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ولينجتون � د.ب.أ: إذا كنت ترغب في ش���راء قرية 38
فالفرصة س���انحة في نيوزيالندا حيث تعرض قرية 

تاريخية بكل محتوياتها للبيع.
وتضم القرية محطة قطارات وفندقا ومدرسة وحانة 

ومبنى بلدية باالضافة إلى 18 منزال و40 ساكنا.
وذكرت صحيفة »ذا بريس« الصادرة امس ان بيل 
هيناش وزوجته كريستني عرضا قرية أوتيرا الواقعة 

عل���ى بعد 80 كيلومترا جنوب ش���رق جرمياوث على 
الساحل الغربي لساوث آيالند للبيع مقابل مليون دوالر 

نيوزيالندي ما يعادل 576 ألف يورو.
وكان الزوجان اشتريا القرية قبل 12 عاما »إحساسا 
باألسى عليها«. وهما يسعيان اآلن لبيعها ألنه لم يعد 

لديهما القوة الالزمة لالهتمام بشؤونها.
أما وقد وصل الزوجان إلى العقد السابع من العمر 

فإنه لم يعد لديهما الطاقة الكافية إلدارة شؤون القرية، 
ولذا فإنهما يبحثان حاليا عن عناصر شابة لديها الطاقة 
واألفكار الالزمة لالستفادة من الفرص املتاحة في القرية. 
ودفع الزوجان 80 ألف دوالر نيوزيالندي في شراء القرية 
عام 1998 وهما يطلبان اآلن 350 ألف دوالر نيوزيالندي 
ثمنا للفندق الذي كان محطة مركبات تابعة لش���ركة 

»كوب آند كو« في ستينيات القرن ال� 19.

قرية تاريخية للبيع في نيوزيالندا

 � بورت غالب 
أ.ش.أ: فازت مصر 
بجائزة امليكروفون 
الذهبي في مهرجان 
العربية  االغنية 
ال���ذي اختتم���ت 
انش���طته ام���س 
مبنتج���ع بورت 
غالب على ساحل 

البحر االحمر، حيث فازت املطربة ريهام عبداحلكيم باجلائزة 
االولى عن اغنية »خنتني وسامحتك« وتسلمت اجلائزة 

انتصار شلبي رئيس االذاعة املصرية.
كما مت منح جائزة احسن كلمات مناصفة بني د.عبدالعزيز 
خوجة من الس���عودية وتوفيق احمد من سورية، وفاز 
بجائزة احسن حلن التونسي سمير العقربي وفاز بجائزة 

احسن توزيع اسامة الهندي.
ومنحت جائزة االداء للمطرب الكويتي فواز مرزوق، 
وفاز املط���رب العراقي كرمي منصور بجائزة خاصة، كما 
قدمت جلنة التحكيم جوائ���ز خاصة منحت على الوجه 
التالي جائزة الكلمات للمؤلف االردني عارف جائزة التلحني 

للسوداني يوسف القنديل.
كما منح���ت جائزة االداء للمطرب���ة املوريتانية منى 
دندني، واعرب جميع املشاركني في املهرجان عن سعادتهم 

بحضورهم ملصر ومشاركتهم في املهرجان.
وكان مهرجان االغنية العربية قد انطلق مساء يوم 20 
اجلاري مبشاركة 14 دولة عربية في منتجع بورت غالب 

على ساحل البحر االحمر.

 مصر تفوز بجائزة الميكروفون الذهبي
في مهرجان األغنية العربية

أوباما »يعزم« مدڤيديڤ في مطعم همبورغر

رأى الرئيس األميركي باراك أوباما أن تكون زيارة 
نظيره الروسي الرسمية أبعد ما تكون عن التقاليد 
والبروتوكوالت السياس����ية، حيث أصر أوباما على 
اصطحاب الرئيس الروسي دمييتري مدڤيديڤ لتناول 
وجبة العشاء في مطعم متواضع يعتبره أوباما أفضل 

مطعم يقدم وجبات الهمبورغر.
في سياق منفصل، حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ 

على شاب فرنسي يبلغ من العمر )23 عاما( الختراقه 
حس����اب الرئيس األميركي باراك أوباما على موقع 

»تويتر«.
وكان فرانسوا كوستيي، الذي يتصفح االنترنت 
باسم هاكر � كرول، يواجه حكما بالسجن بحد أقصى 
عامان. ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
أمس عن املتهم قوله امام احملكمة انه اخترق احلساب 

للصالح العام بغرض تسليط الضوء على امكانية 
اختراق اخلصوصية.

وقال كوس����تيي: »فعلتها ألسباب وقائية وليس 
إليذاء الناس«، وأعرب عن »ارتياحه للحكم«.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشف اختراق 
كوس����تيي ملوقع الرئيس أوباما ف����ي مارس وأبلغ 

السلطات الفرنسية.

ووجد احملققون ان املخترق متكن من احلصول 
على كلمات سر مديري »تويتر« من املعلومات العامة 
على االنترنت، ومن ثم أمكنه الدخول على حسابات 

الشخصية املهمة والشهيرة.
وقال كوستيي للقاضي انه ال يعتبر نفسه مخترقا 
»باملعنى احلرفي للكلمة«، وأضاف: »لم أدمر شيئا، 

كان بإمكاني ذلك لكني لم أفعل فهذا ضد أخالقي«.

.. وأوباما يستعد لدفع احلساب )أ.ف.پ( أوباما ومدڤيديڤ يتناوالن الهمبورغر 

غرامات على الباحثين عن »المتعة« في إيران

القبض على سمسار تجارة أعضاء بشرية في اليمن

التثاؤب يعدي حتى الكالب

 باكستان تراقب »غوغل« و»ياهو« و»يوتيوب«
لمنع بث »محتويات مناهضة لإلسالم«

القضاء األلماني يؤكد شرعية القتل الرحيم السلبي

صنعاء � أ.ف.پ: أعلنت وزارة الداخلية ان 
االجهزة األمنية اعتقلت مينيا في صنعاء لتورطه 
املفترض في جتارة األعضاء البشرية في اليمن 

التي وقع ضحيتها حوالي 200 شخص.
وأضافت الوزارة بحسب موقعها على شبكة 
االنترنت، ان املتهم »م.م.ع املصغري« اعترف 
خالل التحقيق بأنه »حتول إلى سمسار في هذا 
النوع من التجارة ف���ي أعقاب وقوعه ضحية 
لتجارة األعضاء الب��شرية وقيامه ببيع إحدى 

كليتيه في مستشفى بجمهورية مصر العربية 
قبل ما يزيد على عام مببلغ 7 آالف دوالر«.

واضاف انه »قام خالل الفترة املاضية بإقناع 
عدد من اليمنيني ببيع أعضائهم مقابل عموالت 
مالية كان يحصل عليها«، كما ذكرت الوزارة.

مش���يرة الى ان حوالي 200 شخص كانوا 
ضحاي���ا االجتار باألعض���اء، خصوصا الكلى 
وقرنيات العني مبا بني 5 و7 آالف دوالر للعضو، 

في اليمن.

باريس � د.ب.أ: من املعروف أن التثاؤب من األمور 
املعدية ولكن دراسة حديثة أشارت إلى أن التثاؤب 
يعدي حتى الكالب أيضا. واكتشف الباحث اتسوشي 
سينيو من جامعة لندن ان الكالب أيضا تصاب بعدوى 
التثاؤب سواء كانت تعرف الشخص الذي يتثاءب 
أو ال تعرفه. واستعرض سينيو نتائج بحثه امس 
في أول مؤمتر علمي للتثاؤب في مستشفى البيتي 
سالبترير بباريس. ويشارك في املؤمتر نحو 60 من 
العلماء واملهتمني باألمر من أميركا الالتينية وحتى 
اليابان ملعرفة س����ر التثاؤب والسبب الذي يجعله 
من األمور املعدية. ويرى العلماء ان التثاؤب ظاهرة 
حتدث لإلنسان عند االس����تيقاظ من النوم أو عند 

شعوره بالتعب أو اإلرهاق وهو أمر يحدث بالنسبة 
للكالب أيضا. واكتشف بيطريون أن الكالب تتثاءب 
كثيرا عند االنتظار في غرفة الطبيب، وقالوا ان هذا 
يحدث كنوع من الرغبة في التغلب على الضغط الذي 
يشعرون به بسبب تواجدهم في بيئة مختلفة وغير 
معتادة عليهم. وتختلف اسباب التثاؤب بشكل كبير 
فالرضيع على س����بيل املثال يتثاءب عندما يشعر 
باجل����وع كما أن 40 إلى 60% من البالغني يتثاءبون 
مبجرد رؤية شخص آخر يتثاءب أو يسمعون صوته 
وهو يتثاءب أو حتى يقرأون عنه أو يتخيلون شكله. 
ويتثاءب اإلنسان في املتوسط من 5 إلى 10 مرات في 

اليوم ولكن األسباب غير معروفة بشكل دقيق.

� أ.ف.پ: أعلن  اباد  اس���الم 
مسؤول باكستاني ان احلكومة 
أمرت بفرض رقابة على املواقع 
الكبيرة على شبكة اإلنترنت مثل 
غوغل وياهو ويوتيوب ملنع بث 
»محتويات مناهضة لإلسالم« 

في باكستان قد تنشر على هذه 
املواقع. وقال متحدث باسم هيئة 
الباكستانية لوكالة  االتصاالت 
فران���س برس ان ه���ذه الهيئة 
»تلق���ت أوامر من وزير اإلعالم 
التكنولوجي قضت مبراقبة هذه 

املواقع«. وتأتي هذه األوامر بعد 
ان حجبت السلطات الباكستانية 
الشهر املاضي لنحو اسبوعني 
ب���وك االجتماعي  موقع فايس 
لقيامه بنشر معلومات اعتبرتها 

مناهضة لإلسالم.

برلني � أ.ف.پ: أكد القضاء األملاني احلق في القتل 
الرحيم السلبي، معتبرا ان وقف العالجات التي تبقي 

املريض حيا رغما عن ارادته ال يستحق العقاب.
في حكم طال انتظاره ويش����كل سابقة قانونية، 
ب����رأت محكمة العدل الفيدرالي����ة، وهي أعلى هيئة 
قضائية أملاني����ة، محاميا كان قد نصح امرأة بقطع 
أنب����وب التغذية الذي كان يبق����ي والدتها على قيد 

احلياة منذ خمسة أعوام.
وكانت املريضة التي تبلغ السبعينيات من العمر 
طلبت بشكل صريح اال يتم ابقاؤها على قيد احلياة 

بشكل اصطناعي.
وحكم على احملامي بالس����جن تسعة أشهر مع 
وقف التنفيذ لكن ابنة الضحية برئت، ألن احملكمة 

اعتبرت آنذاك ان محاميها »قام بتضليلها«.
في أكتوب����ر 2002، غرقت اريكا كوملر )71 عاما( 

في غيبوبة اثر اصابتها بنزيف دماغي.
ووضع����ت في دار للعجزة حيث بقيت على قيد 
احلياة بفضل انبوب تغذية. قبل ذلك احلادث، كانت 
كوملر قالت ش����فهيا انها ال تري����د ان تبقى على قيد 

احلياة بشكل اصطناعي.

شرطي ايراني أثناء حترير مخالفة ألحد الباحثني عن »املتعة«

دوالرا للمانت����وات باللون الفاحت 
كاألخض����ر أو األحم����ر، أما صبغ 
األظافر فغرامته تعادل 5 دوالرات، 
وتسمير البشرة 25 دوالرا، وصبغ 
الشعر بألوان فاحتة 50 إلى 150 

دوالرا حسب الدرجة.
وتفي����د تقارير اجتماعية عدة 
بأنه عل����ى الرغم م����ن محاوالت 
الس����لطات في هذا املجال، إال أن 
العمر املتوسط للدعارة في إيران 
يتراوح بني 14 و15 عاما، أي قبل 
بلوغ الس����ن القانونية في البالد 
وهي 18 عاما. يذكر أن إيران حتتل 
املرتبة األولى في الشرق األوسط 

في استهالك مساحيق التجميل.

تأتي ف����ي إطار س����عي احلكومة 
اإليرانية إل����ى زيادة دخلها نظرا 
ملعاناتها م����ن األزمة االقتصادية. 
ويضيف التقرير أن العقيد »أحمدى 
مقدم«، قائد قوى األمن اإليرانية 
أوامر بخص����وص اعتقال  أصدر 
أي شاب وش����ابة أو امرأة ورجل 
مش����بوهني في الشوارع، ونقلهم 
للطبيب الشرعي، ولو مت الكشف أن 
هناك عالقة جنسية بينهما يتم عقد 
قرانهما فورا. وأشار التقرير إلى 
الغرامات املالية ملا تعتبره السلطات 
مخالفات أخالقية، حيث تغرم املرأة 
التي تضع نظاراتها الشمسية فوق 
رأسها مببلغ يعادل 18 دوالرا، و35 

العربي����ة:  نش����رت مواقع 
إيرانية تقريرا حول األساليب 
املتبعة من قبل ش����رطة اآلداب 
في إي����ران للتعاطي مع ظواهر 
تدخ����ل في قائمة الس����لوكيات 
الالأخالقي����ة أو املخلة باآلداب، 
السيما في العاصمة طهران، حيث 
حددت السلطات غرامات مالية 
لكل »مخالفة أخالقية« حس����ب 
شدتها أو ال أخالقيتها في نظر 

القانون.
ولم تقف الش����رطة عند هذا 
احلد، بل أقدمت أخيرا على نصب 
كمائن للباحثني عن بائعات الهوى 
اللواتي عددهن في تزايد مطرد 
في ش����وارع طهران، وذلك من 
خالل وضع متاثيل بالستيكية 
على شاكلة بائعات الهوى، على 
املفترقات املزدحم����ة، وعندما 
يقدم أي سائق على إرسال أي 
إش����ارة ضوئية أو صوتية من 
خالل إنارة سيارته أو املنبه يتم 
إيقافه وحترير غرامة مالية له 
لسعيه في البحث عن مومس. 
ونشر موقع »بيك نت« اإليراني 
تقريرا بهذا اخلصوص تضمن 
قائمة مبختلف الغرامات ملختلف 

»املخالفات األخالقية«.
ورأى املوقع أن هذه اإلجراءات 

طفلة أميركية للبيع بـ 25 دوالرًا
س���اليناس � يو.بي.اي: ألقت شرطة والية كاليفورنيا األميركية 
القبض على زوجني ح���اوال بيع طفلتهما مقابل 25 دوالرا أمام أحد 
املتاجر.ونقلت صحيفة »ذا كاليفورنيان« عن املتحدث باسم الشرطة 
في مدينة ساليناس إن الوالد حاول بيع طفلته البالغة من العمر 6 

أشهر أمام أحد متاجر »ووملارت«.
وأوضح أن باتريك فوسيك )28 عاما( طلب من سيدتني استخدام 
هاتفهما اخلليوي وبعد انتهائه س���ألهما إن كانتا ترغبان في شراء 
الطفل���ة التي كانتا تلعبان معها مقاب���ل 25 دوالرا. وقال »ظنتا أنه 

ميزح فضحكتا ولكنه أصر عندها عرفتا أنه جدي«.

التلفزيون المصري يعرض مشهدًا فاضحًا
عرض التلفزيون املصري على قناته األولى مس����اء األربعاء مشهدا 
فاضحا مدته دقيقة ونصف الدقيقة تقريبا، ضمن احداث الفيلم األميركي 
John Tucker must die وه����و الفيلم ال����ذي اخذت عنه قصة فيلم »عمر 
وس����لمى 1«. وتضمن املش����هد ظهور بطل الفيلم شبه عاريا في مشهد 
ارتدى فيه »مالبس داخلية« مثل التي يتم ارتداؤها في أفالم البورنو، 
أظهرت أجزاء حساسة من جسده بحسب جريدة »اليوم السابع« التي 
نقلت اخلبر أمس. وأضافت الصحيفة ان ادارة التلفزيون تكتمت األمر، 
ورفضت احلديث عنه، حيث نفى س����مير س����الم مدير اإلعداد ان يكون 
تقري����ر املتابعة تضمن هذه املالحظة، اما محمد توحيد املش����رف على 
س����يرفر البث في هذا الوقت فأكد انه تابع الفيلم، ووجد ان هذا املشهد 
يعد عاديا وغير خادش للحياء، رغم ان محمد العطوي مخرج التنفيذ 

في وقت السهرة ذكر في تقريره هذا األمر.
ومن جانبها، أكدت رئيس����ة التلفزيون نادي����ة حليم ان تقييم مثل 
هذه املش����اهد يعود الى تقدير اإلدارة املركزي����ة للرقابة باحتاد االذاعة 

والتلفزيون، وهي املسؤولة عن تقييم املشاهد وحذفها.
ورغم ان هذا املش����هد قد يبدو عاديا للقنوات الفضائية، إال انه يعد 
مخالفا ملعايير التلفزيون املصري الذي يضع في حسبانه احلفاظ على 

اآلداب العامة لألسرة املصرية.

انقلبت سيارته والبيرة في يده
نيوزيلندا � يو.بي.آي: منع نيوزيلندي من القيادة طوال 10 أشهر 
بعدما عثر عليه وهو يشرب البيرة في سيارته التي انقلبت به إثر 

االصطدام بحاجز على جانب الطريق.
ونقلت صحيفة »ذي ماناتاو ستاندرد« األميركية عن احملققني في 
باملرستون نورث انهم اقتربوا من السيارة التي اصطدمت باحلاجز 
ووجدوا بول سنيدون يش���رب البيرة في سيارته التي انقلبت به 
رأسا على عقب. واعترف سنيدون الذي أقر للشرطة بأنه أفرط في 

شرب الكحول بذنب القيادة بال مباالة وحتت تأثير الكحول.

رئة تتنفس في.. المختبر 
واشنطن ـ يو.بي.آي: جنح علماء أميركيون في تطوير رئة 
اصطناعية فيما يعتبر تطورا مهما ميكن أن يساعد يوما ما من 

هم بحاجة ماسة إلى هذا العضو احليوي في اجلسم.
وأفاد موقع »اليف ساينس« األميركي ان الباحثني عمدوا في 
البداية إلى أخذ جزأين من رئتي جرذ وأعادوا بناءهما مستخدمني 
خاليا جديدة وبعدها زرعت الرئتان اجلديدتان في جسم جرذين 
ــني انهما متكنتا خالل فترة قصيرة من القيام بعمل تبادل  فتب
األوكسجني وثاني أكسيد الكربون كما عدلت نسبة األوكسجني 
في دم احليوانني متاما كما تفعل أي رئة طبيعية. وقالت الباحثة 
لورا نيكالسون من جامعة يال في نيو هايفن »هذه خطوة نحو 
ــات األكبر حجما من جديد وبالتالي  توليد رئات كاملة للحيوان
ــان«. واعتبر املوقع ان تطوير رئات كهذه ميكن أن  رئات لإلنس
ــبب في 400 ألف حالة  ينقذ حياة الناس ألن أمراض الرئة تتس

وفاة سنويا في الواليات املتحدة وحدها.
ــون وزمالؤها في البداية رئات من جرذان  وأخذت نيكالس
ــتخدموا مطهرا إلزالة اخلاليا املوجودة فيها ومت  ــدة واس راش
االحتفاظ بنسيج يربط بنية مجرى الهواء وأوعية الدم ثم حقنها 
ــبعوها مبحرك بيولوجي  الباحثون مبزيج من خاليا الرئة وأش

لتصبح في وضعية تشبه وضعية اجلنني.
ــون ان األجنة ال تتنفس الهواء في احلقيقة  وقالت نيكالس
وإمنا السائل األميني وهذا التنفس مهم جدا لتطوير عمل الرئة 
ــنا عدة معدالت تنفس لرؤية أيها األفضل من مرة  ونحن درس
ــاعة وتبني ان التنفس بوتيرة أكبر  في الدقيقة إلى مرة في الس
ــاهم في منو الرئة. وأشارت إلى انه خالل أيام قليلة تطور  يس
ــيج رئوي يتواجد عادة في مجرى الهواء واألوعية الدموية  نس

واجليوب الهوائية في الرئة الطبيعية.

صحتك

حبوب منع الحمل للرجال 
في األسواق بعد 5 سنوات

تل أبيب � يو.بي.آي: يعمل عالم إسرائيلي على تطوير 
حبوب منع حمل مخصصة للرجال ذات عوارض جانبية 
قليلة قد تتوافر في األس���واق خالل 5 س���نوات تعفي 
النساء من خطر التعرض للهرمونات عند تناول احلبة 

النسائية.
وقال البروفيسور هامي برايبارت من جامعة بار إيالن 
اإلسرائيلية في مقابلة على موقع مؤسسة »إسرائيل 21 
سي« إنه يس���تخدم دراسة أعدها عام 2006 حول حياة 
احليوانات املنوية في الرحم لصنع مركبات ال تؤثر على 
القدرة اجلنسية للرجال، بل جتعل حيواناته املنوية غير 

قادرة على املشاركة في عملية اإلجناب.
وفي حال س���ير كل األمور وف���ق اخلطة املوضوعة 
ستتوافر حبوب منع احلمل املخصصة للرجال خالل 5 

سنوات في األسواق.
وقد مت اختبار احلبة التي تعرف باسم »حبة برايت« 
على الفئران، وقد أظه���رت فاعليتها دون أن تؤثر على 
قدرة تلك الفئران اجلنسية، كما أنها لم تظهر أي عوارض 
جانبية، وقال برايبارت »تصرفت الفئران بشكل رائع« 
وتابع »لقد أكلت ومارست اجلنس وكانت تضحك وتقوم 
بكل شيء«، وأشار إلى ان الرجل الذي يتناول هذه احلبوب 
سيبقى نشطا جنسيا، وسيتمكن من إجناب األطفال حني 

رجل إندونيسي يتلقى عقابا باجللد بعد إدانته بلعب القمار في إقليم اتشيه. وكانت احلكومة قد يتوقف عن تناولها.
وافقت عام 2001 على تطبيق الشريعة اإلسالمية في اإلقليم بعد مفاوضات إلنهاء القتال بني اجليش 
واملتمردين االنفصاليني الذي دام 29 عاما ويبدو في الصورة اجلالد مقنعا.                        )أ.پ(

الجلد في إندونيسيا


