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سان بطرسبرغـ  رويترز: قال محققون ان رجلني 38
روسيني حكم عليهما بالسجن امس الغراقهما فتاة 
تبلغ من العمر 16 عاما من معارفهما وأكال اجزاء من 

جسدها خالل حفل سكر.
وقالت وحدة التحقيق في مكتب املدعي العام في 
بيان ان الصديقني ـ وكالهما في العشرين من العمر 
ـ اغرقا الفتاة في حوض استحمام قبل تقطيع اجزاء 

من جسدها وطهيها. وسرق االثنان بعد ذلك هاتفها 
ومالبس لها.

وحكم على فلوريست مكسيم جالفتسكي بالسجن 
19 عامـــا بينما حكـــم على صديقـــه العاطل يوري 

موزهنوف بالسجن 18 عاما.
وقال البيان ان كالهما من ســـكان مدينة ســـان 
بطرسبرغ في شمال روسيا حيث وقعت اجلرمية.

روسيان يقتالن فتاة ويأكالن لحمها!

رجب طيب أردوغان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

جانب من االحتجاجات في بيروت

جو العمل الضاغط يصيب المرأة بأمراض القلب
صحتك

عمـــان ـ يو.بي.آي: 
أصدرت محكمة اجلنايات 
الكبرى في األردن امس 
أقدم  حكما بإعدام رجل 
على قتل وتقطيع زوجته 
وإلقاء أشالئها بحاويات 
القمامة في جرمية وقعت 
في مدينة الرصيفة عام 

.2007
وقال مصدر قضائي 
بـــرس  لــــ »يونايتـــد 
إنترنــاشـــونـــــال« ان 
قرار احملكــمـــة قابـــل 
الـــزوج  للتمييـــز وان 
املوقـــوف منذ نوفمبر 
من عـــام 2008 اعتــرف 
بعد مرور أكثر من عام 
بجرميته وقتله لزوجته 
وتقطيعهـــا وتوزيـــع 
أشالئها على أكثـــر من 
قــــمامة لعدم  حـــاوية 
احترامها له وعدم طاعته 
ورفضها إعطاءه حقوقه 

الشرعية.

اإلعدام ألردني
قتل زوجته

ومزقها أشالًء

لندن ـ يو.بـــي.آي: تواجه املرأة 
التـــي تعمل في جـــو عمل ضاغط 
خطر اإلصابـــة بأمراض القلب أكثر 
من نظيرتها التي تعمل في جو هادئ 

بعيدا عن التوتر.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« ان 
الدراسة التي نشرت في دورية الطب 
البيئي واملهني والتي بدأت في عام 
1993 شملت 12116 ممرضة تتراوح 
أعمارهن ما بني 45 و64 سنة مضيفة 
أنه متت مراقبة احلالة الصحية لهؤالء 
لنحو 15 سنة من أجل معرفة تأثير 

ضغط العمل على قلوبهن.
وأضافت أنـــه بحلول عام 2008 
مت إدخال 580 امرأة إلى املستشـــفى 
بسبب إصابتهن بأمراض القلب من 
بينهن 138 أصنب بنوبات قلبية و369 

بذبحة قلبية.
وقالت د.يارسا أندرسن هندربب 
التي قادت فريق البحث من مستشفى 
جامعة غلوســـترب في الدمنارك ان 
الشـــابات يتحملن القسم األكبر من 
ضغط العمل ما يؤثر على صحتهن 
فيما ال تعاني النســـاء العجائز من 
هذه املشكلة ألنهن تركن العمل منذ 

سنوات.

لندنـ  ايالف: »تامي 100« هو االسم الذي 
يطلق على القائمة الشهيرة التي تصدرها 
سنويا مجلة »تامي« األميركية ويختار فيها 
طاقم التحرير واملراسلون الشخصيات الـ 
100ـ  رجاال ونساءـ  التي تعتبر األكثر نفوذا 

في مختلف أوجه احلياة في العالم.
وتقول راديكا جونز، مساعدة مدير حترير 
املجلة ومحررة قائمة الـــــ 100 لـ 2010، ان 
فريقها بدأ البحث عن شخصيات العام منذ 
يناير املاضي. وأضافت أن شخصيات القائمة 
تقع هذه الســــنة في أربع فئات هي »قادة« 

و»مفكرون« و»فنانون« و»أبطال«.
وكان بني أبرز شــــخصيات العام اوبرا 
وينفــــري )قائمة الفنانــــني( والتي تعتبر 
»مؤسســــة قومية أميركية قائمة بذاتها«. 
وقد ظهر اسمها في سائر قوائم »تامي« منذ 
بدئها منتظمة في 2004 حتى العام احلالي، 

أي سبع مرات.

ثالث فئات

وقد ضمت القائمة أربعة أسماء عربية 
في ثالث من الفئات وهي »قادة« و»مفكرون« 
و»أبطال«. وورد في األولى ســــالم فياض، 
رئيــــس الوزراء الفلســــطيني، الذي كلفت 
املجلة رئيس الوزراء البريطاني الســــابق 
توني بلير بالكتابة عنه. فقال إن فياض غّير 
بنظرته الثاقبة على مدى تسلمه السلطة منذ 
ثالث سنوات منظور الصراع، وأقنع العالم 
بأن السبل السلمية والتعايش مع اسرائيل 
هي أقصر الطرق الى الدولة الفلســــطينية 

املزدهرة.
كما ورد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس اإلمارات وحاكم أبوظبي، الذي حمدت 
له املجلة تواضعه وحتاشيه األضواء على 

الرغم من اجنازاته العمالقة.
وفي قائمة »مفكــــرون« تأتي املعمارية 
العراقيــــة زها حديــــد املعروفة على نطاق 
العالم. وقالت املجلة انها تستحق هذه املكانة 
بسبب إجنازاتها املعمارية الفريدة في سائر 

أنحاء الدنيا.

الشجاعة والتمرد

 وفـــي قائمة »أبطـــال« تأتي الصبية 
اليمنية رمي النمري التي أجبرت في العام 
2002، عندما كانت في الثانية عشرة من 
عمرهـــا، على الزواج من ابن عمها البالغ 
مـــن العمر 30 عاما. وبفضل شـــجاعتها 
ومتردها وشـــكواها مـــن أن األمر برمته 
خطأ، حتى في تلك الســـن اليافعة، أثار 
زواجها عاصفة إعالمية عنيفة في الغرب 
وسلط الضوء عامليا على زواج القاصرات 
في اليمن وغيرها من املجتمعات العربية 

واإلسالمية.
وتضمنت قائمة القادة الى جانب اوباما 
رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي، 
باعتبــــاره املؤهل أكثر مــــن غيره إلحالل 
االستقرار في العالم اإلسالمي ومد جسوره 

الى الغرب وبقية أنحاء الدنيا.
وسارة بيلني: مرشحة اجلمهوريني ملنصب 
نائب الرئيس في االنتخابات املاضية، بفضل 
قناعاتها الشخصية الراسخة وقدرتها على 

اجتذاب اجلماهير.
ومامنوهان سينغ: رئيس الوزراء الهندي، 
الذي فتح أبواب بالده عندما كان وزيرا للمالية 

لبقيــــة العالم، ويقودهــــا اآلن الى مكانتها 
كإحدى قوى العالم العظمى.

ونانســــي بيلوســــي: كونها أول امرأة 
تترأس مجلس النواب األميركي وبســــبب 
قوة شــــخصيتها وتأثيرها احلقيقي على 
مجريات األمــــور في بالدها من باب »القيم 

األميركية« نفسه.
ودومينيك شتراوس الفرنسي: الذي حول 
»صندوق النقد الدولي« الى جهاز فعال في 
التصدي لألزمة املالية العاملية عبر إدارته 

الصندوق منذ العام 2007.
ولوال دا ســــيلفا: الذي نهض من براثن 
الفقر في صباه ليتولى الرئاسة في البرازيل، 
ويخلصها هي األخــــرى، رويدا رويدا، من 
براثن الفقر بفضل خبرته وحكمته وهدوئه 

في وجه الصعاب.
ويوكيــــو هاتويامــــا: رئيــــس الوزراء 
الياباني الذي كسر هيمنة »احلزب الليبرالي 
الدميوقراطي« احملافظ التامة على الساحة 
السياســــية في اليابان على مدى 54 سنة 
متصلة.وكريســــتني الغارد، وزيرة املالية 
الفرنسية التي اعتبرتها املجلة »بني أفضل 

وزراء املالية في العالم وأكثرهم كفاءة«.
األدميرال مايك مولني: رئيس هيئة األركان 
األميركية املشتركة، طار الى عالم النجومية 
األميركية بعد دفاعه فــــي الكونغرس عن 
حق املثليني في االنخراط بصفوف القوات 

املسلحة.
وجيه تي وانغ: املدير التنفيذي في شركة 
الكمبيوتر الشخصي »ايسر« )Acer(، والذي 
يعود اليه الفضل في ان شركته تقف الثانية 
بعد »HP« من حيــــث إجمالي املبيعات في 

العالم.
اما قائمة املفكرين فتضمنت مفكرين مثل 
زها حديد، وستيف جوبس: عبقري عمالق 
الكمبيوتر الشخصي »آبل«ـ  وساجنيت بانكر 
روي: الهندي الذي أهل أكثر من 3 ماليني من 
فقراء مواطنيه لوظائف عليا عبر مؤسسته 
التعليمية التي تفتقر الى أبسط املقومات 

مثل مقاعد الدراسة نفسها.

صوت المعارضة

وجاء في قائمة االبطال: رمي النمري وبيل 
كلينتون ومير حسني موسوي وزوجته زهرة 
رهناورد، ألنهما صوت املعارضة احلقيقية 

في إيران.
وغراسا ميشيل، أرملة الرئيس املوزمبيقي 
سامورا التي تزوجها نيلسون مانديال في 
العام 1998، التي أجنزت الكثير في حقل العمل 
من أجل األطفال والنساء في بلديها القدمي 
واجلديد ومختلف أرجاء افريقيا السوداء. 
وديدييه دروغبا جنم منتخب ساحل العاج 

لكرة القدم ونادي »تشلسي« االجنليزي.
وسيرينا وليامز، بطلة التنس ذات األعوام 
الـ 28، التي جتاوزت البحث عن النجومية 
ووظفت ثروتها الهائلة لصالح األطفال في 

كينيا والواليات املتحدة.
وكانت اوبرا وينفري على قائمة الفنانني 
و كاثريــــن بيغالو، املرأة األولى التي تفوز 
باألوسكار ألفضل مخرج عن فيلمها »خزانة 
األذى« وجيمس كامرون، إلجنازه السينمائي 
امللحمي وبرينس، مغني البوب الذي تصف 
املجلة عبقريته املوســــيقية بأنها »سابقة 

لزمانها«.

أوباما وخليفة بن زايد وأردوغان وسالم فياض أبرز القادة

الوزيرة الفرنسية فاضلة عمارة

وصفتها صحيفة »ليبراسيون« بـ »المرأة البلدوزر«

وزيرة فرنسية مسلمة تثير جداًل بمعارضتها ارتداء الحجاب

التي ترأستها قبل توليها احلقيبة 
الوزارية، وعارضت في الوقت 
ذاته سياسة ساركوزي، الرامية 
إلى حتليل احلامض النووي لكل 
شخص يطلب الهجرة إلى فرنسا، 
ملعرفة ما إذا كان ينتمي بصلة 
قرابة للمهاجرين القدامى في هذا 

البلد من عدمه.

سياسته من خالل وضع عناصر 
يسارية داخل حكومته اليمينية، 
وكان أول صدام بني ساركوزي 
ووزيرته الشابة نسبيا موضوع 
املهاجرين، فكانت ترفض موجات 
الهجرة ومنها العربية املسلمة 
إلى بالدها، ونادت بذلك من قبل 
من خالل املنظمات واجلمعيات، 

ورغم أن فاضلة عمارة تدين 
باإلسالم، إال أن ميولها اليسارية 
وأيدلوجيتها تختلف نسبيا مع 
املبادئ التقليدية لديانتها، فلم 
يكن سرا رغبتها في إدراج تدريس 
الكارثة النازية »الهولوكوست« 
في مقررات دور التعليم الفرنسية 
مبراحلها املختلفة في الوقت الذي 
عارض فيه الرئيس الفرنســـي 
نفســـه ذلك، ولم يكـــن خافيا 
إلى جانب  أيضا إعالن وقوفها 
السياسة اإلسرائيلية، وإشارتها 
خالل زيـــارة قامت بها مع وفد 
نسائي فرنسي للدولة العبرية، 
أنها لم تلتمس أي تفرقة عنصرية 
في إسرائيل سواء بني عرب 48 
واليهود، أو بني اليهود والشعب 
الفلســـطيني، واصفة إسرائيل 
بأنها دولة دميوقراطية من الطراز 
األول، كمـــا صبت جام غضبها 
على الرئيـــس اإليراني محمود 
احمدي جناد، ورفضت الدعوات 
التي تنطلق الفينة تلو األخرى 

من طهران ضد إسرائيل.

القاهـــرة ـ العربيـــة: أثارت 
الوزيـــرة الفرنســـية جزائرية 
األصل فاضلة عمارة أجواء من 
اجلدل لدى األوساط السياسية 
والثقافية في باريس، منذ أول 
يوم وطأت فيـــه قدماها قصر 
االليزيه، وارتبط اســـمها بعدد 
ليس بالقليل من اإلشكاليات داخل 
وخارج فرنسا، إلى أن وصفتها 
صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية 
بـ »املرأة البلدوزر«، على خلفية 
مواقفها السياسية واالجتماعية 
املتعصبة، التي كان آخرها رفضها 
ارتداء احلجاب والنقاب في دور 
التعليم الفرنسية رغم أنها تدين 

باإلسالم.
أصابت الدهشـــة اجلماهير 
الفرنسية، عندما باغت نيكوال 
ساركوزي اجلميع بتعيينه عمارة 
»43 عاما في حينه« وزير دولة 
لسياسة املدينة، فكان الكل على 
قناعة بأنها امرأة صعبة املراس، 
إال أن املقربني من قصر االليزيه، 
ظنـــوا أنـــه مييل إلـــى جتديد 

إم.بي.سي: احتل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو واإليڤواري 
ديدييه دروغبا غالف مجلة أميركية شهيرة، وظهرا مبالبسهما الداخلية 
فقط واملطبوع عليها علما بالدهمــــا، وذلك ضمن إطار حمالت إعالنية 
ضخمة إلحدى التوكيالت العاملية، والتي اســــتعانت بالعبني أصحاب 

شعبية كبيرة بني عشاق كرة القدم.
واستغلت تلك احلملة اقتراب ساعة الصفر النطالق أول مونديال يقام 
في القارة االفريقية، حيث يتبقى 37 يوما فقط على املباراة االفتتاحية 
التي جتمع بني جنوب افريقيا واملكســــيك ضمن منافســــات املجموعة 
األولى على ستاد »كوكاكوال بارك«. ذكرت مجلة »فانتي فير« األميركية 
أن املصورة الشهيرة آني ليبوفيتز التقطت صورا لـ 11 جنما ميثلون 10 
منتخبات كرة قدم مشــــاركة في نهائيات كأس العالم املقبلة، وكل جنم 

ظهر مرتديا مالبسه الداخلية املطبوع عليها علم بالده.
وظهر في احلملة اإلعالنية البرتغالي رونالدو، واإليڤواري دروغبا، 
والبرازيليان ألكســــندر باتو وريكاردو كاكا، والغاني سولي مونتاري، 
والكاميرونــــي صامويل إيتو، واألملاني مايكل باالك، واألميركي الندون 
دونوڤان، واإليطالي جيانلويجي بوفون، والصربي ديان ستانكوڤيتش، 

واإلجنليزي كارلتون كول.

جاكونزفيل ـ يو.بي.آي: أصدرت محكمة أميركية حكما بســـجن 
صبي عمره 15 سنة بســـبب طعنه أمه بالتبني بواسطة سكني في 
محاولة لقتلها. وذكـــرت صحيفة »تاميز يونيون« في جاكونزفيل 
بوالية فلوريدا األميركية أن القاضي جيف مورو حكم بسجن الصبي 
أندرو بول أوبراين من فلوريدا 15 سنة بعد إدانته مبحاولة قتل أمه 
بالتبنـــي باربرا اوبراين من الدرجة األولى، واصفا إياه بأنه ينتمي 
إلى »مستنقع اجتماعي«. وقال القاضي إنه لم يعثر على دليل يشير 

إلى أن باربرا أوبراين أساءت معاملته.

أعالم الدول.. مالبس داخلية لنجوم المونديال

مراهق يحاول قتل أمه

فـــي قرية األفاعي الواقعة على مقربة هانـــوي بڤيتنام، يقتلون 
الثعابني ويستخدمونها كطعام صحي في املطاعم.

ويعتقد أن حلوم الثعابني لها فوائد طبية متعددة.

سيارة ويستشيســـتر موديل 1936 معروضة في متحف 
السيارات امللكي في العاصمة األردنية عمّان )أ.ف.پ(

قرية األفاعي

موديل 1936 في األردن

عملية فصل توأمين بـ »كبدين« ملتصقين
تونس ـ كونا: جنح فريق طبي تونســــي مكون 
مــــن 15 طبيبا واخصائيا في إجراء عملية جراحية 
هي االولى من نوعهــــا حتى اآلن في تونس لفصل 
توأمني ولدا متالصقني على مســــتوى الكبد يوم 7 

يناير املاضي.
وأوضحت د.نادية علوي احد اعضاء الفريق الطبي 
وهي اخصائية في التشــــخيص الطبي في تصريح 
صحافي ان عملية الفصل بني التوأمني املتالصقني على 
مستوى البطن بتالحم على مستوى الكبد قد أجريت 
الثالثاء املاضي بقســــم جراحة األطفال مبستشفى 
احلبيب ثامر بتونس العاصمة حيث دامت العملية 
أكثر من 5 ساعات وساهم فيها 15 طبيبا واخصائيا 

تونسيا من أقسام جراحة األطفال واإلنعاش الطبي 
للرضع والتخدير والتصوير الطبي لألطفال.

وأضافت ان »صعوبة التشــــخيص لهذه احلالة 
كانت فائقة ألن الكبدين كانا متالصقني ومشتركني 
فــــي العديد من األوعية الدموية التي جعلت عملية 

الفصل بني التوأمني معقدة ودقيقة للغاية«.
وبينــــت االخصائية التونســــية انه قد مت إيواء 
التوأمني منذ يوم 23 يناير املاضي في قسم جراحة 
األطفال حيث خضعا لرعاية طبية فائقة حتضيرا 
إلجراء عملية الفصل التي تطلبت تقدم منو الرضيعني 
التوأمني أي بلــــوغ وزن 10 كيلوغرامات على األقل 

مقابل 4.2 كغم عند الوالدة.

جمعية نسائية تعلن احتجاجها 

أغنية لبنانية تطالب بعودة المرأة إلى المطبخ

النساء والرجال أصحاب العالقة 
الطبيعية برجولتهم إلرســـال 
خطابـــات احتجـــاج لإلذاعات 
السورية التي تذيع هذه األغنية 
يطالبون فيها بعدم إذاعة هذه 
األغنية«، بـــل إن مجموعة من 
أنصار حترير املرأة في بيروت 
نظمت مؤخرا مظاهرة صغيرة 

ضد األغنية.

ألنهن ســـمعن أن املغني محمد 
اسكندر ينادي بعودة النساء إلى 
املطبخ في املنزل. وتشعر الكثير 
النســـاء املؤيدات لتحرير  من 
املرأة باملهانة إزاء هذه الدعوى 
التي أطلقها محمد اسكندر في 
ابنه  أغنيته التي كتب كلماتها 
فارس. ودعت جمعية نسائية 
ســـورية هذا األسبوع »جميع 

ـ د.ب.أ: »... شغلك  بيروت 
قلبـــي وعاطفتي وحناني مش 
رح تفضي ألي شي تاني بيكفي 
إنك رئيســـة جمهورية قلبي«. 
هكذا تغزل املغني اللبناني محمد 
اسكندر في زوجته التي أراد لها 
في أغنيته الشهيرة »جمهورية 
قلبي« أن تظـــل في بيتها على 
طريقة »سي السيد« في ثالثية 
جنيب محفوظ الشهيرة قائال 
لها: »نحنا ما عنا بنات تتوظف 
بشهادتها عنا البنت بتدلل كل 
شي بيجي خلدمتها«. قوبلت هذه 
األغنية بإعجاب واسع بني الرجال 
واحتلت مركزا بارزا بني أغنيات 
راديو بيروت خالل األســـابيع 
املاضيـــة. كما القـــت األغنية 
املعارضة لعمل املرأة استحسان 
ســـائقي التاكسي في العاصمة 
اللبنانية حسبما قال أحد بائعي 
االسطوانات في شارع احلمرا 
وســـط بيروت، غير أن معظم 
مشتري االسطوانة من الرجال 
وال يسأل عنها من النساء سوى 
عدد قليل بدافع الفضول وذلك 
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للمائة شخصية
األكثر تأثيرًا في العالم


