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القاهرة � أ.ش.أ: قامت س���لطات مط���ار القاهرة الدولي مبنع 38
دخول ضابطني أميركيني يعمالن بالكويت لوصولهما بجوازي 
سفر خاصني من دون تأشيرة دخول مسبقة تطبيقا ملبدأ املعاملة 

باملثل.
وكان ضابط اجلوازات مبطار القاهرة اكتش���ف امس وجود 
الضابطني أثناء انهاء إجراءات ج���وازات ركاب احدى الطائرات 
ويحمالن جوازي س���فر خاصني مع عدم وجود تأشيرة دخول 

مسبقة.
مت إبالغ الضابطني بق���رار املنع وإعادتهما فطلبا العودة إلى 

الكويت حيث يعمالن.
واملع���روف أن مبدأ املعاملة باملثل يش���ترط حصول حاملي 
اجلوازات األميركية الديبلوماسية واخلاصة واملهمة على تأشيرة 
دخول مسبقة بينما يسمح حلاملي اجلوازات العادية بالدخول 

بعد احلصول على طابع تأشيرة من صالة الوصول باملطار.

مطار القاهرة يمنع دخول أميركيين يعمالن بالكويت

حواجز ملنع التسرب النفطي إلى فلوريدا

»بريتش بتروليوم« تنجح في قطع أنبوب نفطي في خليج المكسيك 
والبقعة النفطية تقترب من شواطئ فلوريدا

اتبعت خدمة الخرائط فأصيبت في حادث

أميركية ترفع دعوى على »غوغل«
لن���دن � وكاالت: قدم���ت س���يدة 
اميركية دعوى قانونية على ش���ركة 
غوغل إلصابتها في حادث مرور بعد 
اتباعها الطريق »اآلمن« الذي اوصت 
به شركة االنترنت العمالقة على خدمة 
اخلرائ���ط Google Maps التي تقدمها 
لتمكني املستخدم من البحث عن عناوين 

يقصدها.
وقالت صاحبة الدعوى، وهي اميركية 
من مدينة لوس اجنيليس في منتصف 
العشرينيات من العمر، انها أصيبت 
بج���روح و»معاناة نفس���ية« نتيجة 
احلادث الذي وق���ع في يناير املاضي 
بعدما اتبعت االجتاهات املوصوفة في 
خدمة اخلرائط على هاتفها الذكي بالك 
بيري.واضافت املدعية لورين روزنبرغ 
ان خدم���ة غوغ���ل اخلرائطية قادتها 
الى طريق س���ريع ذي اربعة ممرات 
بال ارصفة »لم يك���ن مأمونا بدرجة 
معقولة«، بحسب ملف القضية. وكانت 
السيارات متر على هذا الطريق قريبا 

منها وبسرعة خطيرة.
وجاء في الدعوى ان سيارة مسرعة 
دهس���ت روزنبرغ في ليل���ة ظلماء 
وأصيبت بكسور متعددة تطلبت ستة 

اسابيع من العالج، وان السبب املباشر 
ملا ترتب على ذلك من معوقات بدنية 
وآثار نفسية وعاطفية دائمة هو اهمال 
غوغل وعدم دقة االجتاهات التي تقدمها 

في خدمتها اخلرائطية.
واث���ارت قضي���ة روزنبرغ ضجة 
التكنولوجية واملواقع  املدونات  على 
االلكترونية وقنوات الكابل التلفزيونية 
في الواليات املتحدة، وانقسم املشاركون 
في اجل���دل بني مؤيدي���ن ومنتقدين 
يتهمونها بتجاهل سالمتها الشخصية 

واتباع التعليمات كاألعمى.
لكن محاميها آل���ن يونغ دافع عن 
موكلته قائال انها ظنت انها ستتمكن 
من الوصول الى رصيف على اجلانب 
اآلخر من الطريق الس���ريع وحاولت 
عبور اجلادة لكنها لم تفلح حتى في 
الوصول الى اجلزيرة الوسطية.تطالب 
املدعية ش���ركة غوغل بتعويض عن 
تكاليف الع���الج وما فقدته من أجور 
وما حلق بها من اضرار مادية ونفسية. 
ونقلت صحيفة »الديلي تلغراف« عن 
متحدثة باس���م غوغل ان الشركة لم 
تتسلم نسخة من الدعوى وال تستطيع 

التعليق عليها. 

واشنطن � رويترز: قال توني هيوارد الرئيس 
التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية 
في تعليقات نشرت امس إنه ينبغي لشركات 
النفط تحسين تكنولوجيا السالمة الخاصة 
بالتنقيب في المياه العميقة، وان التس���رب 
النفطي في خليج المكس���يك ينبغي أن يدفع 
الصناعة إلى إعادة النظر في نموذج أعمالها 

المتبع في مثل هذه العمليات.
وقال هيوارد � في مقال رأي نشر في صحيفة 
وول »ستريت جورنال« � إن »بي.بي« تخوض 
تجربة لم يسبق لها مثيل في محاولتها وقف 
تدفق النفط من قاع البحر على عمق نحو 1.6 
كيلومتر قبالة ساحل لويزيانا في أسوأ تسرب 

نفطي في تاريخ الواليات المتحدة.
وكتب هيوارد يقول »نحتاج إلى االستعداد 
بشكل أفضل لكارثة تحت البحر. من الواضح 
أنه ينبغي على صناعتنا ان تتهيأ على نحو 
أفضل لمعالجة الحوادث التي تقع في المياه 
العميق���ة من هذا النوع وبهذا الحجم«.. »أوال 
نحتاج إلى تطوير تكنولوجيا السالمة. ظللنا 
طويال في هذه الصناعة نثق بشدة في موانع 
االنفجارات باعتبارها أفضل أدوات السالمة. 
لكنها فشلت في هذه الحالة وكانت لها عواقب 

كارثية«.
واليزال سبب فشل عمل مانع االنفجار � وهو 
جهاز يغلق البئ���ر ويفك االرتباط مع أنبوب 

الحفر في أي حالة طارئة � يشكل لغزا.
وأضاف هيوارد انه منذ االنفجار الذي وقع 
يوم 20 أبريل الماض���ي في المنصة النفطية 
والذي أسفر عن مقتل 11 عامال وأدى لتسرب 
النفط، تجري »بي.بي« تقييما ألجهزة موانع 

االنفجار تحت البحر في أعمال التنقيب التي 
تجريها ف���ي أنحاء العالم الى جانب اجراءات 
فحص وصيانة يجريه���ا مقاولو الحفر لهذه 

األجهزة.
وكانت شركة »بريتش بتروليوم« عمالق 
صناع���ة النفط البريطاني���ة نجحت اول من 
امس في قطع جزء من األنبوب الذي يتسرب 
منه النفط في خليج المكس���يك، فيما وصفه 
مسؤولون أميركيون بأنه »خطوة مهمة« على 
طريق الجهود المتواصلة لوقف التسرب بشكل 

كامل.
وتكمن الخطوة التالية في تثبيت قمع احتواء 
مخروطي صغير ف���وق أنبوب الرفع، يمكنه 
تصريف معظم النفط للسطح، غير أن القطع 
لم يكن بالجودة المرجوة، وهو ما أجبر »بي.

بي« على اس���تخدام غطاء أوسع قد ال يتمكن 
من احتواء كل التسرب الناجم.

في الوقت نفسه، بدأت والية فلوريدا اول 
من امس التأهب لكارثة بيئية بعد أن أصبحت 
بقعة النفط الناجمة عن بئر بريتش بتروليوم 
على بعد 11 كيلومترا من شواطئها المحتفظة 
بمناظرها الطبيعية، فيما بلغت البقعة النفطية 

شواطئ ميسيسيبي واالباما.
ووسعت الحكومة األميركية منطقة حظر 
الصي���د إلى 37% من منطقة الصيد االتحادية 
في خليج المكسيك، ليش���مل الحظر منطقة 
قبالة جنوب غربي فلوريدا قرب منتزه »دراي 
تورتوجاس«، ما أدى إلى زيادة المخاوف حيال 
فلوري���دا. ونقلت صحيف���ة »ميامي هيرالد« 
عن تش���ارلي كريس���ت حاكم فلوريدا قوله 
يوم الخميس الماضي: »علينا أن نس���تجيب 

)للكارثة(. يجب أن نحمي واليتنا«. ويخطط 
الرئيس األميركي باراك أوباما للقيام بزيارة 
للويزيانا، هي الثالث���ة للمنطقة منذ انفجار 
منصة »ديب ووتر هورايزون« في العشرين 
من أبريل الماضي. ومع اتساع نطاق الكارثة 
البيئية، يواجه أوباما بعض االنتقادات ألسلوب 

إدارته لألزمة.
وقال األدمي���رال ثاج ألن، منس���ق جهود 
الحكومة األميركية لمكافحة الكارثة، إن نجاح 
»بي.بي« في قطع األنبوب هو أول خبر جيد 
نسمعه منذ أيام و»خطوة مهمة نحو تحقيق 
الهدف«. ويتمثل األمل األخير في إغالق البئر 
بشكل نهائي وحفر بئرين بديلتين )لتخفيف 
الضغط(، بيد أن العمل فيهما لن ينتهي قبل 

أغسطس المقبل.
وكانت شركة بريتش بتروليوم )بي.بي( 
البريطانية تمكنت امس من قطع انبوب نفط في 
عمق خليج المكسيك ضمن الجهود األميركية 
الجارية لوقف تدفق النفط الخام الى س���طح 
المياه ويتوقع بدء ضخ النفط والغاز في غضون 
ساعات. وقال رئيس خفر السواحل األميركية 
االدميرال ثاج الين في مؤتمر صحافي ان هذا 
التطور »خطوة هامة الى االمام وعلينا فقط 
قطع االنبوب«. وتطرق الى جهود الش���ركة 
البريطانية في هذا الس���ياق قائال »عليهم ان 
يعملوا بجد في محاولة احتواء التسرب ألنه 

ليس علينا االنتظار حتى شهر اغسطس«.
كما انطلقت اليوم تظاهرات شعبية تستمر 
اسبوعا في اكثر من 50 مدينة في انحاء الواليات 
المتحدة للتعبير عن المشاعر المناهضة لشركة 

)بي.بي( منذ بدء التسرب النفطي.

»دمية نمر« تثير الذعر في ألمانيا

ناشر يطالب بفتوى
 تحرم سرقة الكتب إلكترونيًا

بسبب جمالها طردوها من العمل!

شركات التبغ تنافس الفتات مكافحة التدخين
نيويورك � رويترز: قالت ش����ركات التبغ وجتار 
التجزئة في دعوى قضائية ان الفتات مكافحة التدخني 
في مدينة نيويورك والتي تصور سنا معتلة ورئات 
مريض����ة ومخا تالفا تنتهك حري����ة تعبير البائعني 
وجت����ب ازالتها.وزعمت ش����ركات فيلي����ب موريس 
ولوريالرد توباكو وار.جيه رينولدز توباكو باالضافة 
ال����ى مجموعتي جتارة جتزئ����ة كبيرتني ومتجرين 
في دع����وى أقيمت في احملكم����ة االحتادية مبانهاتن 
ان الالفت����ات تنتهك حقوق البائعني من خالل فرض 

الالفتات عليهم.
والالفتات الثالث التي نشرتها ادارة الصحة باملدينة 
والتي كانت مطلوبة منذ ديسمبر املاضي تصور االثار 
الضارة على اجلسم التي ميكن ان تنتج عن التدخني.
وحتمل الالفتات رسائل مثل »التدخني يسبب اعتالل 
االسنان« وحتمل رقم خط مساعدة في املدينة لتقدمي 

املساعدة في كيفية التخلص من التدخني.
وتقول الدعوى القضائية ان »الالفتات... ال تصف 

مخاطر التدخني مبصطلحات واقعية«.

نيوي���ورك � يو. بي.آي: رفعت امرأة 
اميركية دعوى ضد »سيتي غروب« تتهمها 
فيها بطردها من العمل ألن أرباب عملها 
وجدوا أن جمالها األنثوي الشديد يشتت 

انتباه زمالئها الذكور.
ونقلت صحيفة »نيوي���ورك دايلي 
نيوز« االميركية عن ديبراهلي لورنزانا 
)33 سنة( قولها في دعواها املقدمة امام 
احملكمة العليا انها منعت من ارتداء تنانير 
وبزات ضيقة أو حتى أحذية بكعوب عالية 
ألن هذه املالبس جتعل من جسمها مشتتا 

جدا النتباه زمالئها الذكور في العمل.
وأكدت لورنزان���ا انها لم ترتد يوما 
مالبس فاضحة »فأنا أحب املوضة ولكنني 
أرتدي بشكل محترف ال ميكنني أن أحول 
دون ظهور تقاسيم جسمي ولن أفرط في 
األكل الكتسب الوزن ألن وظيفتي تقتضي 

مني أن أكون بحجم اآلخرين«.
وقالت محامية املرأة ان املسؤولني عنها 
نقلوها الى مكتب منعزل بسبب ما تقدم 
به من شكاوى بالتحرش اجلنسي وطردت 
بعد شهر واحد من ذلك. وقالت »سيتي 

غروب« انه ال معنى لهذه الدعوى.

ألمانيا � د.ب.أ: س���ارع مواطن ألماني بطلب 
الشرطة بعد أن امتأل قلبه بالخوف عندما رأى 

نمرا يرقد أمام سيارته دون حركة.
وقالت مصادر الشرطة في مدينة آخن بغرب 
ألمانيا إنها تلقت اتصاال صباح أمس من »مواطن 
مذعور« قال لهم إنه عاد إلى منزله مهروال بعد 

أن رأى النمر أمام سيارته.
ووصلت سيارتان للشرطة إلى مكان البالغ 
واقترب ضباط الشرطة بحرص من النمر ليكتشفوا 

أنه مجرد دمية ضخمة على شكل نمر.
واس���تبعدت الشرطة أن يكون الرجل، الذي 
ش���عر بالخجل الش���ديد من نفسه، تعمد إبالغ 

الشرطة كنوع من الدعابة السخيفة.
 وقال متحدث باس���م الشرطة: »كان الرجل 

خائفا بالفعل«.
وتجري الش���رطة حاليا تحقيقاتها لمعرفة 
الشخصية التي وضعت الدمية أمام سيارة الرجل 

وتسببت في خوفه وتعطيل رجال الشرطة.

القاهرة � وكاالت: صرح رئيس اتحاد الناشرين المصريين 
محمد رشاد بأن أعضاء مجلس إدارة االتحاد بصدد إعداد خطاب 
سيتم إرساله للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، والبابا 
شنودة بابا اإلسكندرية الثالث وبطريرك الكرازة المرقسية، 
إلصدار فتوى تحرم س���رقة الكتب، ونش���رها على المواقع 
اإللكترونية مجانا، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على بحث 
سبل التعاون بين اتحاد الكتاب، ووزارة االتصاالت، ومركز 

األهرام للدراسات، ووزارة الثقافة، للحد من سرقة الكتب.
ج���اء ذلك خالل االجتم���اع الذي عقده اتحاد الناش���رين 
المصريين، في مقره لإلعالن عن تشكيل مجلس إدارة االتحاد 

الجديد.

ديبراهلي لورنزانا

صحتك

األكالت الدسمة تضعف الذاكرة 
دبي � العربية: أشارت دراسة علمية حديثة أجرتها 
جامعة كامبريدج البريطانية ونشرت نتائجها في 
صحيفة ديلي إكس���بريس إلى أن تناول املأكوالت 
املليئ���ة بالده���ون مثل الكباب وال���كاري ووجبات 
املطاعم السريعة مثل شطائر البرغر، تسبب ضعفا 
مؤقتا للذاكرة شبيها بحالة التيه الناجمة عن تناول 

املشروبات الكحولية وتقلل من نسبة الذكاء.
وأكدت الدراسة أن جتاربا أجريت على فئران وجدت 
أن األخيرة لم تتمكن من اخلروج من املتاهات التي 
وضعت أمامها بعد تسعة أيام من تغذيتها بأطعمة 

دهنية كثيرة الدسم.
 يذكر أن تأثير الدهون على اجلسم يكون سريعا 
خالل ثالث ساعات فقط من تناولها، اذ تنخفض مرونة 
األوعي���ة الدموية عند األش���خاص الذين يتناولون 
وجبات دسمة بحوالي 25%، مقارنة مبن يتناولون 

الغذاء الصحي.

اللعب مع الثعابين
قس كاثوليكي )يسارا( يلعب مع مجموعة من الثعابني البيضاء في العاصمة الفلبينية 
مانيال بعد أن باركها.. ويبدو إلى جانبه صاحب حديقة حيوان ماالبون التي احتفلت باليوم 
العاملي للبيئة                           )رويترز(

ميس إيللي.. ماتت !!
بيجون فورج � يو.بي.آي: نفقت كلبة 
في والية تينيس���ي فازت بلقب »أقبح 
كلبة في العالم« في العام 2009 عن عمر 

17 سنة.
ونقل���ت صحيفة »ماون���ن برس« 
األميركية عن داون غوهرينغ من مدينة 
بيجون فورج االميركية قولها ان الكلبة 
»ميس إيللي« التي تبنتها قبل 8 سنوات 
نفقت بعد فترة من الشهرة العاملية إثر 
فوزها في الس���نة املاضية بلقب »أقبح 
كلبة في العالم« والعديد من املباريات 
املخصصة للحيوانات جنت منها أكثر من 
100 ألف دوالر لدعم اجلمعيات التي تعني 
باحليوانات. واشار إلى أن نفوقها كان 

»متوقعا وإن كانت تبلي بالء حسنا«.
ولفتت إلى أن الكلبة على الرغم من 
تقدمها في السن كانت على املسرح قبل 
أس���بوع واحد في عرض كالب ودخلت 
مباريات »اجلميل���ة والوحش« ففازت 

باجلائزة األولى.

بوليڤية تبيع طفلتها 
بـ 140 دوالرًا

� أ.ف.پ: أوقف���ت  بوليڤي���ا 
البوليڤي���ة س���يدة  الس���لطات 
الثالثني م���ن عمرها لبيعها  في 
طفلته���ا حديثة ال���والدة مببلغ 
1000 بوليڤيانوس )140 دوالرا( 
التي اشترت  كما أوقفت السيدة 
الطفلة، على ما أعلنت الش���رطة 

في كوشابامبا.
وق���ال الضابط في الش���رطة 
خوسيه بوردا للصحافيني ان األم 
وتدعى خيزوزا مولي »ادعت أوال 
ان ممرضة خطفت طفلتها األحد 
من دار للحضانة في كوشابامبا«، 
اال انها اعترفت خالل التحقيقات 
بأنها باعتها.وأوقفت الشرطة ايضا 
انفاجنيلينا  املش���ترية، وتدعى 
س���واريز )25 عاما( وهي سيدة 
غير قادرة على االجناب، واقرت 
سواريز بأنها اتفقت مع االم قبل 
شهرين على شراء الطفلة، وجرى 
تسليم الطفلة امام دار للحضانة، 

ودفع املال الحقا.
وقالت األم، وهي عاملة منزلية 
ريفية فقيرة، انها ال متلك املوارد 
لتربي���ة طفلتها، الس���يما بعدما 

هجرها زوجها.


