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بيروتـ  د.ب.أ: اعلنت إدارة اجلمارك اللبنانية انها ضبطت امس في مطار بيروت الدولي 103 كبسوالت 54
حتـــوي مخدر الكوكايني يبلغ وزنها نحو 800 غرام، مع امرأة قادمة من بيرو، كانت حتاول ادخالها الى 

البالد.
واوضحت مصلحة اجلمارك في بيان كانت 90 كبســـولة كوكايني موجودة داخل جسم املرأة، بعد ان 
ابتلعتها في محاولة لتهريبها في حني كانت احلبوب الـ 13 األخرى داخل احد أكياس رقائق البطاطس.

واشـــار الى ان »كامل الكمية املبتلعة من الكبسوالت اســـتخرجت من جسم املرأة خالل نحو خمس 
ساعات.. اعترفت املرأة بأنها كانت ستحصل على أربعة آالف دوالر مقابل تهريبها الكبسوالت«.

ابتلعت 90 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان

االميرة الراحلة ديانا

املخرج يسري نصر اهلل

كومار بعد العمليةكومار قبل العملية

وزير الثقافة الفرنسي جاك النغ

جائزة الدوحة للثقافة العربية لجاك النغ ويسري نصر اهلل 

الطفل كومار سعيد بعد التخلص من توأمه الطفيلي!
أجرى ديباك كومار البالغ من العمر 6 
ســـنوات عملية جراحية ناجحة في أحد 
مستشفيات الهند حيث ُولد بتوأم طفيلي 
رأسه مدفونة في بطنه بينما بقية جسمه 

خارج البطن وظاهرة. 

وقد عانى كومار طيلة سنواته الست 
من هذا اجلســـم الطفيلي حيث سبب له 
ازعاجا شديدا وعرضه للسخرية من األطفال 
اآلخرين الى جانب حرمانه من اللعب واللهو 
كطفل وما ســـببه له هذا اجلسم الطفيلي 

من آالم شديدة.
وقد حضـــر كومار مع والـــده مؤمترا 
صحافيا حضـــره االطباء الذين أجروا له 
العملية، وبدا سعيدا بعد تخلصه من توأمه 

الطفيلي. )أ.ف.پ(

باريسـ  أ.ف.پ: ندد املخرج 
ــراهلل  ــري نص ــري يس املص
التي تتعرض  املنع  مبحاوالت 
لها االعمال الثقافية والفنية في 
العالم العربي، وذلك في كلمته 
ــلمه مع  التي القاها خالل تس
وزير الثقافة الفرنسي السابق 
جاك النغ جائزة الدوحة عاصمة 
للثقافة العربية في باريس مساء 

امس االول.
ــري نصراهلل  ــال يس  وق
»الثقافة قوية لكنها هشة ايضا، 
واليوم فان اعماال ضخمة وهامة 
وال ميكن املس بها مثل كتاب 
»الف ليلة وليلة« الذي كان باعثا 
على احللم لدى البشرية جمعاء، 
تتعرض في بلدي وفي بلدان 
ــر محاكمات  للمنع عب اخرى 
ــيطرة على  الس ــوى تريد  لق

االحالم كي متنعها.
ــراهلل عواصم  ــا نص ودع
الدوحة  العربية ومنها  الثقافة 

تضع الثقافة في املقدمة كطريق 
للمستقبل« مشيرا الى انه شاهد 
ــي خالل مهرجان  العام املاض
ــينمائي«  »الدوحة-تريبكا الس
مجموعة افالم قطرية قصيرة 
ــباب قطريني »عبروا عن  لش
ــت  روح البلد«، وقال »احسس
ــينما املصرية ستكون  ان الس
ــون هناك  ــا تك ــل عندم افض
ــينمائية في كل  ــرات س تعبي

البلدان العربية«.
ــاد  ــة اخرى، أش ــن جه م
ــر كبلد عربي  ــاك النغ بقط ج
ــم والثقافة وقال  يهتم بالتعلي
ــم بهذه  ــا مرتبطة بك »فرنس
ــة عبر الف  ــة احلميم الصداق
مشروع ومشروع«. واضاف ان 
»الدوحة مكان لالنفتاح والتبادل 
والعالقة بني الثقافتني العربية 
والفرنسية متصلة بألف طريق، 
ومعا سنخوض مغامرات جميلة 

اخرى«.

للتصدي حملاوالت املنع مشيرا 
الى ان »املنع هو التحدي الذي 
على العواصم العربية الثقافية 

التصدي له، ومعها جميعا عشاق 
التصدي  الذين قرروا  احلرية 
ملثل هذا التحدي، حتدي حترير 

احالمنا«. اما بخصوص اجلائزة 
ــد رائعا ان العواصم  فقال »اج
ــة وقطر اليوم  الثقافية العربي

فستان خطوبة الليدي ديانا 
األسود بـ 277 ألف دوالر

لندن ـ يو.بي.آي: بيع فستان اسود ارتدته اميرة ويلز الراحلة 
الليدي ديانا يوم خطوبتها بولي العهد البريطاني االمير تشـــالز 
وكان شـــاهدا على حتولها من فتاة خجولة الى زوجة امللك املقبل 
فـــي مزاد علني اقيم بالعاصمـــة البريطانية لندن مقابل اكثر من 

277 الف دوالر.
وافادت هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( بأنه كان يتوقع 
بيع الفستان بـ 72 الف دوالر لكنه بيع برقم فاق التوقعات وبات 

من نصيب متحف لالزياء في تشيلي.
يشار الى ان الفســـتان ترك في مرآب مصمميه طوال 20 عاما 

قبل ان يعرض للبيع في املزاد اللندني.

الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز يتلقى الترحيب من الروبوت 
هوبو خالل زيارته ملعهد كوريا املتقدم للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 
دايجيون الكورية اجلنوبية.          )رويترز(

الرياض ـ يو بي آي: صلى 60 شخصا يوم اجلمعة املاضي في 
جامع غرب الرياض صالة الظهر بدال من صالة اجلمعة.

وبعد انتظار املصلني قرابة ســـاعة ونصف الساعة لإلمام في 
جامع بحي العريجا تقدم املؤذن املصلني ليقيم ويصلي بهم صالة 
الظهر. ونقلت صحيفة »اجلزيرة« امس عن أحد املصلني »إن غياب 
اإلمام أدى إلى خروج بعض املصلني من اجلامع للصالة في اجلوامع 
املجاورة ولم يبق فيه إال ما يقارب 60 مصليا«. وأوضح أن املؤذن 

أقام الصالة وصلى مبن بقي باجلامع صالة الظهر.

وقف مسؤول إسرائيلي بسبب ترقيته لعشيقته
القدس ـ أ.ف.پ: أكدت وسائل االعالم االسرائيلية امس ان احد 
مسؤولي جهاز االمن الداخلي االسرائيلي )شني بت( اوقف عن العمل 
بعـــد ترقيته موظفة كان على عالقة عاطفية بها. وقالت وســـائل 
االعالم ان هذا املسؤول كان يعتبر حتى فترة قريبة الرجل الثالث 
في الشـــني بت. وقد تولى ادارة القسم املكلف مبراقبة الشريحة 

»غير العربية« من سكان اسرائيل.
واملسؤول متهم باملساهمة في ترقية عشيقته التي تعمل عميلة 
للشني بت ومحاولة ايذاء زوجها الذي تقوم بإجراءات لالنفصال 
عنه والذي يعمل ايضا في جهاز االســـتخبارات نفسه. وردا على 
سؤال لوكالة فرانس برس، قالت ناطقة باسم جهاز االستخبارات 
ان »رئيس الشـــني بت )يوفال ديســـكني( قرر وقف مسؤول في 
االســـتخبارات عن العمل بسبب شكوى مرفوعة ضده«. واضاف 

»جتري دراسة اتخاذ اجراءات تأديبية ضده واقالته«.

توقف صحيفة هونولولو بعد 
154 سنة من صدورها

ــرت  ــو ـ يو.بي.آي: نش هونولول
صحيفة »هونولولو أدفايزر« آخر عدد 
ــنة من النشر املستمر  لها بعد 154 س
ــا الصحيفة األبرز في  الذي جعل منه
ــرت الصحيفة ان وقف  ــاواي. وذك ه
نشرها سيتسبب في فقدان 400 وظيفة 
ــن بينهم 41 عامال في معمل الطباعة  م
الذي ينتجها. وأشارت إلى ان 256 من 
موظفيها سينتقلون للعمل في صحيفة 
»هونولو ستار بالنت« التي ستتخذ اسما 
جديدا هو »هونولولو ستار أدفرتايزر«.

ولفتت الصحيفة إلى انها نشرت قبل 100 
سنة عن حتول هاواي إلى والية لكنها 
لم تتمكن من تخطي الركود واالنتقال 

إلى العصر الرقمي.

الروبوت يرحب بشيمون بيريز

غاب خطيب المسجد
فصّلوا الظهر بداًل من الجمعة

بروكسلـ  أ.ش.أ: قرر مجلس إدارة املدرسة احمللية 
في مدينة شـــارلوروا فصل معلمة الرياضيات نوران 
طوبال التي ترتدي احلجاب بعد شهور من النزاع في 
احملاكم. وجاء قرار الفصل عقب جلسة استماع للمعلمة 
التي أصرت على االســـتمرار في ارتداء احلجاب أثناء 
احلصص وعدم تراجعها عن موقفها في الوقت الذي يحق 
لها الطعن فيه خالل مهلة 45 يوما أمام هيئة االستئناف 
للجالية الفرانكفونية. وسبق إلدارة املدرسة وقف معلمة 
الرياضيات احملجبة )التي التحقت باملدرسة في عام 
2007( عن التدريس في شـــهر أكتوبر املاضي وأيدت 
محكمة األمور املستعجلة إدارة املدرسة في ديسمبر 

املاضي، ولكن محكمة االســـتئناف قامت بإلغاء حكم 
الدرجة األولى. كما قام محامي املعلمة بتقدمي مذكرة 
عاجلة إلى مجلس الدولة الذي رفض الصفة العاجلة 
وأجل النظر في الدعوى بعد أن متسكت إدارة املدرسة 
بالئحة اجلالية الفرانكفونية لعام 1994 وصوتت على 
قرار يحظر على املدرسني ارتداء أي عالمات دينية مبا 
في ذلك احلجاب. وأعرب محامي املعلمة عند خروجه 
من قاعة اجللسة بعد قرار الفصل عن استنكاره ملوقف 
اإلدارة التي قامت بتعديل الالئحة خالل العام الدراسي 
فـــي الوقت الذي كان ميكنها االنتظار ألن عقد املعلمة 

مع املدرسة ينتهي في الشهر اجلاري.

 أصرت المعلمة على حجابها.. ففصلوها  !

الرئيس أوباما والســـيدة 
األولى مع كلـــب العائلة لدى 
وصولهما إلى النزهة اخللوية 
البيت  للكونغرس في حديقة 

األبيض.               )أ.ف.پ(

أوباما وميشيل وكلب العائلة!
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قصار القامة أكثر عرضة 
ألمراض القلب

باريسـ  أ.ف.پ: أفادت دراسة نشرت امس وشملت 
ثالثة ماليني شخص بأن قصار القامة معرضون بنسبة 
مرة ونصف املرة لالصابة مبرض قلبي واملوت املبكر 

مقارنة بذوي القامة الطويلة.
فالنساء اللواتي ال يتجاوز طولهن 1.53 متر والرجال 
الذين ال يتجاوز طولهم 1.65 متر اكثر عرضة لالصابة 
بأمراض قلبية وعائية من النســـاء اللواتي يتجاوز 
طولهن 1.66 متـــر والرجال الذين يتجـــاوزون 1.73 
متر، وفقا لدراسة نشرت في مجلة »يوروبيان هارت 

جورنال«.
وهذه النتائج تشير الى ان القامة القصيرة يجب 
ان تضاف الى الئحة العوامل املعروفة التي قد تتسبب 
بأمراض قلبية، مثل البدانة ومعدل الكولسترول املرتفع، 
وفق ما اشار الباحثون الفنلنديون، وعلى رأسهم بوال 

باجانني من جامعة تامبيري.
وتناولت عدة دراسات هذا الرابط بني القامة واملشاكل 
القلبية في الســـنوات الســـتني االخيرة، لكن النتائج 

كانت متضاربة.
والبراز اي اختالفات محتملة، قرر الباحثون مقارنة 
مجموعة األشخاص األقصر القامة باألطول قامة، وقد 
ركزوا على 52 دراســـة سابقة شـــملت ثالثة ماليني 

شخص.
يقول البروفيســـور جاكو تيوميليتو من جامعة 
هلسينكي معلقا على هذه الدراسة اجلديدة في مجلة 
اجلمعية األوروبية لطب القلب »النتائج ال تقبل اجلدل: 
القامة القصيرة مرتبطـــة بازدياد احتماالت اإلصابة 
بأمراض الشرايني التاجية )اخلناق الصدري، والنوبات 
القلبية(«. لكن ما من تفسيرات لذلك حتى اآلن، اال ان 
هذا يجب أال يثير قلق قصار القامة، كما تقول د.باجانني، 
فالقامة ليست سوى واحد من العوامل التي قد تتسبب 

في أمراض قلبية.

صحتك

متثال حلصان في معرض )االجسام الرائعة( الذي 
يعرض اجساما حيوانية كاملة محفوظة بالبالستيك 
وتظهر العضالت، واجزاء اجلسم على نحو لم يسبق 
للجمهــــور ان رآه من قبل. ويثير املعرض الذي يقام 

عامليا الول مرة في ملبورن بأستراليا مزيجا من الدهشة 
والصدمة للبعض، ويتيح املعرض للزوار فرصة رؤية 
وفهم تركيب اجسام احليوانات، وفي الصورة تنظر 

اجلميلة بانبهار الى التمثال. )أ.ف.پ(.

الجميلة والحصان

امـــرأة لبنانية تلقي 
فـــي  النقـــال  بهاتفهـــا 
صندوق إلعادة التصنيع 
خالل إطـــالق حملة في 
بيروت من شركة نوكيا 
املواطنني على  لتشجيع 
تدوير هواتفهم القدمية. 

)أ.ف.پ(

إعادة تدوير 
الهواتف القديمة 

في لبنان


