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ـ أ.ف.پ: بيعت  لندن 
في مزاد علني في بريطانيا 
مقتنيــــات تعود لرئيس 
الوزراء البريطاني الراحل 
ونستون تشرشل بنحو 
690 ألــــف يــــورو، مــــن 
بينها سيجار ورسالتان 
وخطابــــات، عرضها في 

املزاد دار »كريستيز«.
وعلــــى مدى 30 عاما، 
جمــــع مالكولــــم فوربز 
مديــــر مؤسســــة فوربز 
وحفيد مؤســــس املجلة 
الذي حتمل االسم نفسه، 
املجموعة األكبر واألكمل 
الرســــائل والكتب  مــــن 

لونستون تشرشل.
ومن املقــــرر ان تباع هذه املجموعة على ثالث مراحل، متت املرحلة 
االولى منها االربعاء املاضي، وســــتجري املرحلة الثانية في الثالث من 
ديســــمبر في نيويورaك، على ان جتري املرحلة الثالثة في لندن خالل 
صيف 2011. وبلغــــت قيمة املزاد 690 ألف يــــورو، وهو مبلغ يقل عن 
توقعات ما قبل املزاد التي حتدثت عن نحو مليون جنيه استرليني )1.19 
مليون يورو(. لكن احد أســــباب ذلك قد يرجع الى ان يوميات تشرشل 
خالل احلرب العاملية الثانية سحبت من املزاد قبل بدئه، وقدرت قيمتها 

بني 80 و120 الف يورو.

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: أعلن طــــرف واحد اهتمامه 
بشراء املجلة األسبوعية األميركية »نيوزويك« التي 
عرضتها »واشنطن بوست« للبيع، بعد انتهاء املهلة 
احملددة لتقدمي العروض مساء األربعاء املاضي، لكن 
قد يتم التقدم بعروض أخرى الحقا، على ما أوضحت 
بعض وسائل اإلعالم. وقالت الناطقة باسم »واشنطن 
بوست«، رميا كالديرون، لوكالة فرانس برس انه لن 

يتم اإلفصاح عن أي معلومات قبل انتهاء العملية.
لكن شركة »نيوزماكس« اإلعالمية ومقرها فلوريدا 
أعلنت أنها تقدمت بعرض، مؤكدة »اقتراحاتنا لشراء 
أصول »نيوزويك« املطبوعة واإللكترونية تتماشى 
مع هدفنا الذي يقضي بالتنويع والتطوير«، واعدة 
باحلفــــاظ على الهوية املميزة لـــــ »نيوزويك« التي 

تعتبر من أهم املجالت.

وذكرت الصحيفة الشعبية »نيويورك بوست« 
ان شركة »أوبنغيت كابيتال« االستثمارية التي متلك 
املجلة األسبوعية »تي في غايد« قد تكون مهتمة بشراء 
»نيوزويك«، في حني أن »وول ســــتريت جورنال« 
أعلنت عن اهتمام مجموعة »تومســــون رويترز«، 
التــــي قد تنضم الى اقتراح »فــــي مرحلة الحقة من 

العملية«.

الـ »نيوزويك« للبيع.. وطرف واحد يتقدم للشراء

سوري وأردني وعراقية يتنافسون على لقب »ستار أكاديمي7«

بيروتـ  أ.ف.پ: يختتم مساء اليوم املوسم 
السابع من برنامج »ستار أكادميي« على شاشة 
املؤسســــة اللبنانية لإلرســــال »ال.بي.سي«، 
وسيتنافس على لقب »جنم البرنامج« 3 مغنني 
من سورية واالردن والعراق، فيما بدأت »عروض 
عدة من شــــركات إنتاج ومديري أعمال« ترد 
للفائز املرتقب، على ما قالت رئيسة األكادميية 

روال سعد لوكالة فرانس برس.
ويحــــل النجمان اللبنانيــــان وائل كفوري 
وإليسا ضيفني على احللقة النهائية للموسم 
احلالي التي يتنافس فيها الســــوري ناصيف 
الزيتون واألردني محمــــد رمضان والعراقية 
رحمة السيباهي. وأفاد مسؤولون في األكادميية 
بأن كفوري سيطلق خالل السهرة أغنية جديدة 
له، في حني ســــتؤدي إليسا أغنيات من أحدث 
أسطواناتها. وعشية السهرة النهائية التي يحدد 

فيها املشاهدون هوية الفائز من خالل التصويت 
بواسطة الرسائل الهاتفية القصيرة واالنترنت 
واالتصال، أبدى كل من املتنافسني الثالثة تفاؤال 
حذرا بشأن إمكان فوزه باللقب في ردهم على 

أسئلة وجهتها اليهم وكالة فرانس برس.
فقالت العراقية رحمة السيباهي )23 عاما(: 
»حظوظي كبيــــرة ألن ثقتي باجلمهور كبيرة 
وخصوصا باجلمهور العراقي، واذا لم أفز باللقب 
فلن يزعجنــــي األمر، فأنا محظوظة لوصولي 
الى هذه املرحلة«، وتوجهت الى اجلمهور قائلة 
»شكرا ألنكم أنتم من أوصلني الى هذه املرحلة 
وجعلتم مني جنمة، واعتذر عن أي تصرف بدر 

مني بقصد أو بغير قصد«.
وقال األردني محمد رمضان )19 عاما(: »أحاول 
دائمــــا أن أكون متفائال، وأملي باهلل كبير بأن 
يحقق لي حلمي وأنا سعيد بوصولي الى هذه 

املرحلة«. وأضاف »أشكر اجلمهور الذي رفع 
معنوياتي وجعلني اصبر على الضغوط، واعتذر 
منه اذا قصرت بحقه، وأمتنى ان أكون قد قدمت 

الصورة املطلوبة عن بلدي وأهلي«.
أما الســــوري ناصيف الزيتون )21 عاما(، 
فاكتفى بالقول في شأن حظوظه بالفوز »سأكون 
صريحا... اهلل أعلــــم«. وأضاف »آمل اننا كنا 
ضيوفا خفيفي الظل على اجلمهور طوال األشهر 
األربعة، وأال نكون أخطأنا في حق احد«. واضح 
»آمل ان أكون قد عكست صورة جيدة عن بلدي، 
وعن تربية أهلي، وسامحونا عن أي خطأ صدر 
منا«. وغالبا ما يتحول املشاركون في »ستار 
أكادميي«، وخصوصا في املرحلة النهائية، أبطاال 
في بلدانهم، إذ يصوت لهم مواطنوهم بكثافة 
بدافع التعاطف الوطني، وتقام لهم االحتفاالت 

الشعبية في حال فوزهم.

إليسا ووائل كفوري ضيفا الحلقة النهائية اليوم

سيجار تشرشل الكوبيإليسا 

ونستون تشرشل

رحمة السيباهي محمد رمضان ناصيف زيتون 

بيع مقتنيات تشرشل بـ 690 ألف يورو
منها رسالتان وسيجاره الكوبي

» خطة للعفة« بشوارع إيران
دبيـ  العربية.نت: أطلقت السلطات اإليرانية 
دوريات شرطة في العاصمة إللقاء القبض على 

النساء الالتي يرتدين مالبس غير محتشمة.
وتأتي هذه احلملة في الوقت الذي يدعو فيه 
املعارضون إلى مسيرات شعبية مبناسبة الذكرى 
الســــنوية لالنتخابات الرئاسية املتنازع عليها، 
ويقول املنتقدون إن هذه احلملة تزكي مشــــاعر 
االستياء، نقال عن »الشرق األوسط« السعودية 
امس. املتشددون يقولون إن احلجاب غير الالئق 
يعد »قضيــــة أمنية« وإن »األخالق الفضفاضة« 

تهدد جوهر اجلمهورية اإلسالمية.
وقد وعد وزير الداخلية اإليراني »بخطة للعفة« 
من أجل تعزيز املالبس الالئقة »من رياض األطفال 
إلى العائــــالت«، على الرغم من أن تفاصيل هذه 

اخلطة غير واضحة.
وتلقي الشرطة اإليرانية القبض على النساء 
بتهمة ارتداء معاطف قصيرة أو أزياء غير محتشمة. 
ويذكر شهود عيان أن غرامات فرضت تصل إلى 
800 دوالر علــــى املرأة التي ترتــــدي زيا يعتبر 

غير محتشم.
ويقول البعض في طهران إن هذه اإلجراءات 

اجلديدة متثل جزءا من حملــــة حكومية هدفها 
التخويف قبل حلول الذكرى السنوية لالنتخابات 
الرئاسية الشهر اجلاري. لقد أصبح املتشددون 
أكثر نفوذا منذ االنتخابات، التي قادت إلى شهور 
من املظاهــــرات املناهضة للحكومة، ونظر إليها 
القادة على أنها أكبر تهديد للنظام اإلسالمي على 
مدار عقود. ويلزم القانون في البالد املرأة بتغطية 

شعرها وارتداء معاطف طويلة خارج املنزل.
ويقــــول رجال الدين إن احلجاب اإلســــالمي 
يحمي عفة النســــاء، ومينع الرجــــال من النظر 
إليهن باعتبارهن رموزا جنسية. بيد أن القانون 
ليس دقيقا، والتفسيرات في هذا الشأن مختلفة. 
وفي اآلونة األخيرة، خرجت اثنتان من الفتيات 
إلى شارع باهونار الراقي، فيما كانتا تستخدمان 
أحمر الشفاه وكانتا ترتديان معطفني لونهما بيج 
ضيقني. وكان شــــعرهما األصفر املصبوغ ممتدا 

على كتفيهما، ويتدلى من حتت األوشحة.
الطالبة فاطمــــة ديلواري انتقلــــت   وعندما 
)24 عامــــا(، إلى طهران قادمة مــــن إحدى املدن 
اإلقليمية قبل ثمانية أشهر، شعرت بالصدمة عندما 

شاهدت املالبس التي ترتديها بعض النساء.

الشرطة تالحق غير المحتشمات ممثل أفالم إباحية
يعتدي على زمالء له

بساطور ويقتل أحدهم 
لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ:  هاجم 
ممثل اميركي يشارك في أفالم إباحية 
عددا من العاملني معه بســـاطور 
وقتل احدهم وجرح آخرين بعدما 
غضب من خسارته عمله على ما 
ذكـــرت صحيفة »لوس اجنيليس 

تاميز«.
واعتدى ستيفن هيل )30 عاما( 
على 3 أشخاص في مكاتب شركة 
توزيع أفـــالم ڤيديـــو كان يعمل 
حلسابها ويقيم في مقرها على ما 
أوضحت الصحيفة. ويبدو انه لم 
يطق فكرة االستغناء عن خدماته 

وتاليا خسارته ملكان إقامته.
واملمثـــل الذي شـــارك في عدة 
 أفـــالم إباحيـــة يبدو انـــه طعن
3 أشخاص بواسطة ساطور قبل 
ان يلـــوذ بالفرار، ونقل املصابون 
الى مستشفى حيث فارق احدهم 

احلياة، واليزال القاتل هاربا.

صحتك
شطائر الهمبرغر

تعرّض األطفال للربو 
ــس ـ أ.ف.پ: أطفال البلدان الغنية الذين   باري
ــطائر همبرغر أو أكثر أسبوعيا أكثر  يأكلون 3 ش
عرضة لإلصابة بالربو، وفقا لدراسة دولية شاملة 

نشرتها املجلة املتخصصة »توراكس« امس.
ــطية غنية  ــدو أن حمية غذائية متوس لكن يب
بالفواكه واخلضار والسمك قد حتميهم من ذلك.

ــة، جامعة  ــل )معهد علم األوبئ ــل نايج غابريي
ــوا بيانات جمعت بني  أولم، أملانيا( وزمالؤه درس
عامي 1995 و2005 تتعلق بـ 50 ألف طفل من 20 

بلدا، تتراوح أعمارهم بني 8 و12 عاما.
وفي استمارات مألها األهل، طلب منهم حتديد 
ــوا يعانون من  ــم الغذائية وإن كان عادات أوالده
ــن الصفير عند التنفس. وخضع نحو  الربو أو م

30 ألفا منهم أيضا لفحوصات حساسية.
وال يبدو أن احلمية الغذائية مرتبطة باحلساسية 
جتاه املواد الشائعة املسببة للحساسية مثل غبار 
الطلع، لكن يبدو أن لها تأثيرا على نسبة اإلصابة 

بالربو أو الصفير عند التنفس، وفقا للباحثني.
ــبة  ــر للفواكه مرتبط بنس ــتهالك الكبي االس
ضئيلة من الصفير عند التنفس لدى األطفال، في 

البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء.
ــمك حتمي  ــإن احلمية الغنية بالس ــك، ف وكذل
ــني أن احلمية الغنية  ــال البلدان الغنية، في ح أطف
ــي أطفال  ــة حتم ــراء املطبوخ ــار اخلض باخلض

البلدان الفقيرة.
ــكل أكثر عموما، أظهر الباحثون، مثبتني  وبش
ــة  ــابقة، أن احلمي ــتنتاجات س ــة اس ــك صح بذل
ــطية مرتبطة بانخفاض في نسبة اإلصابة  املتوس

بالربو والصفير عند التنفس.
في املقابل وفي البلدان الغنية، يبدو أن استهالك 
3 شطائر همبرغر أو أكثر أسبوعيا مرتبط بتزايد 
نسبة اإلصابة بالربو والصفير عند التنفس، لكن 

ال تأثير للحمية الغنية باللحوم عموما.

دمث الخلق.. يقتل زوجته بالفأس!
كارولينا ـ يو.بـــي.آي: وجهت تهمة القتل الى 
رجل تسعيني استخدم فأسا لإلجهاز على زوجته 

في ساوث كاروالينا األميركية.
وذكر تلفزيون »دبليـــو اس بي ايه« ان حفيد 
اجلدين وليام وجانيت مارتن ابلغ شرطة مقاطعة 
ســـبارتانبيرغ انه لدى وصوله الى منزلهما في 
منطقة مور بوالية ساوث كارولينا لتفقدهما وجد 
جدته 85 سنة مضرجة بدمائها بعد اصابتها بجروح 
خطيرة. وتوفيت اجلدة بعد نقلها الى املستشفى 
متأثرة بجراحهـــا، ووجهت الى اجلد مارتن تهمة 

قتل زوجته جانيت وعند مثوله امام احملكمة رفض 
القاضي اخالء سبيله بكفالة.

وقال الشرطي تشـــوك دايفز انه عند وصوله 
الى منـــزل الزوجني وجد اجلدة مارتن على ارض 
غرفة اجللوس وهي مصابة بجروح خطيرة مشيرا 
الى ان الزوج كان جالسا في مقعد وبقربه حفيده 
واثارت اجلرمية استغراب اجليران ومنهم برندا 
هوكر التـــي قالت لصحيفة »هيرالـــد وليام« ان 
 وليام رجل دمث اخللق مضيفة كان يصف زوجته

بـ »السيدة احللوة«.

السعادة بعد الخمسين
القاهرةـ  وكاالت: كشف استطالع أجرته مؤسسة 
جالوب األميركية أن معظم الناس يشعرون بالسعادة 
بشكل متزايد ابتداء من سن الـ 50 عاما، واكدت نتائج 
االستطالع الذي نشر بجريدة ديلى نيوز أن الناس 
يشعرون بالرضا عن احلياة وهم في سن الـ 18، لكن 
بعد ذلك يقل الشـــعور بالرضا حتى سن الـ 50، ثم 
يرتفع مرة أخرى بعد الـ 50، وأكدت الدراسة أيضا 
أن الناس من هم في ســـن الـ 85 أكثر سعادة ورضا 

باحلياة من الذين هم في سن الـ 18.
وقال أندرو اوزوالدج، مدرس علم النفس بكلية 

التجارة بجامعـــة وارويك بإجنلتـــرا »إنها حقيقة 
مشـــجعة للغاية بأننا نستطيع أن نتوقع أن يكون 
الفرد أكثر ســـعادة في سن الـ80، وأكثر سعادة من 

هو في سن الـ20«.
وقال آرثر ســـتون أل، املؤلف الرئيسي للدراسة 
حول سبب هذه السعادة في هذه السن، قد تكون هناك 
تغييرات بيئية، أو نفسية حول الطريقة التي ننظر 
بها للعالـــم، أو ميكن أن تكون تغييرات بيولوجية 
على ســـبيل املثال تغيرات كيمياء املخ أو تغيرات 

الغدد الصماء في الكبر.

جهاز لمستخدمي الكمبيوتر لقياس درجة اإلجهاد
جهاز يساعد مستخدمي الكمبيوتر على قياس مستويات اإلجهاد لديهم، تعرضه شركة 
ايديسيا في معرض تكنولوجيا املعلومات في العاصمة التايوانية تايبي، ويستخدم اجلهاز 

ضربات قلب الشخص إلبالغه مبا اذا كان بحاجة ألخذ قسط من الراحة. )أ.ف.پ(

باريس هيلتون في األهرامات
النجمة پاريس هيلتون على جمل في منطقة األهرامات 
في القاهرة أثناء زيارة لها حلضور حفل معرض سيارات 

تنظمه دار أخبار اليوم )أ.پ(


