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آلي سميث بعد العملية

آلي سميث وبابينو .. قصةحب صنعت المعجزات
نيويورك � أ.ش.أ: احلب يصنع املعجزات، قول يزداد صدقا يوما بعد يوم، »آلي س���ميث« 
طالب���ة جامعي���ة )22 عاما( حتب »مايك بابينو« غير انه من الناحية الطبية ال تس���تطيع أن 

تتزوجه ألنها لن تعيش لالستمتاع باحلياة الزوجية معه. 
ولم يقبل بابينو هواجس خطيبته 
»آلي«، إذ ش���جعها على ان تأخذ قرارا 
مصيريا م���ن ش���أنه ان يقربهما من 
البعض.  وجترى جتهيزات  بعضهما 
على قدم وساق لالحتفال بزفافهما في 
شهر يونيو املقبل، حيث اجرت العروس 
عملية زرع »مضخة ميكانيكية« بديال 
للقلب، لتصبح »العروس البايونيك« 
التي تذكرنا بحلقات مسلسل أميركي 
قبل 20 عاما بعنوان »املرأة اخلارقة« 

أو ال� »بايونيك وومان«.
وأصبح حلم الزواج حقيقة بفضل 

معجزات الطب احلديث.
 وفي الوقت الذي أعرب فيه العروسان 
عن شكرهما للطب احلديث، فإن »آلي« 
و»مايك« اليزاالن يعتقدان ان احلب هو 

الذي يهزم كل شيء.
سميث أثناء العملية

الطفل األفريقي 
عاشق البرازيل

طفل من جنوب افريقيا، لكنه يبدو عاشقا 
للمنتخ��ب البرازيلي والعبيه، حيث يرتدي 
الزي االصفر الذي اش��تهر به البرازيليون 
وراح يقلد احد اكبر جنوم الكرة في البرازيل 
في شوارع جوهانسبرغ، حيث سينطلق بعد 
ايام مونديال 2010.       )أ.ف.پ(

احتفاالت بطرسبورغ
جانب من االحتفاالت التي تش�هدها مدينة سانت بطرس�بورغ الروسية مبناسبة 

العيد 307 للمدينة.   )رويترز(

مغربيات يواجهن عنف 
البيت والشارع بالكاراتيه والتايكوندو

الرباط � العربية: تقبل مغربيات عديدات على ممارسة 
رياضات فنون احلرب، أو ما يسمى بالرياضات القتالية، 
من قبيل الكراتيه واجلودو والتايكوندو وغيرها، لتعلم 
الدفاع عن أنفس���هن بس���بب االعتداءات اجلسدية التي 

يتعرضن لها سواء في البيت أو في الشارع.
وباتت نوادي رياضات فنون احلرب تشهد انخراط 
الكثير من الفتيات والنساء من أجل حمايتهن الشخصية، 
وأيضا بغية تعزيز الثقة بأنفسهن التي صرن يفتقدنها 
بسبب اجلرعة الزائدة من العنف املمارس ضدهن من طرف 
الرجال. وجدير بالذكر أنه � بحسب إحصائيات رسمية 
� تتعرض النساء للعنف على يد الزوج بنسبة %32.3، 
والطليق بنسبة 15.7%، ومن طرف الغير بنسبة %33.9، 
وتتنوع أشكال العنف املسلط عليهن بني عنف جسدي 
بنسبة 61.8%، وعنف نفسي بنسبة 24%، وعنف جنسي 

بنسبة 13.6%، ثم عنف اقتصادي بنسبة %0.6..
ولم يعد مشهد فتيات صغيرات السن أو نساء جتاوزن 
مرحلة الشباب يتدربن على مزاولة الرياضات القتالية 
مش���هدا غريبا في املجتمع املغربي الذي عرف س���طوع 
جنم العديد من اإلناث في هذه الرياضات بعد أن بدأنها 

مج���رد هاويات. وتؤكد س���عاد أرزام، مدربة أحد أنواع 
رياضات فنون احلرب بالرباط، أن نسبة ارتياد الفتيات 
والنساء إلى نوادي تعلم الرياضات القتالية ارتفعت في 
السنوات القليلة األخيرة بشكل الفت لالنتباه، مضيفة 
أن فئة اإلناث أكثر مواظبة وحرصا على تلقي التدريبات 

وتطبيقها من غيرهن. 
وعزت املدربة جل���وء املغربيات إلى رياضات فنون 
احلرب إلى عوامل نفس���ية وصحية باألساس، حيث إن 
املمارسة تشعر بتغير كبير يعتري نفسيتها التي تتحسن 
تدريجيا باستردادها لقوتها ونفض الغبار عنها، مشيرة 
إلى أن هذه الرياضات بالذات متنح النساء نوعا من القوة 
في الشخصية وكثيرا من الثقة بالنفس. وتعترف خديجة 
األبيض، إحدى املمارسات لرياضة اجلودو، بأنها قررت 
وبرفق���ة صديقاتها املطلقات  تعل���م هذه الرياضة قبل 
سنوات قليلة بسبب جتربة مريرة عاشتها مع طليقها 
الذي كان يعنفها بشكل صارخ خالل حياتهما الزوجية 

التي لم تدم طويال.
وي���رى الباحث االجتماعي محمد مس���كني أن جلوء 
املغربيات أكثر فأكثر إلى ممارسة رياضات فنون احلرب 
يعود إلى طبيعة املجتمع املغربي التي أضحت تتس���م 
بكثير من العنف سواء املادي أو املعنوي، موضحا أنه 
عنف يسود الفضاءات العمومية مثل الشارع واحلافلة 
وساحات اجلامعات، والفضاءات املغلقة أيضا مثل البيت 

أو املكتب.

دعوى إزعاج 
ضد بيونسي
لوس أجنيليس – يو.بي.

آي: رفع رجل دعوى قضائية 
ض����د النجم����ة األميركية 
بيونسي يتهمها فيها بأنها 
أزعجت����ه خالل تصوير 
اغنيتها االخيرة. وذكر 
موقع »ت����ي ام زي« ان 
فيليب ماركوويتز رفع 
دع����وى على بيونس����ي 
وشركتها املنتجة بحجة 
ان تصوي����ر االغنية عكر 
الهدوء الذي كان ينعم به في 
الساعة 7 صباحا يوم 26 مارس 

املاضي.
وق����ال ان طاقم التصوير 
كان يعوق مدخ����ل منزله 
كما فوت عدة لقاءات عمل 
بسبب االزعاج الذي سببه 

له تصوير االغنية.
ولم يش����ر ماركوويتز الى 
املبلغ الذي يطلبه مقابل الضرر 

الذي يقول إنه تعرض له.

مقتل سيدتين
 في انهيار مبنى بجدة

الري��اض � يو بي آي: لقيت 
س��يدتان مصرعهما في حادث 
انهيار جزئي لبناية شعبية مؤلفة 
من 4 طوابق في حي البغدادية 
الش��رقية جن��وب ج��دة غرب 

السعودية.
ونقل��ت صحيف��ة »الوطن« 
السعودية امس عن شهود عيان 
من سكان احلي أن االنهيار اجلزئي 
للمبنى وقع وأن غبار االنهيار 

غطى البنايات املجاورة.
م��ن جانبه قال نائب الناطق 
املدني  الدفاع  اإلعالمي ملديرية 
مبنطق��ة مكة املكرم��ة النقيب 
عبدالرحمن الغامدي ان احلادث 
عبارة ع��ن انهيار في جزء من 
عمارة مكونة من أربعة أدوار من 
البناء الشعبي وأن االنهيار جاء 
على غرفة واحدة مساحتها 12 
مترا مربعا حيث شمل تلك الغرفة 
والغرف الواقعة حتتها من الدور 

الرابع إلى الدور األرضي.
وأض��اف الغام��دي أن��ه مت 
انتشال جثتني تعودان المرأتني 
لم يتم التعرف على جنسيتهما 

حتى اآلن.

كسب 16 مليون دوالر
فخطط والده لقتله!

برازيليا � رويترز: قالت وسائل 
اإلعالم احمللية في البرازيل ان الفائز 
باجلائزة الكبرى لليناصيب في البرازيل 
وقدره��ا 16 ملي��ون دوالر جنا من 
مؤامرة من والده لقتله بعد ان ضبطت 
الشرطة قاتلني مأجورين يفترض انهما 
اس��تؤجرا لقتله. وقال تلفزيون »أو 
جلوبو« ووكالة انباء استادو البرازيلية 
ان الشرطة ابلغت فابيو دي باروس 
باخلطة التي دبرها والده فرانسيسكو 
لقتله من اجل االحتفاظ باملكسب الذي 
يتشاجر عليه االثنان منذ ان فاز فابيو 
باجلائزة في 2006. وقال محامي فابيو 
ان معركة قانونية بدأت بعد أن رفض 
فرانسيسكو )60 عاما( تسليم قيمة 
اجلائزة التي اودعها فابيو في حسابه. 
ولم يتحدثا مع بعضهما لفترة تصل 

الى ثالث سنوات.

 استأسد عليه زمالؤه.. فانتحر!
لندن � أ.ش.أ:  لم يجد »ماثيو« املراهق البريطاني وسيلة 
ليهرب بها من عذاباته بسبب تعرضه للسلوك العدواني من 

زمالئه باملدرسة سوى أن يتخلص من حياته بأكملها.
ومتكن الفتى ماثيو »17 عاما« من اإلفالت والهرب من والده 
كيفني ميلر »67 عاما« والقفز من فوق أسوار جسر على طريق 

سريع ليلقى حتفه على الفور. 
وق���ال والده وهو يبكي حملكمة »بريس���تون كورونر« إن 
ماثي���و قال له ذات مرة إن املدرس���ة دمرت حياته. وفي ليلة 
احل���ادث قال ماثيو لوالده »وداعا أبي«.. وس���رعان ما جرى 
خلف���ه الوالد بكل ما أوتي من قوة وهو ينادي عليه ويرجوه 
ولكن القدر كان أس���رع، مش���يرا الى أن ابنه عانى من اإليذاء 
اجلسدي واملعنوي في مدرسة »بالشوز« الثانوية العليا في 

ليالند مبقاطعة النكشاير.
يذكر أن حاالت »االستئس���اد« أو »التنمر« التي ميارسها 
التالميذ الذين يتصفون بالس���لوك العدواني والشراسة في 
بريطانيا ضد البعض منهم تتسبب في مشكالت نفسية كثيرة 
لهؤالء التالميذ الذين غالبا ما يكونون في املراحل االبتدائية 

ماثيومن ضحايا عمليات »االستئساد«.


