.
وقالت جان جنيج، من مجلس زهور كينيا، إنه في حال وصول 
ــكلة اجلودة والتي  ــتواجه مش ــك الزهور إلى أوروبا فإنها س تل

تضررت جراء تأخيرها.
ومتثل الزهور نحو 20% من الصادرات الكينية وتعتبر باإلضافة 
إلى السياحة من أهم مصادر الدخل القومي. وتتجه نحو 97% من 

الرحالت التي حتمل الزهور إلى االحتاد األوروبي.

ُشّح في المواد الغذائية
ــالق املجال اجلوي  ــدن ـ أ.ف.پ: من املتوقع ان يؤدي إغ لن
البريطاني، اذا ما طال أمده، إلى شح في بعض املواد الغذائية في 

بريطانيا السيما الفواكه واخلضراوات الطازجة.
 وقال كريستوفر سنيلينغ، احد املسؤولني عن جمعية شركات 
ــح بعد، لكن بعض الرفوف  نقل البضائع »لم نصل إلى حالة الش
ــتمرت احلالة«. وأكدت اجلمعية انها  ــد تبدأ في التأثر اذا ما اس ق

متثل 50% من األسطول البريطاني لنقل البضائع.
وأضاف سنيلينغ »حتى ولو عاد كل شيء الى طبيعته في وقت 
قريب، فستكون هناك حاالت اضطراب في التموين خالل أسبوع 

أو أسبوعني حتى يعود كل شيء إلى حالته الطبيعية«.
ــال اجلوي، كانت العواقب  ــر انه »كلما طال إغالق املج واعتب
ــبة الى الشركات وإمنا ايضا بالنسبة الى  اكبر، ليس فقط بالنس
املزارعني في الدول النامية الذين تتوقف معيشتهم على تصدير 

منتجاتهم الى أوروبا«.

مرضى السكري معرضون للسرطان
واشـــنطن ـ أ.ش.أ: توصل فريق من 
االطباء األميركيني من العاملني في كلية 
الطب إلى أن املرضى املصابني بالسكري 
ترتفع لديهم نســـبة اإلصابة باألمراض 
السرطانية بعد إجراء العمليات اجلراحية 

عكس غير املصابني مبرض السكري.
وكان البحث الـــذي أجراه فريق من 
االطباء على ستني ألف مريض مصابني 
وغير مصابني مبرض السكري توصلوا 
من خالل ابحاثهم الى هذه النتائج حيث 
ثبت أن 50% منهم من املصابني بالسكري 
قد ميوتون خالل شهر من اجراء العمليات 
بســـبب تعرضهم لالزمـــات القلبية او 

االصابة ببعض االمراض الوبائية.

صحتك


