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الرياضـ  العربية: لم يجد مواطن سعودي وسيلة للتعبير ترضيه 
وتعكس تذمره ســــوى املغامرة بحياته من خالل السير على أسالك 

الضغط العالي حافي القدمني ملسافة 100 متر.
املواطن الذي يقطن تهامة قحطان التابعة ملنطقة عســــير 180 كلم 
جنوبي أبها قام بتسلق أعمدة الكهرباء حافي القدمني، والسير على أسالك 
الضغط العالي ملسافة 100 متر، كإحدى وسائل التعبير ولفت االنتباه 

ملعاناة سكان القرية من انقطاعات التيار الكهربائي املتكررة.
اخلطورة العالية واملغامــــرة باحلياة التي يكررها محمد معيض 
القحطاني يبررها بقوله إنها متثل احتجاجا صادقا على معاناة السكان 
املســــتمرة مع انقطاع التيار، وطول املدة التي يقضيها األهالي دون 
كهرباء، والوقت الذي تســــتغرقه الشركة في إعادة التيار، ويضيف: 
»األهالي سئموا من انقطاع التيار املتكرر، الذي ينتج عنه في الغالب 

خسائر مادية ومعنوية«، بحسب ما أوردت صحيفة »عكاظ« امس.

بوخارســــت ـ أ.ف.پ: فوق صورة لنعش في 
قبر مفتوح كتبت أمنية صادقة: »أهال بكم« إنها 
الصفحة الرئيسية ملوقع إلكتروني روماني جديد 
يدعى »فونيرار تي في« يتيح متابعة اجلنازات في 
بث مباشر. ويشير املوقع إلى أنه »نظرا إلمكانية 
حصول احداث مأساوية في أي وقت، عندما يكون 
األقرباء علــــى بعد مئات الكيلومترات، نوفر لكم 

إمكانية مرافقــــة ـ الفقيد ـ إلى مثواه األخير عبر 
اإلنترنت«. لقاء أسعار تتراوح بني 170 و840 يورو، 
وتبعا لعدد الكاميرات املستعملة، »يبث )املوقع( 
بشكل مباشر مراســــم اجلنازة بأكملها، بدءا من 
التحضيرات وصوال إلى الوداع األخير«، لكن البد 
من »احلجز مسبقا«.  ويضيف املوقع أنه »نزوال 
عند طلب الزبون، ميكن تشفير البث«، مما يخيب 

آمال عدد من مستخدمي اإلنترنت املولعني مبراسم 
اجلنازات. هذا، ورغم ان »فونيرار تي في« يؤكد 
أنه املوقع »الوحيد« املتخصص في هذا النوع من 
البث، فإن الرومانيني تابعوا طوال ساعات وبشكل 
مباشر جنازات فنانني وشخصيات مشبوهة بفضل 
محطة أو تي في، التي تستحوذ على عدد كبير من 

املشاهدين حتسدها عليه احملطات األخرى.

 موقع إنترنت: أهاًل بكم في العالم اآلخر

اوباما اثناء تكرميه مكارتني

صحتك

»الكرش« يصيب بخرف الشيخوخة
نيويوركـ  أ.ش.أ: من املعروف أن السمنة 
في منطقة املعدة تزيد من مخاطر التعرض 
ألمراض القلب والسكتة الدماغية، غير أن 
العلماء أضافوا جديدا وهو أن  »الكرش« 

قد يعرض الشخص ملرض »اخلرف«.
وأظهـــرت النتائج ـ التي أجريت على 
733 متطوعا في منتصــف العمرـ  أنه كلما 
ازدادت سمنة البطن، صاحبهــا انكماش 

في حجم املخ.
وتتفق هذه النتائج على أن اجلسد اآلخذ 
في التضخم يرتبط بتفاقم الســـمنة، ما 
يؤدى بالشخص الى مخاطر بالغة، عالوة 
على اإلصابة مبرض خرف الشـــيخوخة 

املبكرة.
وعلى الرغــم مــن ذلــك فــإن نتائــج 
األبحــاث احلالية تشيــر الــى أن سمنــة 
البطن، وليــس معــدل الســـمنة الكلية 
للجسم، هى املسؤولة عن أمراض القلب، 
والســـكتة الدماغية، وتقلص حجم املخ، 
األمر الذي من شأنه أن يفضي الى االصابة 

باخلرف املبكر.

غير أن باحثني آخرين طالبوا بإجراء 
املزيد من األبحاث لتأكيد النتائج والتحقق 
بدقة مـــن الكيفية التي تزيد بها الدهون 

من مخاطر ذلك املرض اخلطير.

الطفل اإلندونيسي ابن العامين يخضع لعالج مكثف لإلقالع عن التدخين! 
جاكرتــــا ـ د.ب.أ: أعلن رئيس 
املفوضية الوطنية حلماية األطفال 
في إندونيســــيا امــــس أن الطفل 
اإلندونيســــي الذي يدخن أربعني 
ســــيجارة في اليوم ولم يتجاوز 
عمره العامني يتلقى حاليا عالجا 

كي يقلع عن التدخني.
كان الطفــــل أردي ريــــزال بدأ 
التدخني عندما كان عمره 18 شهرا، 
وتناقلت محطات التلفزيون حول 
العالــــم صوره بعــــد أن حتدثت 
تقارير إعالمية محلية عن ادمانه 

التدخني.
وقال أريست ميرديكا سيريت 
رئيس املفوضية الوطنية حلماية 
األطفال في إندونيسيا، إن الطفل 
أصبح في رعايــــة املفوضية منذ 
أواخر الشهر املاضي ويتلقى عالجا 

نفسيا.
وقال سيريت »متكنا من خفض 
التي يدخنها من  الســــجائر  عدد 
أربعني إلى عشــــرين ســــيجارة..
نبقيه مشــــغوال بنشــــاطات مثل 
التعلم واللعب واخلروج في رحالت 
إثناء  ترفيهية.. غير أن مســــألة 
مدمني التبغ عن التدخني صعبة 

للغاية وتستغرق وقتا«.

وأضــــاف أن املفوضية تعالج 
رضيعني آخرين من التدخني.

»على الرغم من أنه ال تتوافر 
احصاءات.. فإن هذه احلاالت توضح 
أن التدخني منتشر بني األطفال.. 
الذين  بــــني األطفــــال  ليس فقط 
جتاوزت أعمارهم خمس سنوات..

بل بني الرضع أيضا«.
وأردف »كثير من اآلباء املدخنني 
ال يعــــون مخاطــــر التدخني..وما 
أنهــــم يعطون ببســــاطة  يحدث 
أطفالهم سجائرهم عندما يطلبها 

)األطفال(«.

بعد 40 سيجارة يوميًا.. يدخن 20 فقط

»سلطنة« ماريا كاري
يبدو ان املغنية ماريا كاري قد 
تسلطنــت باملعنى الشرقي اثناء 

مشاركتها في حفل للمساهمني في 
متاجـــر وول مارت خالل االنعقاد 
العمومية  الســـنــوي للجمعيـــة 

للشركة في فايتفيل بوالية اركنسو 
االميركية.         )رويترز(

سعودي يسير فوق أسالك الضغط العالي
غضبًا من انقطاع التيار!

فيلم وثائقي عن صيد الدالفين
يثير احتجاجات في اليابان

العفو عن بقرة هربت من المسلخ!

المحفظة رجعت بعد 70 سنة!

طوكيوـ  أ.ش.أ: رفضت دور العرض السينمائية في طوكيو عرض فيلم 
أميركي عنوانه »خليج صغير« يتناول وثائقيا عمليات صيد »الدالفني«، 
وذلك بعدما مارس ناشطون يابانيون ضغوطا لوقف عرضه، وحذروا 
من اندالع احتجاجات بهذا الشــــأن. وعزز الناشطون من االحتجاجات 
في األشــــهر األخيرة، وهتفوا بشعارات معادية خارج مكتب »أنبالجد« 
لتوزيع األفالم، زاعمني أن االشــــارات التي يبثهــــا مضمون الفيلم تعد 
خيانة لكبرياء اليابان. وكان مــــن املقرر أن يبدأ عرض الفيلم يوم 26 
يونيو اجلاري، إال أن شرطة »أنبالجد« غيرت رأيها بعدما تلقت مكاملات 
هاتفية غاضبة حتذر من أن عرضه سيواجه باالحتجاجات. وحاز هذا 
الفيلم جائزة األكادميية األميركية لألفالم الوثائقية العام احلالي، وجرى 
تصوير لقطات الدالفني في إحدى القرى اليابانية. من ناحيته، أكد »ريك 
أمبارى« مدرب الدالفــــني على ضرورة تعزيز اجلهود التي تبذل إلنقاذ 
الدالفــــني من الذبح ألجل تناول حلومها. فيما أعلن تاكيشــــي كاتو من 
شركة توزيع األفالم أنه اليزال عازما على عرض الفيلم، كما سيواصل 

مشاوراته بهذا الصدد مع دور السينما األخرى في اليابان.

زغربـ  أ.ف.پ: ذكرت صحيفة كرواتية امس ان بقرة هربت من مسلخ 
وفشلت كل املساعي للقبض عليها حصلت أخيرا على »عفو« صادر عن 
أصحابها. وكانت البقرة البالغة 15 شهرا هربت قبل 12 يوما من مسلخ في 
ايڤانيتش )شماال(. وعثر عليها سليمة وهي ترعى العشب قرب املدينة 
على ما ذكرت صحيفة »فيسيرنيي ليست«. وقال مالدن ماركوڤيتش الذي 
عثر على البقرة للصحيفة »انها بقرة لطيفة ال تبدو مرهقة بتاتا وهي 
في صحــــة ممتازة«. وكان ماركوڤيتش يأمل في احلصول على املكافأة 
املالية وقدرها )345 يورو( التي وعد بها املسلخ ملن يساعده في العثور 
على البقــــرة التي لم يكن احد قد جنح في إلقــــاء القبض عليها، اال ان 
البقرة متكنت من الفرار مجددا. وقال فيليب دراغوڤيتش صاحب البقرة 
للصحيفة »مبا ان البقرة باتت تتمتع اآلن بدعم البالد كلها في نضالها 
من اجل البقاء قررنا العفو عنها«. وأوضح »ما ان جندها سنأخذها الى 
مزرعتنا في مرعى جميل جدا يزخر بالعشب حيث ميكنها البقاء حتى 

آخر عمرها«. وأكد دراغوڤيتش »لن ترى املسلخ بعد اآلن«.

واشنطنـ  يو.بي.آي: استعاد األميركي روبرت جدسون بيل محفظة 
جيب كان قد فقدها في عام 1941 عندما كان يخضع للتدريب إبان احلرب 
العاملية الثانية في شــــيكاغو. وذكرت صحيفة »شيكاغو صن تاميز« 
أن بيل )88 سنة( وهو من احملاربني القدامى من ساندي بوالية يوتاه 
الذين شاركوا في احلرب العاملية الثانية فقد محفظة جيب عندما كان 
في التاسعة عشرة من العمر. وعلى الرغم من أن بيل فقد األموال التي 
كانت بداخل محفظته إال أنه أعرب عن غبطته باســــتعادتها ألنه عثر 
بداخلها على صورتني لصديقته التي توفيت بعد ثالث ســــنوات من 
زواجهما. وعثر بوب جوردان وهو كهربائي على احملفظة في أكادميية 
شــــيكاغو املهنية في عام 1985 حيث كان بيل يخضع لدورة تدريبية 
على األجهزة الهيدروليكية في عام 1941 ولم يســــترجع بيل محفظته 

إال في هذا العام.

مكارتني يسخر من بوش ونائب أميركي يطالبه باالعتذار
أثناء تسلمه جائزته من أوباما.. 

واشنطنـ  سي.ان.ان: وجه أسطورة 
الغناء اإلجنليزي، بول مكارتني أثناء 
مراســـيم تكرميه في البيـــت األبيض 
األربعاء املاضي، صفعة قوية للرئيس 
األميركي السابق، جورج بوش، مما دعا 
زعيم األقلية مبجلس النواب األميركي، 
جون بونر الى مطالبة جنم فريق البيتلز 

السابق بتقدمي اعتذار.
وبدأت الواقعة عندما منح الرئيس 
األميركي، باراك أوباما، عضو فرقة البيتلز 
جائزة »غيرشوين لألغنية الشعبية« 
ـ وهي جائزة إجناز لألغاني الشعبية 
متنحها مكتبة الكونغرسـ  لتكرميه عن 
مشواره الفني كنجم ملوسيقى البوب.

وبعد تلقيه اجلائزة، عقب مكارتني 
قائال: »بعد ثمانية أعوام، فانه لشـــيء 
رائع أن يكـــون هناك رئيس يعرف ما 

هي املكتبة«.
وأنفجر احلضور املتواجد في الغرفة 
الشرقية ضاحكا على التعليق، الذي لم 
يستســـغه بونر، فرد قائال إنه تعقيب 

»ينم عن جحود وعدم احترام«.
وهاجم مكارتني قائال: »كسائر املاليني 

من األميركيني.
لقد كان لدي دائما انطباع جيد عن 
بـــول، واعتبرته دوما كرجل راق. لكن 
اجلحود وعدم االحترام اللذين أبداهما 
في البيت األبيض أصاباني بالدهشـــة 

واخليبة«.
وتابع هجومه في بيان »آمل أن يتقدم 
باعتذار عن سلوكه املهني للشعب األميركي 

والبيت األبيض والرئيس أوباما«.
وبدوره شدد كيفن سميث، الناطق 
باسم زعيم األقلية في مجلس النواب 
على أن التعليق كان مهينا، ألن الرئيس 
السابق )بوش( والسيدة األولى )التي 

هي في الواقع أمينـــة مكتبة( قد فعال 
الكثير من أجل محو األمية.

ويذكـــر أن تعليقات جنـــم البوب 
اإلجنليـــزي أدلى بها فـــي نهاية حفل 
التكرمي، ولم يتطرق إليها أوباما الذي 

أثنى على مكارتني أثناء تقدمي اجلائزة له 
قائال: »باألصالة عن شعب ممنت إلجنليزي 

شاب شارك أحالمه معهم«.
وأضاف قائال إن: »املوسيقى تساعد 

على حتمل األوقات الصعبة«.

كليوباترا على ورق البردي
اوراق بردي حتمل كتابة بخط كليوباترا آخر ملوك الفراعنة، وتشير الوثيقة التي حتمل 
عنوان »افعل هذا« الى طلب اعفاء ضريبي الحد اصدقاء زوجها مارك انتوني، والوثيقة ضمن 
150 وثيقة أخرى معروضة في مؤسسة فرانكلني فيالدلفيا الحدث االكتشافات في سياق 
التنقيبات املكثفة بحثا عن مدفن كليوباترا.                          )رويترز(


