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لندنـ  أ.ش.أ: النجاح في امتحان اللغة االجنليزية شرط أساسي قبل احلصول 58
على تأشيرة الزواج ودخول بريطانيا، هذه هي العقبة اجلديدة أمام االالف من 
االجانب الذين يرغبون في الزواج من بريطاني. وهذه التعديالت اجلديدة سوف 
يجري تطبيقها اعتبارا من اخلريف املقبل وستعني أن املهاجرين من غير دول 
االحتاد االوروبي الساعني للحصول على تأشيرة للزواج سيطلب منهم إثبات 
قدرتهم على فهم واستيعاب اللغة االجنليزية للتواصل خالل احلياة اليومية 
وتوازي مستوى/إيه وان/ أي مثل طفل في سن اخلامسة او السادسة. أما العمال 

املهرة الذين ميكنهم بالفعل التحدث واالستماع الى اللغة االجنليزية على هذا 
املستوى فلرمبا يكون عليهم تلبية مستوى أعلى. وقالت وزيرة الداخلية »اعتقد 
أن املقدرة على التحدث باالجنليزية يجب ان تكون شرطا مسبقا لكل فرد يرغب 
في االستقرار في هذا البلد، وهذا املطلب اجلديد سيساعد على تعزيز االندماج 
داخــــل املجتمع وازالة احلواجز الثقافية وحماية اخلدمات العامة«. وأشــــارت 
احلكومة البريطانية الى أن االختبارات اجلديدة الولئك الساعني للحصول على 

تأشيرة الزواج ستكون اكثر صعوبة في السنوات القادمة.

امتحان في اإلنجليزية قبل تأشيرة الزواج في بريطانيا

صحتك

القهوة تحمي من سرطان الرقبة
واشـــنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت دراســـة 
جديدة أن القهوة قد تســـاعد في احلماية 

من سرطان الرقبة والرأس الى جانب أن 
تناول كميات معتدلة منها أو من 

الشاي يخفف من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب.

وأفاد موقـــع »هلث دي 
نيوز« األميركي بأن الباحثني 
من جامعة »يوتاه« حللوا 
نتائج 9 دراســـات جمعها 

احتاد علم األوبئة املتعلق 
الرقبـــة والرأس  بســـرطان 

ووجدوا أن شاربي القهوة الذين 
يتناولون بني 4 فناجني أو أكثر يوميا 

أقل عرضة لإلصابة بسرطان الفم والبلعوم 
بنسبة %39.

وقالت املسؤولة عن البحث ميا هاشيب 

»مبا أن القهوة رائج تناولها وهناك ارتفاع 
في عدد حاالت اإلصابـــة بتلك األنواع من 
الســـرطانات وارتفاع في معدل الوفاة 
بسببها فإن لنتائجنا تأثيرات مهمة 

بالنسبة للصحة العامة«.
وكانت دراســـات سابقة 
أشـــارت إلى ان القهوة قد 
تســـاعد أيضـــا على منع 
عدة سرطانات أخرى مثل 
سرطان البروستات واألورام 

الدماغية.
إلى ذلك أظهرت دراســـة 
هولندية أن تنـــاول القهوة أو 
الشـــاي بكميات معتدلة يخفف من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب كما أن تناول 
الشـــاي بكثرة أو باعتدال يخفف من خطر 

املوت بهذا املرض.

أميركي يطعن في وصية والدته بعدما تركت ثروتها لكالبها

محكمة ألمانية تؤيد السجن مدى الحياة لقاتل مروة الشربيني

دهان كامل لقبة الكابيتول الضخمة في واشنطن

فلوريدا ـ ســــي ان ان: قدم رجل أميركي دعوى 
قضائيــــة طعن فيها بوصية والدتــــه الراحلة، بعد 
أن اتضــــح أنها قررت تــــرك 25 مليون دوالر لعدد 
من مساعديها، إلى جانب منح قصر فخم يقع على 
شواطئ ميامي الساحرة لثالثة كالب كانت متتلكها، 

مع تخصيص مليون دوالر للعناية بكل منها.
وقال صاحب الدعوى إن والدته التي تدعى غيل 
بوســــنر تركت بعد وفاتها في مــــارس املاضي عن 
عمر 67 ســــنة قصرها البالغة قيمته سبعة ماليني 
دوالر لكالبها، وأسست لها صندوق ائتمان لضمان 
رفاهيتها، قيمتــــه ثالثة ماليني دوالر. أما مجموعة 
مســــاعدي بوسنر، فحصلت على 25 مليون دوالر، 
لقاء االعتناء بالكالب، وخاصة »كونشيتا« التي كانت 
الكلبــــة املفضلة للعجوز الراحلة، وأخذها بجوالت 
في سيارات فاخرة ونقلها إلى عطالت في منتجعات 
فاخــــرة. باملقابل، لم تتجاوز األمــــوال التي تركتها 
بوســــنر البنها برات املليون دوالر، ما دفعه لرفع 
الدعوى التي طعن فيها بسالمة إرادة والدته، وزعم 

أن مساعديها تالعبوا بها لتعديل الوصية.
وحتدث عدد من ســــكان ميامي بحسرة عن هذه 
القضيــــة، قائلني إن املال كان ميكن أن يذهب ألمور 

أكثر أهمية.  وقال سكوت فيتزجيرالد، وهو عامل 
من ميامي: »األغنياء ال يفكرون كما نفكر نحن.. كان 
هناك الكثير من األمــــور التي ميكن القيام بها بدال 
من ترك األمــــوال لكالب«. أما كارلوس لوبيز، وهو 
عامل حدائق، فقال: »يا للــــكالب احملظوظة لكنني 
أشعر باألسف حلال االبن الذي اضطر لرفع دعوى 

قضائية«.

القاهـــرة ـ العربية: حســـم 
القضاء األملاني قضية شهيدة 
احلجاب املصرية مروة الشربيني 
بإسدال الستار على قضيتها بتأييد 
حكم بالسجن مدى احلياة على 
قاتلها بعد خسارته االستئناف 
األخير له أمام محكمة دريسدن 
األملانية، بحســـب تصريحات 
مصدر مسؤول باحملكمة لعدد 
من الصحف ووكاالت األنباء اول 

من امس.
وكان أليكس وينز قد صدر 
حكم ضده بالسجن مدى احلياة 
العام املاضي بعد إدانته في قتل 
الشربينى، بعد أن وجه  مروة 
إليها عدة طعنات أودت بحياتها 
داخل قاعة إحدى محاكم مدينة 
دريسدن، وأثناء إدالئها بشهادتها 
في القضيـــة التي رفعتها على 
املتهم بســـبب توجيهه إهانات 

عنصرية لها.
وكان احلادث قد أثار ضجة 
كبيـــرة في مصر وقت حدوثه، 
وقد وصفها املصريون بـ »شهيدة 
احلجاب«، وأن املصريني انتقدوا 
تأخر رد الفعل احلكومة األملانية 

بعد وقوعه.
وقد ذكر جيرد هالفار رئيس 

الكابيتول  ـ أ.ف.ب: قبة  واشنطن 
البيضاء الضخمة في واشــــنطن التي 
تعلو مقر السلطة التشريعية االميركية 
ستدهن بالكامل اعتبارا من غد على ما 

اعلنت الوكالة املكلفة باملهمة.
واوضحــــت ايفا ماليكــــي الناطقة 
باســــم »اركيتكت اوف ذي كابيتول« 
الوكالة الفيدرالية املكلفة بصيانة مبنى 
الكابيتول ان االشغال ستستمر حتى 
سبتمبر وستتطلب حوالي 2200 ليتر 
من الدهان. وسوف توضع السقاالت 
على القبة الضخمة للمبنى املبني على 
الطراز «النيوكالسيكي« والذي يطل على 
العاصمة االميركية. وستستغل الوكالة 
فرصة هذه االشغال لتقييم احلاجات 
استعدادا لترميم القبة بكاملها والسيما 
البنية الفوالذية. واوضحت الوكالة ان 
»عملية التحديث الكبيرة االخيرة لداخل 

القبة تعود الى 1960-1959«.
وبنيت القبة احلالية بني 1855 و1866 
ونصب التمثال البرونزي الذي يرمز الى 

احلرية على قمتها في العام 1863.
وكانت قبة الكابيتول في االساس 
اصغر من ذلك ومصنوعة من اخلشب 
والنحاس واجنزت في العام 1824. لكن 
في خمسينيات القرن املاضي اعتبرت 
القبة هشة في حال اندالع حريق فتقرر 

بناء اخرى اكثر مقاومة.

محكمـــة الدولة بدريســـدن أن 
العليا بأملانيا رفضت  احملكمة 
طلب واينز لالســـتئناف، األمر 
الذي يعنـــى أن احلكم أصبح 

نهائيا.
ومن جهة أخرى، صرح مايكل 
سترن محامي واينز بأنه سيدرس 
إمكانية رفع دعوى اســـتئناف 
أمام احملكمة الدستورية األملانية 
أو احملكمـــة األوروبية حلقوق 

اإلنسان.
وأكد صالح اجلعفراوي رئيس 
املركز اإلسالمي السابق بأملانيا 

وعضو املؤمتر اإلسالمي األوربي 
احلالي لـ »العربية.نت« أن هذه 
اجلرميـــة معروفـــة باجلرمية 
الذي  العنصريـــة، وإن احلكم 
صدر ضد املتهم هو احلكم العادل 
بعد استنفاذ مراحل التقاضي في 
محكمة دريسدن األملانية، وهذا 
التحرش  احلادث يفسر زيادة 
باإلســـالم واملسلمني في بعض 
الـــدول األوربيـــة، ويعود إلى 
تنامي ظاهرة احلجاب، وزيادة 
عدد املسلمني في أوربا، وكذلك 

املراكز واملدارس اإلسالمية.

»كونشيتا« كانت املفضلة لدى بوسنر

كايتي برايس 

شهيدة احلجاب مروة الشربيني

قبة الكابيتول في واشنطن 

جانب من املظاهرات في باريس

يوم في حياة لينون بـ 1.2 مليون دوالر!
ـ رويترز:  نيويورك 
قالـــت قاعة ســـوثبي 
للمزادات ان قصيدة كتبها 
جون لينون بخط يده 
بعنوان »يوم في احلياة« 
بيعت مببلغ 1.2 مليون 
دوالر في نيويورك اي 
املقدر  الســـعر  بضعف 

تقريبا.
وقالت سوثبي ان هذه 
األغنية التي تعد واحدة 
من أعظم أغنيات البيتلز 
واألثر األخير من ألبوم 
»نادي القلوب الوحيدة« 

ومت بيع كلمات األغنية الى هاو أميركي. وقال ديڤيد ريدين رئيس 
قســـم الكتب واملخطوطات الدولية بســـوثبي »السعر املمتاز الذي 
حققته كلمات األغنية املكتوبة بخط اليد هذه يعد شهادة على احلالة 
االبداعية للبيتلز وجون لينون وهذه االغنية بشكل خاص«. وقالت 
سوثبي ان الرقم القياسي الذي حققته اغنيات البيتلز في مزاد هو 
1.25 مليون دوالر ودفع في أغنية »كل ما حتتاجه هو احلب« في عام 
2005. ووصفت سوثبي »يوم في احلياة« بأنها »األغنية الثورية التي 

شهدت حتول البيتلز من رموز ملوسيقى الپوپ الى فنانني«.

أسنان إسرائيلية في األردن
عمان ـ أ.ش.أ: قــــال نقيب أطباء األســــنان األردنيني د.بركات 
اجلعبــــري ان النقابة وبالتعاون مع جلان التفتيش املشــــكلة من 
النقابة ووزارة الصحة األردنية ســــتتحرى عن استخدام عيادات 
لزراعات أسنان مهربة »إسرائيلية« املنشأ، قد تكون غير صاحلة 
لالستعمال، وتباع بسعر زهيد ال يتعدى 50 دينارا للزراعة الواحدة،  
في حني أن سعر الزراعات األصلية ال يقل عن 250 دينارا. )الدوالر 

األميركي يعادل 0.708 دينار أردني(
وقال اجلعبري في تصريح له امس إن النقابة تعمل على التحقق 
من املواد التي تســــتخدمها بعض العيادات ومضاعفاتها التي قد 

تصل إلى تهتك عظم الفك والتهابات دائمة في الفم.
وأشار إلى أن وزارة الصحة األردنية أغلقت بالتعاون مع النقابة 
ثالث عيادات طب أسنان بالشمع األحمر، وأن عيادات أخرى سيتخذ 
بحقهــــا إجراء مماثال إذا لم تصوب أوضاعها، موضحا أن ســــبب 
اإلغالق يعود إلى تدني مســــتوى املعاجلة ومخالفة تلك العيادات 
للقوانني واألنظمة املتعلقة بلوائح أجور املعاجلة السنية، وعدم 
توافر شروط الترخيص، الفتا إلى أن الشكاوى التي قدمت للنقابة 
بحق تلك العيادات، ركزت غالبيتها على سوء املعاجلة واستخدام 
مواد قليلة اجلودة، ما أدى إلى فشــــل كثير من زراعات األســــنان 

لدى املرضى.

جون لينون

الموسيقى.. مفتاح الحب
باريسـ  أ.ف.پ: وفر باحثون فرنسيون ادلة علمية تثبت للذين يسعون 
الى كســــب قلوب النساء انه يجب استبدال موسيقى الراب والهيفي ميتال 

مبوسيقى مارفني غاي لتحسني فرص جناحهم في احلب.
في دراســــة غير مألوفة، استعان محققون من جامعتي جنوب بريتانيا 

وجنوب باريس بـ 87 امرأة تراوح اعمارهن بني 18 و20 عاما.
أمضت كل من املتطوعات خمس دقائق في غرفة انتظار حيث كان يبث 

حلن من حلنني موسيقيني مت اختيارهما بعناية.
وكان يوجد في غرفة اخرى شــــاب، مت اختيــــاره بعناية ايضا، من قبل 

مجموعة اخرى من النساء اللواتي صنفنه على انه »عادي« املظهر.
بعد »تعرضها« للموســــيقى اخللفية، طلب من املرأة مناقشة الفرق بني 
منتجني غذائيني مع الشــــاب: كعكة عضويــــة )خالية من املواد الكيميائية( 

وكعكة غير عضوية.
وفي ختام حديثهما، طلب الشــــاب من الفتاة ان تعطيه رقم هاتفها قائال 

انه يريد دعوتها لتناول كأس.
وتبني للباحثني ان ما اثر على فرص جناحه هو املوســــيقى التي كانت 

تبث في غرفة االنتظار.
عندمــــا كانت تبث اغنية »غير مثيرة للمشــــاعر«، وهــــي »لور دو تي« 
)حان وقت تناول الشاي( لفينســــان دليرم، لم ترد سوى 28% من النساء 

بااليجاب.
لكن عندما بثت االغنية الرومانسية »جو ليم آ مورير« )احبها حتى املوت( 

للمغني فرانسيس كابريل، تضاعفت فرص جناح الشاب لتصل الى %52.
يقول نيكوال غيغني، احــــد الباحثني الثالثة »نتائجنا تثبت ان تأثيرات 
التعرض للمحتوى االعالمي ال تقتصر على العنف وقد تؤثر على مجموعة 
واسعة من التصرفات. النتائج مثيرة لالهتمام بالنسبة الى العلماء الذين 
يعملون على دراسة تأثير املوسيقى اخللفية على سلوك البشر«. وقد نشرت 

نتيجة االبحاث في مجلة »سايكولوجي اوف ميوزيك« املتخصصة.

مدرس سوري في السعودية يشترط على الطالب 
تقبيل قدمه إلعطائهم أسئلة االمتحان!

الريـــاض ـ د.ب.أ: اســـتغل معلم أزمة 
االمتحانات النهائية في السعودية مبساومة 
طالبه في املرحلة املتوسطة، وإجبارهم على 
تقبيل رأسه وقدميه مقابل حتسني نتائجهم في 
مادة الرياضيات وإعطائهم أسئلة االمتحان، 
مستغال حاجة الطالب للدرجات في نهاية 

العام الدراسي.
وذكرت صحيفة »عكاظ« السعودية امس ان 
معلم مادة الرياضيات، وهو سوري اجلنسية) 
42 عاما( خير طالبه في مدرســـة أهلية في 
حي املصيف شمالي الرياض ما بني تقبيل 
رأسه للحصول على عشر درجات، أو تقبيل 

قدميه للحصول على أسئلة االمتحان.
وقال عبداحملســـن )13 سنة(، وهو أحد 
الطالب، ان املعلم بدأ مســـاومته عن طريق 

لعبة تشـــجع على املساومة، إذ أبلغ طالبه 
بأن من يقبل رأســـه ســـيحصل على عشر 
درجات، ومن يقبل قدميه يحصل على أسئلة 

االختبارات.
وأضـــاف: »قبلت قدمـــي املعلم، وحدد 
مواقع األسئلة التي ســـيقدمها لنا في أول 
أيام االمتحان، بينما قبل زميلي اآلخر رأسه 
وقدميه للحصول على عشر درجات، فضال 

عن أسئلة االختبار«.
وأوضحت والدة أحد الطالب أنها ستقدم 
شكوى رسمية إلى وزارة التربية والتعليم 
ضد تصرف املعلم واستغالل حاجة الطالب 
قبل أيام االمتحانات، مســـتغربة تصرفات 
املعلـــم الذي من املفتـــرض أن يكون قدوة 

للطالب. 

المئات يتظاهرون في باريس ضد »أسلمة فرنسا« 
 باريسـ  أ.ف.پ: تظاهر املئات 
في وســــط باريس مساء اجلمعة 
املاضي احتجاجا على منعهم من 
اقامة حفل »نقانق ونبيذ« في الهواء 
الطلق في حــــي متعدد االثنيات، 
وتنديدا بـ »أسلمة فرنسا«، كما أفاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
ونزل املتظاهرون، الذين قدرت 
الشرطة عددهم بنحو 800 شخص، 
الى الشــــارع تلبية لنداء أطلقته 
نحو 20 منظمة علمانية او ميينية 

متطرفة.
وجتمع املتظاهرون في أعلى 
جادة الشانزليزيه، التي يقصدها 
الســــياح بكثرة، بعدما منعتهم 
السلطات من إقامة حفلهم في حي 
»ال غوت دور« في شمال باريس، 
وهو حي شعبي يقطنه سكان من 
اثنيات متعددة ويشتهر مبسجده 
الــــذي يعتبر احد اكثر مســــاجد 

باريس اكتظاظا باملصلني.
النقانق  وحمل املتظاهــــرون 
بـ »غطرســــة  بأيديهــــم منددين 

 ورفع املتظاهرون الفتة ضخمة 
كتب عليها »18 يونيو مقاومة«، 
وساروا معتمرين قبعات عسكرية 
وخوذات »غالية« )نسبة الى بالد 
الفرنسي،  العلم  الغال( ورافعني 

املسلمني« الذين »يحتلون الشوارع 
للصالة في ال غوت دور«. كما نددوا 
بـ»استقالة اجلمهورية« التي تترك 
املسلمني يقومون بهذا األمر دون 

ان تردعهم.

وانشدوا النشيد الوطني ونشيد 
املقاومــــة الفرنســــية وطالبــــوا 
بـــــ »رضــــوخ اإلســــالم لقوانني 

اجلمهورية«.
وسار في التظاهرة ناشطون 

او نسائية  في منظمات علمانية 
جنبا الى جنب مع ناشــــطني من 
اليمني املتطرف ومشجعني لنادي 
باريس ســــان جرمان لكرة القدم 
الذين حملوا عبوات الدخان التي 

يستخدمونها عادة في املالعب.
ودعا بيار كاســــني من منظمة 
»رد علماني« الى »يقظة ضمائر« 
ضد »فاشــــية سياسية ـ دينية«، 
معتبرا ان املسلمني يسعون الى 
إرغام اجلمهورية على التأقلم مع 
قوانني الشريعة االسالمية فيما 
خص الصالة واحلجاب او حتى 

جتارة اللحم احلالل.
الناشــــطات  وأعربــــت احدى 
النسويات املشاركات في التظاهرة 
عن أســــفها لكون »الناس الذين 
يتظاهرون هنــــا ال يفعلون هذا 
لألسباب نفسها«، مبدية خشيتها 
من اخللط بني نضــــال عادل من 
اجل الدفاع عــــن حقوق املرأة او 
عن العلمانية وبني شعارات اليمني 

املتطرف.

منعوهم من إقامة حفل »نقانق ونبيذ«

كايتي برايس تشتري 
منزال بـ 3 ماليين دوالر

لندن ـ يو.بي.آي: اشترت عارضة 
البريطانية كايتــــي برايس  األزيــــاء 
منزال كبيرا بحوالــــي 3 ماليني دوالر 
في إحدى البلــــدات البريطانية حيث 
تنوي االســــتقرار مع زوجها اجلديد 
ألكس رايــــد. وذكرت صحيفة »صن« 
البريطانيــــة ان العارضة البريطانية 
وزوجها وّقعا على عقد شــــراء البيت 
قبل يومني ودفعا 3 ماليني دوالر وهما 
ينويان إقامة حفل بعد أيام من انتقالهما 
إلى الســــكن في املنــــزل اجلديد في 3 
يوليو املقبل. ولفتت إلى ان املنزل مؤلف 
مــــن 6 غرف نوم وهو في بلدة بغرب 
ساســــكس كما ان مساحته الشاسعة 
تسمح للعارضة املعروفة أيضا باسم 
»جوردان« ببناء حوض سباحة البنها 

املعاق هارفي )8 سنوات(.


