
حـــــولالعـالم
االربعاء

7  يوليو  2010

تينيكـ  يو.بي.آي: اختارت بلدة في والية 50
نيوجيرسي األميركية رجال مسلما ملتزما 
عمدة لها وعينت يهوديا أرثوذوكسيا نائبا له 
في خطوة وصفها كثيرون بـ »التاريخية«.

وذكرت شبكة »آي بي سي« األميركية أن 
بلدة تينيك في نيوجيرسي متيزت بكونها 
أول املجتمعات التي طبقت طوعا سياســــة 

الدمج العنصري ويصفها سكانها بـ »التقدمية 
واملتعددة الثقافات«.

وقد أثبتت ذلك مجددا عندما انتخب املجلس 
احمللي فيها املسلم امللتزم دينيا محمد حميد 
الديــــن عمدة لها واختــــار نائبا له اليهودي 

األرثوذوكسي املتدين آدام غوسني.
وقــــال حميد الدين »هــــذا غير ممكن في 

أي مكان آخر إن فرصة جمع مجتمعني معا 
وحتطيم الصور النمطية التي حطت من شأن 

أمتنا هو أمر عظيم ويدعو إلى التواضع«.
ووصف أعضاء املجلس احمللي واملراقبون 
اخلارجيون هذه اخلطوة بـ »التاريخية« على 
األخص في خضم تأزم االنقسامات السياسية 

والدينية الدولية.

في أميركا.. العمدة مسلم ملتزم ونائبه يهودي متدين 

تواجد أمني مكثف حول الشركة التي يعمل بها السائق والضحايا وفي اإلطار الباص الذي وقعت فيه اجلرمية        )أ.ڤ.پ(

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: لقي 6 عاملني مصرعهم 
وأصيب 16 آخرون، إثر قيام سائق األتوبيس، 
الذي كان يقلهم، بإطالق النار عليهم بطريقة 

عشوائية مبحافظة 6 أكتوبر في مصر.
وكان اللواء أســــامة املراسي مساعد وزير 
الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر، قد تلقى بالغا بأنه 
أثناء سير أتوبيس تابع لشركة املقاولون العرب 
مبنطقة أبوالنمرس، متجها إلى ورش الشركة، 
قام قائده بإيقافه بشكل مفاجئ وأطلق النيران 
بشكل عشوائي من سالح آلي كان بحوزته على 
جميع العاملني باألتوبيس، وانتقلت على الفور 
قيادات املديرية إلى مكان احلادث ومتكنت من 

ضبط سائق األتوبيس، وجار اآلن استجوابه 
ملعرفة دوافعه الرتكاب اجلرمية.

وأســــفر ذلك عن مصرع 6 عاملني وإصابة 
16 آخرين، ومت نقل املصابني إلى مستشــــفى 
احلوامدية العام لتلقى العالج الالزم، وحترر 

عن ذلك احملضر الالزم.
وأنكر السائق محمود طه أحمد سويلم )50 
سنة( ارتكابه للواقعة أمام املستشار حمادة 
الصاوي احملامي العام األول لنيابات جنوب 
اجليــــزة، مؤكدا أن مجهولــــني خرجوا عليهم 

وارتكبوا احلادث.
وحضر اللواءان أسامة املراسي مدير أمن 6 

أكتوبر وأحمد عبدالعال مدير املباحث، وأمرا 
بفرض كردون أمني حول الشركة ملنع املصورين 
واألهالي من الدخول إليها حلني انتهاء النيابة 

العامة من املعاينة.
وأفاد شــــهود عيان من عمال الشركة، بأن 
املتهم دخل عليهم من الباب الرئيسي للشركة 
باألتوبيس الذي كان يستقله بطريقة طبيعية 
ولم تظهر عليــــه أي عالمات ارتباك، إال أنهم 
فوجئــــوا بوجود عدد مــــن القتلى واملصابني 
داخل األتوبيس الذي يقوده، كما أبدى العمال 
دهشــــتهم من ارتكابه للواقعة، مؤكدين أنه 
حســــن السير والســــلوك، وأن عالقته جيدة 

مع باقــــي زمالئه وال توجد أي خصومات مع 
زمالئه قبل احلادث.

وحضرت أســــر املجني عليهم في احلادث 
إلى مقر الشــــركة وتعرفوا على جثث ذويهم، 
فيما أمر هيثم أبواحلسن ومحمود عبود وكيال 
أول نيابة حوادث جنوب اجليزة بنقل جثث 

الضحايا إلى املشرحة.
وكشفت حتريات رجال املباحث ان املتهم 
كان يعمل بالشركة منذ 25 عاما في إدارة املباني 
العامة، إال أنه صدر قرار مؤخرا بنقله منها إلى 
فرع شــــركة بطموه، األمر الذي أصابه بحالة 

اكتئاب نفسي وظل يعاني منه وقتا كبيرا.

سائق أتوبيس مضطرب نفسيًا .. قتل وأصاب 22 شخصًا في مصر

 مدينة يمنية القاعدة
أصابت أهلها باللعنة

كريســـتيان كاندلبور يضع يدين صناعيتـــني يتم التحكم بهما 
بواســـطة العقل، ويعتبر هذا النموذج االولي ألطراف صناعية يتم 
التحكم فيها بواسطة موجات الدماغ وهو ابتكار علمي حديث قدمته 
شركة منساوية. وتقوم الذراع الصناعية باستقبال احلركة عن طريق 
مجسات مرتبطة بعضالت الكتف وتتحرك الذراع املثبتة وفق رغبة 
مرتديها كما لو كانت ذراعا حقيقية. وكان كاندلبور قد فقد ذراعيه في 
حادث مروري في العام 2005 وميكنه ان يحرك ذراعيه الصناعيتني 
بشـــكل مقارب للطبيعي، وفي الصورة يقوم مبسح جبهته بذراعه 
الصناعية خالل مقابلة اجرتهـــا معه وكالة انباء رويترز في ڤيينا 
امس االول، ويعتبر علماء ان هذا االقتراع يعتبر تطورا جوهريا في 

صناعة االطراف الصناعية. )رويترز(.

ذراعان صناعيتان.. بتحكم العقل

صحتك
االكتئاب يصيب بالخرف

واشنطنـ  أ.ش.أ: توصل باحثون أميركيون إلى أدلة 
إضافية تربط بني االكتئاب وخطر اإلصابة باخلرف.

وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« امس 
ــارك فيها حوالي  ــة، التي ش أنه جاء في نتيجة الدراس
ــا، ان 22% من الذين  ــخص وامتدت الى 17 عام ألف ش
كانوا في بداية الدراسة مصابني باالكتئاب، وشخصت 
ــة مقارنة مع 17% ممن لم  ــم باخلرف في النهاي إصابته
يكونوا بداية مصابني باالكتئاب، وتطورت لديهم الحقا 

حاالت عقلية.
ــتغرقتها الدراسة،  ونظرا إلى املدة الطويلة التي اس
التي نشرتها دورية األمراض العصبية، أكد معدوها وهم 
ــطن، أن االكتئاب ليس مجرد مؤشر  باحثون من بوس

مبكر على اخلرف.
ــر في بروتني على صلة  ــن املرجح أن يكون تغي وم

باالكتئاب دور في اإلصابة باخلرف.
واقترحت دراسة منفصلة نشرت في الدورية نفسها 
ــة باالكتئاب ملرتني على األقل، ميكن أن تزيد  أن اإلصاب
خطر اإلصابة باخلرف. ورأت جمعية الزهامير أن هذه 
الدراسة »تعطي وزنا كبيرا« ألدلة متراكمة على الرابط بني 
املرضني. وكانت دراسات سابقة قدمت نتائج متضاربة 
حيال االرتباط بني املرضني لكن شكوك خبراء الصحة 

العقلية تبددت اآلن بعد الدراسة األخيرة.

حليب اإلبل 
اإلماراتي يغزوا أوروبا 

دبي ـ رويترز: إذا كان من 
الصعب على حليب البقر واملاعز 
غزو متاجر البقالة األوروبية 
فإن حليب ســـفينة الصحراء 
)اجلمل( قد يشق طريقه إلى 

أرفف تلك املتاجر قريبا.
ورمبا تبـــدو االبل مصدرا 
غير متوقع للحليب ليضاف 
الى وعـــاء من حبوب االفطار 
أو بعض القهوة لكن املروجني 
له من دولة اإلمارات العربية 
انه صحي  املتحدة يقولـــون 
فـــي تركيبته  ويكاد يشـــبه 

حليب األم.
وقال أولريـــش فيرنيري 
املدير العلمـــي ملختبر ابحاث 
الطب البيطـــري املركزي في 
دبي »ميكن لالشخاص الذين ال 
يتحملون الالكتوز ان يشربوه 
)حليب اإلبل( دون أي مشكلة 
ـ على عكس حليب البقر، فهو 
البروتني  ال يسبب حساسية 
وترتفع فيه نسبة االنسولني«. 
وألنه يشبه في املذاق واملظهر 
حليب البقر قال فيرنيري إن 
حليـــب النوق هـــو أقرب في 
البشري  إلى احلليب  تكوينه 
مما يجعله خيارا أكثر صحة 
من حليب البقر. وحليب اإلبل 
غني بڤيتامني )ســـي( ويقول 
فيرنيري إن ذلك يفسر أهميته 
افتقروا تاريخيا  الذين  للبدو 
للفواكـــه واخلضـــراوات في 
وجباتهـــم وكانوا يشـــربون 

حليب اإلبل ألجيال.

ضيافة رسمية
 لكلبين من كوريا 

الشمالية !
ســـول ـ د.ب.أ: رغـــم ما 
يعانيه العديد من احليوانات 
في حدائق احليوان بكوريا 
اجلنوبيـــة بســـبب ضيق 
املساحة ومحدودية املوارد، 
إال ان هذه الظروف الصعبة ال 
تطال كلبني كوريني شماليني 
في حديقة حيوان سول حيث 
مينحهما وضعهما »كضيفني 
رســـميني« معاملة خاصة 

طوال احلياة.
الكورية  الوكالة  وذكرت 
اجلنوبيـــة أمس ان الكلبني 
يـــوري ودوري، وهما ذكر 
وأنثى، من فصيلة بوجنسان 
وهي من أصل كوري شمالي، 
يعيشان في مكان فسيح يطل 
على بحيرة ومجهز ببيوت 
للـــكالب وحديقة  منفصلة 
صغيرة وبركـــة ولوحات 

فنية.
 كمـــــا يقـــدم للكلبـــني 
أفضل أنــواع الغذاء وتوفر 
لهما نزهة يوميــة لوقــت 

طــويل.
وكان الزعيـــــم الكوري 
الشمالي كيم جوجن ايل قد 
أهدى سول الكلبني مبناسبة 
عقد القمة األولى بينه وبني 
الرئيـــس الكوري اجلنوبي 
السابق كيم داي جونغ عام 

.2000

جدةـ  العربية: أثار الداعية الســـعودي حسن 
شاهني الشهير بـ »عمو حسن« موجة من االنتقادات 
وسط معنيني باملجالني التربوي والتعليمي بعد 
إعالنـــه بدء تصوير برنامج أطفال تلفزيوني من 
األراضي التركية، معتبرين البرنامج محاولة لركوب 
موجة املسلسالت التركية وإقحام األطفال فيها، 
بحسب وصفهم. وكان الداعية ومقدم برامج األطفال 
حسن شاهني واملعروف بـ »عمو حسن« أعلن أنه 
بدأ تصوير أولى حلقات برنامج »تعالوا نشوف 
تركيا« املوجه لألطفال، ويعتمد البرنامج الذي يقع 
في 30 حلقة على زيارات ميدانية ملعالم سياحية 
وحضارية بتركيا، والتعريف بتاريخها. وأحدث 
البرنامج موجة من االنتقادات وسط معنيني باملجال 
التربوي الذين رفضوا فكرة إقحام األطفال في حمى 
النماذج التركية، بحسب وصفهم، حيث قال محمود 
الغامدي، االختصاصي التربـــوي: »إن البرنامج 
ال يعدو كونه محاولـــة لركوب املوجة اإلعالمية 
التركية واالســـتفادة منها في استقطاب األطفال 
للحصول على أعلى درجة مشاهدة«، متسائال »ما 
املكونات التربوية التي ستغرس في األطفال من 
خالل مشاهدة معالم سياحية لدولة ما؟«، وتابع 
قائال: »نحن نريد برامج تساعد على منو األطفال 
النفسي والعقلي، وإشـــباع حاجاتهم وتهيئتهم 

للمدرسة واحلياة، وليس لثقافة االستهالك«.

لندن ـ العربية: رميا فقيـــه، اللبنانية األصل 
التي أزالوا صورها من شوارع بلدتها في جنوب 
لبنان حني قاموا بتعليقها احتفاال بانتخابها ملكة 
جمال الواليات املتحدة في منتصف مايو املاضي، 
ستعوض في أميركا ما خسرته من تكرمي في البلدة 
التي أبصرت فيها النور قبل 24 سنة، فسوف تتسلم 
اليوم املفتاح الذهبي ملدينة أميركية ستقوم بتكرميها 

طوال 5 أيام حسبما افاد شقيقها ربيع.
وذكـــر ربيع عن طريق الهاتـــف من ديربورن 
حيـــث تقيم رميا مع عائلتها منذ 3 ســـنوات، أن 
شقيقته ستعود الى املدينة األربعاء ألول مرة منذ 
مت انتخابها، »لذلك سيستقبلها رئيس البلدية جون 
أوريللي، املعروف باسم جاك، بنفسه في املطار مع 
وفد من البلدية، وبدءا من غدا ستشـــهد ديربورن 
التي يقيم فيها أكبر جتمع للمهاجرين اللبنانيني 
والعرب في الواليات املتحدة مناسبات احتفالية 

عدة لتكرمي رميا.
ولم يرغب ربيـــع، وهو مهندس مدني متزوج 
وعمره 37 ســـنة، في التعليق علـــى إزالة صور 
شـــقيقته من بلدتهم، صريفا، باجلنوب اللبناني 
وقال: »ليس لدي ما أقوله حول هذا املوضوع، املهم 
أن التكرمي حدث بالدعوة التي تلقتها من الرئيس 
ميشال سليمان لزيارة بلدها األصلي لبنان«، على 

حد تعبيره.

»عمو حسن«.. داعية سعودي
 يصّور برنامجًا لألطفال في إسطنبول

مدينة أميركية تهدي مفتاحها
 لريما فقيه ملكة الجمال اللبنانية

الداعية حسن شاهني رميا فقيه

صنعاء ـ أ.ف.پ: القاعدة.. مدينة مينية 
غارقة في الفقر واجلرمية واآلفات االجتماعية، 
واسمها يشكل لعنة إضافية لها ولو أن زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن ال يتمتع بأي 

سيطرة فيها.
وعلى بعد 220 كلم جنوب غرب صنعاء، 
تقع القاعدة على ســـفح جبال محافظة اب. 
وبالرغم من املوقع اجلميل يعيش 90% من 
سكان املدينة البالغ عددهم 70 ألفا حتت خط 

الفقر وهم يصارعون من اجل البقاء.
وشـــكا األهالي لوكالة فرانس برس من 
صعوبة بالغة في احلياة باملدينة التي ليس 
فيهـــا طرقات معبدة وال مجـــاري للصرف 
الصحي، كما تخلو من املستشـــفيات وفيها 
مدرستان فقط. وقال أحمد الصبري )45 عاما(، 
وهو أحد سكان املدينة »القاعدة جميلة لكن 
هناك من يعبث بجمالها ويجعل منها قاعدة 
لعصابات اإلجرام والقتلة، قبل 20 سنة كان 
أبناؤها ال يعرفون أنباء اإلجرام وقطع الطرق 
وقتل األبرياء واليوم تكونت جماعات حتمل 

األسلحة وتنهب وتسرق دون رادع«.
الســـلطة  واتهم الصبري مســـؤوال في 
احمللية لم يسمه، بتجنيد الشباب العاطلني 
عن العمل وتســـليحهم »ليقوموا بالتهجم 
على البسطاء من أبناء املدينة وإذا لزم األمر 

فهناك القتل«.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس سيارتي 
شـــرطة في سوق املدينة تتحركان بسرعة، 

وأفاد املارة بأن الشرطة تبحث عن مطلوبني 
أمنيا فروا الى القاعدة من مدينة قريبة.

وردا على اتهامات السكان بوجود وضع 
أمني خطير في املدينة، قال مدير أمن القاعدة 
العميد عبداهلل الشـــدادي لوكالة فرانس إن 
»مدينة القاعدة كانـــت تعيش انفالتا أمنيا 
قبل أعوام وكنا نتلقى بالغات بعدة جرائم 
قتل وسرقة لكن استطعنا أن نحد من هذه 

اجلرائم«.
اال انه أضاف أن »هناك جرائم تتم خارج 
املدينة  الى  اختصاصنا ومرتكبوها يفرون 
وال نســـتطيع متابعتهم ألنهم يجعلون من 

املدينة ترانزيت )نقطة عبور(«.
وذكر املسؤول األمني أن »هناك أشخاصا 
في السلطة احمللية يحمون أولئك املجرمني 
ويقومون بإخفائهم« واتهم أحد املسؤولني 
احملليني دون تسميته بأنه »تهجم على إدارة 
األمن حتى انه صفع احد مسؤولي األمن وقام 
بإخراج احد املسجونني املتهمني بالقتل من 

السجن وال احد حرك ساكنا«.
لكن ســـكان القاعـــدة يشـــاطرون باقي 
مواطنيهم قيم الضيافة والكرم وهم يرحبون 

بالزائر ويتسابقون خلدمته.
وقال أحد سكان املدينة املسنني »الدولة ال 
تستطيع ان تزيل مجاري الصرف الصحي 
التي متر )في الهواء الطلق( من أمام منزلي 
وأصابتني انا وأسرتي بجميع األمراض وال مير 
شهر اال وأحد أفراد العائلة في املستشفى«.


