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موســــكوـ  أ.ف.پ: ابلغ عالم الرياضيات الروسي غريغوري بيريلمان معهد 50
»كالي ماثماتيكس اينستتيوت« انه لن يقبل املكافأة املالية البالغة مليون دوالر 
التي فاز بها. وكان املعهد اعلن في مارس عن فوز بيريلمان بجائزة األلفية التي 
تقتــــرن مبكافأة مالية بقيمة مليون دوالر. وقال املعهد على موقعه االلكتروني 
»ابلغنــــا د.بيريلمان انه لــــن يقبل اجلائزة املالية البالغــــة مليون دوالر. وفي 
خريف العام 2010 ســــيعلن املعهد كيفية استثمار اجلائزة املالية بطريقة تخدم 
الرياضيــــات«. وقال بيريلمان في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة »انترفاكس« 

الروسية لألنباء »لقد رفضت اجلائزة. والسبب الرئيسي هو خالف مع أوساط )..( 
الرياضيات. قراراتهم ال تعجبني وأراها غير عادلة«. واضاف »اعتبر ان مساهمة 
عالم الرياضيات األميركي ريتشــــارد هاملتون في حل هذه املعضلة ليست اقل 
أهمية من مساهمتي«. وقد غاب بيريلمان مطلع يونيو عن مراسم تسليم اجلائزة 
في باريس والتي اتت مكافأة على حله معضلة »حدســــية بوانكاريه«. وسبق 
للعالم الروسي ان نال العام 2006 جائزة فيلدز التي تعتبر »نوبل الرياضيات 

مكافأة على حله املعضلة الرياضية ذاتها إال انه رفضها كذلك.

عالم الرياضيات الروسي بيريلمان يرفض مكافأة بمليون دوالر

صحتك

 الجينات تتنبأ بتخطي اإلنسان الـ 100 عام
واشنطن ـ أ.ف.پ: من اآلن فصاعدا، 
ميكن توقع احتمال بلوغ إنسان ما سن الـ 
100 أو أكثر بنسبة يبلغ جناحها 77% وذلك 
من خالل مجموعة من التغيرات اجلينية 
املرتبطة بطول العمر، وفقا لنتائج دراسة 
فتحت املجال ايضا أمام فهم أفضل ألمراض 
مثل الزهامير وبالتالــــي للوقاية منها. 
وتؤكد باوال سباســــتياني املشرفة على 
الدراسة أن هذه النتائج »تشكل خطوة 
مهمة في إطار فهمنا لعلم الوراثة املتعلق 
بطول العمر االستثنائي وبالشيخوخة«. 
وسباستياني أستاذة محاضرة في علم 
اإلحصاء احليوي في جامعة بوسطن. 
وعمد أطبــــاء ومتخصصــــون في علم 
اإلحصــــاء احليوي إلــــى حتليل مجني 
)اخلارطة الوراثية( أكثر من ألف شخص 
بلغوا 100 عام او جاوزوها، باإلضافة إلى 
أفراد في مجموعات مراقبة، فاكتشفوا 150 
خاصية وراثيــــة )في 70 جينة( تتكرر 
لدى األشــــخاص الذين امتدت أعمارهم 

طويال مقارنة بغيرهم.
ومن خالل هــــذه العوامل الوراثية، 
متكن الباحثون من اســــتنباط منوذج 
معلوماتي للتوقع، دقيق بنســــبة %77، 
يثبت أن »البيانات اجلينية وحدها قادرة 

العمر االستثنائي«،  التنبؤ بطول  على 
بحسب ما يوضح الباحثون الذين نشرت 
دراســــتهم في املجلة العلمية األميركية 

»ساينس« في الثاني من يوليو.
ويعد هؤالء املعمرون الذين بلغوا الـ 
100 أو أكثر )شــــخص واحد لكل 6 آالف 
شخص في البلدان الصناعية( منوذجا 
مثاليا للشيخوخة، إذ هم يطورون أمراضا 
ترتبط بالتقدم بالسن مثل السرطانات 
وأمراض القلب والشرايني واخلرف بعد 
سن الـ 90. ويقدر معدل طول العمر في 
البلدان النامية بنحــــو 80 عاما. وتبني 
النتائج أن علم الوراثة له دور أساسي 
لدى املعمريــــن الذي جاوزوا االعوام الـ 
100، لكن هذا ال يقلــــل من أهمية تأثير 
العوامل البيئية ومنط العيش. بالنسبة 
إلى د.توماس برلز، الباحث الرئيسي في 
الدراسة واملتخصص في طب الشيخوخة، 
فإن »اكتشــــاف هذه البصمات اجلينية 
يشكل تقدما جديدا في إطار دراسة املجني 
وفي إطــــار الطب التنبئي، حيث تعتبر 
هذه التقنية التحليلية مفيدة فيما خص 
الوقاية من أمراض عديدة واكتشــــافها، 
وكذلك األمر بالنســــبة إلــــى العالجات 

املستهدفة«.

الراحلة ربابالشيخ دعيج اخلليفةالفنان نبيل شعيلالفنانة حياة الفهد

رباب في وصيتها: أتمنى األمن للعراق والسعادة للكويت
فهما جناحاي اللذان كنت أطير بهما

شعيل ينعى رباب.. وحياة الفهد تجهش بالبكاء

دبي - أم بي سي: شيعت أمس جنازة الفنانة العراقية 
املعروفة رباب بعد أن وافتها املنية مساء اجلمعة بعد إصابتها 
بنزيــــف حاد باملخ أدخلها في غيبوبــــة منذ 3 أيام في احد 
مستشفيات دبي. وقال رياض العراقيـ  مدير أعمال الفنانة 
ان ربــــاب طلبت دفنها في اإلمــــارات العربية املتحدة التي 
احتضنتها، ووفرت لها سبل املعيشة، خاصة اهتمام أبناء 

األسرة احلاكمة بها منذ ان قررت اإلقامة في اإلمارات.
وأوصت الراحلةـ  بحســــب مدير أعمالهاـ  بأن يوصلوا 

شــــكرها وامتنانها لكل فرد من الشعب اإلماراتي، بدءا من 
رئيس الدولة إلى أصغر فرد. وأضاف كانت تتمنى الراحلة 
قبل دخولها املستشفى أن يعم األمن واألمان بلدها العراق، 
وأن يسعد أهلها في الكويت، فهي تعتبر البلدين جناحيها 
اللذين كانت تطير بهما. وغّص املستشــــفى ـ الذي توفيت 
فيه الفنانة العراقية املعروفةـ  بعشــــرات الشخصيات من 
الفنانني واإلعالميني الذين حرصــــوا على وداعها. وكانت 
مصادر مقربة من الفنانة الراحلة قالت ان رباب توفيت في 

الساعة التاسعة بتوقيت دبي بعد فشل األطباء في إيقاف 
النزيــــف احلاد في املخ. وأكد خالــــدـ  الذي تعتبره الفنانة 
الراحلة مبثابة ابنها ـ نبأ الوفاة رغم بعض التحسن الذي 
طــــرأ على حالتها الصحية قبل وفاتها، لكنه أضاف »كانت 
مشيئة اهلل هي األسرع، وقال القدر كلمته«. وشهدت احلالة 
الصحية لرباب تضاربا واسعا منذ اخلميس املاضي، حيث 
أعلنــــت صحف خليجية وفاتها، في حني نفى أقاربها ذلك، 

مؤكدين أنها كانت في غيبوبة.

رثى مجموعة مطربني وفنانني 
خليجيني املطربة العراقية الراحلة 
رباب، مؤكدين بأنها كانت عطرة 
القلب ومنوذجا  الســــيرة ونقية 

يحتذى ملطربي اجليل اجلديد.
وقال املطــــرب الكويتي نبيل 
شعيل »جتمعني بالراحلة عالقة 
طيبة، فقد كانــــت تتمتع بدماثة 
القلب، وكانت من  اخللق وطيبة 
املطربات الالتي حافظن على عراقة 
الطرب األصيل.. إنا هلل وإنا إليه 

راجعون«.

عن حزنه الشديد، مشيرا إلى أنه 
التقاها في أكثر من مناسبة خارج 
الكويــــت التي حتتفظ لها مبكانة 
خاصة فــــي قلبها، مؤكدا أنه كان 
يسعى لدى اجلهات املعنية لبحث 

إمكانية دخولها الكويت.
التي  الفهد  الفنانة حيــــاة  أما 
بالبكاء. فقالت »رباب  أجهشــــت 
من صديقاتي املقربات، وكنا على 
تواصل مستمر، فقد استعنت بها 
في غناء مقدمة مسلســــل »جرح 
الزمــــن«، وحققت األغنية جناحا 

أما املطــــرب وامللحن الكويتي 
املعروف ســــليمان املــــال فأكد أن 
عالقته مــــع الفقيدة كانت وطيدة 
جدا وعلى تواصل مستمر، خاصة 
وقد ســــبق له أن تعاون معها في 
ألبوم كامل من أحلانه، كذلك أشرف 
ألبومها قبل األخير، مشيرا  على 
إلى أنها كانت متتلك صوتا يحمل 
شجنا وحزنا معا، لقد فقدنا واحدة 

من هامات الفن.
واعتبر الشاعر دعيج اخلليفة 
الصباح رباب أختا غالية، وأعرب 

باهــــرا«. كما متنــــى امللحن أنور 
عبداهلل أن مين اهلل على الراحلة 
بفسيح جناته، وقال »لقد تشاركنا 
في صنع النجاحات منذ أن كانت 
تقيم في الكويت، وظلت عالقتنا 
مستمرة، وتعاونا كثيرا، ولن ننسى 
ألبومها الذي طرحته إبان الغزو 

العراقي بعنوان »شدو حيلك«.
الشــــاب حمد راشــــد  امللحن 
اخلضــــر ـ الذي عانقــــت أحلانه 
الراحلة في أغنية »توك  حنجرة 
جتي« التــــي طرحتها في ألبومها 

األخيرـ  قال إنه كان يعتبرها مبثابة 
والدته وأخته الكبيرة، فهي توفيت 
وال يزال وفاؤهــــا لوالدي امللحن 
راشــــد اخلضر الذي شــــكل معها 
جناحات عديدة عندما كانت تقيم 

في الكويت.
وأضاف راشد لطاملا كانت متد يد 
العون وتأخذ بيد الشباب إلميانها 
املطلق بحاجتهم للتشجيع، وقد 

عايشت ذلك على أرض الواقع.
وشاركه مشاعره الكاتب الغنائي 
نصار الظفيري، الذي أكد أن الراحلة 

لها رئاســــة جلنة حتكيم برنامج 
»جنوم اخلليج«. واستطرد مضيفا 
»كانت إنسانة بكل ما حتمله هذه 
الكلمة من معنى، فقد كان تعاملها 
الراقي مع املتسابقني من أهم مميزات 
البرنامج، فقد كانت حتظىـ  رحمها 
اهللـ  مبحبة وتقدير اجلميع. وأكد 
العبدول أنه أعلن عن توقف برامج 
قنوات جنوم ملدة ثالثة أيام حزنا 

على الراحلة.
من جهته قال املطرب اإلماراتي 
عبــــد املنعم العامــــري إن عالقته 

كانت تقرأ النصوص بإحساس، 
وأنهــــا كانت منوذجــــا للمطرب 
احلقيقي فنا وعطاء وإنســــانية. 
وأضاف »لقد بذلنا مساعي من أجل 
دخولها الكويت، لكن لم يسعفنا 

الوقت، فمشيئة اهلل أسرع«.
أما املخرج ســــهيل العبدول ـ 
رئيس شــــبكات قنوات »جنوم«ـ 
فقد عبر عن حزنه الشديد لوفاة 
العراقية الشهيرة، وقال  املطربة 
إنها كانت تعتبر من أضالع قنواته 
وشكلت عالمة فارقة عندما أسندت 

توطدت أكثر عندما شاركها جلنة 
حتكيم برنامج »جنوم اخلليج«، 
وقال إنها تاريــــخ مليء بالعطاء 
والفن، ولقد استفدت من جتربتي 
بها وجمعتنا الكثير من املواقف. 
وقالت الشــــاعرة سارة ـ التي 
تعاونت مــــع الراحلة في ألبومها 
اخلير ـ إنها كانت قريبة جدا من 
الفقيدة، وتعاونت معها في أكثر 
من عمــــل، فالراحلة كانت تبحث 
عن اإلنسانية في كل شيء، وهذا 

جعل اجلميع قريبني منها.

الراحلة أوصت بإيصال شكرها إلى كل إماراتي

عمرة الرئيس اإلندونيسي
الرئيس االندونيســـي سوسيلو بامبانغ يودهيونو 
وعقيلته يؤديان الصالة في املســـجد النبوي باملدينة 

املنورة خالل ادائهما للعمرة.

الروبوت في استقبال الرئيس اإليراني
الرئيس االيراني احمدي جناد ينظر الى اول روبوت 
مـــن صنع ايراني خالل احتفال بعيد الصناعة الوطنية 
والتعدين في طهران.                              )رويترز(

شاكيرا والرئيس الكولومبي
الرئيس الكولومبي املنتخب خوان مانويل 
ســـانتوس والى جانبه املغنية الكولومبية 
شاكيرا في لندن.                    )رويترز(

»مذكرات رندا الترانس«..
تسرد قصة تحول رجل إلى امرأة

بيـــروت ـ أ.ف.پ: في خطـــوة جريئة غير مســـبوقة في العالم 
العربي تروي متحولة جنســـية في كتاب نضالها لكي تتحول الى 

امرأة متجاوزة كل العقبات.
»مذكرات رندا الترانس« تسرد بصراحة وقسوة مواجهات رندا 
مع العائلة واملجتمع والدين وسوء املعاملة في بلدها األم اجلزائر.

وأضـــع الكتاب الصحافي والكاتب اللبناني حازم صاغية، وتقع 
هذه املذكرات في 144 صفحة تفصل دون إحجام حياتها من الطفولة 
الى البلوغ، ومن والدتها صبيا وعواقب خيارها التحول جنسيا من 

رجل الى امرأة.
تقول رندا التي ســـماها والداها فؤاد عند الوالدة لوكالة فرانس 
برس في بيروت »في يوم من األيام وضعت علبتي دواء على الطاولة 

في غرفتي وأدركت ان علي ان أختار«.
وتوضح »ميكننـــي ان اختار املوت من خالل ابتالع علبة الدواء 
كاملة او ان ابدأ بعلبة الهرمونـــات وان أحيا كامرأة مع إمكانية ان 

أموت على يد شخص آخر«.
وقد أجبرتها تهديدات متواصلة بالقتل العام املاضي على مغادرة 
وطنها والتوجه مع تأشيرة دخول أوروبية غير صاحلة الى لبنان 
حيث لها أصدقاء. وتقول »كنـــت أتلقى تهديدات منذ فترة طويلة. 
األمن العام في اجلزائر اعد ملفا حولي وتلقيت حتذيرات من بعض 

اجلماعات اإلسالمية«.

ـ  جوهانســـبرغ 
أعلنـــت  ســـي.إن.إن: 
الســـلطات األمنيـــة 
فـــي جنـــوب أفريقيا 
اجلمعة، إسقاط تهمة 
حيازة مخـــدرات عن 
جنمة املجتمع ووريثة 
سلسلة فنادق هيلتون، 
هيلتـــون،  پاريـــس 
التي اعتقلت اجلمعة 
لالشتباه في حيازتها 

للماريغوانا.
الشرطة  وأوردت 
في بيان أن هيلتون، 
وامـــرأة أخرى تدعى 

جينفر روفيرو، اقتيدا للحجز في ســـتاد »نيســـلون مانديال بي« 
بشبهة حيازة املخدر.

وأوضحت السلطات األمنية اجلنوب أفريقية، أن التهمة أسقطت 
عن پاريس بعد اعتراف روفيرو، التي تعمل كمراسلة متعاونة مع 
وريثة هيلتون، بتهم حيازة املاريغوانا، وهي تهمة قد تستدعي إلزامها 
بدفع غرامة.وبدت هيلتون متماسكة لدى مثولها أمام قاضي محكمة 
»بورت اليزابيث«، فيما نفت وكيلة أعمالها، دون ميللر، تورطها في 
حيـــازة املاريغوانا قائلة في بيان: »هناك التباس كامل، حقيقة كان 

هناك شخص آخر في املجموعة من قام بذلك«.
وأكـــدت ميللر أن هيلتون، التي اتهمـــت بتدخني املاريغوانا، لن 
توجه أي تهم ضدها.. الســـلطات تقدمـــت باعتذار لها جراء اتهامها 

باخلطأ كما أن ليس لها عالقة باحلادث«.
ولفتت وكيلة األعمال أن هيلتـــون موجودة في جنوب أفريقيا 

ملتابعة مباريات كأس العالم.

پاريس هيلتون

البرق يقتل عجوزًا  براءة پاريس هيلتون من حيازة الماريغوانا
في سلوڤاكيا 

بتر يد رجل دين
بالسرقة في إيران 

ــالفا ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير إعالمية  براتيس
امس ان شخصني أصيبا بضربة برق، وسرعان 
ــباحة عام  ما فارق أحدهما احلياة، في حمام س
ــلوڤاكية براتيسالفا. فقد لفظت  بالعاصمة الس
امرأة عجوز )53عاما( أنفاسها االخيرة بعد فترة 
وجيزة من دخولها املستشفى، في حني اليزال 
رجل )61عاما( في العناية املركزة، وصرح متحدث 
باسم املستشفى بأن احتماالت تعافي الرجل طيبة. 
ــباحة بأن االثنني حاوال  وصرح مدير حمام الس
أن يستظال بشجرة وسط عاصفة صيفية رغم 

صدور حتذير واضح بعدم القيام بذلك.

طهرانـ  أ.ف.پ: أفادت صحيفة كيهان اإليرانية 
احملافظة امس ببتر يد رجل دين بالسرقة تنفيذا 
حلكم أصدرته محكمة في غرب ايران. وأفادت 
الصحيفة »بناء على قرار القضاء بترت يد سارق 
في ماالير« احدى مدن والية همذان )غرب(. ولم 
توضح كيهان ما اذا كان احلكم نفذ على املأل أو 
في السجن وهل حضر أطباء عملية البتر. وتنص 
الشريعة االسالمية على بتر يد السارق. وأفادت 
كيهان بأن اللص اعتقل ودين مرارا قبل ان يقرر 

القاضي بتر يده.


