
حـــــولالعـالم
الثالثاء

29  يونيو 2010

47 روم���ا � يو.بي.آي: أقدم ش���اب مغربي على 
االنتحار لدى احتجازه في قس���م للشرطة في 
جنوب إيطاليا خوفا من ترحيله بسبب ضرب 

وإهانة موظف في الشرطة.
ونقلت وكالة أنباء »آكي« اإليطالية عن مصادر 
في الشرطة أن املغربي البالغ من العمر 22 عاما 
احتجز لعراكه مع الشرطي وكان املقرر أن ميثل 

امس أمام قاضي التحقيق لكنه انتحر بش���نق 
نفسه بحزام سرواله.

وأضافت املصادر أنه كان يواجه تهم ضرب 
وتهديد وإهانة موظف في الشرطة مرجحة أن 
يكون أقدم على االنتحار خلوفه من الترحيل، 
وفتحت نيابة مدينة باليرمو، حيث وقع احلادث، 

ملف حتقيق حوله قد يوضح تفاصيل أكثر.

انتحار مغربي شنقًا في إيطاليا

االبن الضحية االم القاتلة

ميل غيبسون وأوكسانا جريجوريفا

طالبات في املدرسة يسحنب الكتب عن طريق املاكينة

طاح من فوق احلصان

)رويترز( ووقع على األرض 

االمير هاري في اخللف قبل سقوطه

السيناتور األميركي روبيرت بيرد

� يو.بي.آي: توفي  واش���نطن 
امس السيناتور االميركي روبيرت 
بيرد الذي خ���دم ألطول فترة في 
مجلس الشيوخ في تاريخ الواليات 
املتحدة عن عمر 92 سنة. ونقلت 
وسائل اإلعالم األميركية عن مكتب 
بيرد إنه توفي عند الساعة الثالثة 
من فجر ام���س بتوقيت الواليات 
املتحدة. وكان بيرد قد أدخل األحد 
إلى املستشفى في واشنطن وهو 

بحال خطر.
وكان قد أدخل قبلها بأس���بوع 
إلى املستشفى ملعاناته من جفاف 
وتعب غير أنه عاد وتبني أن أنه كان 

يعاني من مشاكل أكثر جدية.
وق���د انتخ���ب بي���رد 9 مرات 
لعضوية مجلس الشيوخ عن احلزب 
الدميوقراطي في والية ويس���ت 
فيرجينيا وخدم في مجلس الشيوخ 
مل���دة 57 عاما وهي الفترة األطول 

في تاريخ الواليات املتحدة.

خدم أطول فترة في تاريخ مجلس الشيوخ

وفاة السيناتور األميركي روبيرت بيرد

نيوي����ورك � يو.بي.آي: أث����ار األمير هاري املصنف 
ثالثا على العرش البريطاني قلق احلاضرين حني سقط 
عن جواده أثناء مش����اركته في مباراة بولو خيرية في 
نيويورك اول من أمس. وذكرت شبكة »سي.ان.ان« أن 
األمير الشاب كان يهم بإرسال الكرة عندما فقد توازنه 
وسقط عن فرسه إال أنه ظل متمسكا به بيده اليسرى. 
ولم يصب هاري بأذى خالل وقوعه غير أن املصورين 
سارعوا إلى تصويره وقد امتطى بعدها حصانه مباشرة. 
وشارك األمير في املباراة اخليرية بعد مشاركته قدامى 
احملاربني واملصابني بإعاقات جسدية املشي داخل »سنترال 
بارك« في نيويورك. وذكرت صحيفة »نيويورك دايلي 
نيوز« أن مجموعة من النجوم أمثال املمثلة س����وزان 
سوراندون وزوجة املليونير دونالد ترامب إيفانا ترامب 
وغيرهما ش����اهدوا مباراة البولو. ويعود ريع املباراة 
جلمع األموال لصالح مرضى االيدز في أفريقيا غير أن 

فريق هاري خسر بنتيجة 6 - 5.

األمير هاري يسقط عن جواده

على طريقة ريا وسكينة.. 

 أم تقتل ابنها بفوطة مبللة لترحمه من الفقر! 
أحمد عفيفي 

حادثة هي األغرب من نوعها 
وقعت في مدينة النهضة بالقرب 
من حي املعادي في القاهرة، حيث 
أقدمت ام على خنق ابنها البالغ 
من العمر 9 س����نوات لترحمه 
� حس����ب قولها � من الفقر ثم 
حاولت االنتحار بسم الفئران إال 

ان محاولتها باءت بالفشل.
وحسب ما نش����رته »اليوم 
الس����ابع« امس أمر مدير نيابة 
حوادث ش����رق القاهرة بحبس 
املتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق 
وذلك بعد أن وجهت لها النيابة 
تهمة القتل العم����د، كما أمرت 
الطفل  النيابة بتش����ريح جثة 
الوفاة وكيفيتها،  لبيان سبب 
املباحث  وباستعجال حتريات 

حول الواقعة.
وكانت املتهمة »س.ع« ربة 

لكنها خش����يت على جنلها من 
الفقر والضي����اع بعدها، حتى 
استقرت على قتله والتخلص من 
حياتها بعد كتم أنفاسه بقطعة 
قماش، لكنه استيقظ من النوم 
وطلب منها تركه يعيش، فرفضت 
وبللت »فوطة« باملياه وكتمت 
أنفاسه حتى فارق احلياة، ثم 
انتقلت للقض����اء على حياتها 
فتناولت سم الفئران وجلست 
بجواره في انتظار املوت إال أنها 
أصيبت بقيء وإس����هال شديد، 
ولم متت، فحاولت مرة أخرى 
التخل����ص من حياته����ا بقطع 
ش����رايني يدها اليسرى، فظلت 
تنزف 6 ساعات إلى أن توقفت 
الدم����اء، ففوجئت بجثة جنلها 
تنتفخ بع����د تعفنها، فتوجهت 
إلى املباحث وأبلغتها بالواقعة 

وطالبت بإعدامها. 

من تلك التخي����الت فكرت في 
السيطرة عليها والتخلص من 
حياتها وحياة جنلها أحمد )9 

سنوات(.
وأش����ارت إلى أنه����ا قررت 
االنتح����ار للتخلص من الفقر، 

الشهر الثانى، وكانوا يرسمون 
لها اخلطط الشريرة على ممارسة 
الفس����ق والرذيل����ة، للحصول 
على األموال، ث����م انتقلت تلك 
األحالم إل����ى تخيالت تصيبها 
وهى مستيقظة، وبعد أن اكتفت 

منزل ق����د اعترفت أمام النيابة 
العديد من  بأنه كان يزوره����ا 
األشخاص املجهولني لها في املنام 
ويخبرونها بضرورة اخلروج 
من حالة الفقر التي تعيشها بعد 
أن تركها زوجها وهى حامل في 

دبي � العربية نت: توصلت مدرسة إماراتية إلى 
فكرة مبتكرة حلث أكبر عدد ممكن من الطالبات على 
القراءة واملطالعة من خالل توفير »ثالجة كتب« 
تتيح ألي طالبة شراء الكتاب الذي ترغب بقراءته 

بسهولة من دون عناء البحث في املكتبات.
وتقوم الفكرة على حتوي���ل ثالجة املرطبات 
التقليدية، التي اعتادت الطالبات على شراء احللوى 
والعصائر منها إلى »مكتبة صغيرة« ومصدر لشراء 
الكتب والقصص احملببة، مقابل عدد من الدراهم 

تضعها الطالبة في اآللة.
وتقول مديرة ثانوية »اجلرف« النموذجية في 
عجمان لصحيفة »االحتاد« اإلماراتية التي نشرت 
اخلبر امس ان الفكرة »طرحتها إحدى مدرس���ات 
اللغة العربية في الثانوية، فتبنتها اإلدارة فورا، 
كونها حتث أكب���ر عدد من الطالبات على القراءة 

وتطوير الذات، كما تتماش���ى مع عصر السرعة 
التي اجتاحت عاملنا«.

ولفتت أمينة املكتبة في املدرسة آمنة سعد والتي 
تشرف على املشروع الى أنه شهد إقباال كبيرا من 
قب���ل الطالبات، خصوصا أن الكتب املعروضة مت 
اختيارها بعناية. وأشارت إلى أنه روعي في أسعارها 
أن تتناسب وقدرات الطالبات، إضافة إلى جتديد 
قائمة الكتب كل 3 أسابيع تقريبا، وتصميم الثالجة 

بصورة تتناسب مع حجم الكتب املعروضة.
م���ن جهتها، اعتبرت الطالب���ة تهاني احلربي 
أن »ثالج���ة الكتب« فكرة ممي���زة وجميلة جدا، 
»وه���ي مملوءة بجميع القصص والكتب العلمية 
والتربوية التي جتذب الطالبات لقراءتها، خصوصا 
أن أثمانها مناس���بة وتتراوح ب���ني 5 و25 درهما 

كحد أقصى«.

بداًل من العصائر والحلويات

ثالجة كتب لتشجيع طالبات اإلمارات على القراءة

لندن � سي.إن.إن: قالت دراسة 
علمية حديثة إن مالحظة مجموعات 
أنها تتش����ارك  أثبتت  القردة  من 
الدافع الحتالل  مع اإلنس����ان في 
األرض، وش����ن احلروب املنظمة 
على املجموعات األخرى للسيطرة 

على مواردها.
وأش����ارت الدراسة التي أعدها 
جون ميتان����ي، الباحث في علوم 
احليوانات بجامعة ميتش����يغان 
األميركية، بعد مراقبة مجموعات 
كبيرة من القرود في محمية كيباال 
العمل  إلى أن ه����ذا  األوغندي����ة، 
يجري بتنسيق مشترك بني أفراد 
املجموعات، عل����ى غرار ما يفعل 

البشر.
وقال ميتاني: »كنا نعرف منذ 
زمن بعيد أن القردة ميكن لها أن 
تقتل ق����ردة أخرى، ولكن اجلديد 
هو اكتشاف أن مجموعة من القردة 
ميك����ن لها أن تتع����اون على قتل 

مجموعة أخرى«.
وأظه����رت مراقب����ة ميتان����ي 
القردة على مدار عقد  ملجموعات 
من الزمن حصول هجوم من قبل 
مجموعة هدفت لالس����تيالء على 
أرض مجموع����ة أخ����رى، وتخلل 
املعارك عمليات قتل تدريجي لكل 

الذكور في املجموعة املغلوبة.
وفي حالة ثانية، شهدت إحدى 
اندالع ح����رب أهلية  املجموعات 
بني أفرادها الذي كانوا يتنازعون 
السيطرة على بقع أرض ومناطق 
نفوذ، وتخلل ذلك أيضا عمليات 

قتل جماعي.
وش����رح ميتاني حال����ة ثالثة 

أكدت نظريته قائال: »راقبنا خالل 
س����نوات قيام أفراد من مجموعة 
بقتل ذكور مجموعة أخرى بشكل 
منظم، وبع����د أن قتلت املجموعة 
املهاجم����ة بالتدري����ج 13 قردا من 
الثانية قامت باجتياح  املجموعة 
منظم ألرضها وسيطرت عليها.. 
نحن هنا لسنا أمام معضلة علمية.. 

األمر واضح«.
وأعرب ميتاني عن »دهشته« 
الرتفاع معدالت القتل خالل املعارك 
بني مجموعات القردة، وقال إن نسب 
الضحايا مقارنة بأعداد الس����كان 
تفوق بشكل كبير معدالت القتلى 

في احلروب بني البشر.

تتدافع الحتالل األرض للسيطرة على مواردها 

حـرب القـرود

ميل غيبسون يتشاجر مع أم طفله ويكسر أسنانها
لوس اجنيليس � د.ب.أ: ذكرت 
تقارير إعالمية أن جنم هوليوود 
الش����هير ميل غيبسون اعتدى 
بالضرب على صديقته السابقة 
أوكسانا جريجوريفا وأحلق بها 

إصابات بالغة.
وذكر املوقع اإللكتروني »تي.
إم.زد« املعني بأخبار املشاهير 
أن ش����جارا دب بني غيبسون 
وجريجوريفا، حي����ث اعتدى 
النجم الش����هير على أم أصغر 
أبنائه بالضرب خالل نوبة غضب 

وكسر لها احدى أسنانها.
املقربني  ونفى أحد املعارف 
من الصديق����ني ادعاءات فريق 
دفاع غيبسون بأن جريجوريفا 
دفعت ابنتهما )7 أشهر( خالل 

رغ����م خوفها منه ومن س����وء 
الكالمية واجلسدية،  معاملته 
ووفقا لبيانات املوقع حصلت 
جريجوريفا يوم االثنني املاضي 
على أمر من احملكمة يقضي بعدم 
اقتراب غيبسون منها ملسافة 90 
مترا، وكانت جريجوريفا أكدت 
في أبريل املاضي انفصالها عن 

غيبسون.
وكان االنفصال يبدو حينذاك 
وديا، حيث قالت جريجوريفا: 
»لقد انفصلنا في تفاهم متبادل 
وس����نربي ابنتنا معا«، واتفق 
الصديقان في مايو املاضي على 
أن تعيش ابنتهما لوسيا مع األم 
، مع إعطاء غيبسون احلق في 

زيارتها واملبيت معها.

ضربتني في وجه جريجوريفا، 
مما أدى إلى كسر احدى أسنانها 

وإصابتها بارجتاج في املخ.
آخ����ر  صدي����ق  وق����ال 
جلريجوريف����ا: »إنه����ا حاولت 
احلفاظ على سمعته غيبسون 

الشجار.
ونق����ل املوقع ع����ن املصدر 
القول: »إنها )جريجوريفا( كانت 
حتاول حماية الطفلة من ثورة 

غيبسون العنيفة«.
وذكر املصدر أن غيبسون سدد 

صحتك

قلة النوم تسبب الصداع النصفي
نيويورك � أ.ش.أ: حذرت دراسة طبية حديثة 
من أن عدم أخذ قسط كاٍف من النوم يسهم بشكل 
كبير في إثارة نشاط عدد من البروتينات المسؤولة 
عن حدوث الص���داع النصفي ال���ذي يعاني منه 

الكثيرون.
وأوضحت التجارب االولية التي أجريت على 
فئران التجارب التي تم حرمانها من النوم زيادة 
إفراز المخ لعدد كبير من البروتينات التي لها عالقة 
بإثارة االصابة بالصداع النصفي مقارنة بالفئران 

التي تلقت قسطا كبيرا من النوم.
ونصحت الدراسة بأال تقل عدد ساعات النوم 
يوميا عن سبع س���اعات ليحصل جسم االنسان 
على ما يكفيه لتجديد خالياه دون االخالل بوظائفه 

الحيوية.

أخفت من عمرها 5 سنوات فجردوها من اللقب

كهرباء من البطاطا

لندن � يو.بي.آي: جردت ملكة جمال في بريطانيا من لقبها بعدما تبني 
انها كذبت بش����أن عمرها ومكان اقامتها وهو ما سيحرمها فرصة الترشح 
والتنافس عل����ى لقب ملكة جمال بريطانيا. وذكرت صحيفة الدايلي ميل 
امس ان لورا انيس فازت بلقب ملكة جمال مقاطعة كورنويل بعد دخولها 
املنافسة مع فتيات أخريات ولكنها جردت من لقبها بعدما تبني انها كذبت 
عندما كتبت في طلب الترشيح ان عمرها 22 سنة بينما عمرها احلقيقي 
27 عاما. وقررت اللجنة املكلفة باختيار ملكات اجلمال جتريد لورا وهي 

معلمة مدرسة بعدما تبني انها كاذبة.

باريس � أ.ش.أ: ذكرت مجلة »باري ماتش« األس���بوعية في عددها 
األخير أن بطارية كهربائية مبنية على البطاطا املسلوقة رمبا تشكل 

مصدرا رخيصا للكهرباء في العالم النامي.
وأشارت املجلة إلى أن بطارية البطاطا املعاجلة تولد طاقة أرخص 
ما ب���ني 5 مرات الى 50 مرة من البطاري���ات املتوافرة جتاريا، كما أن 
الضوء الناجت عن طاقة البطارية أكثر اقتصادا ست مرات من مصابيح 

الكيروسني التي عادة ما تستخدم في العالم النامي.


