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أوباما يدعو إلصالح »وول ستريت«
 وفأر في البيت األبيض يتنزه أمامه

لندن � العربية: هرول فأر متوس���ط احلجم 
بالقرب من الرئيس األميركي باراك أوباما، حني 
كان يلقي كلمة أمام أكثر من 700 شخص جتمعوا 
في حديقة الورود بالبيت األبيض اخلميس املاضي 
ليستمعوا إليه وهو يدعو إلصالح وول ستريت، 
حيث البورصات والعمالت ومؤشرات النشاط 
االقتص���ادي للواليات املتح���دة، إال أن الرئيس 
األميركي واصل إلقاء خطابه دون أي ردة فعل، 

مع أنه ملح مرور احليوان الصغير.
وحتدثت وسائل إعالم 

أميركية عن الفأر الذي 
أم���ام مدخل  مر من 
الصالون البيضاوي 
في احلديقة الشهيرة 
بسرعة، وقالت بعضها 
إن البيت األبيض غير 
قادر حتى اآلن على 
مكافحة فأر، فكيف 
الرئيس  يس���تطيع 
بارونات  مكافح���ة 
ورجال وول ستريت 

اجلش���عني؟ ورب���ط 
بعضها بني استقالة 
رئيس االستخبارات 

األميركية، دنيس بلير، وعدم قدرته حتى على 
مكافحة فأر استطاع اختراق احلرس الرئاسي في 
البيت األبيض، إلى جانب إخفاقات أمنية خطيرة 
حدثت في عهده، كالقتل اجلماعي في فورت هود 
بتكساس في نوفمبر املاضي، إضافة إلى اعتداءين 
مت إحباطهم���ا على منت طائ���رة يوم عيد امليالد 
املاضي، إضافة إلى إحباط عملية في ساحة تاميز 

سكوير بنيويورك في أول مايو اجلاري.

ولم يكن ظهور الفأر جديدا على العاملني في 
البيت األبيض وصحافييه، فقبل أسبوع الحظ 
عمال كانوا يقومون بعملية تنظيف داخلية في 
البيت األبيض وجود فأر يجري بسرعة مبحاذاة 
جدار داخلي، واجته إلى حيث املطبخ الرئيسي، 
فتبعه أحدهم مبكنسة كانت في يده ثم عاد بعد 

دقائق وقد فشل في قتله.
ويبدو أن هذا الفأر كان هو نفسه الذي هرول 
أمس في حديقة الورود »ألنه في حجمه وكذلك كان 
بلونه وجرأته نفسها« على 
حد م���ا ذكر عامل رأى 
فأرا أمس في صورة 
الصحف  نش���رتها 
وبثته���ا شاش���ات 

التلفزة أمس.
وتك���رر كثي���را 
في البي���ت األبيض 
ظه���ور احلش���رات 
واحليوانات، فقبل 3 
أشهر حامت فراشة 
س���وداء في صالون 
الرئاس���ي  البي���ت 
ألكثر من دقيقتني ثم 
غادرته بعد أن فتح 

أحدهم بابه أمامها لتخرج إلى احلديقة.
كما ظهرت في العام املاضي ذبابة راحت حتوم 
حول الرئيس األميركي وهو يعطي مقابلة إلحدى 
احملطات التلفزيونية، فما كان منه إال أن تهيأ لها 
بيمناه حني حطت على يده اليسرى فرفع ميناه 
ببطء واتخذ بها موضعا استراتيجيا ثم صفعها 
وأرداها قتيلة على سجادة الغرفة امام الكاميرا 

التي سجلت كل شيء.

بعد الذبابة التي أزعجته في أثناء لقاء تلفزيوني

عمرها 31 عامًا وأنجبت 6 توائم سرقة منزل كايت موس

أميركي يقتل زوجته شنقًا

..وآخر يقطع رأس صديقته
لندن � كونا: اعلنت السلطات الصحية عن تعافي 
ام تبلغ من العمر 31 عاما بعد اجنابها ستة توائم 

في حالة هي االولى في بريطانيا منذ 17 عاما.
وقال مستشفى »جون رادكليف« في بيان ان االم 
اجنبت توائمها يوم اجلمعة املاضي في املستشفى 
في مدينة اكسفورد الواقعة جنوب اجنلترا مشيرا 
الى مراقبة التوائم وهم اربع اناث وذكران في وحدة 
العناي���ة املركزة حلديثي الوالدة الجنابهم قبل 14 

اسبوعا من موعد الوالدة.

وحذر مستش���ار اطباء االطفال في املستشفى 
كيني ماكورميك من »خطورة االيام واالس���ابيع 
املقبلة« مؤكدا حاجة االطف���ال املولودين في هذا 

الوقت املبكر الى عناية خاصة.
واشار الى توفير ممرضني خاصني ويتم حاليا 

مراقبة االطفال على مدار الساعة.
ووفقا ملؤسس���ة متعددي الوالدة اخليرية فان 
اخر حالة لوالدة س���تة توائم في بريطانيا كانت 

في عام 1993.

لندن � يو.بي.آي: أوقفت الشرطة البريطانية رجال 
في ال� 24 من العمر بعد تعرض منزل عارضة األزياء 
كايت موس في ش����مال العاصم����ة البريطانية لندن 
للس����رقة. ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( عن الش����رطة قولها انه مت اقتحام منزل موس 
عند طريق غريفيل يق����در ثمن املنزل بأكثر من 8.5 

ماليني دوالر. وأشارت »بي بي سي« إلى انه يعتقد ان 
قطعة فنية ثمينة سرقت من منزل موس )37 سنة( 
الذي تقيم فيه مع عازف الغيتار البريطاني جاميي 
هينس. ولم تؤكد الشرطة إن كانت موس في املنزل 
ساعة وقوع عملية السرقة. وقال متحدث باسم شرطة 

لندن ان »التحقيق جار في عملية السرقة«.

واش���نطن � أ.ش.أ: اعت���رف 
مواطن أميركي بقتل زوجته شنقا، 
وكان يزعم أنها تعرضت لعملية 

اختطاف داخل سيارة.
وذكرت شبكة »فوكس نيوز« 
اإلخباري���ة األميركية اخلميس 

املاض���ي أن محكم���ة محلية في 
نيويورك اعتب���رت املتهم وليم 
وولش مذنبا بارتكاب جرمية قتل 
عمد والتالعب في األدلة وحيازة 
سالح. واعترف املتهم بقتل زوجته 
بعد وقوع مشادة بينهما في »لوجن 

ايلندا« في أكتوبر 2008 ثم زعم � 
وفق خطة محكمة � أنها تعرضت 
لالختطاف، مما دفع الشرطة إلى 
البحث عنها ملدة 48 ساعة انتهت 
بالعثور على جثتها مدفونة داخل 

إحدى الغابات.

هانوي � د.ب.أ: ذكر مس���ؤولو الشرطة امس 
ان ش���رطة هانوي اعتقلت شابا اتهم بقطع رأس 
صديقته وإلقائه���ا في نهر بعدما قتلها في حلظة 
غضب دافعها الغيرة. وقالت الشرطة انها اعتقلت 
جنوين دوك جنيا )26 عاما( في اقليم تاي جنوين 

)60 كيلومترا شمال هانوي(.
ويواج���ه جنيا تهمة قتل فوجن لينا )26 عاما( 
في 4 مايو في ش���قة في العاصمة هانوي، ووفقا 

للتقارير فان جنيا اعترف بطعن لينه بعدما حتدثت 
مع شاب آخر في الهاتف.

ويتردد ان جنيا قطع رأس لينا واصابعها ثم 
القى بجثتها في غرف���ة جتميع املخلفات باملجمع 
السكني، وقاد السيارة ألكثر من مائة كيلومتر عبر 
اقليمي كوناج نينه وهايفوجن ليتخلص من رأسها 
واصابعها في عدة انهار، وأوضحت الشرطة انهم 

لم يحددوا مكان رأس الضحية بعد.

مطعم »لوكال هاوس« في دبي تشتمل قائمة طعامه 
على حلم اجلمل، ومع ان حلم اجلمل متوافر في بلدان 
اخلليج فان املطعم يستهدف بشكل رئيسي السياح 

الذين لم يسبق لهم تذوق حلم سفينة الصحراء.

أوباما يلقي كلمته والفأر يسرح حتته

الفأر على سلم البيت األبيض دون مراسم استقبال

السعادة الزوجية الزائدة..
 تقود إلى الطالق!

لندن � يو.بي.آي: حذرت دراسة جديدة نشرتها 
صحيفة ديلي إكسبريس امس الرجال املتزوجني 
من ان ظهورهم سعداء اكثر من قريناتهم سيدمر 
حياتهم الزوجية ويدفع زوجاتهم الى محاكم 

الطالق.
ووجدت الدراسة انه كلما كان فارق السعادة 
اكبر بني األزواج والزوجات كلما زاد خطر الطالق 
بينهم���ا وكلما كان فارقها ضئيال كلما قلل من 

هذا اخلطر.
ونصحت الرجال املتزوجني بتجنب توسيع 

فجوة السعادة بينهم وبني زوجاتهم.
وقالت الدراسة ان فجوة السعادة تتسع حني 
يت���رك األزواج زوجاتهم يقمن مبعظم األعمال 

املنزلية وعند وجود خلفيات اجتماعية متضاربة 
لدى النساء مع أزواجهن ولدى حصول األزواج 

العاملني على رواتب تفوق متوسط الدخل.
وأضاف���ت ان فجوة الس���عادة تضيق حني 
يتساوى الزوجان في الطبقات االجتماعية وفي 
حال كانا على دين واحد وعند مشاركة األزواج 
زوجاتهم في القيام باألعمال املنزلية إذا كانت 

الزوجات ربات بيت أو طالبات او متقاعدات.
وأش���ارت الدراس���ة الى ان 61% من النساء 
من الطبقة العليا للسعادة في اململكة املتحدة 
متزوجات من رجال من املس���توى االجتماعي 
نفس���ه باملقارنة مع 53% في أس���تراليا و%70 

في أملانيا.

لحم سفينة الصحراء
في مطعم بدبي لجذب السياح

بعد حظر النقاب.. 
مرسيليا تشّيد أكبر مسجد في أوروبا

دبي � العربية: بعد يوم من 
موافقة احلكومة الفرنسية على 
ارتداء  مش���روع قانون يحظر 
النقاب، شهدت مدينة مرسيليا 
في جنوب شرق فرنسا اخلميس 
وض���ع حجر األس���اس جلامع 
الكبير املزود مبئذنة  مرسيليا 
ارتفاعها 25 مترا ليعتبر  يبلغ 
أكبر مسجد في أوروبا، وتقدر 
تكلفة املشروع بحوالي 22 مليون 
يورو أي نحو 27.5 مليون دوالر 

أميركي.
يذكر أن مرسيليا، وهي ثانية 
املدن الكبرى بفرنسا، حتتضن 

250 ألف مسلم يضطرون حاليا 
في أحيان كثيرة ألداء صلواتهم 
في منازل مؤقتة وغرف وأقبية 

ومرائب سيارات.
وصرح���ت وس���ائل اإلعالم 
الفرنسية بأن وضع حجر األساس 
يدشن النطالق عملية بناء املسجد 
ف���ي فبراير 2011 وص���وال إلى 
تسليم املسجد جلمعية »مسجد 
مرس���يليا« املوكلة ببنائه في 
الزوار  أمام  يناير 2012 وفتحه 

في أكتوبر 2012.
وحض���ر احتف���االت وضع 
حجر األس���اس ديبلوماسيون 

من السنغال ومصر وإندونيسيا 
وتون���س واملغرب وس���ورية 
ولبنان وليبيا وتركيا واجلزائر، 
وسط توقعات مبشاركتهم في 
اجتماع مع ممثلي جمعية »مسجد 
مرسيليا« لتحديد مساهمات تلك 

الدول في بناء املسجد.
وتعرف مرسيليا بأنها رمز 
الهجرة من شمال افريقيا ويبلغ 
حجم اجلالية املسلمة هناك أكثر 
من 250 ألف ش���خص من أصل 
مليون نس���مة وسعت اجلالية 
املس���لمة لبناء املسجد منذ 60 

عاما.

وضع حجر اساس املسجد في مرسيليا

القاهرة � ام بي س����ي: توفي الفنان 
واملمثل املسرحي اجلزائري توفيق ميميش 
على خشبة مسرح »عز الدين مجوبي« 
بعنابة، مساء اخلميس عن عمر يناهز 

54 عاما، متأثرا بذبحة صدرية.
وذكرت صحيفة »اخلبر« اجلزائرية 
امس أن الفريق الطبي للحماية املدنية 

بذل جهودا كبيرة إلسعاف الفنان، عقب 
سقوطه على خشبة املسرح ولكن دون 
جدوى. وكان الفنان توفيق ميميش يؤدي 
دوره ببراعة فائقة، في العرض املسرحي 
»حياة مؤجل����ة« ملؤلفه ومخرجه جمال 
حمودة، مبش����اركة الفنانة آمال حيمر، 

والفنان بشير سالطنية.

وفاة فنان جزائري على خشبة المسرح 

صحتك

 »الفياغرا« تسبب فقدان السمع

جورجيا � سي ان ان: يبدو أن حبة العجائب »فياغرا«، 
لها الكثير من اآلثار اجلانبية، كالصداع واحمرار الوجه 
وآالم املعدة، واستمرار االنتصاب ألكثر من أربع ساعات، 
لكن باحثني يقولون إن األخط���ر من ذلك هو أن احلبة 

الزرقاء قد تسبب فقدان السمع.
وقال بحث نشر األسبوع اجلاري وأجرته جامعة أالباما 
في بيرمنغهام على نحو 11500 مشارك، إن هناك عالقة 

بني فقدان السمع طويل األمد، وتعاطي دواء »فياغرا«.
ووجد الباحثون إن الرجال الذي اشتكوا من مشاكل 
في السمع كانوا أكثر استخداما بنحو الضعف، ألدوية 
معاجلة مش���اكل واضطرابات االنتصاب مثل »فياغرا«، 
قائلني: إن املسألة رمبا لها عالقة بتزايد ضخ الدم الذي 
يحفزه الدواء. وساعد »فياغرا« ماليني الرجال ممن يعانون 
العجز اجلنسي، لكنهم يعانون األعراض اجلانبية ألدوية 
العجز، كالصداع واضطرابات النظر باإلضافة إلى عدد 

آخر من األعراض اخلطيرة.
وفي س���بتمبر املاضي، قال علماء إنهم يعكفون على 
تطوير كرمي ميسح على اجللد للمساعدة في االنتصاب 
له ذات مفعول »الفياغرا«، لكن دون األعراض اجلانبية 

التي تتسبب فيها احلبة الزرقاء.


