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57 عمانـ  يو.بي.آي: أخلت الشرطة األردنية سبيل شقيقني اتهمهما 
لص حاول سرقة منزلهما في منطقة حي الونانات في ماركا بشرق 
عمان بإيذائه باالشتراك مع أبناء اجليران. وذكرت صحيفة »الغد« 
امس ان الشــــقيقني باإلضافة الى ما يزيد على عشــــرين شابا من 
اجليران اشتركوا في ضرب اللص الذي ضبط متلبسا بينما كان 
يتســــلق بعد الواحدة ليال أحد جدران منزلهما بغية سرقته عبر 
الدخول من النافذة إلى الدور الثاني. ولسوء حظ اللص أنه »شوهد 

وهو يتســــلق اجلدار من قبل أحــــد املجاورين الذي يعمل في أحد 
األجهزة األمنية وشــــاهده كذلك ابن صاحب املنزل وبعدما أجبراه 
على النزول باشــــرا في ضربه واستيقظ على املشادة الكالمية مع 
اللص العشــــرات من اجليران الذين شــــاركوا في ضربه جميعا«. 
وقالت مصادر الشرطة »لدى حضور دورية الشرطة وذهاب أصحاب 
املنزل الى املركز األمني فوجئوا بأن اللص يطلب تقريرا طبيا يثبت 

تعرضه لإليذاء ويطلب الشكوى بحق أصحاب املنزل«.

»الحرامي« يقاضي أصحاب منزل سطا عليه!

صحتك

األسماك تحمي من اإلصابة بالربو

القاهرة ـ وكاالت: كشفت دراسة حديثة نشرتها 
املجلة املتخصصة توراكس عن وجود عالقة بني أكل 
الهمبرجر أكثر من ثالث مرات أســـبوعيا واإلصابة 
بالربـــو، ولكن يبدو أن األطعمـــة الغنية بالفواكه 

واخلضار والسمك قد حتميهم من ذلك.
وكان فريق بحثي يرأسه غابرييل نايجل من معهد 
علم األوبئـــة بجامعة أولم أملانيا قام بجمع بيانات 
بني عامـــي 1995 و2005 تتعلق بـ 50 ألف طفل من 

20 بلدا، تتراوح أعمارهم بني 8 و12 عاما.
وذلــك مــن اســـتمــارات مألهــا األهــل، طلبــوا 
منهـــم حتديــد عــادات أوالدهـــــم الغذائيــة وإن 
كانـــوا يعانــون مـــــن الربو أو مـــن الصفير عند 
التنفس، وخضع نحو 30 ألفا منهم أيضا لفحوصات 

حساسية.
وكشفت الدراسة أن النظام الغذائي الغني بالسمك 
يحمي أطفال البلدان الغنية من اإلصابة مبرض الربو، 
في حني أن احلمية الغنية باخلضراوات اخلضراء 

املطبوخة حتمي أطفال البلدان الفقيرة.

املتهم محمود عيساوي اثناء جلسة امس

خالد بعد موتهخالد سعيد قبل التعذيب

هبة ونادين

ميلي سايروس الطائرة الشمسية ثورة في عالم التكنولوجيا

عرض أزياء »كالبي« بمالبس فلبينية

التعري من أجل دعم ضحايا 
اإلعصار في أوهايو!

ميلي سايروس:
األغاني الحزينة تريحني!

أقيم في الفلبني عرض أزياء للكالب شـــارك فيه عدد 
كبير من الكالب من سالالت مختلفة، حيث ارتدت مالبس 
تقليدية فلبينية وسط ابتهاج أصحابها، وذلك مبجمع في 

مدينة باساي في مانيال.

أوهايوـ  سي.إن.إن: في وقت تبذل فيه عدة مؤسسات إغاثة 
جهودا ملســـاعدة ضحايا األعاصير التي ضربت شـــمال والية 
أوهايو األميركية األسبوع املاضي، بادر ناد محلي للتعري إلى 

تقدمي العون هو اآلخر.
ففي لفتة »إنســـانية«، عمد نادي »مارلني على مونرو« في 
الوالية إلى استضافة تنظيم حفلة رقص ملؤديات عاريات في 
أحضان الرجال األســـبوع املاضي، في محاولة ملساعدة سكان 
مناطق فولتون ولوكاس وودز كاونتيز في أوتاوا والتي دمرتها 

الظروف املناخية القاسية.
وســـيرصد ريع العائدات من تذاكر حضـــور »الرقص في 
األحضان« لصالح منظمة »إيســـوه إمباكت«، وهي مؤسســـة 
خيرية جتمع التبرعات ألســـر الضحايا املتضررين مباشـــرة 

من األعاصير.
وليست هذه هي املرة األولى التي تبادر فيها نوادي التعري 
جلمــع التبرعـــــات، ففــي مايــو املاضــي طالب أصحاب ماله 
ليلية وراقصـــات بوالية لونغ أيلند األميركية بفرض ضريبة 
على مراكز الترفيه اجلنســـي بهدف دعم مدارس املنطقة التي 
ترزح حتت وطأة خفض املخصصات احلكومية بسبب األزمة 

املالية.
وقال عدد من أصحاب املالهي الليلية إنهم سيباشرون فرض 
ضرائب طوعية إضافية في منشآتهم، كلفتة إنسانية ملساعدة 
النظام التعليمي احمللي ولتغطية كلفة النشاطات غير املنهجية 

التي تقدمها املدارس.
وقالت هيثر ميوفي، إحدى الراقصات في ملهى »إيليوجن« 
)الوهم( في لونغ أيلند، »أنا أم عزباء، وابني سيدخل املدرسة 

العام املقبل«.

دبـــي ـ العربية: بعد ثماني 
الطيران  فـــي  جتارب ناجحة 
النهاري، أصبحت أول طائرة في 
العالم تطير بالطاقة الشمسية 
مستعدة اآلن للقيام بتحد جديد، 
وهو البقاء في اجلو طوال ليلة 

كاملة مبحرك شمسي واحد.
ومن املقرر أن تنفذ الطائرة 
رحلة تستغرق 25 ساعة خالل 
20 من الشهر اجلاري، ثم تقوم 
برحلة ليلية ثانية تستغرق 36 
ساعة، حسبما أفادت صحيفة 

»الوطن« السعودية امس.
وأعلـــن صاحب مشـــروع 
الطائـــرة، »ســـوالر إمبلس« 
السويسري بيرتراند بيكارد، 
في مؤمتر صحافي أن الطائرة 
ستقلع من قاعدة بايرن اجلوية 
في غرب سويســـرا في حدود 
الساعة الثامنة صباحا، لتتسلق 
اجلو بتـــدرج حتى تصل إلى 
ارتفاع 8500 متر، وهو ارتفاع 
ســـتبلغه الطائـــرة في حدود 

الساعة السادسة مساء.
وأضاف: بعد ذلك ســـتبقى 
الطائرة حتلـــق في اجلو ملدة 
خمس ساعات، ثم تقوم خالل 
خمس ساعات أخرى باالنزالق 
حتى تصل إلى ارتفاع 1500 متر، 
لتطير بعدها على هذا االرتفاع 
الســـاعة  الليل لغاية  طـــوال 
التاسعة صباحا، أي ما يعادل 

25 ساعة باملجموع.
وأضاف: »هذا الهدف طموح 
إلى حد التطرف، سنعمل على 

كيلومترا في الساعة(، وانحدارها 
لن يتجاوز %2.

وبعد جناح جتربة الطيران 
الليلي األولى سيحاول فريق 
الطائرة الشمسية جتربة »دورة 
متكاملة« من اإلقالع في النهار 

ثم الهبوط بعد 36 ساعة.
وقد مت عرض الطائرة ألول 
مرة أمام اجلمهـــور في نهاية 
يونيو 2009، وقد غطت أجنحتها 
12 ألف خلية شمســـية تتولى 
الكهربائية  تغذية محركاتهـــا 
األربعة بطاقة شمسية قصوى 
تبلـــغ قوتهـــا 40 حصانا )10 

حتقيق ذلك في 20 يونيو، لكن 
هناك احتمال أال نصل إلى هذا 

اإلجناز من املرة األولى«.
 وفي املؤمتر الصحافي نفسه 
قال املسؤول عن التجارب على 
الطائرة، كلود نيكولييه: املرحلة 
األكثر صعوبة تقع في نهاية 

الليل.
ينبغي علينا أن نقرر ما إذا 
كنا سنذهب في جتربتنا اجلديدة 
إلى النهاية أم نختصرها، سنقرر 
ذلك خالل فترة الطيران نفسها، 
لكن في كل األحوال فإن سرعة 
الطائرة ستبلغ 25 عقدة )43 

أحصنة لكل محرك( خالل النهار 
على أن تقوم الطاقة الفائضة 
بإعادة شحن نضائد احملركات 
كي تسمح للطائرة بالطيران 

خالل الليل.
 ومن املقرر أن تقوم الطائرة، 
أفـــكار الطيار  وهي من بنات 
السويسري بيرتراند بيكارد، 
أندريه  املهنـــدس  ومواطنـــه 
بورشـــبيرك، في عـــام 2012 
برحلة حول العالم على خمس 
مراحل، لتكون بذلك األولى التي 
تدخل تاريخ تطور الطيران في 

العالم.

لوس أجنيليسـ  يو.بي.أي: تفضل املغنية األميركية املراهقة ميلي 
ســــايروس تأدية األغاني احلزينة الشجية وليس املرحة كما يفضل 

مغنون في عمرها.
وقالت سايروس )17 سنة( في مقابلة أجرتها معها إذاعة »كليس 
إف إم« في لوس أجنيليس إنها ترتاح أكثر لألحلان واألغاني احلزينة 

التي تبث بني وقت وآخر في اإلذاعات.
وأضافت »أحب موسيقى أغاني التهويدة التي تبعث على الكآبة« 
كالتي تترمن بها األمهات من أجل مساعدة أطفالهن على النوم. وأضافت 
ضاحكة »إني تلك املرأة العجوز التي جتعل اآلخرين حولها يسأمون 
منها«. وفي مقابلة أخرى أجرتها معها مجلة »بيبول« قالت سايروس 
إن أســــوأ شيء ميكن ألحد أن يفعله هو تعاطي املخدرات معتبرة أن 
»األغبياء هم وحدهم الذين يتعاطونها ولســــت واحدة منهم«. وعن 
مشاريعها للمستقبل قالت سايروس إنها سعيدة بحياتها مع صديقها 

ليام همسوورث وتفكر في االنتقال إلى اإلقامة معه في استراليا.

أستراليا.. تماسيح وكناغر 
سيدني ـ د.ب.أ: تعيش في 
أستراليا حيوانات كثيرة منها 
السامة مثل الثعابني والعقارب 
التماســـيح  واخلطيـــرة مثل 

واحليتان.
ولكن هناك أيضا حيوانات 
الكنغارو التـــي يربيها الناس 
أحيانا في حدائق منازلهم الى 
جانب اجلمال التي توجد بكثرة 

في أستراليا.
وهنـــاك حيـــوان متميز ال 
يعيش إال في أستراليا واسمه 
الكواال وهو نوع من الدببة له 

كيس يضع فيه صغاره.
ويعيش الكواال طول حياته 
دون أن يشـــرب املاء ويتغذى 
على أوراق أنـــواع معينة من 

األشجار.
وأســـتراليا بلد بعيدة جدا 
عن منطقتنـــا وإذا نظرت إلى 
اخلريطة فستجدها في الطرف 

اآلخر من العالم.
وأستراليا كبيرة جدا وهي 

دولة وقارة في الوقت نفسه.
ورغــم أن أستراليا كبيرة 
جـــدا في املســـاحة إال أن عدد 
سكانها نحو 21 مليون شخص 

فقط.

أول طائرة شمسية في العالم تستعد للتحليق بمحرك واحد
تنطلق على مرحلتين األولى لمدة 25 ساعة والثانية 36 ساعة

النيابة العامة تدين بشدة قاتل هبة ونادين  وتطالب بإعدامه
القاهرة ـ أ.ش.أ: قــــررت محكمة جنايات 
اجليزة في جلســــتها املنعقدة امس برئاسة 
املستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل تأجيل 
إعادة محاكمة محمود سيد عبداحلفيظ عيساوي 
املتهــــم بقتل هبة إبراهيم العقاد ابنة املطربة 
املغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد 
جمال الدين جللســــة اليوم، وذلك لالستماع 

إلى املرافعات اخلتامية لدفاع املتهم ومرافعات 
املدعني باحلق املدني. واستمعت احملكمة بجلسة 
امــــس إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت 
في ختامها بتوقيع أقصى عقوبة على املتهم 
وهى عقوبة اإلعدام شنقا جزاء لقتله الفتاتني 
عمدا من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة في 

أواخر شهر نوفمبر عام 2008.

منظمة العفو الدولية تطالب »مصر« بإجراء تحقيق فوري في هذه الجريمة الوحشية

تقرير الطب الشرعي يؤكد: الشاب اإلسكندراني مات مخنوقاً 
القاهـــرة ـ أ.ش.أ: تســـلمت 
النيابـــة العامة امس بإشـــراف 
املستشار ياسر رفاعي احملامي 
العام األول لنيابات اســـتئناف 
اإلسكندرية تقرير الطب الشرعي 
اخلاص بتوقيع الكشف على جثة 
املواطن خالد سعيد )28 عاما( 
الذي توفي اثر ابتالعه لفافة من 

مخدر الباجنو.
وأكد التقرير ان الشاب توفي 
نتيجة اسفسكيا اخلنق بعد ان 
انحشـــرت لفافـــة الباجنو في 

قصبته الهوائية.
كانت التحقيقات التي أشرف 
عليها احملامي العام لنيابات شرق 
اإلسكندرية املستشار عادل عمارة 

لضرب شديد، جعل من الصعب 
التعرف على مالمح وجهه.

وقالـــت إن »هـــذه الصـــور 
هي مجرد حملة نـــادرة تعرض 
الروتينـــي للقوة  االســـتخدام 
الوحشـــية من قبل قوات األمن 
املصرية، التـــي تعمل في مناخ 
خال من املساءلة وال تخضع ألي 
عقاب«، مؤكـــدة ضرورة إجراء 
حتقيق في احلادث يتماشى مع 
املعايير الدوليـــة، وأضافت أن 
»مصر يجب أن تعرف أن أنظار 
العالم تتجه إليها بشكل متزايد. 
ونشر الصور على اإلنترنت يعني 
أنه ال ميكن جتنب إجراء حتقيق 

شامل«.

رجال الشرطة املعينني ملتابعة 
احلالة األمنية مبنطقة ســـيدي 
جابر وسط اإلسكندرية الذ بالفرار 
الباجنو خشـــية  وابتلع لفافة 
أنها انحشرت  إال  ضبطها معه، 
في قصبته الهوائية ولفظ أنفاسه 

نتيجة اسفسكيا اخلنق.
من جهة اخرى طالبت منظمة 
العفو الدولية، »مصر«، بإجراء 
حتقيق فوري وكامل ومستقل 
في هذه اجلرمية الوحشية على 

يد قوات األمن.
وأعربت املنظمة في بيان لها، 
عن صدمتها من الصور التي مت 
نشرها على اإلنترنت جلثة خالد، 
والتي تشـــير إلـــى أنه تعرض 

وتبني من التحقيقات انه كانت 
بحيازته لفافـــة ملخدر الباجنو 
بقصد التعاطي، وعندما شاهد احد 

قد أكدت ان املتوفى مسجل جنائيا 
فئة )ج( وهارب من حكم جنائية 

وسبق اتهامه في عدة قضايا.

حبل المشنقة يقترب من رقبة »عيساوي«


