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كواالملب����ور � د.ب.أ: فش����ل زعيم 
املعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم أمس 
في أحدث محاوالته إلس����قاط دعوى 

مالحقته بتهمة الشذوذ اجلنسي.
وكان إبراهيم قد تقدم باستئناف ضد 
قرار سابق للمحكمة العليا رفضت من 
خالله استئنافا إلسقاط دعوى الشذوذ، 
واستند االستئناف اجلديد إلى وجود 
عالقة مزعومة بني مقيم الدعوى وبني 

نائبة النائب العام.
إال أن قضاة محكمة االس����تئناف 
الثالثة أجمعوا على أن قرار احملكمة 
العليا السابق والصادر في 16 أغسطس 

املاضي ال ميكن استئنافه.
وكان االدعاء أكد في وقت سابق أن قرار احملكمة 
العلي����ا »قرار ضمني« وليس قرارا نهائيا، ولذا فإنه 
ال يحق ألنور استئنافه وإمنا يحق له فقط استئناف 

القرار النهائي بعد انتهاء احملاكمة.

وب����دأ أن����ور )63 عام����ا( 
محاوالت����ه إلس����قاط دعوى 
الشذوذ في الثاني من الشهر 
انتشار شائعات  املاضي بعد 
عن وج����ود عالق����ة عاطفية 
بني مس����اعده السابق ومقيم 
الدعوى محمد سيف البخاري 
وبني فرح أزلينا لطيف نائبة 
النائب العام.وقال محامي أنور 
القضية قد تضر بصورة  إن 
البخاري  النيابة ألن س����يف 
ميك����ن أن يك����ون اس����تطاع 
إلى وثائق خطيرة  الوصول 
واالطالع على استراتيجيات 
النيابة.ورد قاض من احملكمة العليا بالتأكيد على أن 
دور فرح محدود في القضية ويقتصر على تسجيل 
املالحظ����ات وأنها ال تطلع على وثائق التحقيقات أو 

احملاكمة. ومت استبعاد فرح من فريق النيابة.

الرياض � يو.بي.آي: أنهت احلكومة الس����عودية 
العمل في مش����روع تنظيم وتوس����عة مشعر عرفات 
الذي سيوفر زيادة في الطاقة االستيعابية ستستوعب 

نحو 900 ألف حاج.
ونقلت صحيفة »عكاظ« الس���عودية أمس عن 
وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية حبيب زين 
العابدين قوله »ان العمل انتهى في مشروع تنظيم 

وتوس���عة مشعر عرفات الذي س���يوفر زيادة في 
الطاقة االستيعابية للمشعر ستستوعب نحو 900 

ألف حاج«.
وأضاف أن املشروع الذي بدأ تنفيذه العام املاضي 
وفر مس����احة إضافية تقدر بنحو 25% من مس����احة 

عرفات اإلجمالية.
وأوضح وكيل الوزارة أن املشروع »شمل ترصيف 

املربعات والشوارع الرئيسية والفرعية وإنشاء قنوات 
لتصريف مياه السيول وإعادة تهذيب لألشجار«.

وأضاف أن الشركة املنفذة ملشروع منشأة اجلمرات 
بدأت أمس »وضع اللمسات األخيرة ملشروع منشأة 
اجلمرات بتركيب خيام بيضاوية الشكل على الطابق 
اخلامس استكماال للمرحلة األخيرة من مراحل املشروع 

الذي سينتهي في منتصف ذي القعدة املقبل«.

السعودية تنهي العمل في مشروع تنظيم مشعر عرفات وتوسعته استعدادًا لموسم الحج

طبيب التجميل السعودي »المزيف«
زّور وثائق رسمية للحصول على قرض

نانسي عجرم: نادين لبكي أبكتني! 

منزل مارلين مونرو بـ 4 ماليين دوالر
لوس أجنيليس � يو.بي.آي: 
بي����ع املنزل ال����ذي توفيت فيه 
النجمة األسطورية مارلني مونرو 

مقابل 4 ماليني دوالر.
وذكرت صحيف���ة »لوس 
املنزل  أن  أجنيليس تامي���ز« 
الواقع في مدينة بيرنتوود في 
كاليفورنيا والذي يضم 4 غرف 
نوم  وحمامات وحوض سباحة 
بيع بأكثر من 255 ألف دوالر 

من السعر املطلوب له.
إلى أن مساحة  وأش���ارت 
املنزل تبلغ 243 مترا وحتيط 
به حديقة مزروعة بأش���جار 

الليمون.
وكانت مونرو اشترت املنزل 
مقابل 75 ألف دوالر قبل وقت 

قصير من وفاتها عام 1962.

كشفت املطربة اللبنانية نانسي 
عجرم عن بكائها أكثر من مرة خالل 
تصوير أغنيتها »في حاجات« على 
طريقة الڤيدي����و كليب مع املخرجة 

اللبنانية السينمائية نادين لبكي.
وأعلنت نانسي عن سر اختيار 
رقم 7 كاسم أللبومها اجلديد، مشيرة 
الى انها تستعد لتصوير عدة ڤيديو 
كليبات من األلبوم مع أكثر من مخرج. 
وقالت نانسي عجرم في حوار خاص 
مع صحيفة االحتاد االماراتية األحد 
»لقد اخترت العودة الى التعامل مع 
نادين لبكي بسبب رؤيتها السينمائية 
اخلاصة التي جتعل من الڤيديو كليب 

فيلما سينمائيا قصيرا«.
وأضافت »هي تركز على القصة 
التي تخدم األغنية وليس ظهور الفنان 
بلوك مختلف كل خمس ثوان. وأعتقد 
ان تعاوني مع نادين في هذا الكليب 

عودة موفقة لكلينا للعمل معا«.
والالفت في نادين � تقول نانسي 
� انه����ا تنجح في ترجم����ة احلاالت 

اإلنسانية من خالل أعمالها. ولم أتردد 
في البكاء عندما طلبت مني ذلك في 
احد مشاهد الكليب، حتى انها أبكتني 
أكثر من مرة لتختار املشهد األفضل«. 
تدور قصة أغنية »في حاجات« كما 
تقول نانس����ي ح����ول الروتني الذي 
يصيب بعض العالقات الزوجية.وعلى 
الرغم من ان مدة أغنية »في حاجات« 
لم تتجاوز الدقائق الثالث اال ان نانسي 
وافقت على فكرة نادين لبكي بإطالتها 
قليال في الڤيديو كليب، »لكي نعطي 
العمل حقه، ونخدم الفكرة واملشاهد 
التي تؤكد على ضرورة االحترام بني 
الزوجني وعلى أهمية الثقة بينهما« 

على حد تعبير نانسي.
وكش����فت نانسي عن تعاون مع 
مخرجني آخرين لتصوير 10 أغنيات 
أخرى من ألبومها اجلديد »نانسي 7« 
الذي يحت����وي على 16 أغنية، حيث 
اختارت ألغنية »ش����يخ الش����باب« 
املخرجة ليلى كنعان، وس����تتعاون 
ايضا مع املخرجني اللبنانيني صوفي 

بطرس ويحيى سعادة ووليد ناصيف 
في هذا الشأن.

اما عن سبب اختيارها اسم »نانسي 
7« عنوانا أللبومها اجلديد فأرجعته 
نانسي الى تفاؤلها بالرقم 7، كما ان 
األلبوم يعتبر السابع في مسيرتها 
الفنية، باإلضافة الى عدم رغبتها في 
اختيار أغنية معينة عنوانا لأللبوم 
حتى ال يعتقد الناس انها األفضل من 

بني األغنيات ال� 16 املوجودة فيه.
وترفض نانسي اعتبار ان وجود 
16 أغنية في األلبوم مجازفة، وتشرح 
قائلة: »فكرت في ان اصدر 12 أغنية 
بدال من 16 ولكنني لم أستطع ان أفاضل 
فيما بينها ألن كل أغنية مختلفة عن 
األخرى في املعاني واألحلان والتوزيع. 
من هنا ميكن القول ان ألبومي السابع 
هو أفضل من كل عمل، والذي سيخلفه 
سيكون أفضل منه، ألنني أسعى دائما 
الى تطوير نفسي من ناحية اختيار 
كلمات األغنيات واملوسيقى وصورتي 

في الڤيديو كليب«.

»فيس بوك« تنفي خططها لتصنيع هاتف محمول خاص بها

إعدام سعودي أدين باالغتصاب

إيالف: كش��فت معلومات جديدة حول قضية 
استشاري اجللدية والتجميل املزيف، حيث أمرت 
إحدى اجلهات العليا بالس��عودية بتش��كيل جلنة 
ملعاجلة القضية الش��ائكة، وكذلك إيقاف القرض 
الذي حتصل عليه من بنك التس��ليف واالدخار، 
إضافة إلى الش��هادة الصحي��ة التي حصل عليها 

بواسطة »مندوب معامالت محترف«.
وأفادت مصادر ذات عالقة وثيقة بالقضية بأنه 
صدرت توجيهات من جهات عليا ومهتمة في الدولة 
بتش��كيل جلنة من عدد من اجلهات ذات العالقة 
لتقصي القضي��ة ومعاجلة األمر ورفع توصياتها 

حال االنتهاء من أعمالها.
وكان الطبيب »حتتفظ إيالف باس��مه ووثائق 
تخ��ص قضيته« أثار ردود فعل واس��عة فور أن 
خرجت تغطيات صحافية سعودية تشير إلى اكتشاف 
تالعبه وتزويره العديد من الوثائق واملس��تندات، 
خصوص��ا أنه يعمل في أحد أهم املجاالت الطبية 
التي حتظى بإقبال نس��ائي، في وقت يحظى فيه 
باهتمام إعالمي من جهة أخرى كونه ينش��ط في 
برامج تهتم بأمراض اجللدية والتجميل في وسائل 

اإلعالم املقروءة واملرئية.
وعلمت »إيالف« بأن بنك التسليف واالدخار 
أوقف القرض ال��ذي حصل عليه الطبيب املزيف 
بعد تضليله لهم مبستندات وأوراق تخالف املادة 
اخلامسة عشرة من نظام البنك خصوصا أن شركاء 
الطبيب في املركز الشهير في العاصمة السعودية 
الرياض، املرهون لدى بنك هم من يعتزمون تصعيد 
املوضوع ملستويات عالية.وأفادت املصادر ذاتها بأن 
أحد املتعاقدين في الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية )وهي اجلهة املخولة بإصدار التراخيص 
املهنية ملزاولة األعم��ال التجارية الصحية( مهدد 
بالعقوبة ل��دى اجلهات األمنية في حال ثبت عليه 
تلقيه رشوة مالية بلغت خمسني ألف ريال سعودي 
مقابل تس��هيل حصول مستفيدين على شهادات 

التصنيف.

في وقت قالت فيه املصادر أن الطبيب »املزيف« 
اعترف بأن��ه حصل على هذا التصنيف وهو في 
منزله بواسطة معقب مش��هور استطاع بعالقاته 
الشخصية أن يتجاوز كل أنظمة الهيئة وشروطها 
مبا في ذلك االختبارات واآلليات وتصديق اجلهات 

املعنية.
واكتسب الطبيب االستشاري »املزيف« شهرته 
وش��هرة عياداته اخلاصة من خالل ظهوره الدائم 
على عدد من برامج القنوات السعودية، أوهم خاللها 
مشاهديه ومتابعيه بأنه استشاري للجلدية والتجميل 
رغم سحب هيئة التخصصات الصحية الشهادات 
املهنية والتصني��ف الصحي من املراكز الصحية 
التي كان يش��رف عليها، بعد صدورها وافتتاحه 
لعياداته، معللة ذلك األمر أنه خطأ بسيط مت اكتشافه 
وتصحيحه.وعاد الطبيب »املزيف« من جديد ضاربا 
عرض احلائط بكل القرارات الرسمية بإيقافه عن 
العمل، بالعم��ل من جديد مبرك��ز آخر للتجميل 
مستفيدا من تراكمات اإلعجاب اإلعالمي له مشاركا 
عبر صفحات اجلرائد احمللية واللقاءات األخرى.

االحتجاج في الشارع السعودي عبر املنتديات العامة 
واملجالس اخلاصة حمل وزارة الصحة مسؤولية 
اإلهمال في هذه القضية والعديد من القضايا، في 
الكش��ف والتشهير عن األطباء املزيفني وإيقافهم 
عن العمل، خصوصا في مس��ائل تتعلق بأرواح 
وسالمة البشر.ولم تقف قضية الطبيب »املزيف« 
عن��د هذا احلد بل جتاوزت ذلك باجتاه العديد من 
النساء الالتي ارتدن عيادته برفع دعوى قضائية 
علي��ه خلداعهن كونه يحمل ش��هادة مزورة. في 
وقت تنشط فيه أعمال العيادات اخلاصة بالتجميل 
واجللدية بالس��عودية خصوصا من فئة النساء. 
وتعتبر هذه القضية األولى من نوعها كونها تصدر 
من مواطن سعودي خصوصا أنه يقدم نفسه خالل 
وس��ائل اإلعالم على أنه رئي��س جلنة طبية عليا 
بإحدى اجلامعات السعودية رغم أن هذا املنصب 

عادة ما مينح إلى عميد كلية الطب.

كاليفورني����ا � أ.ش.أ: ذك����رت 
ش����ركة »فيس بوك« األميركية، 
عمالق شبكات التواصل االجتماعي 
في العالم، أنها تس����عى لتوسيع 
نفوذها ليشمل مناطق أعمق في 
قط����اع الهواتف احملمولة، إال أنها 
في الوقت نفسه نفت التقرير الذي 
نشر مؤخرا والذي كشف عن خطتها 
لتصنيع هاتف محمول خاص بها.
وتقدم ش����بكة »فيس بوك«، التي 
يزي����د عدد مش����تركيها على 500 
مليون مس����تخدم ح����ول العالم، 
بالفع����ل تطبيق����ات على عدد من 
الهواتف احملمولة تهدف الى ربط 
املستخدمني مبوقعها االجتماعي 

على اإلنترنت.
وقال جيمي سكوبفلني املتحدث 

الرسمي باسم الشركة، إن »فيس 
بوك« ل����ن تطلق الهاتف احملمول 
اخل����اص به����ا، مش����يرا إل����ى أن 
مشروعات الشركة احلالية تشمل 
التكامل األعمق مع بعض الشركات 

املصنعة للهواتف احملمولة.
وكان موق����ع »ت����ك كرانش« 
األميركي املتخص����ص في أخبار 
تكنولوجيا املعلومات قد كش����ف 
فى تقرير له نقال عن مصدر مطلع 

على املشروع عن أن »فيس بوك« 
تطور سرا برنامجا لهاتف محمول 
وتعمل مع طرف ثالث على تصنيع 

عتاد هذا الهاتف.
وأوضح املوقع أن »فيس بوك« 
التكامل األعم����ق مع قوائم  تريد 
جهات االتصال واملهام الرئيسية 
في الهواتف احملمولة، األمر الذي 
ميكن تنفيذه فقط في حال التحكم 

الكامل بنظام تشغيل الهاتف.

الرياض � أ.ف.پ: أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
تنفيذ حكم اإلعدام أمس في منطقة املدينة املنورة في 
س����عودي أدين باالغتصاب، وهو حكم االعدام ال� 18 

الذي ينفذ في اململكة منذ مطلع العام احلالي.
وقال بيان للوزارة نقلته وكالة األنباء السعودية ان 

السعودي عبداهلل احملمدي أقدم على ضرب واغتصاب 
امرأة بعد ان اقتحم منزلها وهو حتت تأثير الكحول.

وأعدم 67 شخصا في 2009 و102 في 2008 بعدما كانت 
عمليات االعدام في اململكة س����جلت رقما قياسيا في 
2007 بلغ 153 حالة إعدام مقابل 37 فقط في 2006. 

بان كي مون: فيضانات باكستان أسوأ كارثة طبيعية تواجهها األمم المتحدة
نيويورك � يو.بي.آي: دعا أمني 
ع����ام األمم املتحدة ب����ان كي مون 
املجتمع الدولي إلى مواصلة تقدمي 
املساعدات لباكستان التي تعاني 
من آثار فيضان����ات مدمرة وذلك 
إلغاثة الضحاي����ا وضمان تعافي 

البالد وإعادة بنائها.
ووصف بان في اجتماع وزاري 
رفيع املستوى عقد في مقر األمم 
املتحدة في نيويورك امس االول 
الفيضانات بأنه����ا »كارثة عاملية 
وحت����د عامل����ي واختب����ار عاملي 
للتضامن«.وق����ال إن هذه الكارثة 
حلت في »جزء من العالم يعتبر 
فيه االس����تقرار واالزدهار حاجة 
للمصلحة الدولية« وأشار إلى أنها 
»أكبر وأكث����ر الكوارث الطبيعية 
التي واجهناها تعقيدا في تاريخ 

األمم املتحدة«.
وعقد االجتماع في الوقت الذي 
وجهت فيه األمم املتحدة نداء من 
أجل جمع مساعدة بقيمة ملياري 
دوالر لباكس����تان.وأعلنت وزيرة 
اخلارجي����ة األميركي����ة هيالري 
كلينتون أن بالدها خصصت نحو 
340 مليون دوالر ملساعدة باكستان 
وقالت إن »انتشار الدمار سيتطلب 
املزيد من كل منا« ودعت احلكومة 
الباكس����تانية إلى املساعدة »على 
وضع إستراتيجية تعكس حاجات 

الشعب الباكستاني«.
ووصل����ت تعه����دات االحتاد 
األوروبي إل����ى 315 مليون دوالر 
وتعهدت إيران بتقدمي 100 مليون 

دوالر.
وأعلن أندرو ميتش����يل وزير 
التنمية الدولية البريطاني زيادة 
مساعدات بالده لباكستان إلى أكثر 
من ضعف املبلغ الذي تعهدت به 
من قبل لتصل قيمة املساعدات إلى 

210 ماليني دوالر.
وبعد االجتماع الوزاري رحب 
وزير اخلارجية الباكستاني شاه 
محمود قرشي بزيادة املساعدات 
والتعهدات لبالده ومستوى املشاركة 
في االجتماع وقال للصحافيني »أود 
أن أطمئن املجتمع الدولي بأن كل 
دوالر تتم املس����اهمة به سينفق 
بشكل مالئم وشفاف فلدينا اآلن 
آلية إشراف تتشكل من أشخاص 
يتمتعون بالنزاهة فشعب باكستان 
الوطنية  املوارد  عازم على حشد 

للتغلب على التحدي الراهن«.
وأكد قرشي أن جلنة اإلشراف 
املش����كلة من خمسة عشر عضوا 
تتمت����ع بتأيي����د جمي����ع الهياكل 
الفيدرالي����ة واإلقليمية في البالد 
وأشار إلى أن إعادة اإلعمار والتأهيل 
في باكستان ستستغرق من ثالثة 

إلى خمسة أعوام.

واش����نطن � د.ب.أ: أكدت دراس����ة دولية أن غابات 
األمازون املدارية تعد »مفاعال حيويا مستقال« يصنع 

أمطاره بنفسه وبدون أي تدخل من اإلنسان.
وتطلق الغابات غبار اللقاح وحبيباته والكثير من 
اجلزيئات الدقيقة في اله����واء فتعلق بها بلورات املاء 
وقطراته الدقيقة ثم تتجمع في السماء مكونة سحابة 

ثم تسقط على شكل مطر.
وجنح فريق من الباحثني الدوليني في دراسة عملية 
تكون املطر في س����ماء غابات األمازون دون تدخل من 
اإلنس����ان. ويعد هواء األمازون من أنقى الهواءات في 

العالم خالل موسم املطر.
وستس����اهم نتائج الدراسة بش����كل كبير في إعداد 

مناذج ملناخ األرض والعوامل التي تدخل فيه.
وتتلوث اجلزيئات العالقة في هواء املناطق املأهولة 
بالسكان بالسخام وجزيئات أمالح النترات وغير ذلك 

من اجلزيئات الدقيقة.
لذلك قام الباحث أولريش بوش����ل وزمالؤه مبعهد 
ماكس بالنك األملاني للكيمياء بأخذ عينة من مكونات 
الهواء في غابات األمازون شمال مدينة ماناوس البرازيلية 

بعيدا عن املناطق الصناعية.
وأقام الباحثون وسط حوض األمازون برجا عاليا 

جمعوا من خالله جزيئات عالقة بهواء الغابات.
وظل الهواء الذي أخذت عينة منه يحلق في سماء 
غابات األمازون على مدى يومني مع اجتاه الريح السائد 
مما أدى إلى تنقيتها جراء املطر من اجلزيئات التي علقت 
بها قادمة من مسافات بعيدة عن األمازون حسبما أوضح 

الباحثون في العدد األخير من مجلة ساينس.
وعثر الباحثون على بعد 1600 كيلومتر من املنشآت 
الصناعية على جزيئ����ات غبار دقيق »ضبيب« تكون 
بدون أي تدخل من اإلنسان وحللوا تركيبته الكيميائية 
مبيكرسكوب الكتروني وجهاز قياس الكتلة الذي يحدد 

العناصر املكونة ألي مادة.

نانسي عجرم

منزل االسطورة مارلني مونرو

صحتك

كيف تتخلص من آالم الظهر دون عالج؟
برل��ني � د.ب.أ: أفادت منظمة أملانية معنية بدعم الظهر 
الس��ليم ب��أن التفكير اإليجابي ميك��ن أن يخفف من آالم 

الظهر.
وقالت منظمة »حملة الظهر الس��ليم« إن من بني صور 
التفكير املفيد آلالم الظهر بصورة خاصة قول املرء لنفسه 
»سأحافظ على نشاطي البدني« أو »لست مضطرا إلى العناية 
بظه��ري طويال« و»أمتلك قدرات كبيرة على االستش��فاء 

الذاتي«.
وهن��اك صور أخرى من التفكير ميكنها تخفيف األلم، 
كأن يقول املرء لنفسه »لن أتخلى عن موقفي اإليجابي جتاه 

احلياة« و»سأحافظ على اتصاالتي االجتماعية«.
وتشير املنظمة إلى أن ألم الظهر غير ضار عادة، ويختفي 

تلقائيا في غضون أربعة أسابيع في معظم األوقات.
وأوضحت أن آالم أسفل الظهر التي تدوم لفترة أطول 
ترج��ع في املقام األول إلى »ذاكرة األلم« في الدماغ، والتي 
س��اهمت األفكار الش��خصية وموقف امل��رء من األلم في 

اجلزء األكبر منها.

زعيم المعارضة في ماليزيا يفشل 
في إسقاط دعوى مالحقته بتهمة الشذوذ

أنور إبراهيم

غابات األمازون 
تصنع أمطارها بنفسها


